
KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 

MDCCCC. 

KIADÓ-TULAJDONOS ES FELELŐS SZERKESZTŐ: 

BREZM AY BELA, 
^ i S Z T E R G O M - F Ő M E G Y E I Á L D O Z Ó P A P , H I T T U D O R , P A P A Ő S Z E N T S É G E T I T K O S K A M A R Á S A , K. M. T U D . E G Y E T . N Y . R . 

T A N Á R . AZ E G Y E T E M Y O L T R E K T O R A , A H I T T U D O M Á N Y I K A R E Z I D É N H A R M A D Í Z B E N D É K Á N J A , A B U D A P E S T I É R S E K I 

H E L Y N Ö K S É G S Z E N T S Z É K É B E N B I R O S T B . 

B U D A P E S T , 

N A G Y S Á N D O R K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B Ó L . 

1900. 



V 

T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „ R e l i g i o - V a l l á s " 1900 . II. f é l é v i f o l y a m á h o z . 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
Az u j félév küszöbén. Szeri. 1. 
Yeuillot Lajos . Gyászbeszéd, mgr Hazera püspöktől. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
Szoczializmus, liberalizmus, kereszténység. S. G. 2. 
Csodálatos vezérczikk. Szeri. 3. 

, - A kath. egyház és az emberiség czélja. Denifle u tán 
Valnicsel B. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 
22, 28. 

Az első keresztény kodifikáczió, irta dr Bozóly A. 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 
39, 47, 48, 49, 50, 51. 

Szeretet tel jes figyelmeztetés, x. y. 10. 
Szeretet tel jes kérelem, i . 11. <— 

l 
Jubi leumi beszéd dr Kelemen L.-tól. 12. 
,f Dr Steiner püspök meghalt . 13. 
A t i tkos kártalanítás. I r ta V. B. 13. 
A herczegprimás beszéde az esztergomi jubi leumi ün-

nep diszlakomáján. 14. 
A katholiczizmus S00 éves jubi leuma Esztergomban. 14. 
.Budavári szent beszéd a 900-os jubi leum ünnepén dr 

Walter Gy.-tól. 15. 
Zárószó a magyar kereszténység és a keresztény ma-

gyar királyság alapításának 900-os emlékezetét ün-
neplő országos manifesztácziókhoz. Szerit. 16. 

Az eucharisztikus kongresszus. 16, 17. 
Dr Ili mely Károly beszterczebányai püspök ur eszter-

gomi nagyboldogasszonynapi jubi leumi egyházi be-
széde. 17. 

Az iskolai év elején. Szeri. 19. 
A bold. Szűz születése Bretli Gy.-tól. 20. 
Wagner Lörincz, az u j dömölki apát. Historiens Panno-

niustöl. 20. 
Beszéd, melylyel a budap. K. m. tud . egyetem rektori 

székét elfoglalta Rapaics E a j m u n d . 23, 25. 
A kalocsai aranymise. Szeri. 24. 
Solemnis devotio indicitur ad semisaeculare Jubi leum 

sacerdotale Archiepiscopi Colocensis. 24. 
Szent Gellért tisztelete. SzerJc. 25. 
De sacerdotio. Nm. és ft . Császka György kalocsai 

érsek úr saját aranymiséjének ünnepére irt főpász-
tori tanítása. 26. 

Az Y. kath. nemzetközi tudós kongresszus. 27. 
Beszéd, melylyel az 1900 —1. iskolai évet az egyetemen 

dr Breznay Béla hi t tudk. e. i. dékán megnyi tot ta . 27. 
Szent Gellért vér tanú első csanádi püspök r t iszteletére 

egyházi beszéd Yelenczében dr Várady L. Á-tól. 29, 30. 
f Hidasy Kornél . Szeri. 30. 
Dessewft'y Sándor csanádi püspök imája szent Gellért 

vértanú, első csanádi püspökhöz. 31. 
A természetfölötti a kath. egyházban. Denifle után 
^ Valnicsel B. 32, 33, 34, 38, 39, 40, 43. 

Szent Wolfgang, az első magyar keresztény hithirde-
/ tők egyike. 32, 33. 

r / A „Jó Pásztor" szeretetéről nevezett Miasszonyunk 
kongregácziója és „Jó Pásztor" menedekháza Buda-
pesten, Fischer A.-tól. 32, 33, 34. 

Beszéd, melyet dr Samassa József egri érsek az egri 
egyházmegyei papságához intézett . 34, 35. 

A kalocsai érsek úr felirata a pápához és a pápa vá-
laszoló beszéde és levele. 36. 

Mélt. és f t . Majlátli Gusztáv gróf erdélyi püspök ur 
beszéde, melylyel az eziclei Státusgyülést megnyi-
tot ta . 36. 

A Szent- lmre-Egyesület zászlószentelése. Szeri. 37. 
Császka György kalocsai érsek ur beszéde a Sz.-I.-E. 

zászlószentelésén. 37. 
Ápponyi Alber t gróf beszéde ugyanot t . 37. 
Yörös Béla elnök megnyitó b e s a g e ugyanott . 37. 
Dr Glattfelder Gyula igazgató z á r ó b e s z é d e o. 37. 
SS. D. N. L E O N i S P . P . XI I I . Enoyclica D E J E S U 

C H R I S T O E E D E M T O E E . 40, 41, 42. ^ 
Még egyszer a Sz.-I.-E. z á s z l ó s z e n t e l é s i 

40, 41^ 42, 43. 
Andor György dr beszéde a kath. körök 

ünnepéről. 

nagygyűlé-
sen. 43, 44. 

A Szent-Szív-Társaság alapitónője. A rend alapításá-
nak századik évfordulója alkalmából. Szeri. 44, 45. 

Szentséges atyánk X I I I . Leo pápa körlevele a Meg-
váltó Jézus Krisztusról . 44, 45, 46. 

Decretum Urbis et Orbis de media nocte ineipientis 
Januar i i MCMI. 46. 

Ége tő kérdések. Szeri. 47. 
H o g y a n lett P. Agostino da Montefeltro a X I X . szá-

zad első egyházi szónoka Olaszországban ? 48, 49,50. 
Zalka János 80-ik születése napjára. 49. 
Karácsony szent ünnepe. Breth Gy.-tól. 50. 
A kétszeresen jubi leumos 1900-ik év alkonyán. Szeri. 51. 

Egyházi Okmánytár. 
Sanctissimi D. N. Leonis D. P . P . XI I I . Constituüo 

Apostolica De religiosorum insti tutis vota simplicia 
profitentiam. 50. 

Nekrológok. 
Benedek Ferencz jászói prépost. 2. 
Lubr ich Ágost , (a Yegyesek közt). 5. 
Dr Porubszky József egri kanonok, (a Yegyesek közt). 6. 
Mócsy Antal (a Yegyesek közt). 8. 
Keszler Ferencz praelatus szatmári nagyprépost . 27. 
Roszmanith Bikárd Károly, zalavári apát. 51. 

Egyházi Tudósítások. 
A) Belföld. 

Balázsfalva. A szent Unió 200-os ünnepe. 25. — A 
magyarországi egyesült görög vallású románok fel-
irata a pápához. 34. 

Beszterczebánya. Országos kath. nagygyűlés. 6. 
Budapest. Az országos kath. nagygyűlés ügyében. 1, 

3. — A szent Ferencz-rend provincziáinak u j fel-
osztása. 2. — Országos zarándoklat Rómába Loretón 
át. 12. — A növendékpapság, jubi leumi akcziójáról. 
16. — A magyar kereszténység és a keresztény ma-
gyar királyság jubileumával szemben a magyar pro-
testantizmus magatartása. 18. — A bíboros hgprimás 
két nyilatkozata. 19. — Iskoláink vallásos nevelése. 
22. — Az áldozással kapcsolatos áldás ügyében. 25. 



— Protes táns nyilatkozatok. 26. — Munkaterv és 
munkarend. 31. — Vallásügyi mozgalmak és küz-
delmek. 34. — Kathol ikus ügyek a képviselőház 
pénzügyi bizottsága előtt. 38. — A diplomaczia tel-
les apostasiája a keresztény vallástól. 39. — Magas 
hullámok, nagy dolgok torlódása. 41. — A sacré-
coeurok százévi jubileuma. 42. — Hidasy püspök 
emlékezete a főrendiházban. 42. — Vörösmarty M. 
századik születésnapja. 44. — Vörösmarty katho-
likus nevelésű és szellemű ember volt. 47. — Két 
hires könyv czégéres hibájáról . 48. — Emanczipál-
j u k a kath. saj tót a katholikusellenes hirszolgálat 
szolgaságából. 49. 

Csanádi egyházmegye. Császka György érsek metropo-
lita félszázados áldozópapi jubi leumának megünnep-
lése. 24. — Főpásztor i szózat a velenczei zarándok-
latról. 38. — Főp . szózat az évzáró ünnepségről és 
tel jes búcsúról. 50. 

Eger. A kereszténység 900 os jubi leuma. 15. — Érseki 
nyilatkozat a tanitókhoz a tanitókról. 35. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztor i szózat. 20. — Fő-
pásztori levél a kolozsvári jubi leumi ünnepségekről. 
32. — Főpásztori szózat a kolozsvári hálaadó ün-
nepről. 33. 

Esztergom. Főpásztor i jubi leumi szózat. 10. — Sión 
ünnepe. 33. — Boltizár József érseki helynök ne-
gyedszázados püspöki jubi leuma alkalmából. 34, 35. 
— Az esztergomi főkáptalan pápai kitüntetéséről. 46. 

Győr. Az egyházmegyei taní tóegyesületek szövetsége. 
40. — A magyar kereszténység 900-os jubi leuma. 41. 

Győr-Sz.-Márton. Sz. Is tván ünnepe Pannonhalmán. 17. 
Gyulafehérvár. A Rómából visszaérkezett főpásztor üd-

vözlete. Szentgyakorlatok. 1 — Majláth püspök IX . 
körlevele. 7. 

Jászóvár . Jubi leumi ünnepély. 37. 
Jenő-Telki. Jubi lár is ünnepség. 40. 
Kalocsa. A kalocsai érsekség 900-os jubi leuma. 1. — 

Jubi leumi főp, szózat. 13. — Az érsek 50 éves 
áldozópapsága. 24. — Mayer Béla v. püspök disz-
beszéde a kalocsai anyazárda 40 éves jubi leumán. 
24, 25. — A főpásztori jubi leum ünnepének záró 
akkordjai . 29. — Főpásztor i szózat a római zarán-
doklatról. 36. 

Kassa. Bubics Zsigmond levele a kath. nagygyűlés 
ügyében. 6. — Jubi leumi főp. szózat. 8, 9, 10, 11. — 
A jubiláris zarándoklatról. 30. 

Kassai egyházmegye. Huszévi találkozás. 4. — Fő-
pásztori szózat szent Imre napjának megünneplése 
tárgyában. 37. 

Munkácsi egyházmegye. Főp . szózat a jubi leumi év 
végén és a bölcseség szava a liturgiái nyelv felett 
ki tör t harczban. 45, 46. 

Nagyvárad. Főp . körlevél Császka érsek aranymiséje 
alkalmából. 24. — Tanulságos végzés az akadémián. 
37. — Cséplő Péter halála, élete, emlékezete. 40. 

Nyitra. A jubiláris ünnepség programmja. 18. Csippék 
Sándor kanonok keresztény magyar jubi leumi szent 
beszéde. 28, 29. 

Onnan, ahonnan. Az áldoztatásról l i turgikai vita. 24. 
Pannonhalma. XI I I . Leo pápa levele a magyar szent 

Benedek-rendiek fejéhez. 15. 
Pécs. Jubi leumi főpásztori szózat. 13. — A kisasszony-

napi mária-gyüdi bucsújárásról. 22, 23. — Emlékezés 
a jubileumi ünnepségekről. 35, 36, 37. 

Pécsi egyházmegye. Esperes kerületi gyűlést megnyitó 
beszéd. 48. 

Szeged. A kath. tanítónőképző intézet felavatásából. 
22. — Oltványi Pál prépost isk. igazgató lemondása. 
39. — Hálás köszönetek Oltványi Pálnak. 47. 

Székesfejérvár. Steiner Fülöp püspök temetése. 14. 
Székesfej ér vári egyházmegye. A kereszténység ünrepe 

Eácz-Almáson. 45. — Emlék dr Steiner F . főpásí tor i 
működésének és nevének. 47. — Lelkigyakorlatok. 49. 

Szombathely . Imák a be teg főpásztorért . 29. — Szent 
Márton egyházmegyéjének gyásza. 31. — Bidasy 
Kornél püspök emlékezete. 32. 

Ungvár . Lelki szentgyakorlatok. 21. — A görög-katho-
likusok jubi leumi búcsúja Mária-Pócson. 30. 

Yácz. Az u j püspök első főp. levele. 1, 2. — Gróf 
Csáky Károly Emmánuel püspök beiktatása. 11. -— 
Első püspöki népünnep. 39. — Virter La jos dr nagy-
prépost ünneplése. 41. 

Veszprém. Főpásztori elismerés egy intézeti főnöknő-
nek. 40. 

B) Külföld. 

Agosta. Ba jo r vallási statisztika. 6. 
Amsterdam. A németalföldi kath. nép szervezeti szö-

vetsége. 18. 
Bécs. Kinek van a legtöbb könyv b i r tokában? 19, 20, 

21. — Az ó-katholiczizmus átvedlése a hussítizmu-
son át a pánszláv schismába. 45. — A Pazmaneum 
u j kápolnájának fölszentelése. 50. 

Ber l in . A német katholikus világiak óriás politikai és 
társadalmi befolyásának ti tkáról. 46. — A Centrum 
* törvényjavasla ta a vallás szabad gyakorlásáról a né-

met birodalomban. 49, 50. 
Drezda. Kul turharczos te t t a vallási béke idején. 4. 
Freiburg (Badenben.) Katholiczizmus és protestantiz-

mus a.-vegyesházasságok terén. 31. 
Genf. Szabadelvű, de nem szabadkőműves. 36. 
Kina. Levél a halál torkából. 33. 
Köln. Zsidó küldöt tség tisztelgése Simar érseknél. 7. 

— A kath. munkásnépet szervező német püspöki 
kar. 35. 

London. Vaughan bibornok főp. levele századvégi an-
gol katholikus római zarándoklat ügyében. 45. 

Lyon. Nemzetközi kath. kongresszus a bold. Szűz tisz-
teletére. 18. 

Madrid. A spanyol missziók Kinában. 26. 
Marseille. Halálos ágyról mondot t búcsúzó püspöki 

beszéd. 36. 
München. Sambucet t i nunt ius beszéde. 28. 
Oberammergau. A passzió-játékról. 8. 
Olaszország. A keresztény egyházak egyesitése. 7. 
Páris. Kathol ikus kongresszus. 3. — Az aixi érsek 

halála. 22. — Nagy fel tűnést keltő főpásztori levél 
a papnevelésről. 50. 

Peking. Részletek főt . Favíer apostoli vikárius napló-
jából az ostrom idejéből. 46. 

Róma. A pápa levele egy plébánoshoz. 17. — Trans-
latio corporis S. Augustini . 29. — Encyclica a Meg-
váltóról. 30. — A cisztercziek nagykáptalanáról . 39. 
— XI I I . Leo pápa nevezetes nyilatkozata Franczia-
országról. 41. — A benedict inusok nemzetközi col-
legiumáról. 43. — Az u j pápai papnevelő a portugál 
nemzet számára. 44. — XI I I . Leo pápa beszéde, 
melylyel a benczés apátok hódoló üdvözletére vála-
szolt. 45. — Az u j Index. 47. — Álhirek a pápa 
betegségéről és még egyébről. 48. 

Salzburg. XI I I . Leo pápa levele a kath. egyetem ügyé-
ben. 31. 

Toulouse. Évnyi tó ünnep az Ins t i tu t catholiqueon. 43. 
Velencze. Magyarok velenczei bucsújárása. 26. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 
Dante és művei. Tanulmánynyal összekötött műismer-

tetés. I r ta Alleram Gyula. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 37, 38, 39. 

XII I . Leo pápa legújabb költeménye. 17. 
Reflexiók főt. dr Giesswein Sándor urnák „Hogyan 

beszéltek eleink" cz. czikkére. 45, 46. 
Válasz a „Reflexiók"-ra dr Giesswein Sándortól. 48. 



Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
A magyar katholikus egyház alapításának jubi leuma és 

a tanitók. 4. 
Iskolai Értesi tők. 5, 6, 7, 8, 9, 11. 
Dessewft'y Sándor püspök ur felhivása a kath. iskolák 

rendezése ügyében. 17. 
Jegyzőkönyv a kath. tani tók segélyalapja központi 

bizottságának XVI . közgyűléséről kivonatban. 30. 
Fi rczák Gyula munkácsi püspök ur iskolaügyi föp. 

levele. 31, 32. 
A magyar kath. tani tók tanügyi tanácsának ülése. 38,40. 
Elnöki megnyitó. 47, 48. 
Kath . tani tók ünnepi manifesztácziója. 50. 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 
Országos Kath . Nagygyűlés. Felhívás. Programm. 4. 
A nagy napok előtt. 10. 
Az Orsz. Kath . Nagygyűlés négy szakosztálya. 11. 
A kath . tanitók jubi leumi kongresszusa. 14. 
A budapest i jubi leumi nagy napok. 15. 
Az Orsz. kath. Nagygyűlés határozatai. 18, 19, 20, 21. 
Az eucharisztikus római zarándoklat. 19, 30. 
Szent-László-Társulat . 26, 27, 40, 47, 48. 
Majlátli Gusztáv gr. erdélyi püspök ur levele az Orsz. 

Pázmány-Egyesüle t elnökéhez. 30. 
Erdélyi Kath . Státusgyülés. 34, 36. 
A Kath. Körök szövetségének nagygyűlése. 34, 40, 42. 
A Szent-Imre-Egylet zászlószentelő ünnepe. 35. 
A budapesti Oltár-Fgyesület aj tatosságai. 38. 
A Keresztény Szövetkezetek orsz. közgyűlése. 42. 
A budapest i Szent-Yincze-Egyesület . 44. 
Zarándoklat Rómába és a szentföldre, Kálmán Károly 

felhivása, 44. 
Levél a szerkesztőhöz a szabadelvű saj tó rossz befo-

lyásának megtörése ügyében. 45. 
Szent-István-Társulat . 47, 49. 
Erdélyi róm. kath. I rodalmi Társulat . 47. 

Irodalom. 
Card. Perraud, Le P. Gratry, s a vie et ses ouvres. 3. 
A. N. Wey land, Consideration sur la religion catholi-

que et sur la nat ion juive. 3. 
Mgr Chardon, Mémoires d 'un ange gardien. 3. 
Abbé Leynaud, Le Cardinal Lavigerie à Biskra. 3. 
Bartha József dr, Magyar nyelvtan. 5. 
Prônai Antal dr, Magyar olvasókönyv a középiskolák 

1-ső oszt. számára. 5. 
Margalits Ede dr Országos Pázmány-Egyesüle t , a ha-

sonló czimű egyesület közlönye. 8. 
Prohászka Ottokár dr, Gondolatok a századvégi hódo-

latnak és a magyar katholiczizmus 900-os jubileumá-
nak ünnepére. 8. 

Kisfaludy Z. Lajos, Szent Is tván első magyar király. 8. 
TJjházy László, A magyar nemzet tör ténelme I. r. 9. 
Hadzsega Bazil dr, A munka és az ember. 11. 
Hoós János, Mária Országa, 12. 
Kománk I s tván S. J . , Magyarország oknyomozó törté-

nete. 17. 
Betz-Pater Antal, Az életszentség katekizmusa. 17. 
Pájer Mihály, Virágcsokor. (Költ.) 17. 
Christian Pesch S. J. , Theologische Zei tfragen. 17. 
Lessenyey x. Fer . dr, A jegyesek vizsgálata, Examen 

sponsorum. 19. 
Hagen-szatmári növ. papság. Jézus szive, a kegyelmek 

napja a század fordulóján. 19. 
Divald Kornél, Művészet tör ténet i korrajzok. 22. 

Tóthfálussy Réla, Eat isbonne atya beszélgetései, 22. 
Evers-Mahra-Waldmann. Képek a régi és u j Rómából. 23. 
Louvet-Görgényi, A tisztitóhely a szentek kinyilatkozta-

tásai nyomán. 26. 
Hahnekamp György, Magyar konverti ták. 27. 
Craven-Bada, Eliane, regény. 27. 
Istóczy Győző dr Flavius József a zsidó háborúról. 27. 
Várady L. A. dr, Egyházi beszéd szent Gellért vér-

tanú első csanádi püspök tiszteletére Velenczében. 28. 
Mayer Béla v. püspök, Alkalmi beszédek és érteke-

zések. 29. 
Babilc József, A kath. hitszónoklat tör ténete Magyar-

országban a legrégibb időktől napjainkig. 29, 34. 
Karsch Lollion dr, A vasárnapi szent szakaszok ma-

gyarázata. 30. 
Michalovics Ede dr, A katholikus prédikáczió tör ténete 
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FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 
Hogy mi a „Religio" a magyarországi katholikus 

közügyekre nézve, annak újból való megbizonyodása épp 
az elmúlt félévre volt az isteni Gondviselés által fenntartva. 
Olvassátok el az autonomia ügyében megjelent püspöki 
„Válasz"-t s hasonlítsátok azt össze a „Religio" által 
évek óta forgatott kath. eszmekörrel : s a választ a fenti 
kérdésre mindenki készen fogja találni maga előtt. 

Erre az autonomia ügyében a tanitó anyaszentegyház 
által szentesített vezérelveket hirdető lapra nyitunk uj, 
vagyis az 1900-ik évi második felére szóló előfizetést. 
Azok a paptársak, kik a „Religio"-t állandóan olvassák, 
bizony megtehetnék azt a becses, nemes szívességet, hogy 
buzgóságuk folytán a „Religio" minden plébánián kivétel 
nélkül figyelem és olvasás tárgya legyen. A tájékozás, 
melyet ez a lap a legnagyobb és legkényesebb vallási 
ügyekbea nyújtani szokott, megéri az ismertetés és ter-
jesztés fáradságát — világi körökben is. Némely katho-
likus kör már felébredt. De még igen sok a kivánni való 
ezen a téren. A katholikus igazság hű ismertetése lassan-
kint minden megszokottságon, minden akadályon át — 
utat tör magának. 

Isten nevében az uj előfizetést megnyitom. A felté-
telek maradnak a régiek. A sserliesztő. 

Az u j félév küszöbén. 
Mindenek előtt imádással borulunk le a 

végtelenül jóságos és irgalmas Isten előtt, hogy 
a lefolyt félévben Magyarország katholikus hi t -
életének megadta a római nemzeti zarándoklat 
áldásaiban való részesülés kegyelmét, és abban 

a kényes és már-már nagyon bonyolultá válni 
indult kérdésben, melynek autonomia nevet 
adott a történelem, végre mennyei világosságot 
gyúj tot t előttünk a főtisztelendő püspöki kar 
amaz ünnepélyes nyilatkozatában, mely az egy-
ház hierarchiai kormányzásának kifejtésében és 
érvényesítésében az egyháztörténelem legünne-
peltebb hitvallomásai, confessiói és symbolumai 
mellé helyezhető. A néhai Erdélyből Magyaror-
szágba á tp lántá l t prot. egyházpolitikával, mely 
eddig katholikus legjobbjaink lelke felet t úgy-
szólván keresztül gázolt s mely a kath. egyház-
nak isteni hierarchiás szervezetéből való kivet-
köztetését s a protestántizmushoz és szakadársá-
gokhoz hasonlóan, pusztán nemzeti egyházzá való 
átalaki tását tűzte ki czélul, a nagy Athanázok 
és Ágostonok püspöki szellemétől á tha to t t fel-
lépés szált szembe. A hierarchia tényleg átvet te , 
a mire mindig teljes joga vol t ; á tvet te az egy-
ház szabadságának visszavivására alakult ama 
félszázados mozgalomnak irányítását és kormány-
zását, a melyet autonomia név ala t t ismerünk és 
ápolunk, mint a templom öröktüzét köteles a 
papság szakadatlanul gondozni és ápolni. 

Szinte megkönnyebbülve és sokkal nagyobb 
bátorsággal merünk ezentúl mindenhez fogni, 
merünk másokat is a százágu katholikus tevé-
kenység ut jain előbbre törekvésre buzdítani. Ubi 
episcopus ibi ecclesia; ubi ecclesia, ibi Christus. 
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2 RELIGIO. 

A legszebb reményeket fűzzük kiválóan a f. évi 
augusztus hó 17—20-ig Budapesten t a r t andó 
országos kath. nagygyűléshez, és a je len jubi-
leumi szent év eme második felében még okvetet-
lenül megtar tandó második római nemzeti zarán-
doklathoz, mely könnyen világhirre emelkednék, 
ha ő zárná be a XIII. Leo elé özönlött katho-
likus nemzet i zarándoklatok hosszú sorát. 

Az országos katholikus nagygyűlés figyel-
mébe különösen egy igen nagy dolgot vagyunk 
bát rak a j án lan i : a nagy katholikus ügyek leg-
nagyobbikát, a katholikus nevelés- és tani tásügyet , 
a kathol ikus alsó, közép és felső iskolák nagy 
ügyét, mely az államosítás és a vele járó el-
kereszténytelenedés hul lámverésének szakadat-
lan ostromában részünkről perczről-perczre vesz-
teségeket, az elkereszténytelenedés részére nyere-
ségeket és gyarapodásokat mu ta t a szemlélőnek. 

Ha a katholikus nagygyűlés ez i rán t az 
ügy i ránt , a mely a kathol ikus egyház jövőjének, 
a keresztény Magyarország fennmaradásának föl-
té te le i t re j t i méhében, kellő országos figyelmet 
és megfelelő tevékenységre haj ló elszántságot ós 
lelkesedést tud kelteni, már emez egy t e t t e á l ta l 
is a jubiláris nagy és szent a lkalom magas la tá ra 
emelkedik fel s a jövő kor szakadatlan áldó 
emlékezésére szerez érdemeket . 

Nemcsak megőrizni, de e l lenál lhatat lanul 
hóditó erőre emelni kathol ikus iskolázásunkat 
mind a három fokozaton : a legdicsőbb feladatok 
egyike, méltó olyan nemzedékhez, a mely a hon-
mentés óriási munká já ra tudo t t és bá torkodot t 
vállalkozni. 

De meg tula jdonképpen az Isten jogainak, 
az Is ten dicsőségének megvalósításáról van i t t 
most nálunk a szó. 

Ezért a nagy czélért pedig a szó tel jes 
értelmében mindent érdemes áldozni, s erre a 
nagy czélra semmi munka nem csekélység, hanem 
magán viseli e l törölhetet lenül a nagyság és fen-
ség jel lemvonásait . 

Ha lehetséges a tör téne lemnek a „gesta Dei 
per Francos^-ról beszélni: miér t ne lehetne majd 
egy szerencsésebb utókornak a „gesta Dei per 
Hungaros"-sal dicsekedni a keresztény államiság-
nak keresztény nevelés által való megmentésé-
ben és uj felvirágoztatásában ? Ennek a kornak 
a lap ja i t közvetet lenül a mai nemzedék van 
h ivatva küzdelmes, nehéz munkával megvetni . 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. ncv. 9-én mgr Haséra 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

Három esztendeje mullott, hogy Veuillot Lajos, a 
hit e kiváló embere, sem nem irt, sem szavát nyilvánosan 
fel nem emelte — midőn a halál kiszólítá őt az élők 
sorából. Es a hallgatás ez ideje alatt a katholikus világ 
kínos nyugtalansággal várta bátor harczosának, hatalmas 
védőjének felépülését. 

A helyzet ugyanis súlyosabbra fordult e rövid idő-
szak alatt. Ez volt az az idő, a mikor heves viták után 
megszavazták és érvényre juttatták ama hires törvényeket, 
melyek szabadságunk elnyomását czélozták ; — ez volt 
az az idő, midőn szerzeteseinket száműzték zárdáikból, a 
szeretet lányait kórházaikból, — midőn Istent kitiltották 
iskoláinkból s azon ürügy alatt, hogy a nyilvános oktatás-
ban a vallási pártatlanságot, az u. n. felekezetlenséget 
biztosítsák, az atheismust akarták a keresztény Franczia-
orézágra ráerőszakolni. 

S emez ádáz időben, midőn oly fontos érdekek 
forogtak szóban, midőn oly elkeseredett harczok dúltak, 
a támadás és védelem e bátor férfia — Veuillot Lajos — 
hallgatott ; fájdalom ! . . . nem kellett már többé beszélnie : 
tehetetlenül nézte amaz emlékezetes küzdelmet. Lelki 
buzgósága, értelmi világossága még micdig a régi volt 
ugyan, — nagyon jól tudta miként kellene az ellenség 
támadásait győztesen visszaverni, — de karjában nem 
volt már elég erő s tolla tehetetlenül hullott ki kezéből. 
Látva ugyanis, hogy ereje meggyöngült, nem akarta e 
fontos ügyeket koczkára vetni az által, hogy védelmükre 
oly erélylyel keljen, melynek elégtelen voltát, maga is 
oly nagyon érezte. De legalább él t ; . . . itt volt az embe-
rek között, s a katholikusok meg levén győződve, hogy 
mnnkája még nincs befejezve, s hogy Isten ügyének még 
szüksége van reá, csüggedés nélkül reménykedtek, hogy 
majd csak felgyógyul ismét s újra a küzdés terére lép. 

De hiszen Isten tulajdonképen senkire sem szorul ! . . . 
Midőn látja, hogy derék szolgája bevégezte pályafutását, 
magához hivja s igy szól hozzá: „Jöj j ! lépj be Uradnak 
örömébe," — s másokra bizza ügyeit. De sokszor még 
igy sem ! . . . Megholt szolgája helyébe senkit sem küld 
— önmaga kel ügyének védelmére. 

Veuillot Lajos hosszú félszázadon keresztül volt 
fegyveres lovagja Istennek és az ő egyháza ügyének ; 
félszázadon át bátran és rendületlenül harczolt — szünet 
nélkül, önzetlenül dolgozott, mint Jézus Krisztus hős 
katonája, és a Mindenható gondolva, hogy elég ideig 
szolgált már, épp akkor szólítá őt el a küzdés mezejéről, 
midőn a harcz tüze tetőpontra hágott s megérdemlett 
jutalomban részesíté őt. — Nem ! Isten tulajdonképen 
senkire sem szorul ! . . . 

S ma az ő tiszteletnek örvendő testvére, fenkölt 
eszméinek örököse, munkájának folytatója, — ez a másik 
hős, kinek bátorsága nem lankad évek hosszú során át és 
a kit én oly szerencsés vagyok innen e szószékről a katho-
likus világ nevében üdvözölni : az ő testvére — hivatkozva 
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ama baráti viszonyra, mely férfikorom öröme, legszebb 
büszkesége, — azt a terhes feladatot bizta rám, hogy el-
mondjam nektek : ki volt Yeuiliot Lajos ! 

Hogy e szép kitüntetésnek megfeleljek, kétségkívül 
azokról a hosszú küzdelmekről, arról a végtelen sok 
harczról kellene beszélnem, melyek még mindnyájunk 
élénk emlékezetében élnek; —• de előre is ki kell jelen-
tenem, hogy jelen beszédemmel sem visszatetszést, sem 
bárminemű elégedetlenséget kslteni nem akarok ; ellen-
kezőleg ! az a czélom, hogy amazt még távolról is kerülve 
néhány engesztelő gondolattal ünnepeljem Yeuiliot Lajost 
dicsősége emlékét; mert hiszen el lehet mondani a 
győzelmet a nélkül is, hogy a küzdelem fájó eseményeit 
felujítanók. — Később valószínűleg hatalmasabb ékesszólás 
fogja elmondani felette gyászbeszédjét ; — mások és 
másutt szóltak már s fognak is szólni irodalmi nagyságá-
ról, én rna ezen a helyen sokkal szerényebb tárgyat 
válsztottam magamnak. Le fogom rajzolni előttetek e 
dicső halottnak képét, s mivel meg akarom magyarázni, 
miért emelték neki ezt az emléket a Montmartre-baziliká-
ban, különösen arra fogok figyelni, hogy beszédemből 
megértsétek : mily nagy keresztény volt Veuillot Lajos ! . . . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 28. Az országos katholikus nagy-

gyűlés ügyében. — 
Az országos katholikus nagygyűlést előkészítő 

bizottság a nagygyűlés fővédnökségének elfogadására 
Vaszary Kolos bíborost, Magyarország herczegprimását 

kérte föl. 
0 Eminencziája készségesen teljesítette a bizottság 

ezen kérelmét, a következő levelet intézvén ifj. Zichy 
János grófhoz, az előkészítő bizottság elnökéhez : 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Folyó hó 12-én kelt becses soraiban nyilvánitott 

óhajához képest készséggel vállalom el ezennel a folyó évi 
augusztus 17, 20 án Budapesten tartandó katholikus 
nagygyűlés fővédnökségét és tudatom, hogy a nagygyű-
lésre különösen fel fogom hívni a papság és a hivek 
figyelmét. 

Szivem mélyéből kivánom egyúttal, hogy Méltóságod 
buzgó fáradozásait a legszebb sikerek jutalmazzák. 

Fogadja egyébként Méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Esztergom, 1900. junius hó 18 án 
Vaszary Kolos 

bibornob, herczegprimás. 
Ivánkovits János rozsnyói püspök a következőket 

irja Zichy János grófhoz í 

Méltóságos Uram ! 
Lelkesült örömmel üdvözlöm. „A magyarországi 

katholikus körök Országos Szövetsége" által f. évi augusz-
tus 17., 20. napjaira tervezett katholikus nagygyűlés 
eszméjét s szívesen hozom becses tudomására, hogy a 
felajánlott védnökséget elfogadom s a nagygyűlést papja-
imnak s világi híveimnek figyelmébe fogom ajánlani. 

Fogadja Méltóságod mély tiszteletem őszinte nyilvá-
nyitását, melylyel vagyok 

Méltóságodnak 
Rozsnyón, 1900. junius 17. 

Ivánkovits János, 
rozsnyói püspök. 

Steiner Fülöp dr. székesfejérvári püspök ur a követ-
kező levelet intézte ifj. Zichy János gróf elnökhöz: 

Méltóságos Gróf Ur ! 
Elénk örömmel s hálával töltöttek el Méltóságod-

nak f. hó 9-én a katholikus körök országos szövetsége 
nevében hozzám intézett nagybecsű sorai, amelyekben 
Méltóságod értesíteni szives volt, hogy a katholikus körök 
országos szövetsége f. é. augusztus hó 17—20 napjain 
Budapesten országos katholikus nagygyűlést rendezni 
óbajt. 

A tervbe vett országos katholikus nagygyűlés, amely-
nek szentegyházunkra s édes hazánkra nézve oly nagy 
horderejű czélját Méltóságod hűséges katholikus szive 
nagy buzgalmával vázolá Méltóságod nagybecsű soraiban, 
valamint a katholikus magyar szivek részéről kiváló meg-
nyilatkozása leend az imádó hódolatnak, amelyet e század 
alkonyán a katholikus szivek milliói széles e világon az 
édes Üdvözítőnek mutatnak be, ugy egyszersmind magasz-
tos, ünnepélyes hálaadás a kimondhatatlan nagy aján-
dokért, amelyet Krisztus Jézns szent István királyunk 
áldó keze által nyújtott nemzetünknek, midőn azt kilencz-
száz év előtt a katholikus anyaszentegyház anyai ölébe 
letevé. De e nagygyűlés a katholikus szivek hűséges gyer-
meki engedelmességének is fényes tanúsítása leend azon 
atyai intelem iránt, amelyet a Szentséges Atya a leg-
utóbbi magyar római zarándoklat alkalmával a nagy-
méltóságú kalocsai érsek úrhoz intézett levelében e 
szavakkal vésett mindnyájunk szivébe: „Cuius sanctissimi 
Regis benefacta si grato recolunt animo, acceptam per 
illum fidem fortiter retineant Hungari strenueque colant, 
sic enim et patriae utilitatibus et suo singulorum bono 
prospicient optime." S éppen ezért a legbensőbb öröm-
mel üdvözlöm a katholikus körök országos szövetsége 
által tervezett országos katholikus nagygyűlés eszméjét s 
annak minél üdvösebb lefolyására Istennek bőséges áldá-
sát esdem. 

A nagyméltóságú püspöki kartól bizodalommal ki-
kért védnökséget személyemre nézve örömmel elfogadom 
s egyszersmind tiszteletteljesen értesítem Méltóságodat, 
hogy az országos katholikus nagygyűlésen részt veendek 
s annak ügyét papságomnak s híveimnek kiváló buzgal-
mába fogom ajánlani. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletemmel hálás köszö-
netemnek nyilvánítását, amelylyel vagyok Székesfehérvárott 
1900. junius 27-én 

Méltóságodnak alázatos szolgája 
Dr Steiner Fülöp 

székesfejérvári püspök. 

Gyulafehérvár. A Rómából visszaérkezett főpásztor 
üdvözlete. Szentgyakorlatok. — 

Venerabiles Fratres et filii in Christo Dilectissimi í 
Nr. 2200./1900 

Feliciter redux ex Urbe Sancta, saluto Vos ex 
1* 
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intirao corde Vobisque omnibus et singulis benedico 
illa benedictione, quam a Jesu Christi in terris Vicario 
elargiendam accepi. 

Immensas ago Deo gratias, quod mihi concessum 
fuerit partem habere in hac msigni et splendida pereg-
rinatione nationali, quae de se merito repetere potui t : 
Spectaculum iacti sumuä mundo, angelis et hominibus. 

SS. dominus noster vehementer commotus spectabat 
ad pedes suos provolutos 1400 Hungaros et milliones 
reliquos, qui in spiritu se nobis adiunxerant. Laudavit 
gentem nostram dignam Sangto illo Rege Stephano, qui 
ob zelum in convertendo suo populo, apostolus appellari 
iure promeruit. Promiserat se orationes ardentes fundere 
velle pro amantissimis hisce suis filiis et orare Deum, 
ut suffragante Deipara, cuius suavissimo patrocinio glori-
antur Hungari iam ab exordio suae conversionis, eos 
cumulet benedictionibus coeli desuper et benedictionibus 
terrae deorsum, dignaque demum eos mercede coronet in 
patria coelesti. 

Nemo nostrum felicissimorum unquam obliviscetur 
dierum illorum, nemo qui non cum celeberrimo antistite 
Fenelone ex corde exclamet : „O Ecclesia Romana, unde 
Petrus in perpetuum fratres confirmabit ! Quod si unquam 
tui oblitus fuero, in oblivionem detur dextera mea; adhae-
reat lingua faucibuí meis et emoriatur, si tu non fueris 
ad extremum vitae meae halitum praecipuum obiectum 
gaudii mei et canticorum meorum." 

Una solum nos alflixit cogitatio : Sanctissimum 
Dominum nostrum, caput Ecclesiae adhuc exspoliatum et 
captivum teneri per hostes Dei et Ecclesiae. Nostrum est 
orare Deum, ut tempus acerbissimae probationis mox 
fioem accipiat; ut qui apostolorum principem ambulan-
tem in fluctibus, ne mergeretnr erexit et illum de manu 
Harodis et de omni exspectatione Judaeorum eripuit, Ipse 
sit adintor in tribulationibus, quae successorem Petri 
invenerunt nimis et liberator Leonis XIII. 

Operae pretium est, viri fratres omnia ferre sacri-
ficia, ut eiusdem felicitatis vos faciatis participes. Ideo 
vos adhortor, ut mense octobris, ubi altera ex Hungaria 
instituetur in urbem sanctam peregrinatio, quam plurimi 
à 1 Ii vos adjungatis. 

Ne tarnen hie annus sanctus pro reliquis, qui domi 
manere coguntur, sine emolumento spirituali defluat, 
praebeo vobis, dilectissimi fratres, et carissimis nostris 
professoribus et magistris saecularibus amplam occasio-
nem lucrandi ilia bona coelestia, quae huic anno adnexa 
esse scimus. 

Curabo ut mense Julio Exercitia spiritualia asser-
ventur in Csik-Somlyó, quibus ut quam plurimi intersitis 
vehementer exopto. Incipient pro sacerdotibus die 9-o 
Julii, hora 57 2 vespeitina, pro docentibus vero die 16. 
Julii , eadem hora. Velint omnes participare volentes ad-
ventum suum mature (usque l - o m. Julii.) A. R. D. 
Easilio Bándi significare. 

Quantum hoc erit pro Christo, Redemptore nostro 
spectaculum, videre suos sacerdotes et cooperatores sae-
culares congregatos, pietatis exercitiis vacantes, Sacra-
mento dein poenitentiae emundatos, uno tandem pane 

coelesti satiandos. Scimus, efficacissimas esse illas preces, 
quae unanimiter a pluribus funduntur ; scimus fervore 
unius accendi pietatem alterius et publica hac sacerdotum 
devotione multum aedificari populum fidelem, qui gaudet 
dum cernit a clero non verbo solum sed exemplo etiam 
commendari pietatem. 

Intime persuasus de summa utilitate exercitiorum 
spiritualium, nil magis in votis habeo, quam iisdem a 
ven. clero meo circumdatus et ipse vacare. 

Jam et ipsi experti estis, agi hic de medio salutis 
eminenti, quod Deus nobis dédit, ut scilicet saltern semel 
quotaunis in sacro secessu recollecti, aeternas perpenda-
mus veritates ut sic facilius resistere possimus gravissimis 
tentationibus, quibus nos sacerdotes impetimur; et ut in 
aeternum fugiamus peccatum, quod totam nostram activi-
tatem sacerdotalem inefficacem et inanem redderet : ut 
virtutes attingamus sacerdoti adeo necessarias et vitam 
aetercam altissimumque gradum in coelis nobis promissum 
tandem obtineamus. 

Occupamur cura salutis alienae, et ob nobilissimum 
hune fînem portamus pondus diei et aestus; quis non de 
propria salute procuranda esset sollicitus? Teste S. Gre-
gorio Naz. „ O f f i c i u m sacerdotis circa hune duplicem car-
dinem versatur ; primo in anima sua purgari debet, dein 
purgare alios, sibi sapere et alios sapientes efficere, lumen 
esse, et ceteros illustrare ; sanctus esse sibi et alios ad 
ver am sanctitatem pertrahere*. 

„Miserere animae tuae placens Deo", monet Eccl. 
30. 24. et profecto, quid iuvat aliis fontem monstrasse, si 
ipsi prae siccitate moriamur ; si alio3 doceamus, nosmet-
ipsos vero non doceamus, nil nobis proderunt aliorum 
iustificationes si in Christi adventu inveniamur minus ha-
bentes." S. Bern. 

Nobis dictum credamus, quod S. Paulus Timotheo 
scripserat: „Noli negligere gratiam, quae in te est, quae 
data est cum impositione manuum presbyterii. Haec me-
ditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omni-
bus. Attende doctrinae, insta in illis, hoc enim faciens te 
ipsum salvabis et eos qui te audiunt.il (I. Tim. 4. 14.) 
Invenit his verbis Paulus nos, quibus cura animarum de-
niandata est, eo melius et efficacius aliorum saluti profu-
turos esse, quo diligentius studuerimus nostro profectui. 
Videmus etiam sacerdotes illos, qui ita aliorum saluti 
operam navant inprimis curent, magno cum suo et paro-
chiali populi fructu et foenore agrum Domini excolere. 

Fateor quidem, plenam et subitaneam mutationem 
non attingi in multis, quia natura corrupta et consuetu-
dines inveteratae vehementer obstant bonae et optimae 
etiam voluntati ; non tamen negare possumus gratiam 
Dei victricem prodire ex repetitis exercitiis et quidquid 
boni in clero, in eccleaia productum, per sacrum secessum 
fuisse productum. Secessus et meditatio dedit incolas ere-
mo, monachos et moniales claustris, Ecclesiae egregios 
sacerdotes, coelo beatos 

Ideo viri fratres, qui sumus ministri Christi et di-
speasatores mysteriorum Dei (I. Cor. 4. 1.), renovemus 
spiritum mentis nostrae ; resuscitemus gratiam in sacra 
ordinatione acceptam, novasque vires resumamus ad sancte 
et digne Deo ministerium implendum. 
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Permovete etiam professores, magistros et ludima-
gistros ad sacrum secessum quaerendum, ut vobiscum 
alacrius laborantes in vinea Domini, Dei gloriam poten-
tius augere suavius faciliusque muneri vestro satisfacere 
valeatis. 

Ad rem omnium gravissimam, ad curandam animae 
vestrae salutem vos hortor et moneo fratres dilectissimi. 
Deus ipse vos vocat per os meum illis Apocalypseos 
verbis : „Ecce sto ad ostium et pulso si quis audierit 
vocem meani et aperuerit mihi ianuam intrabo ad illum 
coenabo cum illo et ipse tnecum(Apocal. 3. 20.) 

Notum sit vobis, me die saer. Pentecostes in Csik-
Somlyó praesente multitudine totam dioecesim et singu-
las familas Transsylvaniae auxilio B. Virginis Mariae 
solemniter dedicaturum, ut ipsa duce accessum habeamus 
ad cor sacratissimum Jesu Christi et ad tbesauros huius ditis-
simi cordis. Faciam hoc eo fine, ut novo saeculo inchoato, 
nec unus supersit, qui divinae misericordiae tarn suaviter 
vocanti résistât, sed omnes mundo corde et voluntate 
prornta vitam vivant vere christianam ; errantes vero ad 
ovile Christi unice salvans clementer attracti redeant. 

Maria mater gratiae, mater misericordiae illos suos 
miséricordes oculos ad nos convertat et Jesum benedictum 
fructum ventris sui post hoc exilium nobis ostendat. 

Datum in Székely-Udvarhely, tempore visitationis 
Canonicae, die XXVII. Maji 1900. 

Kalocsa. A kalocsai érsekség 900-os jubileuma. — 
E nevezetes évforduló alkalmából, amint előre jelen-

tettük, Péter Pál napján fényes asszisztencziával ünnepé-
lyes szentmise volt a székesegyházban, mely után Csúszka 
György érsek ur Te Deumot tartott. Délben pedig dísz-
ebédet adott az érsek ur s azon jelen voltak a káptalan 
tagjai és a központi papság s a hatóságok fejei. Csúszka 
érsek ur emelkedett hangú tósztban méltatta az ünnep 
jelentőségét. Ez a tószt a következőképpen szólt: 

A jelen év nálunk Magyarországon nemcsak jubi-
leumi szent év, hanem kilenczszázadik fordulója annak, 
hogy szent István első királyunk apostoli működése foly-
tán a magyar nemzet Krisztus Urunk hitét befogadta. 
Urunk születésének ezredik esztendejében II. Szilveszter 
pápa a Krisztus hitére téit magyaroknak fényes követ-
ségét, melynek vezére az első kalocsai főpap, Asztrik volt, 
nagy örömmel fogadta és Asztrik által elküldte szent 
Istvánnak a koronát, őt királyként üdvözölte és a magya-
rok Apostolának nevezte. Ezen örök emlékezetre méltó 
esemény óta 900 év telt el. Miután a szent István kirá-
lyunk által emelt kalocsai székesegyház szent Pál apos-
tolnak tiszteletére épült, ugy intézkedtem, hogy egész fő-
egyházmegyémben szent Péter és szent Pál ünnepén, a 
mai napon, hálaadó ünnepélyes istenitisztelet tartassék 
és igy főegyházmegyém fennállása kilenczszázadik évfordu-
lójának emléke is megünnepeltessék. És azért a mai 
ünnepélyes istenitisztelet után főkáptalanom itt jelenlevő 
méltóságos és főtisztelendő tagjai és a többi igen tisztelt 
vendégeim körében poharamat emelem azon forró, imá-
imba foglalt óhajokkal, hogy a Mindenható XIII. Leo 
pápa Oszentségét, II. Szilveszter nagy utódját, kinek a 
magyar nemzeti zarándoklatot ez év ápril havában be-

mutatni szerencsém volt, szent egyházunk és az emberiség 
mérhetetlen javára és Felséges Urunkat, apostoli Kirá-
lyunkat, szent Istvánnak uralkodói bölc-seségben tündöklő 
utódát hazánk boldogitására még igen soká éltesse. 
(Zajos éljenzés.) A jó Isten áldja és éltesse az itt jelen-
levő igen tisztelt vendégeimet, Kalocsa városának lakóit, 
főegyházmegyém összes papságát és már most majd hat-
százezerre szaporodott hiveit. 

VáCZ. Az uj püspök első főp. levele. — 
Kőrösszegi és adorjáni 

Csáky Károly Emmanuel gróf 
Isten Irgalmából és az apostoli Szentszék kegyelméből 

A váczi szentegyháznak püspöke 
Krisztusban szeretett hiveinek. 

Krisztusban szeretett hiveim ! 
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja 

a juhaiért !" (Ján. X. 11.) 
Krisztusnak ezen fönséges szavai töltik el lelkemet 

azon naptól, melyen engem főpásztorotoknak rendelt, de 
különösen püspökké szentelésem óta, melyben az Ur 
Jézusnak lelke, a Szentlélek Isten kegyelme reám szállott 
s Krisztus apostolainak méltatlan bár, de valóságos utódja 
lettem. 

Ezen naptól kezdve mindig azért imádkozom, azért 
tűrök s viselek minden bajt s keserűséget, mely még a 
legmagasabb állásban sem kirnéli meg az embereket, arra 
irányul minden gondom s aggódásom, minden munkám s 
egész életem, hogy lelkem olyan áldozatrakész, szivem 
olyan szerető és bátor legyen, a milyennek azt Jézus 
Krisztus kivánja a hivek pásztorában, ki világosan meg-
mondotta: „A jó pásztor életét adja juhaiért. " 

A rossz pásztor a bért keresi s nem a nyájat, a 
rossz pásztor nem küzd és nem harczol, midőn látja, 
hogy a farkas közeledik és pusztitja a nyájat, a rossz 
pásztor nem juhaival, hanem önmagával törődik, a juho-
kat veszni engedi s csak önmagát s saját életét menti : a 
jó pásztor ellenben önmagát s saját életét feledi, csak 
juhaiért szorgalmatoskodik, s midőn közeledik a veszede-
lem, „a jó pásztor életét is odaadja az ő juhaiért". 

En, Krisztusban szeretett hiveim, Jézus Krisztushoz, 
„leikeink püspökéhez" és legfőbb pásztorához akarom 
tartani magamat s az O példáját követni. „Krisztus pedig 
szenvedett érettünk s példát hagyott nekünk, hogy nyom-
dokait kövessük". (I. Pet. II. 22.) Én is szenvedni aka-
rok, én is életemet akarom adni érettetek, hiveimért és 
gyermekeimért s ha az Isten nem kivánja testi élete-
met, mint a vértanukét, legalább lelkemmel és szi-
vemmel csak nektek akarok élni, csak a tietek akarok 
lenni. Érettetek akarok szenvedni, tűrni, aggódni, ha kell 
gúnyt és üldözést elviselni, mert hiszen erre hiv engem 
Jézus, a jó pásztor, ki példát adott nekem szenvedésével 
s halálával. Semmi munka nem fog megrendíteni, semmi 
bánat nem fog lesújtani, az ellenmondást s gáncsolást is 
szivesen elviselem, minden hirről és dicsőségről örömest 
lemondok, csak bennetek művelhesselek áldozatos életem-
mel s az Istennek kegyelmével minél több jót, hogy leg-
alább ti legyetek dicsőségemnek koronája s örömömnek oka. 
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Egy élet áldozatát hozom nektek, ez az a mit Krisztus-
tól tanulok, a ki megmondotta: „A. jó pásztor életét adja 
az ő juhaiért." 

Es ezt az áldozatot, egy munkás főpásztori életnek 
áldozatát, ugy hozom meg majd legtökéletesebben, ha 
Jézus szentséges szivének nevében jövök el hozzátok. Az 
Ur szent Szivének életét akarom magamba fölvenni, az ő 
szivének szeretetével akarok hozzátok szólni, titeket föl-
keresni, bátorítani, buzdítani és segíteni. Jézus sz. Szivé-
nek szeretetében, a szent Sziv enyhülést adó forrásaiban 
van az erő, mely a gyenge embert arra képesíti, hogy 
életét adja embertársaiért, mely a Szentlélek vigasztaló 
kegyelmével tölti el és ösztönzi a püspököt is, hogy 
hiveinek szentelje magát egészen, mint nyájának Jézus 
szive szerinti pásztora, ki szintén életét adta juhaiért, 
érettünk tévelygő emberekért. Krisztust akarom követni, 
az 0 utján baladni s lelkembe vésni eltörölhetlenül 
szavait : ,En vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét 
adja az ő juhaiért." 

Hanem, Krisztusban szeretett hiveim, ahhoz, hogy 
az Ur Jézus szeretetével vezethesselek titeket az isteni 
életre, nem elég az én áldozatkész szeretetem ; szükséges 
még, hogy ti is bizalommal legyetek irántam. Jézus senki 
lelkén nem akar erőszakot elkövetni, ugy becsüli szabad-
ságunkat, hogy még üdvöziteni sem akar saját akaratunk 
ellenére, érettünk vérző szentséges szivének boldogító 
kincseit s kegyelmeit sem kényszeríti reánk, csak kinálja 
szeretettel, mondván : „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik 
fáradoztok s terhelve vagytok s én megenyhítlek titeket." 
(Máté, XI, 28.) Az Ur Jézu j a szeretet erejével akarja a ! 
mi szivünket megnyerni, de nem akarja kényszeríteni, j 
Gyönyörűen int azért minket szent Ágoston s buzdít az j 
Ur iránti szeretetre, mondván : „A ki téged, szegény 
gyarló ember, te nélküled teremtett, nem akar téged 
nélküled üdvöziteni, qui te creavit sine te, non te salvabit 
sine te." 

Az Ur Jézus azonban most nem jár többé a földön, 
nem hív többé az ő emberi, látható szivére, hanem pász-
torokat adott, hogy ezek vezessék lelkünket az éltető 
kegyelemnek forrásához. Apostolokat adott s ezek utódait : 
a püspököket és papjait, hogy ezek hirdessék az Ur 
Jézusnak tanát, terjeszszék országát s vezessék az Ur 
szivére a lelkeket. Mint az Ur Jézusnak tanítványa s az 
apostolok utódja mondom én is nektek: „Jöjjetek hoz-
zám mindnyájan, kik fáradoztok s terhelve vagytok s én 
megenyhitlek titeket." 

„Jöjjetek", mert különben nem vezethetlek titeket. 
Jöjjetek a kegyelem ösztönzése szerint, mert Jézus is azt 
kivánja, hogy jöjjünk s hallgassuk az ő igéit, mert a ki 
szivében meg nem adja magát Krisztusnak, azon Krisztus 
nem segíthet. Jöjjetek mindig mély bizalommal és enge-
delmes lelkülettel s hallgassátok püspöktöknek szavát, a 
mely az Istennek igéje, fogadjátok meg parancsát, amely 
Isten nevében adott parancs, haladjatok az uton, melyet 
ő jelöl ki, hiszen Krisztus utján akar titeket vezetni, a 
mely ut maga Krisztus, miként mondotta is : „Eu vagyok 
az ut, az igazság s az élet", ő az ut az igazi élethez. 

Jöjjetek tehát, Krisztusban szeretett hiveim, de jöj-
jetek hozzám s ne mások után induljatok. Mert jönnek 

majd Krisztus szavai szerint sokan, kik azt mondják „én 
vagyok Krisztus" (Máthé XXIII.) és jönnek majd olyanok, 
kik hizelgő beszédekkel szólanak hozzátok, s kik mivel 
nem igazsa'got hirdetnek s igazsággal nem birják, szépen 
szőtt mesékhez folyamodnak. Sőt most látjuk már azokat 
közöttünk, kik hitünk ellen lázítanak és Krisztus tana 
ellen : az örök igazság ellen vitatkoznak s érette mesébe 
illő ígéretekkel akarnak kárpótolni. Igen is, most van 
éppen a szent Pál apostoltól jelzett idő, „a mikor az igaz 
tant majd nem birják meg az emberek s a saját kívánsá-
gaiknak hizelgő tanítókhoz fordulnak", (II. Tim. IV. 3.) 
de ti forduljatok el ezektől s püspöktökre hallgassatok, 
az apostoloknak utódjára, ki a Krisztustól öröklött tannak 
és igazságnak őrzője és köteles hirdetője. 

Hanem ne értsetek félre, Krisztusban szeretett 
hiveim ! Ti látjátok, hogy a püspök nem mehet fduról-
falura mindig, hogy minden hívének hirdesse az Isten 
szavát, Krisztusnak tanát ; azért midőn intlek titeket, 
hogy hozzám jöjjetek s ne azokhoz, kik félre akarnak 
titeket vezetni, értem a püspököt s a vele egyesült 
papságot, a plébánosokat s minden lelkipásztort, kiket 
a püspök nektek rendelt, hogy lelketeket gondozzák. 
Miként én mint az apostolok utódja küldetésben járok s 
a római pápától kapott joghatalommal fölruházva tanítlak 
titeket, ugy minden egyes plébános, minden egyes káplán 
tőlem van küldve hozzátok, engem képvisel köztetek, az 
én rendeleteimet közvetíti, a rám bizott nagy feladatban 
segédkezik ugy, hogy én, a püspök s az én papjaim, a 
ti lelkipásztoraitok egyek vagyunk. Hozzám jöttök s rám 
hallgattok, ha papjaitokra hallgattok, engem tiszteltek, 
ha őket tisztelitek, az általam kijelölt módon éltek, ha 
papjaitok szava szerint indultok ; míg ellenben ha papjai-
tokat — a mitől Isten óvjon — megvetnétek, velők 
pártoskodnátok, tőlük elfordulnátok s engedetlenek volná-
tok,-tőlem fordultok el, engem ér a ti megvetéstek 8 

! bennem az egyházat s Krisztust, a kinek követe vagyok 
köztetek, s Krisztus megmondotta: „A ki az egyházra 
nem hallgat, legyen neki mint pogány és publikánus." 
(Máté XVIII. 17.) 

Jöjjetek tehát én hozzám, de „jöjjetek én hozzám 
mindnyájan". Ne maradjon el semmiféle állás, semmiféle 
kor, se szegény, se gazdag : ifjak s gyermekek, nők s 
férfiak mind kell, hogy egyesüljenek a főpásztor, a püspök 
és ő általa kiküldött papság iránt való engedelmességben 
és bizalomteljes hódolatban. Hiszen az az egységes hódo-
lat, a hívőknek hódolata pásztoraik iránt, ez a katholikus 
anyaszentegyháznak jele s ezzel különbözik minden té-
velygő felekezettől. Az egységes hódolat a szentatya, a 
római pápa iránt teszi egygyé az egész egyházat, a hí-
vőknek osztatlan és teljes hódolata a püspök iránt teszi 
egygyé az egyházmegyét s mutatja azt igazán katholikus-
nak. A hol a hivők megoszolnak s főpásztorukkal nem 
tartanak, a hol ellenmondás van főpásztor és hivők között, 
ott nincsen igazi katholikus érzület, mert nincsen ott 
Krisztusnak szelleme és a szeretetnek Lelke, mert arról 
ismernek meg. majd minket az emberek, hogy Jézus 
tanítványai vagyunk, ha szeretjük egymást, ha alázatos 
hitben engedelmeskedünk s meghódolunk sz apostolok s 
azoknak utódai : a püspökök előtt. 

i 



RELIGIO. 7' 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok s ter-
helve vagytok", mert hiszen nincsen köztetek, egy sem, 
a ki nem fáradoznék, a ki ne volna terhelve. Siralom 
völgyében vagyunk s ebben nem lehetünk könyek és siral-
mak nélkül, melyeket szenvedés, szegénység, nyomor, 
csalódás és mindennemű szerencsétlenség sajtolnak ki a 
szemünkből. Egyeseket tehát a szegénység terhe nyom, 
másokat a kísértéseknek, gonosz kivánságoknak s szenve-
délyeknek igája, sőt talán a bűnnek terhes igája tör meg, 
iga, a mely igazán fáraszt s remény nélkül szőrit le a 
földre, egyszóval mindenütt fáradság és teher nehezedik 
a szivekre és lelkekre. En tehát Jézusnak szerető szivével 
hivlak mindnyájatokat, halljátok tőlem a szabadságnak 
szavait, Krisztusnak csodatevő tanát, a megtestesült Igé-
nek igéit s ha nem lehetünk már teher és iga nélkül, 
vegyétek azt a terhet, a mely Krisztusnak terhe és a 
mely minden más terhet könnyűvé tesz, az Isten és az 
Anyaszentegyház parancsai szerint rendezett életnek ter-
hét, azt az igát, a mely nem nyom le, hanem gyönyörű-
séggel tölt el, ne a világnak borzasztó igáját, hanem a 
szerető Jézusnak kedves terhét, a ki maga mondotta: 
»Vegyétek rátok az én igámat, . . . mert az én igám 
gyönyörűséges és az én terhem könnyű." (Máthé XI. 
28. 29.) 

Az apostolok szavukkal csodákat müveitek, sántákat 
és bénákat, vakokat és bélpoklosokat meggyógyítottak, 
mindenféle tehertől és igától megszabadították a szegény 
fáradozó emberibéget: én is az apostolok utódjaként járok 
majd köztetek s ha nem is külső csodatevő erővel, de 
ugyanazzal a csodatevő névvel: Jézus nevével ajkamon, 
ugyanazon szentséges névnek erejében hirdetem majd 
nektek a gyógyító igéket, Jézusnak enyhülést és szaba-
dulást nyújtó tanát. 

Terhüok s igánk azért olyan nehéz, mert mint a 
38 éves inaszakadtnak a szentirá-ban, ugy nekünk sincsen 
segitő emberünk, hominem non habemus ; én azért segí-
tőtök, tanítótok és atyátok akarok lenni s mindnyájatokat 
Krisztusnak nevelni. Jézus szellemének s boldogságának, 
lelki megnyugvásának s békéjének örököseivé tenni. Jézus 
szent Szivének forrásaihoz akarlak tehát vezetni titeket, 
az ő tanításának vizébe meríteni s a názárethi Jézus ne-
vében nektek lelki gyógyulást s megenyhülést adni. Krisz-
tus kincseit akarom kiosztani, hiszen szolgája vagyok és 
sáfára az ő titkainak és sokféle kegyelmének. (I. Cor. 
IV. 2.) 

Jöjjetek tehát hozzám egész bizalommal, miként én 
is egész lelkemet s egész életemet hozom el nektek, az 
TJr Jézus nevében jövök s követni akarom őt, a legjobb 
pásztort, ki életét adta a keresztfán az ő juhaiért. 

(Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-

jesztésére Wagner Lőrincznek, a pannonhalmi főapátsági 
theológiai tanitézet rendes tanárának, a boldogságos Szűz-
ről nevezett dömölki apáttá történt kinevezését (?) jóvá-
hagyom. 

Kelt Bécsben, 1900. évi junius hó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s k. 

V E G Y E S E K . 
*** Magyar kath. tanférfiaínk figyelmébe. A ka-

tholikus ifjúsági egyesületek római fensőbb tanácsa jelen-
leg avval a tervvel foglalkozik, hogy szeptemberre a ka-
tholikus ifjúság részéről az egész világról nemzetközi 
zarándoklatot hozzon össze. Eddig az olasz, franczia, 
svájczi, portugáli ifjúsági körök részéről történtek csatla-
kozások. Kívánatos, hogy a mi budapesti sz. Imre-egye-
sületünk haladéktalanul akczióba lépjen s eucharisztikus 
és szent Gellért-féle zarándoklat, a melyek szintén szep-
temberre vannak tervezve, tekintettel legyenek arra, hogy 
a magyar katholikus ifjúság zarándoklata bennök két-
oldalú támogatásra találjon. Laptársaink figyelmét ez az 
ügy nagyon megérdemli és kéri. 

— 0 fe lsége apostoli királyunk a mult hó közepén, 
16-án, külön kihallgatáson fogadta ft. Anzer dél santungi 
püspököt és kimerítő jelentést tétetett magának a chinai 
állapotokról. 

— Az esztergomi fömegyében ő emja Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás és érsek ur a Winter Ágost 
halálával megüresedett kormányzói teendők ideiglenes 
vezetésével a pozsonyi Emericanumban Végh Ferencz al-
kormányzót bizta meg. 0 szentsége XIII. Leo pápa König 
Gusztáv pápai kamarásnak, a tavaszi római zarándoklat 
vezetőjének, a „Pro Ecclesia et Pontifice" érmet ado-
mányozta. 

— Eidasy Kornél szombathelyi püspök ur Graeffel 
János esztergomi kanonok társaságában ma, f. hó 4-én, 
Emsbe utazik. 

— Uj kispapok. A szombathelyi egyházmegye 
konkurzusán 12, az esztergomién 44 ifjút vett fel az egy-
házmegyei hatóság a növendékpapok diszes sorába. 

— A pécsi jubiláris Ünnepnek egyik kiemelkedő 
mozzanata zászlószentelés volt. A hálaadó szentmise után 
ugyanis, a püspök Hetyey Sámuel ur a püspöki tanító-
képezde ifjúságának uj zászlaját szentelte meg s püspöki 
trónusáról oly kulmináns, minden izében katholikus és 
hazafias beszédet intézett az ifjúsághoz, hogy szemmel 
észrevehetőleg magával ragadta az összes hallgatóságot s 
bizonyára maradandó lesz e remek szentbeszéd emléke. 
A zászlóanyai tisztet Pallavicini Edéné őrgrófné, Mailáth 
Etelka viselte. Délben a püspöki székházban ünnepi ebéd 
volt, melyen a zászlóanya és leánya Pallavicini Edina 
őrgrófné és többen vettek részt. Este pedig a Katholikus 
Kör helyiségében bankét fejezte be e kedves és magasz-
tos ünnepet. A bankétet megjelenésével tüntette ki a me-
gyés püspök is, ki a Katholikus Kör elnökének, Apponyi 
Géza grófnak kíséretében érkezett. 

— A budapesti „örökimádás temploma" ügyében 
mult hó 25-én emlékezetes gyűlés volt Magyarország 
őskoronázó székesfővárosában, székesfejérvárott. Az 1899. 
junius hó 27-én alakult gyűjtő-bizottság a püspöki 
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palota nagytermében, CIotild főhegnő védnök magas 
jelenlétében, Czirákv Antal gróf elnöklete alatt diszgyü-
lést tartott. A város és a megye katholikusainak szine-
java volt ez alkalomból a püspöki palotában jelen. A 
felolvasott jelentésből kiemeljük, bogv a Steiner Fülöp 
dr püspök ur megengedta, hogy a felséges királyné 
halála évfordulóján az örökimás templomára minden 
templomban az egész egyházmegye területén lehet gyűj-
teni. A bizottság hölgytagjai eddig 942 korona 87 fillért 
gyűjtöttek. Uj gyűjtés lesz szept. 10 én és az azt meg-
előző vasárnapon. 

— Papi lelkigyakorlatok. A szent évet a circulare 
szerint a hivek missziókkal, körmenetekkel, bucsujárások-
kal ülik meg; hát a papság mivel üli? A misszióknak 
lelkigyakorlatok felelnek meg. Tartsuk meg tehát legalább 
a szokásos lelkigyakorlatokat, nehogy a szent év nem-
törődésünk folytán a nem szent évek szinvonala alá 
sülyedjen. A minden évben tartatni szokott gyakorlatok 
ezidén julius 9-én este kezdődnek az esztergomi szeminá-
riumban és szigorú napirend, csend, önálló elmélkedések 
keretében, melyeket mindenki maga tart, három napig, 
julius 10., 11., 12 én folynak. Kérem t. barátaimat, hogy 
minél többen jelentkezzenek s gyűljenek itt ez alkalommal 
össze az apostoli léleknek, a katholikus szellemnek s az 
egyházias érzésnek felébresztésére. Akik részt akarnak 
venni, jelentkezzenek nálam. — Testvéri üdvözlettel 
Prohászka Ottokár. 

— Ápátszentelés. Péter-Pál napján nagy egyházi 
ünnep volt Pannonhalmán. Akkor avatta apáttá Fejér 
Ipoly főapát ur Kohl Medárd dr pápai praelatus, eszter-
gomi kanonok s hgprimási titkár valamint Halbik Cyprián 
tihanyi apát urak segédletével Wagner Lőrincz legk. 
kinevezett kis-czelli apátot. Az uj apát ur 1841-ben szü-
letett Sopronban. 35 évet töltött a tanári pályán. A 
theologiában, és pedig különösen a gyakorlatiban, kiváló 
szakember. A theologiai tanitás terén 28 évig működött. 
A „Religio" minden esztendőben közölt tőle már több mint 
félszázadja szakszerű fejtegetéseket. Tudományánál még 
nagyobb a szerénysége, mert dolgozatai majd mind név-
telenül jelentek meg. Isten éltesse sokáig ! 

— Nagykáptalan. A piarista rend f. hó 19-én kezdi 
meg nagykáptalani üléseit Budapesten. 

— Templomszentelés volt f. hó 1-én Rákospalotán 
a főváros tőszomszédságában, a hol Chobot Ferencz lel-
kes plébános fáradhatatlan munkálkodása remek román 
stilü háromhajós bazilika várta már a felszentelés magasz- 1  

tos befejező tényét. A rákospalotai bazilika az országos ! 
hirü fóthi templom tőszomszédságában minden kritikát 
fényesen kiáll. Ennek a templomnak megtekintésére érde- ! 
mes minden Budapestre jövő papnak Rákospalotára 
kirándulni. A fölszentelést Jung János fölsz. püspök ur 

végezte nagy papi segédlettel és megható főpásztori szent-
beszéddel. 

— Nyilatkozat. A jubiláris esztendő hódolati ünnep-
ségeit rendező országos bizottságnak albizottsága a mult 
héten ismételten ülést tartott. Fölmerült a kérdés, vájjon 
a bizottság a nagyméltóságú püspöki kartól nyert mandatum 
értelmében rendezen-e késő őszszel egy ujabb és olcsóbb 
zarándoklatot Rómába, hogy azon a mi katholikus népünk 
minél nagyobb számban részt vehessen. Miután azonban 
alulirt bizottság arról értesült, hogy az Eucharisztikus 
Egyesület szeptember havában indul Rómába, a bizottság 
a maga részéről az őszi zarándoklat rendezésének kérdé-
sét később fogja tárgyalni. Budapest, 1900. julius hó 3-án. 
A hódolati ünnepségeket rendező albizottság. 

— Változások a Szent Benedek-rendben. Pan-
nonhalmán perjel : Kroller Miksa, theologiai tanár : Scher-
mann Egyed dr, tanár: Csapó Antonin, hitszónokok és 
tanárok : Rozmánszky Gyárfás és Boros Alán. — Eszter-
gomban tanár és könyvtárnok Serédi Dénes, tanár Dombay 
Nárcisz. — Sopronban hittanár Szilágyi Oszkár, tanár : 
Hetyei Modeszt dr — Komáromban tanárok : Somogyi 
Veoczel és Székely Damáz. — Kőszegen házgoodnok: 
Mázy Engelbert, hitszónok, templom-gondozó és tanár: 
Hőgyészi Armand, nyugalomban : Freh Alfonz, székházi 
ellenőr: Simon Tádé. — Pápán tanárok: Prikkel Marian 
és Tihanyi Gál, templomgondozó : Bán Gaulbert tanár, 
tanár és könyvtárnok : Varsányi Román. — Kis-Cellbeu 
plébános: Mérey Kálmán dr, ideiglenes nyugalomban: 
Serédi Marcell. — Tihanyban plébános: Sipőcz Benedek. 
— Zala-Apátiban házgondnok : Wagenhoffer Titusz. — 
Zamárdiban plébános : Neumayer Gellért. 

— Ritka temetés. Marmarosszigeten Nyisz.tor An-
drás nevű iparosnak két gyermeke halt meg egyszerre, 
kik ikrek voltak. A gyermekeket két lelkész temette és 
pedig egy görög katholikus és egy református. Ennek 
pedig az a magyarázata, hogy a gyermekek vegyes val-
lású házasságból születvén, nemök szerint követték a szü-
lők vallását. A menet kijövet az udvarból kétfelé oszlott, 
az egyik a gör, kath., a másik a reform, temető felé 
vette útját az 1868. 43. t.-cz. nagyobb dicsőségére. Nem 
lehetetlen, hogy a „tökéletes egyenlőség" protestáns elvé-
nek az alapján megéljük még azt az időt is, mikor egy-
egy embert két lelkesz fog temetni, a kath. jobboldalát 
a katholikus, a protestáns baloldalát a protestáns. 

— KonkurzilS. A sz. Domokos hitszónoki rendjébe 
felvétetni óhajtó ifjak részére, kik hivatást éreznek a 
szerzetes életre, pályázat nyittatik. Felvétetnek mindazon 
VI., VII., és VlII-ik osztályú ifjak, kik jó magaviseletet 
tanúsítottak s jó bizonyítványnyal rendelkeznek. Ha kellő 
számban jelentkeznek Szombathelyen végzik novitiátusi 
évüket. Bizonyitványukat vagy személyesen vagy levélileg 
az alulirt rendház elöljáróságának terjeszthetik be. Szom-
bathely, 1900. junius 25-én Hayde István perjel. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 8. sz.) 
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Budapesten, julius 7. 2. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 

sz. II. Félév. 1900. 

aPerge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendaí 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostohcam Benedictionem peramanter imper-

iimus.* 15. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. '27-én. 

TARTALOM. Vezereszmék ês Tanulmányok. Szoczialismus, liberalismis, kereszténység. — Yeuillot Lajos. — f A jászóvári prémontreiek 
gyásza. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A szent Ferenczrend provincziáinak uj felosztása. — V á c z : Az u j püspök első főp. 

levele. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

Szoczialismus, liberalismus, kereszténység. 
(S. G.) Az ember valláserkölcsi feladatát, 

melyért a földön van, elérheti ugyan bármely 
állapotban. Elérheti az anyagi nyomorúságban 
is, sőt i t t sokszor biztosabban, mint a kényel-
mes jólétben. 

De a nyomorúság azért még sem rendes 
állapot. Rendes állapotban magának a felsőbb 
feladatnak teljesítéséhez is szükséges, hogy a 
testfenntartás feltételei ne hiányozzanak. Szük-
séges, hogy azokhoz mindenki hozzá is juthasson, 
ha akar. Szükséges, hogy az anyagi megélheté-
sért, családos embernél a családfenntartásért ne 
kelljen oly nagy erőfeszítéseket tennie, a melyek 
épen azt veszélyeztetik, a miért k i fe j te tnek: a 
testi épséget. Szükséges tehát , hogy a munka 
mindenkinek erejéhez mért legyen. Szükséges, 
hogy a felüdülésre, a további munkához uj erő-
szerzésre kellő pihenése legyen. Szükséges, hogy 
ez a munka, ez a testi pihenés a megélhetésért 
és családfenntartásért ne foglaljon le minden időt. 
Szükséges, hogy maradjon kellő idő a vallás-
erkölcsi feladatra is, mer t hiszen ez az a tulaj-
donképeni rendeltetés, melyre a megélhetés, a 
család is csak eszköz. Csak azért élni, hogy pusz-
tán csak éljünk, nem élet. Miben különböznénk 
akkor az oktalan állattól? 

íme, ez az a legkevesebb, a mihez minden-
kinek joga van. Joga van pedig azért, mer t 
kötelessége is a testet fenntar tani és az ép tes t -
ben vallás-erkölcsi fe ladatát te l jes í teni 

Joga van pedig mindenkinek azért, mer t 
Isten a természet javait minden ember számára 
teremté, és nem csak egyesek vagy egyes kivált-
ságos csoportok számára. Isten előtt minden 
ember egyenlő jogú, mert egyenlő kötelességü. 
Nem a vagyon, nem a külső fény, nem a kénye-
lem, nem a méltóság szerint mérlegeli az embert. 
Nem az ő rendelése, hogy mig egy néhányan 
dúslakodnak a föld javaiban, addig milliók éhez-
zenek önhibájok nélkül. Nem az ő rendelése, 
hogy mig egynéhánynak megfelelő munka nél-
kül milliók hullnak az ölébe, addig millióknak, 
akik munkálkodni akarnak, annyi munka sem 
jut ki a társadalomban, a mennyinek béréből 
megélhetne. 

Szoczialismus, liberális állam, kereszténység. 
Ez a jelen közéletre legbefolyásosabb három 
tényező foglalkozik azzal, hogy e nem természe-
tes állapotot megszüntesse. Es minő eredmény-
nyel ? 

A szoczialismus legtöbb árnyalata azon elv-
ből indult ki, hogy nincsen túlélet, vagy ugy 
alakí tgat ja terveit, mintha nem volna túlélet ; 
tehát mindenkinek joga van a föld javaiban 
részesülni, még pedig egyenlőképen. Tagadja 
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t ehá t ennek akadályát , a magántula jdonjogot . A 
javak közösségét hirdeti. És czélja kivitelét a 
majdan megnövekvő többség erejére alapítja, 
Hogy vájjon eléri-e czélját, a nyomor megszün-
te tésé t , nem tudhat juk, mer t még nem volt 
a lkalma tényleg bebizonyítani. 

A liberális állam szóval azt vallja elvéül, 
hogy mindenkinek joga van test i és szellemi 
erejét szabadon kifejleszteni. Szóval azt vall ja 

•czéljául, hogy ezt a szabadságot mindenki szá-
mára biztosítsa. Magára hagyja tehá t teljesen az 
egyént az életküzdelemben s nem törődik azzal, 
ha elvész a versenyben. 

Szóval védi a szoczialismussal szemben a 
tu la jdonjogot . Ami pedig a tu lé le te t illeti, ő azt 
sem nem tagadja , sem nem ismeri el. Mint 
ál lam vallástalan. Cselekedeteiben, törvényeiben 
ugy intézkedik, mintha nem volna Isten, hanem 
önmaga volna az Isten, akinek mindenki feltétlen 
engedelmességgel tartozik. Azért nem is támo-
ga t j a a vallásfelekezeteket, csak azt, a mely le-
borul előtte. Sőt üldözi azokat, ha föltétlenül 
alá nem rendelik maguka t akara tának. 

Jogczimét az uralkodásra nem is a lap í tha t ja 
t e h á t az Istenre, hanem csak a többség kifeje-
ze t t akara tá ra . (Alkotmányosság). Ez pedig semmi 
egyéb, mint másszóval ugyancsak a puszta erő. 
Ugyanazon jogczime van tehát , min t a szoczia-
l i smusnak: a többség, az erő. Csakhogy mégis 
nagy közöttök a különbség. 

A szoczialismus következetes, őszinte; a 
liberalismus ruganyos, szemfényvesztő és követ-
kezetlen. Szóval azt az elvet hirdeti, hogy az 
egyéni és testület i szabadságot védi ; tetteivel s 
intézkedéseivel azonban, ha u ra lmát veszélyben 
érzi, megtagadja elvét, s az Opportunismus nagyon 
k inyú j tha tó köpönyege a la t t a legnagyobb zsar-
nokságra is képes, mely minden t legázol, amit 
ú t j ában talál. 

Nem védi t ehá t minden ember jogát s sza-
badságát, hanem csak azokét s azon érdekcso-
portokét , melyek h a t a l m á t fenn ta r t j ák . Azt hir-
deti szóval, hogy a nép akara tában bir ja a jogot 
az uralkodásra, de ezt az akara to t kierőszakolja 
hatalmával , pénzével, corruptiójával, vagy üldözi 
minden erejével, ha ellenkezik vele. 

Azt hirdet i szóval, hogy védi a tulajdont , 
de te t te ivel csak a nagy gyárosok, a tőkepénze-
sek vagyonát védi, — az egyháznak ellenben 
nemesebb jogczimű és rendel te tésű vagyonát el-
rabolja, a hi tbizományokra irigy szemeket vet, 

ugy hogy teljes joggal hányta a szemére a szoczia-
lismus egyik közlönye, a „Vorwärts" , a mult 
évben, midőn Brandenburg protes táns világa a 
reformácziónak és a kath. egyházi javak secula-
r isat iójának 350 éves jubileumát ünnepié : „Hiszen 
t i ugyanazon uton jártok, min t mi ; avagy forra-
dalmibb-e a kath. egyház javadalmát állaaalmi 
ós fejedelmi vagyonná átalakítani, mint a tőke 
vagyonát közvagyonná? Vagy abban nyilvánul a 
bűn, hogy a tőke vagyonát közvagyonná akar-
juk áta lakí tni és nem dinasztikussá?" 

Hogy a liberális rendszer mire képes az 
emberi nyomor megszüntetésében, azt már két-
ségtelenül lát juk, mer t hossszu uralma alatt , a 
mely több országban még mindig ta r t , eléggé 
bebizonyíthatta, 0 nem csak nem szüntet te meg 
a nyomort , hanem az ellentétek kiélesítésével 
rendkivüli módon fokozta mindenütt . Pol i t ikájá-
val, mely csak a hata lmasoknak és a tőkének 
kedvez; — nagy hadseregével, a melyre támasz-
kodik; corruptiójával , a melyre mindenüt t példát 
ad, nem csak anyagilag, de erkölcsileg is milliókat 
t e t t tönkre s elveivel, melyeket csak hangozta t 
s intézkedéseivel, melyek czélja csak a hatalom-
ban maradás, mieden ál lamban nyakára növeszté 
a szoczialismast és az ennél még veszélyesebb 
anarchiát . 

És ezek mellet t lép fel a nyomorral szemben 
egy harmadik nagy világtényező, a kath. egyház. 
Elve, hogy a földi javak nem czél, de bizonyos 
ha tár ig szükséges eszköz a czélra. Elve. hogy 
munká ja arányához képest mindenkinek joga 
van a tisztességes eszközökkel megszerzett va-
gyonra ; védi t ehá t a tulajdonjogot . És ebben 
ellenkezik a szoczialismussal. 

Védi továbbá a szabadságot, de a mely nem 
ellenkezik Isten törvényeivel. Elfogadja a nép-
akara t jogczimét az uralkodásra, de a mely nem 
szál szembe Isten akaratával . És ebben ellenkezik 
a liberalismussal. 

Hirdeti, hogy a nyomor nem fog megszűnni, 
mig meg nem szűnik a bűn, a mely annak a 
forrása. Azért főleg erkölcsi eszközökkel működik 
annak kevesbitésére. 

A gazdagoknak, a tőkepénzeseknek fülébe 
kiáltja, hogy a vagyon kötelességekkel jár. A 
szegényeket, a kiket részvéttel karol föl, rendre 
és munkára buzdítja, s ha még sem boldogulnak, 
megnyugta t j a Isten akaratábao, a ki majd min-
dent kárpótol. 

E mellet t a kormányokat is folyton figyel-
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mezteti , hogy czéljok nem csak az uralkodás, 
hanem a nép valódi javának felkarolása; hogy e 
javak nem csak anyagiak, vagy csak pusztán 
szellemiek, hanem első sorban vallás-erkölcsiek. 
Azért az ál lamnak nincsen joga Isten törvényei 
ellen, hanem kötelessége azoknak a maga részé-
ről is érvényt szerezni s az egyházat erre vonat-
kozó hivatásában t á m o g a t n i 

A liberális állam t ehá t ké t ha ta lmas ténye-
zővel áll szemben: a szoczialismussal és a keresz-
ténységgel. Es e két ha ta lommal szemben telje-
sen fegyvertelen, mer t elvtelen és következetlen, 
eredményeiben pedig meddő. Le fog t ehá t tűnni , 
miután nyers erejénél fogva, s csábitó, de be 
nem vál to t t phrasisaival oly soká t a r t á kezében 
az uralmat . Le kell tűnnie s á tadnia a harcz tér t 
két ellenségének : a szoczialismusnak és a keresz-
ténységnek. 

Es e le tűnésnek már mindenü t t l á t juk elő-
jeleit. Belgiumban már összeomlott ez a cserép-
lábakon nyugvó hatalom. Ott csak a szoczialismus 
és a ka th . egyház állnak szemben egymással, 
Németországban egyfelől rohamosan hódít a 
szoczialismus, másfelől rendületlenül áll a katho-
liczismus s vallásos császárja szavára szedegeti 
össze a protes tant ismus is azt a keresztény erőt, 
a mely még benne található. Francziaországban 
sem a liberalismus az, melynek ereje növekszik. 
Egyfelől a szoczialismus meglepő hódításairól, 
másfelől a kath. i rány erősödéséről tesz tanúságot 
a jelen tör ténet . 

De miér t keresünk távoli országokban pél-
dát, mikor azt i t thon is megta lá lha t juk . 

Nem lá t juk-e már a távolból lobogni a 
liberalismus ké t nagy ellenségének zászlajá t : a 
szoczialismusét ós a keresztény életét, hogy 
előbb a közös ellenséget legyőzve egymással 
vívják meg majd az élethalál-liarczot. Eddig 
p ihent mindakettő, — a liberalismus ura lkodot t 
egyedül a téren. Mert ez tu la jdonképpen nem is 
volt liberalismus. Az látszatra, nagyjából még a 
régi keresztény állam volt idegen név alat t . A 
kereszténység legalább azt hi t te , hogy ő az. 
Most már mind a ke t tő t isztában van egymással. 

Hogy a közelgő nagy harczban ki-é lesz a 
győzelem, azt nem nehéz megjósolni. A l ibera-
lismus kétfelől os t romolta tva el fog tűnni i t t is, 
mer t nincs életgyökere ; az erőt pedig, melyre 
támaszkodik, megdönti az erő. A szoczialismus 
talán iszonyú harczok és rombolások u tán szin-
tén le lesz győzve, mer t szintén téves az elve, 

azt hivén, hogy erény nélkül megszüntethet i a 
nyomor t s megvalós í t ta t ja a földi boldogságot. 
De a czélban, a nyomor enyhi tésében egyezik a 
kereszténységgel; az indító okban, a részvétben 
összetalálkoznak: és a közös alap reményt nyú j t 
arra , hogy a keresztény vallás vagy meg fogja 
nyerni s békésen á ta lak í tan i a szoczialismust, 
vagy siralmas rombolások u tán maga az ered-
ménytelenség fogja a szoczialismust reá kény-
szerítni, hogy lerakja a fegyvert a keresztény éle t 
előtt, mely egyedül igaz ós termékeny, mer t 
Is tenben, a világ erkölcsi rendjében, ós az emberi 
te rmészetben bir ja k ipusz t í tha ta t lan életgyö-
kereit . 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. nov. 9-én mgr Haséra 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

I. 

Veuillot Lajos nem volt mindig igaz keresztény, de 
oly családból származott, melyet Isten — érdemei "jutal-
mazásául — azzal tüntetett ki, hogy sarjai állhatatos és 
bátor hivei legyenek az egyháznak. 

A forradalom rémes napjaiban történt, hogy anyai 
részről való nagyanyja, midőn arról értesült, hogy egy 
honfiakból álló csapat lerombolni készül a falu előtt emelt 
keresztet, összegyűjti barátnőit, élükre áll s dárdával 
kezében szent tűzzel siet a veszélyben forgó kereszt vé-
delmére ; és . . . midőn a zajongó csoport odaér, hátrálni 
kénytelen — nem annyira a lelkes nő fegyvere, mint 
inkább bátor magatartása elől. — íme ! már itt is lá that juk 
Veuillot Lajost, a mint nagyanyja bárdja alatt szembe-
száll Krisztus ellenségeivel s visszaveri támadásukat ! —• 
Beállván az est, a bátor nő maga viszi el a keresztet s 
házában biztonságba helyezi; atyai részről való nagy-
anyja pedig halálra itélt papoknak nyújt rejtekhelyet 
otthonában. 

Oh bárcsak mennél többen volnának az egyházban, 
kik keresztény voltukat hasonló hősiséggel bizonyítanák; 
oh vajha mennél többen volnának olyan papok, kik ily 
keresztény nőknek köszönhetnék megmentésüket! . . . 

Veuillot Lajos unokája volt e két keresztény nőnek. 
Atyja becsületes munkás ember volt, kit saját nemes 
természete megtanított ama kötelmekre, melyekkel ember-
társai irányában tartozott ; de Isten iránti tartozásaira 
soha senki sem oktatta. Az iskolák, melyeket látogat-
hatott volna, zárva voltak abban az időben, később pedig 
a munkálkodás órája ütött, s az ifjú ember kilépett az 
élet terére alig tudva, hogy keresztény s mily kötelmekkel 
jár ez rá nézve. Midőn családja évről-évre gyarapodott, 
fokozott erőmegfeszítéssel kellett dolgoznia, mert meg-
volt benne ama nemes büszkeség, hogy mások alamizs-
náját kerülve, két keze szorgalmas munkájával keresse 
meg mindennapi kenyerét. De épen ezért a szülők minden. 

2* 
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idejüket a munkának áldozva fel, melyet már kora hajnal- | 
ban kezdtek s nem egyszer késő éjjelig folytattak, nem j 
értek rá, hogy gyermekeik lelkével is foglalkozzanak. 

Lajos, az idősebbik, összesen két elemi iskolát járt 
— először szülővárosában majd később a bercy-i város-
részben, hol szülei keservesen fáradva dolgozgattak; itt 
tanult meg irni és olvasni, itt sajátította el a számtan és 
katekizmus elemi ismereteit. 

Lajos okos, értelmes fiu volt, mint sokan társai 
közül, de lármás természetével, szélességével és fegyel-
metlensé^ével valamennyit fölülmulta. Édes anyja, ki 
maga nem járhatott templomba, éberen figyelt arra, hogy 
legalább ő el ne mulaszsza a szent misét, s minden vasár-
nap elküldte őt öcscsével az istenitiszteletre, s mondhatnám 
ennyiből állt csupán akkori életének vallásossága. El-
végezte első szent áldozását is, — mint még ma is sok 
gyermek teszi, — de fájdalom ! csak azért, mert megvolt 
a kora, s bizony . . . csaknem minden előkészület nélkül. 
Nemsokára ezt is elfelejtette s jó ideig nem járult ismét 
az Ur asztalához. 

Már csak néhány hónap volt hátra a tanévből, s 
Lajos tudva, mily sokba kerül szüleinek tanittatása, nem 
birta gyengéd szivére venni, hogy tovább is terhökre 
legyen s munkának akarta szentelni életét. De mihez 
fogjon ? Î . . , Munkás legyen mint atyja ? ! . . . Láttái 
hogy szülői, kik iránt végtelen szeretettel viseltetett, 
egész a kimerülésig dolgoztak, többet, mint a mennyit a 
kötelesség tőlük megkövetelt, és mégsem birtak meg-
felelni ép oly igazságtalan, mint szigorú munkaadójuknak. 
Lelke fellázadt ez igazságtalanságra s lemondott arról, 
hogy ő is mesterember legyen. A szellemi munkásságban 
sokkal nagyobb biztosítékát látta a méltóságnak és füg-
getlenségnek, s épen azért ez lett ifjú vágyainak neto-
vábbja. De fájdalom ! értelmi képzettsége nemcsak felüle-
tes volt, hanem határozottan ki nem elégitő. 0 maga is 
nagyon jól tudta, hogy e téren igen kis készültséggel bir, 
mert hisz alig olvasott néhány könyvet s ezek is vagy 
semmi fontossággal sem birtak, vagy épen káros be-
folvásuak voltak. Ily viszonyok között egyedüli reményét 
meglehetősen szép írásába helyezé, mely körülmény arra 
birta, hogy ügyvédi irodába álljon. 

Főnöke testvére volt az akkori leghíresebb költők 
egyikének, Delavigne Kázmérnak. Ez az előkelő rokonság 
érintkezésbe hozta az ifjú írnokot sok éltesebb férfiúval, 
kikkel való folytonos társalgása a történelem, a művészet 
és irodalom eddigelé ismeretlen világába vezette őt be. 
Elénk elmebeli tehetsége, víg kedélye, őszintesége és 
nemesszivűsége folytán megnyerte magának első barátait, 
követte őket a világba és tizennégy-tizenöt esztendős ko-
rában oly sikereket ért el, melyek szép reményekre jogo-
sították. Sajnos mindez nem Istentől e r e d t ! . . . 

A kor, melyben ifjú éveit töltötte — először Páris-
ban, Rouenban. később Périgueuxben — gazdag volt 
ugyan irodalomban, de köréből az Isten ki volt zárva. 
Az akkori világ becsületes müveit volt, bírt mindazon 
külső kellékekkel, a melyeket az embereknek a jó neve-
lés és az egymással való érintkezés kölcsönöz ; megvoltak 
azon tulajdonságai, melyeket a czivilizáczió megkövetel, 
de nélkülözte ama fennkölt erényeket, melyekkel egyedül 

a kereszténység ajándékozhatja meg a sziveket. Az akkori 
vezető iskolák birtak minden kellékkel, csaü egy hiány-
zott belőlük: a keresztény szellem. A legjobbak beérték 
azzal, hogy nem mutatták magukat Isten ellenségeinek, 
de úgy tetették magukat, hogy nem gondolnak vele s 
szerettek volna tőle menekülni. Mások pedig a szent dol-
gok és a „Klerikálisok" gúnyolását éppen szellemesség-
nek, kötelező divatnak tartották. A kik hittek és imád-
koztak, a kik még gyakorolták vallásukat s keresztségi 
fogadalmukhoz hiven éltek, szabadságukban állott ugyan 
előbbi szokásaikat követni, de csak oly feltétel alatt, ha 
ennek másokkal való érintkezésükben még látszatát is 
kerülték. 

így történt, hogy Istennek, kinek a kormány még 
megadta a hivatalos tiszteletet, nem volt többé helye sem 
az úri szalouokban, sem a munkások műhelyeiben. Szám-
űzve volt a társadalomból, száműzve a közügyekből, ki-
szorítva az emberi szivekből. S ha a költőknek megen-
gedték is, hogy vele foglalkozzanak, ennek oka az volt, 
mert neve alkalmas vala, szép versekre és ártatlan érzel-
mek gyengéd ecsetelésére ; a többi írók azonban, különö-
sen a napi sajtóban szereplők, sokkal „fontosabb" dol-
gokkal foglalkoztak; vallásos irodalomnak meg éppen 
semmi, vagy csak igen csekély nyomait lehetett találni. 

Veuillot Lajos az ifjúkor összes vágyaival és lelke-
sedésével lépett e társaságba ; gondolkozása, beszéde, 
egész élete csak olyan volt, mint környezetéé. Párisban 
és Rouenben tett első próbálkozásai éles értelemre, élénk 
képzelőtehetségre, kifogástalan illésre s ügyes, kellemes 
nyelvre engedtek következtetni s rövid idő alatt egy hiva-
talos lap szerkesztését érdemelték ki számára. Sorsa ekkor 
már jobbra fordult — közvetlen érintkezésbe jött az 
akkori nagynevű államférfiakkal. 

Erős szervezetének köszönhette, hogy szakadatlan 
elfoglaltsága mellett a világ követelményeinek is 
megfelelhetett. Hivatalos ügyei mellett még színházak, 
estélyek, lóversenyek látogatására is jutott ideje, sőt még 
a divatos párbajozásra is ráért. De mégis, mindemellett 
senki sem tagadhatta, hogy becsületes életű, Ízléses nyelvű 
volt s ha bátran elmondhatta magáról, hogy soha —• 
még ebben a korban sem — semmi olyat nem irt, a 
miért pirulnia kellene : azt is hozzá tehette volna, hogy 
soha semmi szennyes dologban része nem volt; megvolt 
benne az erkölcsi tisztaság természetes érzete, mely őt 
minden mocsoktól megóvta. Nem volt még keresztény 
érzelmű, de barátai közül azokat tüntette ki leginkább von-
zalmával, kik olyanok voltak. Ha Isten magához akarta 
volna venni lelkét, nem kellett volna azt soktól megtisz-
títani, — csak a divatos idők könnyű porából kiemelni. 

Az örök Atya — hogy ezt szerető gyermekének meg-
adja — felhasználta az unalmat és a magányt, a midőn 
a fiatal iró nem gondolt élvezetekre és sikerekre. Ilyen-
ből is kijutott neki. Lelkének sokszor nem volt tárgya, a 
mivel foglalkozhatott volna, s ilyenkor mintegy czéltalanul 
bolyongott utjain, daczára ama sikereinek, melyek min-
den egyes kísérletét koronázták, lelke mégis nyugtalan 
volt. Mint újságírónak megvolt már a legszükségesebbje 
— mint ő maga szokta v.olt magáról tréfásan megjegyezni, 
— s rég elmúlt már az a mostoha idő, midőn arra volt 



RELIGIO. 13' 

kényszerítve, hogy csekély tiz krjjczár órai díjért homo-
kot és követ hordjon Páris partszegélyein, csakhogy elten-
gesse életét. Támasza lett családjának, s végtelen örömére 
szolgált, hogy ő lehetett, ki szeretett testvére életpályáját 
előkészítse, ifjabb nővérének neveltetéséről gondoskodjék. 
Szerény vágyai mind teljesülni látszottak s ugy tünt fel 
neki, mintha már semminek sem érezné hiányát. Es 
mégis ! . . . boldogságába mindig a keserűség bizonyos 
neme is vegyült. Huszonnégy éves korában, midőn sike-
reinek legmagasabb fokát érte el, nem találta nyugtát Péri-
gueuxben, unalma^ volt neki Páris, s bárhová ment, lelkét 
kinzón gyötörte valami. Szenvedett, a nélkül, hogy szenve-
désének okát ismerte volna . . . Az Isten különös intéz-
kedése lehetett ez, a ki napról-napra várta, hogy az ifjú 
szenvedéseiben 0 nála keressen enyhületet! 

Csak ebből a czélból tehette az isteni Gondviselés, 
hogy oly barátokat adott Veuillot Lajosnak, kik mintegy 
titkos előmozdítói voltak annak, hogy lelki nyugtalan-
ságából kiszabaduljon. Ezek egyike — nevét is meg-
mondom, hisz ő volt, kit az isteni irgalmasság az ifjú 
megtérésénél eszközül használt — Olivér Gusztáv azt 
ajánlotta neki, hogy tegyen vele nagyobb utazást keletre 
s először Olaszországot látogassák meg. Yeuiliot Lajos 
elfogadta az ajánlatot. Rómába érkezve egy más barátra 
akadt, Feburier Adolfra. Ez elvezette őt P. Rozaven 
jezsuita atyához, a ki észrevétlenül is megmutatta az ifjú 
Veuillotnak az Istenhez vezető utat. „Azt hittem — 
mondogatta ő maga — bogy Konstantinápolyig fogok 
elmenni és — sokkal tovább jutottam ; elértem Rómába 
eljutottam — a megtérésig". . . . Nem telt bele hosszú 
idő s benső áhítattal térdepelt az atya lábai elé ; beval-
lotta tévedéseit, elmondta mulasztásait, életében elköve-
tett botlásait s megnyerve az Isten bocsánatát, teljesen 
átváltozva kelt fel, — igazi keresztény lett. 

Es igazi kereszténysége első pillanatától fogva oly 
erős volt, hogy győzelemmel állott ellen ama belső viha-
roknak, melyek neofita lelkét háborgatták ; kezdetben nem 
volt még meg ama világossága, a mit neki Ígértek, a 
mire oly nagyon számított, — sokáig kellett még várnia 
a hajnal pirkadására, s újjászületve bár a szentségek által 
még mindig sötétségben botorkált. 0 már felajánlotta 
magát Istennek, de Isten nem tért be még szivébe, vagy 
nem akarta mutatni, hogy már ott honol. Lemondott 
előbbi életéről, de csendes visszavonultságában is eszébe 
jutottak ama régi emlékek, melyeknek varázsa ugyan 
boszantólag hatott rá s melyek mégis ezernyi ezer kísér-
téssel igyekeztek őt visszaragadni a felejtett múltba. Lelki 
szemei előtt fel-felujultak ama régi botlások, melyeket 
nem ő követett el ugyan s melyek miatt mégis érző szive 
majd meghasadt bánatában. Legyőzte őket ! . . . De mégis 
mennyit kellett szenvednie e belső küzdelmekben P ! . . . 
A sötétség förgetege volt ez, procella tenebrarum — a 
mint az apostol is mondja . . . S mégis mennyire fel tudta 
már fogni, hatásaiban mennyire át tudta már érezni a ki-
engesztelődés e fájdalmait! „Minden hiba, — mondta ő 
maga — mit az ember életében elkövet, mély gyökeret 
ver a szivben, melyet izzó harapófogóval kell onnan 
kitépni !". . . 

Isten gyakran teszi hasonló próbára-azokat, kiket 

nagy munkára szemel ki, s nem mindig veszi le azonnal 
a hályogot a földre sújtott és megtört Saul szeméről. S 
vájjon — kik ily fényes diadalt aratnak belső ellenségeik 
felett — Isten e kiválasztottjainak jobban kell-e tartaniok-
a külső ellenektől ? A mely keresztény — igazi értelem-
ben veszem e szót ! — ura önmagának és Istenre támasz-
kodva él, az bátran daczolhat mindennel, még akkor is, 
ha az egész világ összeesküszik romlására ! 

Yeuiliot Lajos, miután győzelemmel állta ki lelke e 
küzdelmeit, nem akarta folytatni keleti utazását : Rómáig 
eljutva, mindent elért, a minek hiányát eddig oly nagyon 
érezte. A próbaidő véget ért, megtalálta a világosságot, 
s miután ennek tiszta fényénél önmagát is megismerte, 
végleg és minden kikötés nélkül Istennek ajánlotta fel 
életét. 

Visszatért teháts útjában meg-megállva ama különböző 
svéd búcsújáró helyeknél — melyeket oly bájlólag festett 
le s melyeknek történetéről oly benső hittel, meggyőző-
déssel beszélt — sirva fohászkodott fel Istenéhez : mutassa 
meg neki az utat, melyen ezentúl haladnia kell! Az 
alázatos szolga készen volt, de vájjon mivé fogja őt tenni 
U r a ? ! . . . Pappá, misszionáriussá vagy katonává?! . . . 
Pappá nem lett . . . Hittéritőjévé, katonájává, lovagjává 
avatta őt az Ur, olyanná a ki soha sem hátrál meg, 
hanem szent ügyei védelmére kelve, mindenütt és minden-
kor rettenthetetlenül hirdeti örök törvényeit. 

(Folytatjuk.) 

f 
A jászóvári préinontreiek gyásza. 

A jászóvári premontrei kanonokrend tagjai mély 
fájdalommal jelentik, hogy hőnszeretett prelátusuk és a 
rend legjobb atyja méltóságos és főtisztelendő Benedek 
Ferencz ur, a fehér és kiváltságos prémontrei kanonok-
rend főpapja, a ker. sz. Jánosról czimzett jászóvári és a 
vele királyilag egyesitett, a sz. keresztről nevezett leleszi 
s a sz. István első vértanú nevét viselő nagyvárad hegy-
foki egyházak apátja és süveges prépostja, a magyar fő-
rendiház örökös tagja, a Ferencz József rend lovagja, a 
kassai szentszék ülnöke, Kassa szab. kir. város díszpolgára 
stb. stb. f. évi julius hó 2-án reggeli 9 órakor, hosszú 
szenvedés s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele 
után az Urban csendesen elhunyt. A drága halott hült 
tetemeit julius hó A-én d. e. 10 órakor a jászóvári sír-
kertjében fogjuk örök nyugalomra elhelyezni. Született 
1826. nov. 19. Tepliczen. Szepesmegyében. Beöltözött 
1847. szept. hó 25. Fogadalmat tett 1851. szept. 26. 
Áldozópappá szenteltetett 1851. szept. hó 26. Prépost 
praelátussá megválasztatott 1893. május 25. Prépost-
praelátussá kineveztetett 1893. junius 20. A prépost-
praelátusi székbe beigtattatott 1893. aug. 8. Kelt Jászó-
várban, 1900. julius hó 2-án. Adj Uram örök nyugodal-
mat neki és az örök világosság fényeskedjék neki. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 27. A szent Ferenczrend provincziái-

nak uj felosztása. — 
A szent Ferenczrend eredeti egységének helyreállítása 

és a rend régi szabályzatának visszaállítása szükségessé 
tette az egyes^ rendtartományok területeinek újból való 
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megállapítását. Magyarországban eddig öt provincziája 
volt a szt. Ferenczrendnek : 1. A Szűz Máriáról nevezett 
tartománynak a Dunántul felsőrészében kivéve Baranyát 
(Somogymegyében Andocs, Tolnában Simontornya) vol-
tak házai, továbbá Pozsony, Nyitra megyékben és Buda-
pesten (IV. kerület) összesen 20 ház. 2. A Szt. László-
ról nevezett tartományhoz tartoztak a csáktornyai, pécsi, 
szigetvári, siklósi, següsdi, nagy-kanizsai, nagy-atádi, 
máriagyüdi zárdák-és több zárda Horvátországban (Zág-
ráb, Yarasd stb.). 3. Az Üdvözítőről nev. tartomány rend-
házakkal bírt Árva, Liptó, Trencsén, Nyitra, Bars, Pest, 
Szolnok, Nógrád, Gömör, Heves, Sáros, Zemplén, Szat-
már, Ugocsa megyékben. 4. A Kapisztrán szt. Jánosról 
nevezett tartománynak zárdái voltak : Bécsben, Budapes-
ten (II. kerület), Bácsban, Mohácson, Baján, Mária-Rad-
nán (Aradm.). Duna-Földvárott, végre Erdélyben Déván, 
Alvinczen és Kőrösbányán, ezenkívül Szlavóniában. 5. A 
Szt. Istvánról nev. tartomány csak Erdélyre terjedt ki és 
ott 23 rendháza volt. 

A szt. Ferenczrend minister generálisa, Lauer Alajos, 
1900. jun. 3-án kelt okiratában ezen 5 tartomány közül 
kettőt: a Szt. Lászlóról és Üdvözitőről nevezetteket 
megszüntette és a többi hármat csak a szorosan vett 
Magyarország területére szorította, míg a kapisztránusok-
hoz tartozó bécsi, st.-pölteni, lanzendorfi és enzersdorfi 
és az osztrák (volt) Szt. Lipót commissariatushoz tartozó 
öt zárdát egy uj, Szt. Bernárdról nevezett tartományba 
egyesitette. A marianusok átveszik a salvatorianusoknak 
trsztenai, zsolnai, okolicsnói, pruszkai, beckói, galgóczi, 
szakolczai és körmöczi házait, vagyis a Dunán-inneni 
házakat, valamint Dunántul a volt ladislaitáktól a nagy-
kanizsai, següsdi, nagy-atádi zárdákat. A kapisztránusok 
átvették a volt salvatorianusoknak többi zárdáit, azután 
a marianusoktól Simontornyát, végre a volt ladislaitáknak 
pécsi, szigetvári, siklósi és m.-gyüdi házait. A Horvát-
országban és Szlavóniában levő zárdák (Szt. László és 
Kapisztrán tart.) egy uj Szt. Cyrill és Method pártfogása 
alá helyezett horvát provincziában egyesittetnek. Ezen 
provinczia 22 házat foglal magában, ezek között van a 
ladislaitáktól átcsatolt zágrábi, varasdi, kapronczai és 
csáktornyai zárda is. A Szt. Istvánról nevezett rendtarto-
mány átveszi a kapisztránusoknak három erdélyi házát. 
Horvátországban birt még zárdákkal (Tersato, Samobor, 
Klanjec, Károlyváros, Jaska) a Szt. Keresztről nevezett 
krajnai provinczia is, de ezen zárdákat most az uj hor-
vát provincziához csatolták. 

Az uj beosztás szerint tehát a bold. Szűz Máriáról 
czimzett proviDcziához mostantól fogva a következő kon-
ventek tartoznak : 1. a trsztenai, 2. a zsolnai, 3. oko-
licsnai, 4. pruszkai, 5. beczkói, 6. galgóczi, 7. szakolczai, 
8. körmöczi, 9. pozson)i, 10. nagy-szombati, 11. székes-
fehérvári, 12. esztergomi, 13. kismartoni, 14. nyitrai, 15. 
szombathelyi, 16. érsekújvári, 17. német-ujvári, 18. malacz-
kai, 19. szt.-actali (csallóközi), 20. boldogasszonyi, 21. 
pápai, 22. sümegi, 23. (Alcantara szt. Péterről nevezett) 
budapesti, 24. andocsi, 25. bucsu-szt.-lászlói, 26. veszpré-
mi, 27. nagy-kanizsai, 28. segesdi, 29. nagy-atádi. 

A Kapisztrán szt. Jánosról nevezett provincziát pedig 
a következő konventek alkotják: 1. a bajai, 2. pécsi, 3. 

! (Szt. István első vértanúról nevezett) budapesti, 4. föld-
1 vári, 5. radnai, 6. mohácsi, 7. bácsi, 8. simontornyai, 9. 
! szigetvári, 10. siklósi, 11. váczi, 12. füleki, 13. jászberé-

nyi, 14. szolnoki, 15. bártfai, 16. szabadkai, 17. rozsnyói, 
18. kaplonyi, 19. egri, 20. eperjesi, 21. nagy-szécsenyi, 
22. kecskeméti, 23. sztropkói, 24. sebesi, 25. szegedi, 26. 
gyöngyösi, 27. nagy-szőlősi és 28. a mária-gyüdi (resi-
dential 

A szt. Istvánról nevezett erdélyi provincziához azon 
konventeken kivül, melyek eddig is oda tartoztak, még a 
dévai, alvinczi konventek és a kőrösbányai residentia 
csatoltattak. E csatolt zárdák azonban egyelőre még 
további intézkedésig a kapisztránusok provincziálisának 
joghatósága alá tartoznak. — A horvátországi zárdákat, 
mint már említettük, szt. Cyrillről és Methódról nevezett 
s újonnan erigált provincziába egyesítették. 

Hasonlókép az Ausztria területén levő provincziák 
is uj felosztást nyertek és az összes konventek a szent 
keresztről nevezett krajnai és a szent Bernárdról czimzett 
provincziába osztattak be. 

Az általános rendi tanács egyúttal megválasztotta az 
igy megalakított provincziák elöljáróit is, kik a követ-
kezők : 

A Szűz Máriáról nevezett provincziában : provincziá-
lis : P. Ozorai Izidor; tartományi őr (custos): P. Kudelka 
Gerardus ; reDdtanácsosok (definitores) : P. Horváth Justin, 
P. Miczélyi Valér, P. Tokay Pius és P. Medien Wolfgang. 

A Kapisztrán szt. Jánosról nevezett provincziában*. 
provincziális : P. Tamás Alajos exdefinitor gen.; custos : 
P. Eger Zsigmond; rendtanácsosok: P. Bognár Márk, P. 
Ángyán Aurél József, P. Kochan Bertalan és P. Martinov 
Fortunát. 

A horvát provincziában provincziális: P. Yosnjak 
Vendel; custos: P. Rodic Rafael ; definitorok : P. Korçevic 
József, P. Fribec Föiöp, P. Sirca A. Marián és P. Vajdic 
György Kázmér. 

A szt. Bernárdról nevezett osztrák provincziában 
provincziális: P. Lutz Márton ; custos: P. Fabiani Quirin; 
definitorok : P. Nóvák Péter, P. Bernardic Mansuét, P. 
Frühwirth Hugo és P. Dvorák János. 

Az erdélyi és krajnai provincziában maradnak az 
eddigi elöljárók. 

Az uj beosztással kapcsolatban a rend generalis 
főnöke egyes utasításokat adott a rend tagjainak, melyek 
közül kiemeljük a következőket: 1. Egy havi határidő 
alatt kérelmezhetik a jelenleg horvát, illetőleg magyar 
zárdákban időző szerzetesek, hogy átmehessenek a ma-
gyar, illetőleg horvát tartományba, amely kérelmet a két 
provincziális barátságos egyezmény utján fog elintézni 
igazság és méltányosság szerint. 2. Gvárdiánokká az ösz-
szes rendházakban csak azok választhatók, akik a rend 
szigorított szabályait elfogadják és a „vita communis'-t 
megtartani készek. 3. Akik nem fogadják el a szigorított 
szabályokat, azok része're néhány zárda jelöltessék meg, 
ahol egy praeses kormányzása alatt élhetnek. 

Vácz. As uj püspök első föp. levele. — 
(Vége.) 

Es most Krisztusban szeretett hiveim, legyen az első 
buzditó szó a testvéri szeretetre való buzdítás, mert 
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Krisztus is a szeretet parancsában foglalta össze egész 
tanát. „Ezt parancsolom nektek, hogy szeressétek egy-
mást, haec mando vobis, ut diligatis invicem." (Sz. János 
XV. 17.) De ne legyen közöttetek semmi pártoskodás és 
visszavonás, hanem inkább csatlakozzatok, egyesüljetek, 
hogy minél nagyobb és igazibb szeretetben éljetek. 

Egyesüljetek keresztény egyesületekben, mert ez 
emeli bennetek a keresztény szeretetet és összetartást, a 
kereszténységnek és hitünknek szeretetét. Az ilyen egye-
sületben a keresztény hivő a kereszténységért do'gozik 
és fárad, nyiltan s az egész világ előtt katholikus keresz-
ténynek mutatja magát, megvallja hitét s példát ad a 
keresztéay bátorságra. Ez a nyilt megvallása hitünknek, 
ez a nemes keresztény bátorság pedig igen nagy erény a 
mi hitszegény, közömbös korunkban, nagy és dicsőséges 
győzelem az ember félelem fölött, mely annyi jótól tart 
vissza sokakat. I t t árasztja el a Szentlélek az ő hét 
ajándékából különösen a bátorságnak ajándékát és ke-
gyelmét, miként egykoron kiárasztotta pünkösd napján 
az apostolok fölött, kik szintén „egyesültek egy akarat-
tal az imádságban." 

A keresztény egyesületek mellett manapság különö-
sen, fontos még a hitben való megerősítéshez a keresztény 
olvasmány. Látjátok Krisztusban szeretett hiveim, meny-
nyire vigyáz az ember ételben és italban, hogy olyannal 
éljen, a mi nem mérges, nem veszélyes, hanem a testi 
egészségnek megfelel s különösen, ha valaki vigyázatlan-
ságból elrontotta szervezetet, az ezen tapasztalat után még 
sokkal inkább vigyáz magára. Ha tehát már testi éle-
tünkre és egészségünkre ennyi gondot fordítunk, sokkal 
inkább kell lelkünk életére és egészségére ügyelnünk, 
sokkal nagyobb gondossággal kell lelkünk táplálékáról 
szorgoskodnunk. A léleknek tápláléka pedig az, a mit 
látunk, hallunk, gondolunk és olvasunk s ezek között 
legfontosabb az, a mit olvasunk. Ma mindenki a nyoma-
tott szót veszi igazságnak s azért rendkívül fontos, hogy 
csak olyan olvasmányt olvassunk s tartsunk magunknál, a 
mely keresztény szellemünket gyarapítja. Ez lelkünknek, 
belső életünknek érdekében van, ezt kívánja tőlünk a 
józan ész is, mert ha már nagy bűn a mértékletlenség a 
testi táplálékban, mennyivel súlyosabb mégis, ha lelkün-
ket hanyagoljuk el, az Istennek képmását, mely örök és 
tiszta szellemi életre, az Istennek szinről-szinre való látá-
sára van hivatva. 

A keresztény életnek alapja azonban a családban 
van ; ott kezd fejlődni a gyermeknek természetfölötti hit-
élete, a hol testi életének is csirája van s a szülők nem-
csak a gyermek testi életének, hanem lelki életének is 
szülői és nemzői. Az lesz okvetlenül a gyermek lelkében, 
a mit szülőitől látott és hallott. Éppen azért az apostol 
szavával intlek t i t eke t : „Gyermekek, engedelmeskedjetek 
szülőiteknek az Urban, mert ez kötelesség. Tiszteljed 
atyádat és anyádat : ez az első Ígérettel tett parancsolat." 
CEfez. VI. 1. 4.) 

Az Isten ugyanis, hogy megkönnyítse nekünk szent 
parancsainak megtartását, sokszor a parancs mellé ígéretet 
teáz ; hogy buzdítson a parancsnak gyakorlatára, ígéretet 
fűz hozzá. És az apostol szavai szerint a legelső igéret, 
melyet az Isten tett valamely parancsnak megkönnyítésére 

és buzditásásul, hogy megtartsuk : a gyermekeknek tett 
igéret, ha szüleiket tisztelik. „Tiszteld atyádat és anyádat, 
hogy jól legyen dolgod és hosszuéletű légy a földön", és 
ha a Tiz-parancsolatot végig nézzük, csak ezen egyetlen 
egy parancs mellett találunk buzdítást, ígéretet, annyira 
kivánja Isten, hogy a gyermekek tiszteljék szülőiket. Ez 
a tisztelet minden erénynek alapja. A gyermek, ki szülőit 
tiszteli, tisztelni fogja Istent még sokkal jobban, s a ki 
szülőinek engedelmeskedik, szívesen fog majd engedelmes-
kedni Isten parancsának is. A szülők iránti tisztelet 
megtanitja a gyermeket minden törvényes intézkedés 
tiszteletére is és igy alapját képezi az Isten törvénye 
szerint való minden társadalmi életnek is. 

Hanem viszont a szülőknek is szeretniök kell gyer-
mekeiket, s azért mondja ugyanazon helyen szent Pál 
apostol: „És ti a tyák! Ne ingereljétek haragra fiaitokat, 
hanem neveljétek őket az Ur tanításában és fenyítékében." 
Nem a keménység, hanem a szeretet, az okos és szigorú 
szeretet neveli a gyermeket. Azért a szülőknek nem 
szabad gyermekeiket elhanyagolniok, hiszen az Istentől 
rájuk bízott kincs a gyermek, kinek megőrzéset egykoron 
számon kéri majd tőlük az Isten ; de nem szabad túlságo-
san megtörniök sem, hanem tanitaniok kell őket s mindent 
megtenniök, hogy az Ur Jézus tanításában és szereteté-
ben, a keresztény katholikus életben növekedjenek. A 
szülők a gyermeknek első tanítói s tanitaniok kell példá-
val és szóval Jézus tanára, szoktatniok Jézus parancsára 
s vezetniök az ő áldozatos szeretetére. 

De keresztény egyesületek, keresztény olvasmányok 
s a keresztény család csak akkor fognak áldást hinteni 
egyházmegyémben, ha áthat ja őket az imádság szelleme ; 
az Istennek és a szenteknek tisztelete, mert az imádság 
forrása minden erőnek és minden kegyelemnek, a mely 
nélkül természetfölötti, istenes élet lehetetlen. 

Tiszteletünk különös tárgyául pedig kiket ajánlhat-
nék nektek jobban, mint a sz. család tag ja i t ; Jézust, 
Máriát, Józsefet ? 

Szt. Józsefet tette Isten „házának fejévé s minden 
kincsének s legdrágább birtokának", Jézusnak és Máriá-
nak, a legfönségesebb léleknek urává ugy, hogy végtele-
nül többet bir, mint az egvptomi József, a ki egy földi 
országot birt, mert hiszen a királyok királyát és a menny-
ország királynéját, az Istennek egyszülött Fiát s a Szent-
Lélek aráját mondja magáénak, öröklött kincsének. Azért 
tehát felhívlak titeket, hogy minden bajotokban és külö-
nösen íöldi gondjaitokban is forduljatok sz. Józsefhez, ite 
ad Joseph! s szent József megfogja kérlelni Jézust, a 
kegyelmek szerzőjét és a Szűzanyát, a kegyelem anyját, 
sz. József hatalmában van az Égben is a kegyelemnek 
forrása : az Ur Jézus sz. Szive s e sz. Szívnek édes 
anyja : a boldogságos szent Szűz, s ha ő kérlel, lehetetlen 
minden ellentállás. 0 hív minket: „Jöjjetek hozzám, s é n 
nektek adom az égi Egyptom minden kincsét, hiszen 
miattatok küldött engem az Ur előttetek a mennyei 
Egyptomba". (Officium S. Josephi.) 

És mivel buzdítsalak, Krisztusban szeretett hiveim, 
a b. szent Szűznek tiszteletére ? Sancta Dei Gcnitrix, ' 
Istennek szent szülője ő, s ebben van minden tiszteletre 
méltósága. Mert anyja az Isten egyszülött Fiának, ezért 
legfőbb tiszteletreméltó minden más teremtmény fölött. 
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Eva a bűnnek volt anyja, a b. Szűz, a második Éva az 
Üdvözítőnek s vele a mi üdvösségünknek, természetfölötti 
életünknek s minden kegyelemnek anyja. Az Ur Jézusban 
Isten mindent nekünk adott, mert nem adhatott többet s 
nagyobbat, mint az ő egyszülött szent Fiát, de ezt a leg-
nagyobb ajándékot, önönmagát a Szüzanya által adta 
nekünk s ezzel buzdít mindnyájunkat s fölszólít az Isten, 
hogy minden keservünkben a szent Szűzhöz forduljunk, 
mert ő, a ki Istennek Fiát adta nekünk, a ki az Istennek 
anyja, ő egyúttal minden más ajándéknak, az Isten min-
den irgalmának és kegyességének, minden szeretetének s 
a malaszt minden kincsének is anyja, az égi javaknak 
osztogatója. A szent egyháztanítók tanítása szerint az 
Isten nem is akar nekünk semmit sem adni más uton, 
mint a b. Szűznek kezei által : „Nihil nos Deus habere 
voluit, quod per Mariae manus non transiret — semmit 
sem akar nekünk adni az Isten a nélkül, hogy Mária 
kezén ne menne keresztül", mondja szent Bernát, a b. 
Szűznek nagy magasztalója. (Sermo 3. in víg. Nat. Dom.) 
És szienai szent Bernardin hozzáteszi : „Semmi kegyelem 
nem harmatozik az égből a földre, az Isten szivéből az 
ember szivébe, mig előbb a szent Szűznek kezein nem 
megy által." (Sermo de Nom. Mariae.) Ezért tehát szive-
tekre kötöm, hogy mint Évának számkivetett gyermekei 
a b. Szűzhöz forduljatok siralmaitokban, mert csak az ő 
hatalmas pártfogása által fog majd egykoron ezen életnek 
fáradalmai s szenvedései után Jézusnak szivén pihenhetni, 
örök boldogságban, Isten látásában gyönyörködni. 

Leginkább azonban Krisztusban szeretett hiveim, az 
Ur Jézus szentséges szivének tiszteletére akarlak titeket 
buzdítani. Ez volt az a nemes sziv, mely érettünk, bűnbe 
merült emberekért nemcsak dobogott, hanem szenvedett, 
szorongott s végül a keresztfán megnyílt s vérét ontotta 
határt nem ismerő szeretetében, mert „nagyobb szeretete 
senkinek sincsen, mint hogyha életét adja valaki az ő 
barátaiért." (János XV. 10.) Baráti szeretet az Ur szt. 
Szivének szeretete, de határtalan, csodálatos, nagy és 
önzetlen s ezért a végtelen szeretetért kell az Ur Jézus 
szt. Szivét kiváló gyengédséggel tisztelnünk, imádnunk. 

Szeretetért pedig szeretet jár s azért nemcsak imád-
nunk kell, hanem az imádásba egész szeretetét kell bele-
vinnünk szivünknek^ Az Ur Jézus maga mondja b. Alaco-
que Margitnak : »Égő szomjjal szomjúhozom, hogy a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben az emberek szeresse-
nek, s mégis alig lelhetek valakit, aki ezen szomjuságomat 
eloltaná!" Nekünk tehát, Krisztusban szeretett híveim, a 
penitencziatartás szentségének gyakori és méltó felvétele, 
az Oltáriszentségnek belső tisztelete, az Ur asztalához való 
gyakori járulás és szent áldozás által kell különösen szere-
tetünket megmutatnunk az Ur Jézus szent Szive iránt. Az 
Oltáriszentségben van jelen az Ur Jézus mint hitünknek 
élesztője, itt van .ielen, mint örök reményünknek erőssége, 
a ki őrt áll mellettünk és minden szomorúságunkban föl-
emel és bizalommal tölt el, itt van ő, mint szeretetünk-
nek forrása, a ki szent Szivének kegyelmeit és szeretetét 
velünk közölni akarja, hogy igy szeretve őt, semmi sem 
legyen többé nehéz a mi szegényes, gyenge szivünknek. 
Az Ur szent Szive nekünk is szivet ad, vagyis erőt, bátor-
ságot, kitartást és szeretetet, és ha a szent áldozásban az 
ő szent Szive szivünkhöz ér s lelkünket eltölti, oh akkor 
a szeretet azon ereje, mely Krisztust eltöltötte, minket 
is magával sodor majd s megértjük majd, mily igazak 
szent Bernát szavai : „oh quam jucundum est babitare in 
corde hoc", oh mily édes gyönyörűség ezen Szentséges 
Szivben lakozni ! 

Ezeket akartam nektek elmondani, midőn először 
szóltam hozzátok, ezekben akartam szivemet kitárni előt-

tetek, jóllehet nem mindent mondtam el, a mi atyai szive-
met nyomja, a mit főpáztori igaz szeretetem sugall, hogy 
nektek még elmondjak. 

De hiszen az Ur Jézus segítségével még többször 
szólhatok majd s addig csak azt kérem az ő Szentséges 
Szivétől, hogy egyesítsen minket az ő kegyelme és szere-
tete azon egy czélra, hogy követvén Krisztusnak tanítását 
s keresetény kötelmeinket teljesítvén, mindnyájan meg-
mentsük lelkünket s egykor együttesen nyerjük el mind-
nyájan az örök dicsőségnek koronáját. Ennek zálogául 
adom nektek főpásztori áldásomat a teljes Szentháromság, 
Bz Atya, Fiu és Szentlélek nevében. Amen. 

Kelt Esztergomban, püspökké szenteltetésem nap-
ján, junius 17-én, pünkösd utáni II. vasárnapon, 1900, 
évben. -j- Károly Emmanuel s. k. 

püspök 

VEGYESEK. 
— A hittudományi kar tanulmányi rendjének re-

formjáról avatatlanul szól ez időszerint még mindenki, a 
karon kívül. Az ügy aktáit a hivatalos titok kötelessége 
fedi. Ennyit tartottunk ezúttal szükségesnek megjegyezni 
a „Magyarország" mai számának közleményére, a mely-
nek téves állításai csak zavart okozhatnak a közvélemény 
megtévesztése által. A tényállás jelenleg t. i. nem az, 
hogy a kultusminister elé, hanem az, hogy a dolog ter-
mészeténél fogva a nm. és. ft. püspöki kar elé terjeszt 
feliratot a hittudományi kar. Az is tévedés és tévesztő 
állítás, mintha a theologiai doktorságnak szakok szerint 
való felaprózásába csakugyan belement volna a hittudo-
mányi kar. Épp ellenkezőleg, nem ment bele. 

— Jézus Szive, a kegyelmek napja a század 
fordulóján. A század forduló és XIII. Leo pápa azon 
rendeletének alkalmából hogy az egész emberiseget Jézus 
szents. Szivének ajánlják fel, — irta Hägen Márton, Jézus-
társasági atya. Magyarra fordította és kiadja a Szatmári 
Növendéhpapoh Szt-Alajos-Társulata. A mű, mely két 
részből, oktató és imakönyvi részből áll 21 iv terjedelmű. 
Ara kötve 2 Kor. A megrendelések Wolkcnberg Alajos 
dr. czimére Szatmárra (Szeminárium) küldendők. 

— Egerben negyedszázados tanári működését ünne-
pelték f. hó 2-án dr Böhm János t. kanonoknak s az 
„EgriEgyh. K." fáradhatatlan szerkesztőjének. Diszalbum, 
melybe 157 volt tanítványa irta be a nevét és gyö-
nyörű feszület, melyet szintén volt tanítványai adtak az 
ünnepeltnek emlékbe, örökítik meg a hálának és kegye-
letnek szép napját. Ad multos annos ! 

Adakozás. 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzett 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Fraknói Vilmos cz. püspök, kanonok Budapest 
Frászt Endre áldozópap Veszprém-Oszlop . . 
Pintér János és neje Szombathely 
Kassai növpapok P. Tóth Mike utján . . . 
Wetterach Antal épitész Berettyó-Újfalu . . 
Untener Mihály pleb. Dobócza 
Özv. Róth sz. Nuszbaum Laura Zsombolya . . 
Seffer Ignácz Kálóz 
Kerületi papság Jókeő 
Nyitray Elsa N.-Czernya . . . 

10 kor. 
10 kor. 
4 kor. 
5 kor. 
2 kor. 
2 kor. 
1 kor. 
3 kor. 

10 kor. 
1 kor. 

Zsombolya, 1900. julius 4. 
, . 607 kor. 40 f. 

CsicsáJcy Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 16. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 11. 3. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

tPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
tdlábora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

TARTALOM. Vezereszmék és Tanulmányok. Csodálatos vezérczikk. — Veuillot Lajos. -
kath. nagygyűlés ügyében. — P á r i s : Katholikus kongresszus. 

Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az országos 
- Irodalom. — Vegyesek. 

®AR FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE, 
Hogy mi a „Religio" a magyarországi katholikus 

közügyekre nézve, annak újból való megbizonyodása épp 
az elmúlt félévre volt az isteni Gondviselés által fenntartva. 
Olvassátok el az autonomia ügyében megjelent püspöki 
„Válasz"-t s hasonlítsátok azt össze a „Religio" által 
évek óta forgatott kath. eszmekörrel : s a választ a fenti 
kérdésre mindenki készen fogja találni maga előtt. 

Erre az autonomia ügyében a tanitó anyaszentegyház 
által szentesített vezérelveket hirdető lapra nyitunk uj, 
vagyis az 1900-ik évi második felére szóló előfizetést. 
Azok a paptársak, kik a „Religio"-t állandóan olvassák, 
bizony megtehetnék azt a becses, nemes szivességet, hogy 
buzgóságuk folytán a „Religio" minden plébánián kivétel 
nélkül figyelem és olvasás tárgya legyen. A tájékozás, 
melyet ez a lap a legnagyobb és legkényesebb vallási 
ügyekben nyújtani szokott, megéri az ismertetés és ter-
jesztés fáradságát — világi körökben is. Némely katho-
likus kör már felébredt. De még igen sok a kivánni való 
ezen a téren. A katholikus igazság hű ismertetése lassan-
kint minden megszokottságon, minden akadályon át — 
utat tör magának. 

Isten nevében az u j előfizetést megnyitom. A felté-
telek maradnak a régiek. A szerkesztő. 

Csodálatos vezérczikk 
jelent meg ma egy hete a „Magyarország"-ban a 
katholikus antonomiáról egy a magyar nyel-
vet igazi bűvészi erővel kezelő fényes tollból. 
Csodálatos ebben a vezérczikkben különösen az 
őszinteség, mely egész nyiltsággal kibeszéli, a 

mit az egyház furfangos jóbarátai a „megtisztí-
t o t t evangelium" részéről szivök kamará jának 
mélyén szeretnek rej tegetni , t. i. hogy a katho-
likus egyházat népképviseleti par lamentár is auto-
nómiai uj szervezés czimén istenileg megállapí-
to t t hierarchikus szervezetéből akar ják Magyar-
országban kiforgatni, vagyis a mint a fényes 
tollú iró egész őszintén kimondja, „a katholicziz-
musba a protestantizmusnak erjesztő . . . elvét* 
akar ják „belevinni." 

Csodálatos valóban, hogy ilyen dolgot, a 
mennyei olajnak a közönséges földi vizzel való 
összekeverésének elméletét Magyarországban fé-
nyes publikum előtt egész komolyan lehet fejte-
getni, sőt vele kathol ikus keblek tetszésére is 
lehet még mindig számítani egész bátran és biz-
tosan. A katholikus egyházat dekatholizálni akaró 
irányzatnak 30 év ala t t — nem lehet tagadni — 
oly rengeteg nagyra nőt t fel valóban az önér-
zete, hogy katholikus közönségünk egy részére, 
az onnan kiinduló fellépések bátorsága és a 
katholikus egyházba nem illő eszméknek káprá-
zatos szép szavakba burkolt fejtegetése, még 
mindig szinte csodaerővel hat, és a tetszhaláléhoz 
hasonló állapotát az álomnak varázsolja rá 
azokra, a kik még a mi katholikus egyházunkat 
Magyarországban a dekatholizáczói irányából 
fenyegető veszedelemnek világos látására fel 
nem ocsúdtak. 

3 
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De há t mi is van tulajdonképpen abban a 
vezérczikkben, a melynek szerzője szentül meg 
van győződve arról, hogy nagy igazságokból 
cyklops-falakat épí te t t , holot t csak pókháló mű-
vet szőtt össze némely téveteg dongó légy, és a 
fá radt , röpülni szélben nem tudó dolgozó mé-
hecskék megfogására. Valóban, az a nemeslelkü 
ember, a ki azt a czikket ir ta, nem is adha t t a 
volna rá a fejét, hogy czikkét megirja, ha lel-
kében nem élt volna az az érzés, hogy ő — 
jót tesz, a midőn tu la jdonképpen csak jót akart. 

J ó t akarni és jót tenni két nagyon külön-
böző dolog. A jó akaratból akkor származik csak 
az igazi jó te t t , ha először, a mi t akarunk, iga-
zán jó, és másodszor, ha az igazi, nem képzelt 
j ó t jól akar juk. A „Magyarország" országos nevű 
czikkirója mind a ké t t ek in te tben elhibázta a 
dolgát a jóval szemben. A mi t ő a kathol ikus 
anyaszentegyháznak akar, éppen az ál tal válik 
rosszá, ahogy ő akar ja . 0 t. i. autonomiát akar 
és igyekszik segíteni szerezni tőle te lhetőleg a 
kathol ikus anyaszentegyháznak Magyarországban. 
De, kérdem, milyen az az autonomia, melyet ő a 
kath. egyháznak akar? Czikkirónak érdeme, hogy 
nem fondorkodik a kath. egyház körűi, hanem 
őszintén és egyenesen kimondja, hogy ő ke t tő t 
akar autonomia czimén bevinni a ka thol ikus 
egyházba: a) a „népszuverenitás elvét", és b) a 
„protes tant izmusnak erjesztő elvét". Czikkiró, 
mint szabadelvű és protes táns ember, abban a 
meggyőződésben él ugyanis, hogy a népszuveré-
n i tás elve, a mely az á l lamban teljesen ot thon 
van, helyén levő dolog az Isten Fia á l ta l alapí-
t o t t keresztény vallásban is. Ez a nemeslelkü és 
jóakara tú czikkirónak alaptévedése. Ebből köz-
vetet lenül következik második nagy tévedése, az, 
min tha a protes tant izmus elve „izmosító és 
egységesítő elv" volna a keresztény vallás köré-
ben. Ez utóbbi tévedésével nem szükséges bő-
vebben foglalkozni, miután a pro tes tan t izmusnak 
erjesztő, bomlasztó hatása Amerika és Anglia 
több százra menő szektáiban szemet szúró, mind 
a, két kézzel megfogható dolog. Az is rengetegül 
bizonyít ja a p ro tes táns elvnek a keresztény 
hi t re és életre nézve „izmosító" hatását , hogy 
igen jó protes táns lehet valaki, ha semmit se 
hisz azokból, a miket Krisztus Urunk kinyilat-
koztatot t , csak erősen protes tá l jon a pápa, az 
„ul t ramontanizmus", a hierarchia, a „zárkozott 
egyház kapui" ellen, még akkor is, sőt annál 
inkább, ha mindezeknek, sőt az egész keresztény 

vallásnak mibenlétével soha komolyan, vagyis 
tudni, tanulni, igazságra j u tn i vágyó aka ra t t a l 
nem foglalkozott. 

Ne vegye zokon tőlünk a jeles tollú és fé-
nyes nevű czikkiró, ha azt mondjuk, hogy tulaj-
donképpen nem is tudta , mi t beszél, midőn a 
pro tes tan t izmusnak, s ennek alapjául, a nép-
szuverenitásnak a kath. egyházba való beviteléről, 
ennek lehetőségéről, helyességéről, kívánatos és 
a jánlatosságáról beszélt. Ő a vallási kérdések 
te rén nem járatos. 

Lássuk, hogyan, miér t? 
Egyszerűen és röviden azért, mer t állam és 

egyház, ké t egymás mel le t t élő óriás, a kiknek 
életföl tételei egészen mások. Az ál lamban csak 
a hatalom v a n I s t e n t ő l , annak gyakorlása, csak 
tud jon vele élni, és annyira a mennyire tud vele 
élni, a nép akara tá tó l függ. Tehát a nemzetek 
ál lami életében a legfőbb hatalom kezelésére a 
nép intézőleg, döntőleg folyhat be. Az ál lamban 
a bonum commune, a közjó, a melyről írva vagyon, 
hogy „suprema lex esse" egyszerűen ós közvet-
lenül a nép földi, sírig t a r tó java. Jóval másképp 
van mindez az Is tennek második nagy emberiségi 
intézményében, az egyházban. I t t nemcsupán a 
legfőbb hatalom t. i. a lelki ha ta lom szárma-
zik Istentől , hanem megvan határozva változ-
ha ta t l an isteni dogmákban az is, ki és hogyan 
kezelje Is ten egyházában a lelki hata lmat , sőt 
még az is, hogyan, mily alapon, mely fokozatokon, 
mely szentség felvevésével s miknek a megtar-
tásával j u t h a t valaki Isten egyházában lelki 
hatalomhoz. It t , az egyház kormányzásában t ehá t 
népszuverénitásról , alkotmányos, népképviseleti 
par lamentár i s eljárásról szó sem lehet, miután az 
egyház kormányza t i el járásának minden lényeges 
ágazata isteni, t ehá t vál tozhatat lan törvények 
ál ta l van szabályozva, szervezve. S ha kérdezzük, 
hogy miér t ha tározta meg az alapitó Is ten Fia 
az ő egyházának kormányzási fo rmá já t és 
a vele kapcsolatos ügyek lényegét is mind, 
s mié r t nem hagyta Isten országának köz-
ügyét a nép akara tának intéző, döntő tetszé-
sére, ugy mint az ál lamban az állami vagyis 
a világi közügyekét : a felelet keresztény hivő 
lélek előtt, a ki az Isten mindenekfelet t i -
ségét hódolat ta l elismeri, nem lehet ér the-
tet len. Azért, mer t Isten egyházában, az egész 
emberiség számára a lapí to t t anyaszentegyház-
ban, a közügy, a bonum commune, sokkal maga-
sabb min t az ál lamban, t. i. nem pusztán 
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az emberi, földi &özj<5, hanem az emberiségnek és az 
I s t e n n e k együttesen m e g v a l ó s í t a n d ó közös, ö r ö k java. 
I l le t t ós kellet tehát , hogy a jóságos Is ten az 
anyaszentegyház szervezésében az emberi akara t -
erőt felülmúló üdvözítés munká jának sikerét 
intézményileg biztosítsa. 

Az ál lam feladatai közt nincs semmi, a mi t 
emberi akara te rő meg nem valósí thatna. I t t 
t ehá t helyén való volt, hogy Isten a legfőbb 
ha ta lma t a nép irányitó, sőt döntő befolyása alá 
bocsássa. Is ten egyházának feladatai közt a 
tulaj donképiek ellenben mind emberfelet t iek, az 
emberi aka ra t t e remtő , alkotó erejé t felülmúlók. 
Ennél fogva ezen a téren, mely a keresztény val-
lásnak, a kath . anyaszentegyháznak saját lagos 
tere, a nép i rányi tó és döntő befolyásának elmé-
lete a legnagyobb képtelenség, erőszakolása a 
legvégzetesebb tusakodás az Is ten akara ta ellen, 
a ki az ő egyházának, a civitas Deinek kor-
mányzását messze volt kénytelen felemelni a 
népakara t velleitásai fölé. 

Az ál lamok szervezete a népek aka ra t ának 
a műve Hogyha valamely nép ezen a téren 
„csorda-nép" akar maradni s nem tud az „ön-
kormányzat i fa jok" méltóságába felemelkedni, — 
az a nép csak magára vethet . Is ten ehhez min-
den népnek ado t t észt is, aka ra te rő t is, jogot is. 
Miért nem használ ják?! 

Az egyház, a keresztény vallás szervezete, ellen-
ben, minden lényeges ágazatában, a megvál tó Fiú 
Isten műve. Ezen a té ren minden nép, az egész 
emberiség Isten akara ta szerint „nyáj" — is teni 
szó — de nem pásztor nélküli, hanem Isten 
ál ta l meghivot t és küldöt t pásztorok által veze-
t e t t „nyáj" , t ehá t tu la jdonképpen „pásztor ós 
nyá j" , a hol nem a nyá j van hivatva a pászto-
rok vezetésére, hanem megfordítva. S ezen a vi-
szonyon nem lehet vál toztatni . Az egyház ember-
feletti , emberi akara te rő t felülmúló fe ladatokra 
h iva to t t intézménye az Istennek. Rendeltetése, 
hogy az emberiséget emberfe le t t i czélokra vezesse 
fel. A ki ezt nem ér t i : az nem ismeri, nem ér t i a 
keresztény vallás eredetét és természetét . A ke-
resztény vallás minden más vallástól különböző, 
egyedül álló vallásnak tekintendő. Minden más 
vallás emberi akara terőből származot t ; a ker. val-
lás emberi akara ton felül, sőt emberi akara t 
ellenére j ö t t létre a földön. „Une religion nou-
velle, mondja Camus (La vie de N. S. Jésus-
Christ, ód. 5. tom. 1. p. 24.) t. i. a keresztény 
vallás, a mely „ne s'est pas établie grâce au cir-

constance, aux hommes, ou aux ins t i tu t ions , 
mais malgré tout cela. Elle n'a pas été le por te , 
où l 'espri t humain a voulu s 'abriter , mais le 
t emple de Dieu inconnu, où il a été t r a î n é 
malgré lui; elle n'a pas été le f ru i t légit ime de 
la conscience d'alors (talán szabályszerű önkor-
mányza t i választások u t ján) ; mais elle s 'est 
é t a b l i e contre cette conscience. A n ' e n p a s douter , , 
c'est une cause personelle, libre, sur-humaine , 
qui a opéré la rénovat ion religieuse envers et 
contre tous." 

így j ö t t lé t re a keresztény vallás, I s ten 
egyháza, a ka th . anyaszentegyház: az ember i 
aka ra tok ellenére. Fenn ta r t á sában is igy j á r el 
az Is ten a kifelé való i rányban mindig, t. i . 
minden ellenkező emberi és pokoli aka ra t elle-
nére épen ós te l jes erejében f enn t a r t j a . Befelé, 
a lelkekben való megvalósulás i rányában, az 
anyaszentegyház fennmaradása az emberi akara-
tok szabad csatlakozására van fektetve. „Isten, 
mondá sz. Ágoston, a ki téged tenélküled t e r em-
t e t t és vá l to t t meg, nem fog téged üdvözi-
teni (iustificabit) tenélküled." Ámde az üdvös-
ségre való emez önterelésés önirányi tás korán t sem 
jelent, nem is j e l en the t népszuvereni tást , nép-
kormányza to t Isten egyházában. I t t a ki nem 
pásztor, Is ten nyájához tar tozik , m i n t olyan, a 
ki a kormányzásban nem lehet sem i rányi tó 
sem döntő ha ta lmi tényező, hanem csak a Kr. 
U. á l ta l k i rendel t ha ta lmi tényezőknek segédje 
és támasza. „Statuimus, mondja a II. l a t e ran i 
zsinat, ut laici, quamvis religiosi sint, nul lám 
tarnen de rebus ecclesíasticis aliquid disponendi 
habean t facul ta tem." (Can. 4.) A pásztor pedig 
Is ten egyházában nem igazi pásztor, hanem csak 
bérencz akkor ós zsarnok, hogyha nem Isten 
akarata szer int kormányozza a reá b izo t t 
nyája t , hogyha t. i. nem t ek in t i és nem tiszteli 
hiveiben a szabad aka ra t szabad és önkéntes 
csat lakozásának és követésének elvét egyház-
kormányza t i a lapelvnek. „Episcopus, mondá 
Theophylactus, qui voluntariis praesidet, non debet 
ar rogans esse, u t suo consilio et voluntate , c i t r a 
subdi torum sentent iam, omnia agat, quod ty ran -
nicum est." (Super epist. ad Tit. c. 1. in i l ludi 
„Non superbum.") 

í m e röviden érintve, ezek azok az okok? 

melyek mia t t az Is ten egyházának hierarchia i 
szervezete ellen bármely oldalról erőszakolt 
demokrat ikus és pro tes táns au tonómiának ka tho-
likus ember hit tszegés nélkül ba rá t j a nem l ehe t ; 

8* 
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ezek az okok szólnak azonban egyúttal a mel-
le t t is, hogy a miben a világi hívek és az alsó-
papság Isten egyházának kormányzásá t támo-
ga tn i , védeni és diadalmassá tenni képes, abban 
-ez az Isten óhaj to t ta , sőt parancsol ta t ámoga tás 
jól, t. i. magából az egyház szelleméből, s nem 
az ál lamkormányzás vagy pro tes táns vallás szelle-
méből mer í t e t t elvek szerint szervezett intéz-
mények által , gondviseléses ú t ra tereitessék és 
azon, Isten dicsőségére s a keresztény magyar 
ál lamiság uj meggyökereztetésére, megtartassák. 

* 
* * 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. ncv. 9-én mgr Hazera 

püspök. — 

Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

II. 

Sokszoros és különféle az isteni malaszt működése, 
de mindenkor csodálatra méltó. — Egyszer körülveszi a 
lelket, mint gyakorlott vezér a várat, s csak lassan és 
lassan nyomul előre azon hely felé, melyet elfoglalni 
aka r ; a védfalakat, melyeket útjában talál, egyenkint 
rombolja le s a lelket hatalmába keríti, még mielőtt 
ellenállást fejtene ki. Máskor beleegyezést sürget s csak 
ennek megnyerésével kezdi meg áldásos működését, ismét 
máskor mint „sebesen jövő szél zúgása" jelentkezik, „mely 
betölti az egész házat", visszahökkeoti, földre sújt ja az 
embert, mint a Damascusba tartó Sault, s a lélek hatal-
mába kerül, a küzdelemben legyőzetve megváltozik, 
tündöklőbb alakban jelenik meg. Ekkor már nincs kétely 
előtte, teljes világosságban halad előre ; már szeret s 
a szeretet, mely hevítti, erős, mint a halál ; — kibontako-
zik a gyarlóságokból s miután elhamvasztá előbbi bálvány-
tárgyait, nem imád mást, csak a soká fel nem ismert 
Istent, a ki benne állandó lakhelyére talál. 

Ehhez hasonlóan működött az isteni malaszt Veuil-
lot Lajosban is, mely őt egész bensejében mint egy villám-
csapás megrendítette s előbbi életútjáról teljesen eltérítette ; 
az isteni malaszt által minden jónak részese lett, mert 
hiszen általa jutot t az igazság birtokába. Igen! az igaz-
ságnak, melyet a maga teljében megismert és ezentúl 
hirdetett is — csüggedés nélkül. 

S valóbau ; nézzétek csak, ő — a ki „egyetlen egy 
nyelvtanban sem tudott a névmásoknál tovább eljutni ;" 
— ő, a ki alig tudott valamit a katekizmusból s a mit 
tudott azt is elfelejtette : ime ! ő költő, hittudós, kitűnő 
történész, képes megoldani a legfönségesebb kérdéseket 
is, melyek a hazáról, a lélekről, az Egyházról s annak 
isteni alapjáról — Jézus Krisztusról szólnak. Sőt, midőn 
hatalmas elméjével a mulandó földi érdekeket veszi boncz-
kése alá, oly pontokat talál azokban, melyek az örök 
érdekkel oly csodálatos módon fűzik őket egybe ; s még 
akkor is, midőn a gyarló világ ügyeivel foglalkozik, 
ismételve mondom : még ekkor is a lelkeknek, Krisztusnak 

és az ő Egyházának tesz szolgálatot. A legkülönbözőbb 
kérdésekről mély és csodálatosan helyes áttekintéssel bir. 
A gondolatok, mint a lángoló fáklyák fénye ömlenek 
belőle, soha tolla alól olyasvalami ki nem került, a mi a 
bittudomány elveivel szoros összefüggésben nem volna. 

S az isteni malaszt, mely elméjét ennyire fölvilágosí-
totta, szivére is jótékony hatást gyakorolt. 

Azelőtt, hogy a kor félszeg követelményeinek meg-
feleljen, még a párbajtól sem riadt vissza s az árral úszva, 
ő is hive volt azon elveknek, melyek a világ szemében 
nem kevesebb kötelező erővel birnak, mint akár az Egy-
ház parancsai s mi több ! melyek nem ismerik a kegyel-
met sem a bocsánatot. Midőn azonban szive ajtaján be-
kopogtatott az isteni malaszt, térdre borult s felkelvén 
igy i r t : „Most már látom, hogy még sem oly nehéz, — 
sőt mi sem könnyebb, mint — lemondani a színházakról, 
élni úgy, a mint kell, visszavonni a hazugságot s bocsá-
natot kérni, ha valakit megsértet tünk!" 

Később egyik legélesebb vitairatában — mindig hiven 
az isteni malaszthoz! — igy i r t : „Nem tartozom azon 
irók közé, kik azért irnak, hogy az ellenük elkövetett 
sérelmeket megtorolják !" S vájjon volt-e valaha ember, 
kit jobban megsértettek volna, mint éppen ő t ? ! Ha róla 
volt szó, nyugodtan tűrte az ellene irányult bántalmakat, 
jogtalanságokat, tudva, hogy hiszen az ő anyja — az 
Egyház is folytonos bántalmaknak van kitéve; s ő a ki 
senkit sem bántalmazott, még akkor sem, mikor saját 
vagy az Egyház védelméről volt szó, sohsem viszonozta 
ezt, csak — imádkozott ! Lelke, ez a nagy lélek sohsem 
táplált ily kicsinyes gyűlölséget. 

Fogságából, melybe a kormány ellenszenve kergette, 
igy ir : „Dicsérjük az Istent, örökké áldjuk Ot! Ne szűn-
jünk meg éltünk egész folyamán egy pillanatra sem 
imádni Ot ! Szivünk minden dobbanása végtelen hálánkat 
visszhangozza! íme, itt vagyok a börtönben, — fogoly 
vagyok s mégis jól érzem magam, sőt talán túlságosan 
is jól, mert hiszen mi az én szenvedésem a vértanúk ret-
tenetes kínjaihoz képest?!" 

Egy alkalommal meg néhány ujságiró támadásaira 
vonatkozólag, kik túlmentek a kellő határokon, ezeket 
mondá: „A mi részünkön van az igazság, nem az övékén ; 
innen vau, hogy valahányszor valami vitatkozásról van 
szó, ők vajmi ritkán kérekednek felül, a sértés az, mely 
pótolni és betölteni akarja amaz ürt, mely tehetségünk 
és cselekedeteink között tátong. Ne várják, hogy hasonló 
hangon feleljünk észrevételeikre, mert ezt szégyenletesnek 
tartanok ránk nézve, de viszont gyávasággal vádolhatna 
bárki is, ha hallgatnánk s bántalmazni engednők a val-
lást és az igazságot csak azért, hogy sajat személyünket 
biztonságban tartsuk . . . " 

Sokszor vérzett szive, ha rágondolt, hogy le kellett 
mondania azon férfiak barátságáról, a kiknek körében 
ifjú éveit töltötte s azok ellen kellett fegyvereit fordítania, 
a kik első küzdelmeiben bajtársai voltak, mert másszinű 
zászló alatt és más eszközökkel harczoltak. De azért sze-
rette őket mindvégig, mert lángoló szeretete erős volt é3 
hatalmas s az egyek szivébe zárt érzelmeket nem tudta 
onnan kitépni. 
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Midőn a kormány tétlenségre kárhoztatta hallgas-
tásra kényszerítette, régi barátainak egyike, feledve az 
egykori fegyverszövetséget, tovább folytatta a küzdelmet, 
noha ellenfele fegyvertelenül állt előtte. S vájjon mit tett 
Yeuiliot Lajos? Talán megvonta tőle szeretetét? Nem! 
„Daczára, hogy szomszédok voltunk — mondá egy alka-
lommal — mégsem érintkezhettünk egymással s én ennek 
egy csöppet sem örültem ; ellenkezőleg ; midőn már ily 
módon bántalmazott, hogy sajgó szivemnek enyhületet 
szerezzek, oda mentem ablakomhoz s öröm fogott el, midőn 
ott láttam őt sétálni azon az úton, melyen mi oly gyak-
ran beszélgettünk egymással." S még jóval ezen küzdel-
mek után is mindig végtelen lelkesedéssel beszélt az ő 
kedves Montalambertjéről, kinek halálhírét vévén, szive 
fájdalmában — könnyekre fakadt. 

„Ugy érzem — irta más alkalommal — hogy szivem 
mélyén kifogyhatatlan szeretet honol. Az emberek való-
ban testvéreim, szeretem őket, de — sajnálom is ; soha 
sem jönnék arra a gondolatra, hogy közülük bárkit is 
vádoljak, ha nem remélném, hogy ez által ugy magamnak, 
mint nekik is használok!" 

Nem ezt mondta-e Pál apostol is a korinthusiaknak, 
midőn — hogy megjavítsa őket — szomorúságot okozott 
nekik?! S még akkor is, ha Yeuiliot Lajos minden remé-
nyét elvesztette volna, hogy az Egyház elleneit jobb 
útra téríti, — nem kellett volna-e még ekkor is minden 
lehetőt megtennie, hogy a lelkeket megmentse ? ! Yagy 
talán, midőn a gonosztevő és saját győzelme között kel-
lett választania, az utóbbiról le kellett volna mondania 
csak azért, hogy elnéző legyen amaz i ránt?! — Nem 
tartozott azok közé — mint maga mondá — kik magukra 
zárják az ajtót, mikor tolvajt kiáltanak ; — ő utána 
futott ! 

Bizony, sokszor igen szigorú volt s megtörtént, 
hogy sokaknak néha mély és fájdalmas sebet kellett tőle 
elviselniük. A lelkek megrablói, kik álarcz alatt dolgoztak, 
futhattak előle bármerre — jobbra vagy balra — mindig 
kellett érezniök erősen sújtó kezét, melyet azonban az 
igazság vezérelt. De vájjon kifogásolhatjuk-e mi katholi» 
kusok, kik hivek vagyunk a pápához, hivek az Egyház-
hoz, Veuillot Lajos eme szigorú fellépését?! S ugyan 
miféle szeretet nevében tennők ezt?! Hát Üdvözítőnk — 
Jézus Krisztus — habozott talán, midőn korbácscsal ker-
gette ki az Ur házából a kereskedőket ? ! Vájjon eltérí-
tették-e őt szándékától ama veszteségek, melyeket az 
által okozott nekik, hogy asztalaikat, felforgatván, elütötte 
őket keresetüktől?! Vagy tán megkímélte őket a szigorú, 
metsző szavaktól ? ! Hiszen ő sem ismert kegyelmet, mi-
dőn arról volt szó, hogy hulljon le az álarcz s napfényre 
jöjjön a hatalmasok kétszinüsége ! Egy oly törvény iránti 
engedelmesség ürügye alatt, a melyet ők a maguk 
javára magyaráztak, a népet önhasznukra kizsákmányolták. 
Krisztus szerette a népet, könyörületes volt irányában s 
épp ez a nagy kegyelem magyarázza meg azon anathé-
mákat, a melyekkel annak kiszipolyozóit sújtotta. 

Veuillot Lajos — megváltozva az isteni malaszt be-
folyása alatt — megmenteni akarta a lelkeket, s hogy 
czélját elérhesse, nem lehetett kímélettel azok irányában, 

kik a lelkek elvesztésére törtek. Szeretete nem ismerte a 
tréfát, az izetlenséget, soha zavarba nem jött s mivel épp 
oly nyilt fellépésű volt, mint hatalmas, mindig rettegést 
keltett azokban, kik nehezteléseit maguk ellen kihívták. 
Hisz az ártatlan Bárány is gyúlhat szent haragra, mely 
elrémít, s mely elől nincs menekvés! S ennek igy kell 
lenni ! Mi lenne az emberi társadalomból, ha daczolnánk 
az igazság jogos szigorával ? ! S Veuillot Lajos igazságos 
bíró volt. Ítéleteit olykor — sőt mondhatnám ! — gyakran 
szigorúan hajtotta végre, de piszkos gyalázatot soha sem 
fizetett vissza hasonlóval; a kiket lefegyverezett, tehetet-
lenségre kényszerített, vagy éppen lassú halálra ítélt, 
zúgolódhattak szigora ellen, de sohasem érezhették ma« 
gukat feljogosítva arra, hogy akár igazságtalanságról 
akár pedig személyes boszuról vádolják ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jul. 10. Az országos Icath. nagygyűlés 

ügyében. — 
Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur a következő 

levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz a nagygyűlés 
elnökéhez : 

Méltóságos gróf elnök ur ! 
Folyó évi junius 9-én kelt igen becses soraiért 

köszönetet mondva, azokra a következőkben van szeren-
csém válaszolni: 

Lelkem mélyéből üdvözlöm azt a gyakorlati eszmét, 
hogy a magyarországi katholikus körök országos szö-
vetsége folyó évi augusztus 17—20. napjain, országos 
katholikus nagygyűlést óhajt rendezni Budapesteu, az 
ország fő- és székvárosában. Üdvözlöm az eszmét külö-
nösen azért, mert abban biztosítékát látom ama tömö-
ritó erőnek, melyre nekünk katholikusoknak főleg 
napjainkban annyira szükségünk van. A katholikus körök 
feladata nemes és tiszteletreméltó, mert működésük 
czélja éppen azon magasztos eszmék ápolásában rejlik, 
melyekért magam is lelkesülök s kell, hogy minden 
magyar katholikus ember lelkesüljön : a szentegyházunk 
iránti törhetlen ragaszkodás s az ettől elválaszthatlan 
és igazán önzetlen hazaszeretet ! így, csakis igy lehet-
séges nézetem szerint is az, hogy édes hazánkat katho-
likus országnak megtarthassuk és mindazon nagy kér-
déseket, melyek manapság hazánkat, nemzetünket oly 
közelről érdeklik, katholikus szellemben megoldhassuk ! 

Mint püspök és hazafi egyformán örvendek a fennt-
tisztelt országos szövetség abbeli elhatározásának, hogy 
a tervezett nagy katholikus gyűléssel, a most folyó 
esztendőt megünnepelni óhajtja, melylyel egy évszázad 
tűnik az idők megmérhetlen tengerébe, mi, katholikus 
magyarok pedig leborulva hálákat adunk a felettünk 
őrködő Gondviselésnek, hogy bennünket a keresztény-
ség áldásaiban részesített és immár 900 év óta élvezzük 
magyar államiságunk és a keresztény czivilizáczió meg-
becsülhetlen előnyeit, melyek szent István óta napjain-
kig nemcsak minden jónak és üdvösnek kutforrásai 
voltak, hanem egyúttal védbástyául szolgáltak a bennün-
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ket enyészettel fenyegető veszélyek ellen. Ugyanazért 
csak helyeselni tudom, hogy az előkészitő bizottság a 
nagygyűlés működését katholikus elveinknek megfelelő-
leg a nagyméltóságú püspöki kar védnöksége alá kivánja 
helyezni, melyből kifolyólag részemről szives készség-
gel elfogadom a védnökséget s a tervezett katholikus 
nagygyűlés ügyét nemcsak főpásztori támogatásomban 
fogom részesíteni, hanem, ha Isten éltet és akadályozva 
nem leszek, azon személyesen is meg fogok jelenni, 
benső örömmel hozván méltóságod nagybecsű tudo-
mására azt is, hogy a tervbe vett nagygyűlés pártolandó 
eszméjét a jelen sorokkal egyidejűleg egyházmegyém 
papságának és világi híveinek a legmelegebben aján-
lottam. 

Egyébiránt fogadja méltóságod kitűnő tiszteletem 
legőszintébb nyilvánitását. 

Károlyfehérvártt. 1900. junius hó 24 én. 
Mailáth Gusztáv Károly, 

erdélyi püspök. 

PáriS. Katholikus kongresszus. — 
F. é. junius hó 3-ától 10-éig tartották meg Páris-

ban azt a nagy katholikus kongresszust, melyet nemzet-
közinek terveztek, de a melyre, az idő rövidsége miatt, 
nem lehetett a francziáknak az egész világ katholikusai-
nak, a hogy tervezve volt, részvevését megszerezni. 

A kongresszus megnyitása pünkösd vasárnapján, 
délutáni 5 órakor a Notre Dame-ban történt. A bevezető 
beszédet a „Veni Creator" eléneklése után egy lazarista 
atya tartotta. Beszédében első sorban rámutatott a keresz-
tény szeretet és a modern solidaritás közti különbségre 
és megjelelte azon ügyeknek hármas osztályát, a melyek 
a nagygyűlésnek tárgyát fogják képezni ; ezeknek elseje 
a mindennapi kenyér szerzésére, a második a világosság 
terjesztésére s a harmadik a fölveendő küzdelemre, harczra 
vonatkozik. A mi az elsőt illeti : a mindennapi kenyér 
nyújtására irányuló törekvésünk — úgymond — jogosult-
ságát önmagában rejti, mert hisz szegények mindig voltak 
ugyan, de ma az emberek nyomorúsága már oly fokot 
ért el, a mely kétszeresen követeli áldozatkészségünket és 
jóakaratunkat. A világosság müvei első sorban oda irá-
nyulnak, hogy mindenki valódi keresztény életet éljen s 
oly egyéneket kiképezni, a kik képesek lesznek, arra, 
hogy az országot uj, keresztény alapra fektessék. A felsőbb 
iskolákat — igy folytatja — a hitetlenség szelleme méte-
lyezte meg és már nagyon is elérkezett az ideje annak, 
hogy megmutassuk ellenfeleinknek, miszerint hit és 
tudomány, egyház és állam, jó katholikus és hazafi koránt-
sem ellentétes fogalmak, de még szerzeteseink által veze-
tett intézetekben sem találjuk fel a kellő keresztény ok-
tatást ; a folytonos vizsgálatokra fordított gondoskodás, 
az ifjúnak a jövőre, saját anyagi jólétére irányuló törek-
vései tulnagyok, és meg vagyok győződve, hogy az iskolák 
növendékei egykoron keserű szemrehányásokkal fogják 
illetni tanáraikat azért, hogy mint képzetlen kereszténye-
ket bocsájtották el őket az iskola padjaiból és lelki 
szükségleteik kielégitésére oly csekély gondot fordítottak. 
A mi pedig illeti a küzdelmet, melyet erős lélekkel fel 
kell vennünk ellenfeleinkkel szemben, ne feledkezzünk el 

sohasem a harcz közepette az igazi keresztény szeretet 
szelleméről, mely a győzelemnek egyedüli biztositékát 
képezi. 

A kongresszus tagjai junius 4-én Aquinói szt. Tamás 
templomában misét hallgattak és mindnyájan megáldoztak. 

Az első ülés legkimagaslóbb részét Lemiusnak, a 
Jézus Szt. Szivéről nevezett bazilika plébánosának Jézus 
Szent Szive ájtatosságának terjedéséről tartott beszéde 
képezte. Az Oltáriszentségnek éjjeli imádása a nevezttt 
bazilikában 1881-ben honosíttatott meg, a melyben az 
1892-ik év folyamán részt vett 6000 férfi, 1899 ben pedig 
már 20,000. A jámbor férfiaknak egész serege gyülemlik 
össze ott, a hol Jézus Szent Szivének tisztelete érdekében 
a papság buzgólkodik. Az úgynevezett Manche departe-
mentben egy zarándoklat alkalmával 10,000 férfi gyüle-
kezett össze. Magából a vasúti személyzetből 2000 férfit 
sikerült Jézus Szent Szive congregatiójának megnyerni. 
Égető szükség, — úgymond Lemius — hogv mindnyájan, 
kivétel nélkül, az Ur Jézus Szt. Szivének oltalma alá 
meneküljünk! A feltételek teljesitése rendkívül könnyű. 
Ezek a következők: 1. naponta egy rövidke szóbeli ima; 
2. a plepános felhívására összegyülekezni ; 3. minden 
egyházmegye területén évente tartandó zarándoklatban 
önismeret és a tagtársak megismerése czéljából részt-
venni ; 4. ha esetleg nemzeti zarándoklat tartatik, ugy 
az egyes csoportok képviselőikkel tartoznak részt venni. 

Ugyancsak ezen a napon este általános gyülekezetet 
tartottak a kongresszus tagjai, melynek legfontosabb mo-
zanatát Vallerause Hubertnek a vasárnapi munkaszünetről 
tartott beszéde képezte. E beszédnek, mely természetesen 
a franczia viszonyokat tartotta leginkább szem előtt, 
rövid tartalma a következő : A tizparancsolatnak egyikét 
sem sértik meg az emberek olyannyira, mint a harmadi-
kat. Ma azonban, Istennek hála! egy egészségesebb áram-
lat kezd lábra kapni, mert, a mint az intelligensebb elem 
kezdi belátni, hogy a gyáraknak félbeszakitásnélküli mun-
kája káros hatással van, akként a munkás osztály is észre-
veszi, hogy az ő ereje a szakadatlan munkára még ke-
vésbé alkalmas, mint amazoké. Egy belga kath. minister 
kézzelfoghatóan kimutatta, hogy a vasárnapi munkaszünet 
még a vaspályáknál is lehetséges. Hogy pedig a vasár-
napi munkaszünet kivihető legyen, a következőre kell 
figyelemmel lennünk: 1. A munkaadókat arra kell szorí-
tani, hogy vasárnap ne dolgoztassanak. 2. Legyen raj ta 
mindenki, hogy megrendéléseinél a szállítás napjául ne 
vasárnapot, vagy hétfőt tűzze ki. 3. Alakuljanak az egyes 
plébániákon bizottságok, melyek minden erejükből oda 
hassanak, hogy a kereskedők éjjel boltjaikat zárva tart-
sák ; a katholikus lapok pedig közöljék azoknak lisztáját, 
a kik a vasárnapi munkaszünetet respektálják és ezeket 
ajánlják ismerőseiknek és az idegeneknek egyaránt. 

A junius 5-én tartott bizottsági ülésen többek kö-
zött a katholikus egyház elterjedésének feltételeiről érte-
keztek és nevezetesen rámutattak azon sajátszerű körül-
ményre, hogy addig, míg a más vallásúak és nevezetesen 
a protestánsok oly rengeteg anyagi áldozatokat hoznak 
missziók fellendítése érdekében, addig a mi hittéritőink 
oly kevés támogatásban részesülnek és működésük sikere 
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olv kevés eszköztől tétetik függővé. Szükséges tehát, hogy 
vallásunk elterjedése érdekében a i eddiginél nagyobb 
anyagi áldozatokkal lépjünk sorompóba! E felvett thé-
mát Jourdan de la Passardiére, roseai czimzetes püspök, 
mint a bizottság elnöke, tovább fűzte, hozzáadván, hogy 
Oroszország is mily bámulatos á'dozatok árán igyekszik 
a schismát terjeszteni, úgyannyira, hogy nemsokára Pa-
lestina már egészen a szakadásnak fog áldozatul esni. 
Reményli azonban, hogy a keresztényeknek növekvő buz-
gósága nem fogja megengedni, hogy Krisztus vérétől 
áztatott föld újra a pogányság förtelmeinek legyen szem-
tanuja. 

Igen érdekes volt továbbá az elszász-lotharingiai 
képviselőnek, Müller Simon kanonoknak a németországi 
katholikus egyletek életéről mondott beszéde, megemlé-
kezvén nevezetesen a tanonczok, a munkások és a kath. 
tanitók egyleteiről, melyek közel 11,000 tagot számlálnak 
és a melyek a mai társadalom regenerálásának munkájá-
ban számottevő szerepet kezdenek játszani. A tanítónők 
egyletei átlag c^ak 4500 tagot számlálnak ugyan, de 
ennek oka abban keresendő, hogy a tanítónők legnagyobb 
része valamely szerzetnek vagy rendnek tagjai s mint 
ilyenek semmifele egyleti életben részt nem vehetnek. A 
katholikus népegyletnek 186,000 tagja van, a kik 10 év 
alatt 6000-szer gyűléseztek. A legújabb egyletet, az úgy-
nevezett „szeretet-egylet" képezi, melynek tagjai a katho-
likus egyház vélelmét a nyilvánosság előtt tűzték ki 
feladatul. Kifejti továbbá a szónok azt a különbséget, 
melyet a franczia és német egyleti életnél tapasztalhatunk, 
s a mely abban áll, hogy mig Francziaországban arra 
törekesznek, hogy minden egylet egy központi egyletnek 
álljon szolgálatában, addig Németországban a sajátos 
körülmények ily czentralizátiónak útját állják ; mindkét 
állapot bír jogosultsággal és a két országnak eltérő 
viszonyaiból szépen megmagyarázhatók. 

A junius 6-án tartott délelőtti gyűlést egészen a 
katholikus munkás-egyleteknek szentelték, melyben sok 
érdekes dolgot \ itattak meg, főleg a beauvoisi, angersi, 
toursi és a párizsi munkás-egyleteket illetőleg. Mindezek 
meglehetősen eltérőleg vannak szervezve, a városok külön-
böző jellegének megfelelően; így például mig Aogersben 
a védnöknők látogatásokat tesznek a beteg munkásoknál, 
addig északon e jámbor szokás nem tudott meghono-
sodni, a mennyiben ezt a „spionkodás" egy nemének 
tartották. De ettől eltekintve, lényegükben megegyeznek, 
igy mindegyikben feltalálunk egy takarékpénztárt a 
munkások részére, egy segélypénztárt a szegények, munka-
képtelenek és elaggottak felsegitésére, továbbá az élelmi 
raktár t ; és mindezeknek vezetése a munkások kezébe van 
letéve. Felolvasásokat is tartanak a munkásoknak a napi 
kérdésekről és főkép a szocziális kérdés megoldásáról. 

A kongresszus junius 10-én nyert befejezést igen 
szép ünnepélyességek között. Reggeli 9 órakor a Jézus 
Szent Szive templomában gyűltek össze, a hol nagymise 
volt, mely alatt Coubé abbé tartott elragadó szentbeszédet, 
buzdítván a jelenlevőket az Ur Jézus Szent Szivében való 
egyesülésre. Megható volt a Credo előtti ének Jézus 
Szent Szivéről, melyet az egész gyülekezet énekelt. Szent-
mise után Odelin abbé, püspökhelyettes lépett a szószékre 

és felolvasta azt az imát, melyben az egyház az egész 
emberiséget Jézus szive oltalmába ajánlja. E szent misét 
megelőzőleg, reggeli 8 órakor a páli szent Yinczéről 
nevezett egylet által vezetett zarándoklat mutatta be 
hódolatát a Szent Szívnek és járult az Ur asztalához. E 
zarándoklathoz Lemius plébános intézett szívhez szóló 
beszédet, majd Pages Antal, mint az összes szent Vincze-
egyletek általános elnöke lépett az oltár elé és felolvasta 
a fent emiitett imádságot. Délután 2 órakor volt a záró-
gyülés, mely alkalommal többek közt P. Sandeau jezsuita 
megjegyezte, hogy Francziaországban 35000 férfi- és 
125000 női szerzetes összesen 2 millió gyermeket oktat, 
200,000 beteget ápol, 100,000 árva gyermeknek men-
helyet nyúj t ; ezenfelül missziók felvirágoztatása körül 
9000 áldozár, 4000 férfi- és 34,000 női szerzetes fáradozik. 

Végül elhatározták, hogy a legközelebbi nemzet-
közi kongreszust 1903-ban Brüsszelben fogják megtartani. 

IRODALOM. 
A franczia kath. könyvpiaczról 

újdonságok. 

1. Le P. Gratry, sa vie et s e s oeuvres, par S. 
Em. le Cardinal Perraud, évéque d'Autun, membre de 
l'Académie française. Paris, Téqui, 29. rue de Tournon. 

Gratry a franczia oratoriánus-rend tagja volt. Vi-
szontagságos életének leírására keresve sem lehetett volna 
alkalmasabb embert találni rendtársánál, Perraud bibor-
noknál, a ki remekül oldotta meg feladatát. Leirja Gratry-
ban az embert, a papot, különösen mikor papi hivatását 
megkapta, mert a boldogult polytechnikumot végzett, 
azután mint tanárképzőintézeti tanárt, az oratorianus rend 
tagját, mint filozófot, polemikust, apologétát. Valóságos 
korrajz, Perraud bibornok attikai ízlésével megirva. 

2. Considération sur la religion catholique et sur 
la nation juive, par A. N. Weyland professeur d'histoire 
à Metz. Paris, u. o. 

Védőirat a katholikus vallás mellett. Veleje az, hogy 
a hivő zsidónak, ha engedelmes akar lenni Isten iránt, a 
katholikus egyházba kell felvétetni magát s abba kell 
hagyni az Istennel való ellenkezést. 

3. Mémoires d'un ange gardien. (Egy őrangyal 
emlékiratai.) Par Mgr Chardon, vicaire général de Cler-
mont. Paris, Lethielleux éditeur. 

Rendkívül kedves kis könyv. A kath. egyház taní-
tását foglalja magában az őrzőangyalok hivatásáról és 
tevékenységéről. Vonzóbban, szebben, meghatóbban már 
alig lehetne irni. 

4. Le Cardinal Lavigerie à Biskra, par M. l'abbé 
Leynaud, curé de la Goulefte. Tunis, imprimerie Rapid. 

F. évi febr. 20-án leplezték le Biskrában, a régi 
Carthago romjain, Lavigerie bibornok szobrát, a ki az 
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afrikai hierarchia hajdani fényét varázsolta korszakunkba 
vissza. Abbé Leynaud titkára volt Lavigerie bibornoknak. 
A mit tehát ebben a röpiratban közöl, hiteles és monu-
mentális értékű. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából érkezett tudósítás szerint november 

második felére pápai consistorium van tervbe véve. A 
szent atya Lapponi orvos tanácsára megkezdte a nyara-
lást, a mi abból áll, hogy mindennap reggel kikocsizik a 
vatikáni kertbe és a nap melegebb részét IV. Leo tornyá-
ban tölti. Este visszamegy a vatikáni palotába. 

— Âz esztergomi saecularis ünnep. Aug. 14-én 
a város lobogódiszt ölt. Délután három órakor CsászJca 
György kalocsai érsek ur vecsernyét tart, a mely után 
leleplezik a Széchenyi-téren emelt u j Szentháromság-
szobrot, a melyet Rimely K. püspök ur megáld. Este hét 
órakor a város összes harangjai egy félóráig szólnak, 
azután toronyzene lesz, majd kivilágítás, kilencz órakor 
pedig katonai takarodó. Augusztus 15-én reggel öt órakor 
mozsár-durrogás és harangozás, hat órakor pedig katonai 
ébresztő lesz. Fél hétkor a város összes templomaiban 
misét mondanak, azután a városi templomban magyar, a 
vizivárosi templomban német, a Ferenczrendiek templomá-
ban pedig tót nyelvű szentbeszédet reggel nyolcz órakor. 
Kilencz órakor Vaszary Kolos bibornok, herczegprimás 
érsek ur misét mond a főszékesegyházban, hol jelen lesz-
nek az összes testületek, egyesületek és közhasznú intéz-
mények. A mise alatt a város összes harangjai szólnak. 
A bazilika előtti téren sátor alatt is lesz mise, azután 
pedig Rimely Károly püspök ur mond szentbeszédet. Dél-
előtt tizenkettedfél órakor Esztergom város székházának 
tanácstermében díszközgyűlés lesz, az ünnepi szónok 
beszédét a városház erkélyéről mondja. Két órakor dísz-
ebédek lesznek, délután pedig kirándulások a kovácsi 
patakhoz, esetleg Visegrádra. Este nyolcz órakor a katonai 
zenekarok takarodója fejezi be a programmot. 

— A katholikus vallás Kínában számszerint követ-
kezőleg van a jelenlegi borzasztó csapásban érdekelve : 
759 európai kath. misszionárius pap és 409 benszülött 
kath. pap 532,448 katholikus keresztenyt gondoz lelkileg. 
A kath. templomok és kápolnák száma 3930, a papnevelő 
intézeteké 49, az iskoláké 2913. A jó Isten legyen irgal-
mas ; fékezze meg a kinai nép pokoli dühét és gyűlöletét 
és világosítsa fel a keresztény nemzeteket keresztény köte-
lességeik teljesítésére, a mely valóban nem kapzsi nye-
részkedésből, opium-szállításból és anyagi meggazdago-
dásból áll, hanem abban, hogy a rengeteg kinai biroda-

lom népét a keresztény erkölcsök szelidségének és tiszta-
ságának, az emberbaráti szeretetnek s az igaz Istent 
imádó buzgóságnak megnyerjék. 

— A világ legnagyobb hadserege, az orosz, egy né-
met főrangú katonatisztnek orosz forrásokból merített 
számítása szerint, hadi lábon, 63,000 tisztből, 3.440,000 
közvitézből és 4498 ágyúból áll. Mit fog művelni ezen a 
téren Kína, a mely lakosainak számára nézve négyszer 
akkora mint Oroszország, hogyha rálép az európai czivi-
lizácziónak arra az útjára, mely a művelt világot a mili-
tarizmus igájába hajtotta. Szegény Japán, annak is az 
európai czivilizáczióból nem a keresztény vallás, hanem a 
militarizmus jutott ki. 

— Bende Imre nyitrai püspök ur ő méltósága f. 
hó 7-én, szombaton, nyári tartózkodásra Radosnára utazott, 
s valószínűleg csak augusztus közepén tér vissza szék-
helyére. 

— A béke galambja Vaughan bibornok westminsteri 
érsek főp. levelet adott ki, melyben elrendeli, hogy a 
délafrikai háború elején általa elrendelt pro tempore belli 
liturgikus imákat abba kell hagyni s helyettök a pro 
pace imákat kell a szent misében elővenni. Elrendeli a 
bibornok azt is, hogy mihelyt hire jön „az ellenségeskedé-
sek beszüntetésének", minden templomban Te Deumot 
kell tartani. 

— A franczia sajtó képe. Párisban megjelenik 
összesen 74 mérsékelt köztársasági, 27 radikális és szoczi-
alista kormánypárti lap ; az ellenzék következő számokkal 
van képviselve: conservativ 25, nationalista 8, független 
20. A lapok számát tekintve tehát ugy látszik, mintha 
a jelenlegi kormányt támogató sajtó túlsúlyban volna. 
Azonban a „Figaro" és „Matin"-on kivül a többi guver-
nementális lap nem sok olvasót hóditot meg; ellenben a 
nationalista lapok közöl a „Petit Journal"-nak 1 millión 
felül van számainak a kelendősége, a „Journal Patrie" 
és „Libre Parole" pedig 5—600,000 példányban kel el 
naponkint. A vidék még kedvezőtlenebb az uralkodó 
szektárius klikkre nézve, mert ott 1078 mérsékelt republi-
kánus és 222 redikális és szoczialista lappal szemben 
1509 monarchista, nationalista és antisemita lap áll. 

— Szent Ágoston testereklyéje tudvalevőleg Pá-
viában van eltemetve. Most mgre Riboldi páviai püs-
pök főpásztori levelet adott ki, a melyben kihirdeti, 
hogy a legnagyobb egyházatya testének szent ereklyéjét 
a székesegyházból eredeti temetőhelyére a San Pietro in 
Ciel d'oro nevű monumentális páviai templomba fogja 
augusztusban átvinni. 

— Iskolatársak találkozása. A kassai szeminárium 
csendes falai közül 33 év előtt kikerült s a lelkipásztor-
ság különíéle ágazataiban buzgón serénykedő paptársak 
Zemplén Sókuton dr Schütz Nándor esperes-plebános 
vendégszerető házánál f. hó 3 án gyűltek egybe. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 24. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer: 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel B f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, julius 14. 4. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 
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timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Veuillot Lajos. — Egyházi Tudósítások„ 
K a s s a i e g y h á z m e g y e : Húszéves találkozás. — D r e z d a : Kulturharczi tet t a vallási béke idején. — Kath. Nevelés- és Tanitásüg^ 
A magyar katholikus egyház jubileuma és a tanitók. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. Országos Katholikus Nagygyűlés. — 

Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELÖFIZETESRE. 

katholikus egyház 
és 

az emberiség czélja. 
— Hat sz. leszed, melyet P. Denifle Suso Henrik sz. 
Domonkos r. atya a grácsi székesegyházban tartott. Fordí-

totta: Valnicsek Béla. — 

I. 
Äz ember természetes viszonya Istenhez. 

„Elhagytak engem, élőviz kútfejét 
és maguknak kutakat ástak, beomla-
dozó kutakat, melyek vizet nem tart-
hatnak." Jerem. 2, 13. 

Vannak az emberi életben pillanatok, midőn 
egyesek még a legnagyobb örömek közepette 
is komolyakká s gondolkozókká lesznek; s ha 
kérdik maguktól: miér t? — aligha találnak rá 
feleletet; csupán aggasztó érzés nyugtalanít ja 
lelküket. 

S ami egyesek életében előfordul, ugyanaz 
történik az egész emberiséggel. Vannak pillana-
tok, nem, nagy időközök, melyekben nem csupán 
az egyes, hanem az egész nagy társadalom szo-
morú hangulatú és komolyan, fürkészőleg kér-
dezi: miért? — azonban kérdésére édes kevés 
talál választ. 

És ilyen időpontba ju to t t manapság az 

ember. A mai társadalom, ki tagadhatná, alap-
jában nem vidám, inkább komoly hangula tu ; 
nem részese azon örömöknek, melyek egyesek 
szivét boldogítják, egymáshoz közelebb hozzák 
— a mai társadalom meghasonlot t ! Polgár pol-
gár ellen támad, család család ellen, állam állam 
ellen, sőt magában a családban, az ál lam kebe-
lében is békétlenség, viszály uralkodik. S e szo-
morú állapot a társadalom figyelmét tényleg 
nem kerüli ki s bár egyébként nagyon is hiány-
zik benne az igazi komolyság, a jelen esetben 
mégis föleszmél és aggódva kérdezi önmagától : 
honnan e meghasonlás, honnan e békétlenség és 
jajkiáltás, mely mindenfelé hallható? Vájjon mi 
e szerencsétlenségünk, szomorúságunk oka? A 
katholikus papnak, az isteni igazság hirdetőjének 
feladata őrködni ez időben és Izaiás prófétával 
így szólani: „Az Ur őrállásán vagyok én, állván 
szüntelen napest ig; és őrhelyemen vagyok, áll-
ván egész éjeken át." (21, 8); s neki kell vála-
szolnia, ha a gondjaira bizott hívek kérdezik 
tőle: „Őrző, mennyire haladt ez éj.* (Izaiás 
21, 11.). 

S bár az egész társadalom nem kívánja, jó 
része mégis s köztük t i is, kedves hallgatóim, 
bizonyára óhaj t já tok, hogy katholikus papjaitok 
a mai társadalom szerencsétlenségének és elzül-
lésének okait fe l tár ják előttetek. S ime maga 
Isten adja meg minderre a feleletet a próféta 
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szavai á l ta l : „Elhagytak engem élő viz kút fe jé t 
és maguknak ku taka t ástak, beomladozó kutakat , 
melyek vizet nem ta r tha tnak . " (Jerem. 2, 13.). 

Valóban, ez az egyedül helyes válasz a mai 
társadalom kérdésére. Ez a je lenkor bűne — az 
Istentől való elpártolás. Az idők szorgalmas meg-
figyelője belá that ja , hogy nem a hi tben való 
közönyösség jellemzi e kor t — ezen idők elmul-
tak már — hanem inkább az napja inkban a 
törekvések egyedüli czólja, hogy az igaz b i te t 
megsemmisítsék s a tá rsada lmat keresztény 
jel legétől megfosszák. „Tekintsetek bá rmer re" 
— mondá nemrégiben a szent a tya — „nézze-
tek kelet vagy nyugat felé, éjszakra vagy délre, 
figyeljétek csak meg a társadalom uralkodó 
körei t és mondjátok, vájjon nem pár to l t -e el 
hitétől , vallásától. 

S valóban, a próíé tának föntebb idézett 
szavaiban ta lá l juk meg a feleletet e kérdésre is, 
hogy mi a mai társadalom szomorúságának o k a : 
ezen ok, valljuk meg, az Istentől való elpártolása, 
elszakadása. 

S ha ez a betegség, ugy az orvosság bizo-
nyára az Istenhez való visszatérés. Beszédünk 
folyamán azonban lá tn i fogjuk, hogy az Istenhez 
való visszatérés egy a kathol ikus egyházhoz 
való visszatéréssel. Ha az elvesztett békességet 
ismét megtalálni , a társadalomban a boldogságot 
és jó lé te t újból föllelni akar juk , ugy vissza kell 
fordulnunk, el kell hagynunk a lejtős u ta t , me-
lyen eddig mozogtunk s ismét val lásosaknak 
kell l ennünk; ám a kathol ikus egyház maga a 
vallás. Valamint azonban a természetfölöt t i a 
t e rmésze te t nem szünteti meg, sőt inkább föl-
tételezi, ugy a kathol ikus egyház is, bár termé-
szetfölött i vallás, a természet i vallást nem füg-
geszti föl, sőt min t szükséges a lapot föltételezi 
s mielőt t az elsőről, a természet fölöt t i rő l beszél-
nék, t isztában kell lennünk, hogy minő termé-
szetes viszonyban áll az ember s ál talában az 
emberiség Istenhez. E viszony megvilágításával 
foglalkozik első beszédünk. 

Van Isten ! A világ nem terv nélkül szűköl-
ködő egészként tűnik fel, ellenkezőleg az erők-
nek és mozgásoknak remek, rendszereként jele-
nik meg, mely rendszer egy örök, kezdet nélkül 
való oknak t e remtő és rendező aka ra tá t muta t j a 
s ezt nevezzük Istennek. A csillagok csodálatra 
méltó szabályossággal fu t j ák be út jaikat , változ-
ha t lan törvények szerint végezik mozgásaikat ; 

ám törvény nem lehet törvényhozó nélkül s e 
legfőbb törvényhozónak az Is tent ismeri el min-
den igaz bölcsészet s minden vallás. 

S valamint az égi testek szilárd törvényeik 
szerint teszik meg ú t j a ika t és az egész világban 
uralkodó rend kizár minden véletlent, ugy az 
ember is érzi bensejében a törvényt , mely min-
dig és mindenüt t , minden embernél parancsolólag 
je lentkezik s oly mélyen gyökerezik az emberi 
szivben, hogy a gonoszság sem képes azt kiir tani. 

Csakhogy mig az összes természet szükség-
szerűen követi az Is tentől kijelölt törvényt , addig 
az ember szabad s az eléje adot t törvényt , az 
erkölcstörvényt, meg ta r t ha t j a vagy megszegheti. 

E törvény azon vál tozat lan igazságokat fog-
lalja magában, melyek részint Isten és az embe-
rek közöt t fönnálló, részint ez utóbbiak egy-
máshoz való viszonyára vonatkoznak, sőt melyek 
az ember belső életét is szabályozzák. Ezen igaz-
ságok az erkölcsi világrendben ép oly szüksé-
gesek, megtar tandók, min t a physikai világrend-
ben a vál tozat lan természet i törvények. Az 
ember azokat nyomban fölismeri, mihelyt eszével 
élni kezd. 

Honnan vájjon e törvény1? Ki véste oly 
k io l tha ta t lanul lelkiismeretünkbe, öntudatunkba? 
Csupán egy helyes válasz van erre, melyet sz. 
Pál apostol mond: „Istentől, Isten által és Is ten-
ben vannak mindenek." (Róm. 11, 36.) 

*Igen, van Isten! Az egész ókor minden 
ku ta tása ezen igazság mellet t szól s a menny 
és föld a r a j t a mozgó emberiséggel bizonyságai 
annak. Ha Is tennek művei s a világra való 
hatásai nem lennének szemeink előtt, sohasem 
tudtuk volna, hogy létezik; ám az emberiség 
meggyőződött Isten létéről, mivel művei t lát ja. 

Van I s t en ! Mi következik ebből? Kedves 
hallgatóim, ez a jelenkor nagy kérdése. Kevesen 
vannak ugyan, kik Isten lé té t tagadják és csak 
az „esztelen mondja szivében: nincs Is ten" 
(Zsolt. 13, 1.); de annál több azoknak száma, 
kik az ezen igazságból folyó következtetést nem 
vonják le nem kérdezik komolyan maguktól : 
Ha van Isten, minő viszonyban állok hozzá ? 
Azért a jelenkor összes fontos kérdéseinek mint-
egy há t t e r é t képezi ez az egy : Micsoda viszony-
ban van az egyes s az egész emberiség Istenhez ? 
E kérdés tehá t igen nagy fontosságú. 

Ami a forrás a folyónak, az az Isten t e remt -
ményeinek ; és ami az anya gyermekeinek, az 
Isten az emberiségnek. Sőt még több! Az ember-
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nek Istenhez való viszonya sajátságos, párat lan. 
A forrásnak nem önmagától való azon tulajdon-
sága, hogy eredete lehet a folyamnak, va lamint 
az anya sem a gyermeknek; mindket tőnek tulaj-
donsága egy magasabb ok okozata, mig Isten 
önmagától való lény, ki végoka az embernek. 
Minden csak ugy keletkezhetik, amennyiben tőle 
veszi lé té t és csak annyiban ál lhat fenn, ameny-
nyiben létben maradásáról gondoskodik. Követ-
kezőleg az emberiség s az egész te rmésze t Is ten-
től függ; mer t Isten azoknak valódi és kizáró-
lagos tulajdonosuk. 

Ezen igazság elismerésében az emberi nem 
napjainkig egészében és teljességgel egye té r t e t t ; 
mer t mi egyébben b í rha tná a vallás első alapját , 
min t az ember azon érzésében, hogy Is tentől 
függő ? És ebből az érzésből keletkezik aztán a 
szükségszerűség és törekvés, hogy Istenhez köze-
ledjünk s vele egyesüljünk, melyet a vallás 
valósít meg. Azért egyetlen népet sem ta lá lunk 
a történelemben, melynek vallása, temploma, 
ol tárai s papja i ne volnának. „Ha az egész vilá-
got be jár já tok" i r ja a pogány Plu tarch egy böl-
csészhez, „bizonyára akadtok társaságokra iroda-
lom, király, pénz nélkül, színház, iskola nélkül ; 
hanem sohasem fogtok találni, aminthogy eddig 
sem talál t senki, népet templom és Isten nélkül ; 
nem, valóban nincs nép, mely az imádság köte-
lességét ne gyakorolná . . . mely a jándékokat s 
áldozatot ne muta tna be, bár csak azért is, hogy 
nélkülözött javakhoz jusson vagy a r e t t e g e t t 
baj tól meneküljön. Azért azt vélem, hogy köny-
nyebb lenne egy várost a levegőbe építeni , min t 
egy társadalmat vallásos h i t nélkül a lapí tani és 
fenntar tani . (Folytatjuk.) 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. ncv. 9-én mgr Hazera 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

(Folytatás.) 

De ti talán azt mondjátok, hogy nagy szeretetéhez, 
— nem mondom: az igazság rovására! — enyhébb és 
kevésbé sebző Ítéletek illettek volna s épp azért azt is 
kérdezhetitek, vájjon szükséges volt-e az ellenséget ily 
erélylyel sújtani ? Mért ne ? ! . . . Vagy talán nem szabad 
az ellenséget legyőzni és ádáz terveit napfényre hozni ? ! 
A szeretet mindig ama czéllal áll arányban, melyet el 
akar érni. Üdvözítőnk — az Ur Jézus Krisztus — hogy 
a lelkeket megmentse, utolsó csepp vérét is kiontá értük. 
Szemére vethetjük-e tehát Veuillot Lajosnak, hogy ugyan-
csak lelkeknek megmentésére néhány csepp téntát elhasz-

n á l t ? ! Baj-e az, hogy ezek foltot hagytak egyeseken 
maguk után, ha a lelkek, kiket meg kellett menteni, ez-
által jobban meg voltak védve s biztosabban üdvözültek ? í 

Igen, Veuillot Lajos szeretete végtelen volt ! Áthatva 
az evangelium fenkölt szellemétől soha sem vesztett ere-
jéből, nem engedte magát félrevezettetni, holmi téves 
elveken alapuló s csalfa eredményekkel kecsegtető ürü-
gyek által lefegyvereztetni. 

„Nem akarjuk — monda — hogy nyájasság és sze-
retet ürügye alatt oly elveket állítsanak föl az emberek, 
melyek siker esetén a sötétséget és a hazugságot jut ta t-
nák diadalra ! Inkább elvérzünk az igazság alatt, mit a 
jók nem mernek nyíltan hirdetni, mint a tévelyek miatt, 
melyeket a gonoszok annyira elterjesztettek." 

Azokra nézve, kik olyan szeretet hivei, mely leala-
csonyító engedményeket ad, azt mondta: „Nem a vallás 
az, a mi titeket szeretetreméltókká tesz előttük, hanem 
csak személyetek kedveltet meg velük s ha attól kell 
tartanotok, hogy meginog népszerüségtek, nem meritek a2 
igazságot kimondani. Dicsérnek titeket, de — m i é r t ? . , . 
Mert hallgattok és — tagadtok." 

Kedves hallgatóim ! Ne feledjük, hogy Isten — a 
mi Atyánk — a legnagyobb szeretet s nekünk hasonlíta-
nunk kell szerető Atyánkra ; de viszont azt se téveszszük 
el soha szemünk elől, hogy Isten soha semmi gyengesé-
get nem tanúsí that! Veuillot Lajos azt mondta, hogy 
egész életében boldog volt, mert szeretett. „Dicsérjük az 
Istent ! — kiált fel — bogy oly szivet adott nekünk, 
mely szeretetre van teremtve." Oh ! és mily lángolón 
tudott ő szeretni ! . . . 

Testvére tudna nekünk erről a szeretetről beszélni ; 
testvére, ez a „szép kis testvér!" — mint ő szokta volt 
hívni — a kiről Veuillot Lajos mindig a legnagyobb 
örömmel emlékezett meg ; ez a kis testvér, a ki „fenye-
getőleg emelte fel kezét azok ellen, a kikkel bátyjának 
ügyes-bajos dolgai voltak". Eleinte a jelen aggodalmai 
töltötték el : vájjon nem szenved-e hiányt valamiben ez 
az ő szeretett testvére? Majd jövője miatt aggódot t : mi 
lesz belőle ? . . . mily állást fog betölteni a világban ? — 
Nem kevésbé tanúskodhatnak hő szeretetéről kedves kis 
húgai is, a kiknek már ifjú korában védőjük és atyjuk 
le t t ; ő értük, az ő neveltetésükért áldozta fel első mun-
kájának gyümölcsét, ő értük nélkülözött, ő értük, az ő 
hasznukra tette, hogy daczára az évszakok gyors válta-
kozásának, hosszú időn át ugyanazt a ruhát viselte, azt is 
olyat, a melyet a divat már rég elvetett. De nővérei kin-
cseket találtak ebben a gazdálkodásban s bátyjuk nagy 
örömét lelte abban, hogy őket ellátni és társnőikhez ha-
sonlókká tenni tudta. 

A mióta az isteni malaszt szivébe hatolt, érzelmei 
fokozódtak, tisztábbak lettek s gyarapodtak; gyöngéd 
szeretete ugyanaz maradt, de a testről a lélekre, az ideig 
való gondolatokról az örökkévalókra terjeszkedett ki. Sze-
retetéből nem volt ugyan semmi sem kizárva, a mi arra 
méltó volt, de legjobban mégis a lelkeket szerette, min-
denekfelett pedig a magáét, azért, mert Jézus Krisztus is 
szerette, mert az Isten egyszülött Fia vérét ontotta érte 
s mert „mit használt volna neki, ha az egész világot is 
megnyeri, de lelkének kárát vallja". 



28 RELIGIO. 

Ki ne olvasta volna örömmel ama leveleit, melyeket 
drága Jenő öccséhez irt, hogy hírül adja szerencsés meg-
térését, s arra buzdította őt, hogy követésével ő is akar 
jon részesülni boldogságában. Leveleiben lelkesedve beszél, 
mereng, kér, vár, sír ; hangjában mindenütt a legélénkebb 
szeretet nyilvánul, mintegy egész valóját akarván bele-
önteni testvére lelkébe — minden törekvése odairáuyul, 
hogy őt is maga után vonja. 

Végre felvirrad az annyira óhajtott nap . . . . Óh I 
aDgyalok ezrei ott a magasban, mondjátok ti, hisz ti tud-
játok legjobban: mit érzett szivében, midőn testvére ki-
bontakozva végre a homályból, melyben rövid idővel 
ezelőtt még együtt bolyongtak, s melyben aggódó szivvel 
hagyta őt hátra, ismét egyesült vele az igazi életben; 
ugy érezte, mintha kétszeresen testvére lett volna ! Mily 
jól eshetett neki annak biztos tudata, hogy most már 
ugyanazon hajón, ugyanazon zászló alatt harczolhatnak, 
hogy többé nem választhatja el egymástól sem élet sem 
halál ! Soha keresztény lélek hasonló örömtől nem volt 
oly mélyen áthatva, mint ő. . . . Es ezt az Istenben való 
szoros egyesülésüket soha semmiféle nézeteltérés, vagy 
akaratkülönbözés meg nem ingathatta. „Mindenkor tanács-
adóm ő — monda az idősebbik — s vezérem ; ismeri hi-
báimat, de soha sem lá t ja ; segit azokat jóvátenni és nem 
tudom, nem menteget-e mindig az emberi tévedéssel." 

Vagy ki ne emlékeznék azon csodálatos levelekre, 
melyeket húgához irt, a ki „irgalmas életre adva magát, 
bátyja szolgálójává lett s gyermekeinél a legszeretőbb 
anya szerepét vitte. Feláldozta ifjúságát, szabadságát, fél 
jövőjét: bátyja iránti szeretetből apácza lett fátyol nélkül, 
feleség jogok nélkül 8 anya név nélkül: örömét lelte 
bátyja gyermekeiben, kik anyjuknak nevezték őt, virrasz-
tott felettük, s egy szerető anya könnyeivel áztatá sírjai-
kat, azokét, kik nem az ő méhének voltak gyümölcsei." 
S a nagy keresztény, midőn húgáról megemlékezett, igy 
kiáltott fel : „Áldjon meg téged a Mindenható, úgy — a 
mint én is áldlak teljes szivemből !" 

Midőn az Ur három leányát, majd később szeretett 
hitvesét is magához szólitá e szavakra fakadt : „Nem jó 
Uram, én jó és igazságos Mesterem ! nem fogok sírni s 
ha sírnék is, könnyeim nem fognak ellened vádat emelni ! 
Mindig megvoltam győződve irgalmasságodról ; ha bűntet-
téi, még akkor is éreztem szereteted sugallatát. A mi ideig 
valót adtál, elmúlt az idővel. . . . S vájjon zugolódha-
tom-e azért, mert e fényes nap után árnyék következett? 
A mit az örökkévalóságért adtál, az még birtokomban 
van, bár nem látom többé. Te küldted a halált családi 
körömbe. Először a hitvesemet ragadta el, majd három 
csecsemőtől fosztott meg s én mégis — tagadom a halált. 
Nálad vannak Uram, a kik engem itt hagytak, eltávoztak 
az életből, de nem az én életemből ; vagy talán meghalt 
az rám nézve, a ki szivemben é l? ! 

Es Isten ettől az atyától, kit már annyira próbára 
tet t , negyedik leányát is követelte, azt kivánta, hogy az 
utolsót is feláldozza — nem ugyan a zordon sírnak, ha-
nem a magányában boldog zárdának. S ime lássátok, a 
hős mily megadással vetette magát alá Isten akaratának : 
— mint maga mondá — még áldotta is érte az U r a t ! . . . 
De azt mégsem titkolhatá el, hogy a válás nagy fájdal-

mat okozott szivének. Csodálatos összhangban egyesültek 
benne az atyai és keresztény ember érzelmei. „Semmi sem 
okozott nekem fájdalmat és annyi örömöt — mondá 
lányának — mint ebbeli elhatározásod. Örül a lelkem, 
sajog a szivem, de fájdalma nem zavarhatja lelkemnek 
boldogságát. Valóban — kedves gyermekem ! — eddig 
nem tudtam, mennyire kedves vagy te nekem s ennek 
mostani érzete a mily örvendetes, épp oly fájdalmas is. 
Örülök és szomorkodom i s—mind a miatt a mit éretted a 
jóságos Istennek fel kell áldoznom. . . . Kérd őt : adjon 
nekem nagyobb szeretetet maga iránt, a mi pedig irán-
tadi szeretetemet illeti, azt nem kivánom növelni, annál 
többet magad sem kívánhatnál !" . . . 

Folytatni szeretném ama mozzanatok felsorolását, 
melyekből világosan kitűnik : mily nagy keresztény volt 
Veuillot Lajos, mily nagy volt szeretete ! — de nem áll 
módomban. Hisz akkor fel kellene olvasnom valamennyi 
levelét, de főleg azokat, melyeket a „Kedves vezérhez", 
Francziaország legnagyobb katonájához és „drága hit-
ves" -éhez intézett, melyekből megismerte őt a világ, mely 
eddig ismeretlen volt előtte; melyekből kitűnik, hogy ő 
oly fia az Egyháznak, kihez hasonló több nincs, egy má-
sodik Jeromos — tökéletes keresztény. Gyengéd szerete-
tében és állhatatos barátságában mindenkit felülmúlt. 
Midőn szive visszatért Istenéhez, megtartá ugyan földi 
érzelmeit, de gyökereik az égben táplálkoztak, ott nőttek 
ki virágjaik, ott termettek gyümölcseik. S épp ez az oka, 
hogy hű maradt mindig azokhoz, a kiket egyszer szere-
tetével körülövezett, mert a halhatatlan lelket szerette s 
igy érzelmei is halhatatlanok voltak. 

És mily buzgón fáradozott azon, hogy jó útra térítse 
azokat, kiket a természet nemes tulajdonságokkal áldott 
meg. Hogy ezeket minél előbb Istenhez vezesse, termé-
szetes kötelességének tartotta. Egy ily Jősmerősének ezt 
i r t a : „Ön ócska keretbe foglalja a drága aranyt; majd 
ha megjön az ideje, könnyű lesz önt megmenteni a 
gyarlóságoktól. Az ön lelke nincs helyén; van vallása; 
van érzelme, de az mitsem ér ! Tudom : Isten szereti önt 
jobban, mint ön Istenét, s hogy 0 erősebb, mint kegyed!" 
S midőn egyik barátja légutazásra készült, igy irt hozzá: 
„Ha veszély esetén rohamosan esnék a mélységbe, remé-
nye-horgonyát a magasba vesse; egy esdő kiáltás s 
— Isten megérti önt! A h ! hisz 0 a mi Atyánk". 

Nem elégedett meg azzal, hogy érzelmeit csak szó-
val kifejezze s azokat csak csillogó, hangzatos mondások-
kal nyilvánítsa ; ő tettekkel beszélt. Ha adakozásra volt 
szükség, bőkezűségének mindig jelét adta s örült, ha azt, 
mit az Ur Jézus nevében nyújthatott, szívesen fogadták 
tőle. Szeretete a legtökéletesebb volt, mert keresztény 
szellem hevíté. Adakozás alkalmával azt szokta volt leá-
nyának mondani, hogy egy kereszténynek alázatosnak, de 
e mellett nagylelkűnek is kell lenni. S ő tényleg nagy-
lelkű volt, mert a mit maga erejéből nem tehetett — hisz 
vagyoni helyzete nem volt arányban szive szeretetével — 
azt megtenni a sajtó utján iparkodott. Bárhonnan is 
hangzott a segély-kiálcás az Egyház vagy haza részéről, 
bármily is volt a ezerencsétlenseg — akár az egész nemzetet, 
vagy csak egyeseket sújtó, általános vagy csak személyes, 
bármely nyelven is kérték őt Jézus Krisztus nevében: 
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meghallotta, megértette mindig, s örvendve sietett segitsé- j 
gükre. Igy történt, hogy midőn egy keresztény vidéken a 
Megváltó iránti szeretetből Péter utódja számára fillér-
gyűjtést rendezett, körülbelül öt milliót adhatott a ki-
fosztott franczia Egyháznak. Adakozott katonáink részére, 
kik Németországban megsebesültek, vagy fogságba estek ; 
adakozott kiűzött szerzeteseink, a lengyel papok, svéd 
katholikusok, franczia, spanyol, magyar, chinai, indiai, 
brazíliai éhező szegények támogatására ; adakozott keresz-
tény iskoláinkra, kath. egyetemeinkre, munkásaink egye-
sületeire ; adakozott templomok építésére vagy javítására, 
tűztől elhamvasztott falvak, városkák kisegítésére. S van-e 
olyan mozgalom — akár nemzeti, akár katholikus ! — a 
melyet odaadó lelkesedéssel fel ne ölelt volna ; van-e 
nyomor vagy szerencsétlenség, mely ha tudomására jutott 
érzéktelenül hagyta volna ő t ? ! . . . 

S vájjon ez a Jézus Szent Szive tiszteletére emelt 
montmartrei bazilika nem tartozik-e neki hálával ? Yan-e 
a franczia katholikusok között egy is, ki annyit tett volna 
érdekében, mint 0 ? ! Guibert biboros ő eminencziája csak 
igazságosságának adta tanajelét, midőn Labre Benoit ezen 
kápolnájában Veuillot Lajos emlékszobrának felállítását meg-
engedte; — méltó helye van e szent hajlékban ! Mily hatásos 
volt működése, mily ékesszólással beszélt az evangeliumi 
szegénység titkairól és dicsőségéről?! Vájjon nem méltó 
lakhelye-e neki ez a bazilika, melynek felépítéséhez oly 
sikeresen hozzájárult ! Nem áll-e hát sokkal inkább jogá-
ban e hajléknak mint bármely másnak, hogy jótevője 
képét megőrizze ? ! Igen e szent falakra kellett bizni e 
kiváló ember emlékének megőrzését; egy kiváló művész 
helyezte azt oda a hit védő szárnyai alá, azon bátor hit 
oltalmába, mely főképen Párisban kezdett szárnyra kellni, 
mely nem irtja ki az ellenséget, hanem védi őket fegy-
verével és fönntartja vértjén már ötven év óta ; a mely a 
kereszt tövében, az ő támaszánál hevül ; a mely Rómából 
és ennek légköréből szivja magába az éltető levegőt ! 

Igen ! itt van helye Veuillot Lajos emlékszobrának ! 
Nem nagy ez a bazilika ennek a nagy embernek, ennek 
a nagy kereszténynek! 

Másutt le kellett alacsonyítani a templomot, hogy 
hírneves és hatalmas férfiak maradványait odahelyezhessék, 
átkellett alakítani a gyarló emberek parányiságáboz. Es 
mégis midőn ezek bekerültek, távozott onnan — az Isten, 
mert dicsőségüket nem lehetett összeegyeztetni az isteni 
fenséggel. Itt nem igy áll a dolog ; azon dicsfény, mely 
Veuillot Lajost övezi, Isten dicsőségének sugaraitól nyeri 
ragyogását s méltó, hogy az Isten hű szolgája Mestere 
lábainál aluszsza örök álmát ! . . . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassai egyházmegye. Húszéves talá'Jcozás. — 
Néhai Schuster Constantin volt váczi püspök, ki 

előbb a kassai egyházmegyét boldogította főpásztori 
működésével, az 1880 év julius havának első napjaiban, 
a szép sikerrel elvégzett theologiai tanulmányok után 8 
áldozópapot és egy szerpapot bocsátott ki az Ur szőlő-
jébe. Névszerint Andruscsakievics Henrik azerpap, Bellis 
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János, *) Breth Gyula,2) Csurilla Ágoston,3) Ebrey János, 
Gáy János,4) Makovics Sándor, 5 j Szkurkay Lénárd6) és 
Zsendovics János áldozópapokat. 

Ama magasztos és szent időtől immár 20 évet 
számítunk, az emberi életkornak, küzdésekkel telt lust-
rumát; e nevezetes időpontnak évfordulóján, 5-én össze-
gyültünk Isten különös kegyelméből, az Ujhelyhez közel 
fekvő Radványban. A világba boldogító reményekkel 
kiinduló fiatal levita-csapatból kettő elhalálozott, Ébrey 
János és Zsendovics János, mint önálló lelkészek, hogy 
a legfőbb pap az Ur kezéből vegyék el, küzdteljes pász-
torkodásuk kiérdemelt jutalmát. 

Kettőt Gáy és Makovicsot hivatalos elfoglaltság 
mentett tel az adott szó megtartásától s igy csak öten 
borulhattunk le az Ur oltára előtt a „Te Deum" szivekig 
ható zengedezésével ; egyesítve hálaimánkat radványi pap-
társunk húszéves vérnélküli áldozatával ; Ígéretet téve az 
alázat érzelmével, hogy továbbra is akarunk maradni az 
Ur szolgái és kérve a kegyelmet, istápoló erőt, hogy fel-
tett szándékunkban, hivatásunk buzgó teljesítésében, ez-
után is hiven megmaradjunk. 

Hálateljes köszönetünknek megható teljesítése után, 
meghallgattuk Andruscsakievics paptársunk, eperjesi hit-
elemzőnek rövid exhortatióját, melyben továbbra is kitar-
tásra ösztönöz és Jézus sz. Szivébe ajánlja lelkipásztori 
működésünket. 

A lélek megnyerve az erősitő táplálékot, nyugodtan 
kerestük fel a szerény papilakot, mely az ősrégi Károlyi 
grófok óriási parkjának szomszédságában vagyon. Gyö-
nyörű vidéke van e kis községnek, nem is mulasztottuk 
el felkeresni nevezetességeit. Főképpen kies helyen fek-
szik Széphalom községe, Kazinczy sírhelyével és mausoleu-
mával. Ellátogatva oda, a nagy költőt megillető tisztelet-
tel róttuk le, honfiúi kegyeletünket. Az oszlopos emlékmű, 
ereklyés termével, homlokzatán e feliratot viseli : „Kazinczy 
Ferencz emlékének, a hálás utókor." A gondozását, a 
magyar tudományos akadémia vállalta magára. Nem 
messze ez emlékműtől nyugszik hűs lombok és százados 
hársaktól körülövezve, Kazinczy és neje, gyermekei, roko-
nai poraival. Tapasztalva a kegyeletet, melylyel itten 
főképpen a protestánsok adóznak, önkénytelenül is fel-
merült azon megjegyzésünk, hogy ők mennyire perhorres-
kálják a szentek ereklyéi iránt való tiszteletet — itten 
pedig, nagy ereklye-tiszteletről tesznek bizonyságot, mivel 
Kazinczy egyik ifjú rokonának első szakállát is üveg 
alatt őrzik. 

Eljött az alkony és mi Vale-t búcsút intettünk 
egymásnak. ígéretet is tettünk, hogy ezentúl legyen 
gyakoribb az összejövetel, s igy de facie ad faciem máskor 
is találkozhassunk; mert egy ujabb 20 vagy iiz évi 
határidőt ha ki is tűznénk, kérdés, ki érheti el, Istennél 
lévén életünk és halálunk?! Addig is áldjuk az isteni 
Gondviselést, mely bennünket vezérelt és magtartott, élet-
ben, erőben és paptestvéri szeretetben. Legyen Övé a 
dicsőség, mienk a hála érzete. 

Breth Gyula. 

*) Jelenben hilyói. 2) B.-kereszturi. 
3) Radványi. 4) Gálszécsi-
5) Pfelsőtőkési. 6) Sztárai lelkész. 



30 RELIGIO. 

Drezda. Kulturliarczi tett a vallási béke idején. — 
1869-et irtak, midőn Schönburg-Forderglanchan gróf 

ősei vallására, a kath. egyházba visszatért. Ettől a pilla-
nattól fogva várpalotájának temploma is katholikus tem-
plom lett és az emberszerető lelkes mágnás megengedte, 
hogy, mivel a legközelebbi plébánia 6 órányira Chemnitz-
ben fekszik, a közel vidéken foglalatoskodó katholikus 
munkások, kiknek különben otthona Sziléziában, Csehor-
szágban és Olaszországban van, vasutépitésnél végzett 
munkájuk ideje alatt vasárnap és ünnepnap a várpalota 
templomában végezhetik istenitiszteletöket szentmise és 
prédikáczió hallgatással. Megjegyzendő, hogy az ily mun-
kásoknak a száma 1000 körül forog. 

Egyszerre nagy lett ezer katholikus embernek isteni-
tisztelete miatt a türelmes protestáns táborban a riadalom. 
A pásztor urak összedugták a fejőket, hogy hát miképp 
lehetne a protestáns szász állam katholikus alattvalóit a 
katholikus királyi családdal együtt vallásuk gyakorlásában 
egy kis friss modern szabadelvű eljárással megboszantani, 
sőt meg is akadályozni, daczára annak, hogy egész Né-
metországban, tehát Szászországban a katholikus vallás-
nak a nyilvános gyakorlás joga kompetái minden időben 
és minden helyen. Dictum factum ! A bosszantás és aka-
dékoskodás elhatározott dolog lőn és 27 év óta szakadat-
lanul folyt. A várpalotai káplánt szemelték ki bűnbaknak. 
Egyik idézés a másikat követte s eleinte csak fenyegették, 
hogy megbüntetik, utóbb tekintélyes összegű bírságokat 
fizettettek vele. Összesen 21 X 50 = 1050 márkát kellett 
fizetnie. O volt felelőssé téve, ha valamely „idegen" a 
templomban misére megjelenni merészelt. Elképzelhetni, 
hogy érezhette magát ez a káplán, midőn háromizben oly 
„idegen"-t pillantott meg a misére jött hivek között, mint 
például maga a szász királyné, Frigyes Ágost és János 
György herczegek. Ez utóbbi az 1898-iki őszi hadgyakor-
latok idejében lovagolt a grófi várpalota templomába 
misére. A káplánnak azt parancsolta, hogy vagy távolítsa 
el az „idegen"-eket, vagy ne misézzen. Katholikus paptól, 
ott, hol alkotmányos alaptörvény biztosítja a katholikus 
valláson levő polgároknak a nyilvános vallásgyakorlás 
szabadságát, azt kívánni, hogy ő kergesse ki a híveket a 
templomból vagy ne misézzen vasárnap és ünnepnap, 
valóban jellemző eljárás a protestáns türelemre és lelki-
ismeretszabadságra nézve. Ily körülmények között a helyi 
káplán mit tehetett egyebet, mint nem győzvén a bírsá-
gokat fizetni, elhagyta wechselburgi lakását és másüvé 
költözött. 

A protestáns türelem ám ennyi sikerrel sem elége-
dett meg. Miután a káplán eltávozott, magát a grófot 
vették czélba. Dr Süszmilch amtshauptmann Rochlitzban 
néhány nappal az ezidei Űrnapja előtt, a melynek kör-
menetére a vidék egész népe kivonulását lehetett várni, 
a lipcsei Kreishauptmanschaft-tól egy ukázt eszközölt ki, 
a mely megparancsolta a grófnak, hogy minden a vár-
palota személyzetéhez, nem tartozó egyén után, ha az a 
várpalotai istenitiszteleten megjelenik, 100 márka „rend-
bűntetést" fizessen. (Igazán szép „rend"-je az alkotmányos 
vallásszabadságnak !) Ha istenitiszteletet a templomon 
kivül (processiót) oly helyen tartanak, a honnan azt rész-
vételre nem jogosult emberek is láthatják, akkor a gróf 

1000 márkát fizessen „rendbűntetés" gyanánt. A gróf, a 
templom, a vidék 1000 főnyi katholikus közönségének 
ellenőrzésére Űrnapján dr Rochlitz ur rendeletére egész 
szakasz csendőrség vonult ki. Egy csendőrt a protestáns 
templom tornyába küldtek fel, a honnan a gróf parkján 
végig mindent lehet látni. A szegény munkás nép, mikor 
látta, mi történik; hogy tisztelik az ő lelkiismeretének a 
szabadságát: jajgatni és sirni kezdett. Még a csendőrök-
nek is megesett a szive rajtok, a mint ott esőben és szél-
ben a templom megnyitását várták. Annál nagyobb volt 
az öröm és élvezet a wechselburgi protestáns lelkipásztor 
házában, a ki hogy az egész katholikusellenes heccznek 
a főszerzője, mutatja az is, hogy ezen a napon, valószí-
nűleg egy kicsit tartva az ezer főnyi katholikus nép, ki-
vált a hevesvérű olaszok tüntetésétől, otthonról meg" 
szökött. 

Azt mondják, az urnapi körmenet bántotta volna az 
„evangelikus közérzületet." Csalfa beszéd. Az egész pro-
testáns közönségnek a protestáns templom tornyába kel-
lett volna felmennie, hogy valamit lásson a körmenetből, 
melyet a grófi parkban tartottak volna meg a katholiku-
sok, a hol őket csak a madarak és a protestáns torony-
ban leselkedő csendőr láthatták volna. 

Szóval, oly csúnya eljárás protestáns részről ez az 
eljárás, hogy maguk a protestáns hivek hangosan nyilvá-
nították nemtetszésöket pásztoruk és a hatóság türelmet-
len eljárása felett. Ilyen eljárással a protestantizmus még 
saját hívei körében sem hódit, a hol már most is 40% 
tartozik a szoczializmushoz Szászország területén. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A magyar katholikus egyház jubileuma és a tanitók. 

A magyar kath. tanitók országos bizottsága a század-
végi hódolatnak és a magyar katholikus egyház 900-ados 
jubileumának ünnepére folyó évi augusztus hó 14. napján 
Budapesten, a Szent-István-Társulat (Szentkirályi-utcza 
28. szám) dísztermében Magyarország biboros herczeg-
primása által jóváhagyott tárgysorozattal katholikus taní-
tói kongresszust tart, melynek tagjai : a) minden egyház-
megyei hatóságtól kiküldendő 4—4 képviselő, b) a katho-
likus tanító-egyesületek küldöttei, c) a 100-as bizottság 
tagjai, d) katholikus népoktatási intézetekben működő 
tanférfiak, mint résztvevő tagok. 

A magyar katholikus tanitók országos bizottságának 
elnöksége ez uton is felkéri a hazai katholikus tanító-
egyesületeket, hogy a kongresszusra egy-egy egyesület 
minden ötven tagja után legalább négy képviselőt küld-
jön s a küldöttek nevét a 100-as bizottság elnökségével 
(Budapest, Szentkirályi-utcza 28. szám) mielőbb tudassa. 

A kongresszus tagjai résztvesznek az augusztus hó 
15. napján Esztergomban tartandó nemzeti ünnepségen is. 

A kongresszus tárgysorozata: 
1. Ünnepi Te Deum szentmisével az egyetemi tem-

plomban. Tar t ja : Hornig Károly báró veszprémi püspök 
ur, a kongresszus védő elnöke. 

2. Diszgyülés a Szent-István-Társulat dísztermében. 
a) Elnöki megnyitó, mondja Hornig Károly báró 

védnök. 
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b) Ünnepi hódoló felirat XIII. Leo pápa ő Szent-
ségéhez és apostoli királyunk ő Felségéhez. 

c) Ünnepi óda elszavalása. 
d) A pápai himnusz eléneklése. 
é) A katholikus népoktatásügy történetének áttekin-

tése. Értekezés : tartja Ember Károly, a bizottság világi 
elnöke. 

f ) Az országos bizottságtól a katholikus tanítókép-
zés és a tanítói nyugdíjtörvény tárgyában az 1899. évi 
augusztusi közgyűlésen hozott határozatoknak proklamá-
lása és a kongresszus által való elfogadása. 

g) A kongresszus bezárása, Steinberger Ferencz 
egyházi elnöktől. 

h) A Szózat eléneklése. 
A kongresszus részt vesz a katholikus tanitók mil-

lenniumi zászlója alatt az Esztergomban augusztus 15-én 
tartandó országos hódolati ünnepségen. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Országos Katholikus Nagygyűlés. 

Felhivás ! 
Kilenczszázadik évfordulóján a magyar katholicziz-

műsnak, a magyar királyság megalakításának, ünnepre 
készülnek Magyarország katholikusai, hogy egyesülve egy-
mással a hitben, reményben és lelkesedésben, mondjanak 
hálát a Gondviselésnek a múltért, s esdjék le áldó kegyel-
mét a jövőre nézve. 

Vallásos és hazafiúi kötelesség, hogy ez az ünnep 
fényre, jelentőségre méltó legyen a kilenczszázados múlt-
hoz, a magyar katholiczizmushoz, hogy ezen a nagy-
gyűlésen képviselje legyen az egész nemzet, szegények, 
gazdagok, egyháziak és világiak egyképen. 

Jöjjön el tehát a mi katholikus nagygyűlésünkre 
mindenki, aki csak teheti, akinél a feljövetel nem ütközik 
legyőzhetetlen akadályokba. 

Jelentkezéseket julius hó végéig elfogad a Nagygyűlést 
Előkészítő Bizottság (Budapest, IV., Molnár-utcza 11. 
Katholikus Kör). 

A Nagygyűlés tagjai. 
Az Országos Katholikus Nagygyűlés tagja lehet 

minden katholikus férfi, aki 4 korona tagsági dijat 
lefizette. 

Hölgyek pártoló tagok lehetnek s tagsági dij fejé-
ben 2 koronát fizetnek. 

Szűkebb viszonyok közt élő egyéneknek, plébánia-
hivatal vagy valamely kath. egyesület ajánlatára, a tag-
sági dij 2 korouára leszállítható vagy egészen is el-
engedtetik. 

A katholikus legényegyletek ifjúsága tagsági dijat 
nem fizet. 

Tagsági jegyek. 
A Nagygyűlést Előkészítő-Bizottság irodája most 

kezdte meg a tagsági jegyek szétküldését. 
Tisztelettel kérjük ezen tagsági jegyek megőrzését, 

mert azok az utazásnál s a gyűlés alkalmával igazolványul 
is szolgálnak. 

A nyilvános ülésekre, melyek a székesfővárosi Vigadó-
ban fognak tartatni, tagsági jegy nélkül belépni nem lehet. 

Utazás. 
A Nagygyűlésre feljövő tagok a következő utazási 

kedvezményben részesülnek : 
A Magyar Államvasutak vonalain III. osztályú jegy-

gyei a II. osztályon és fél Il-od osztályú jegygyei a 
harmadik osztályon utazhatnak. 

A Kassa-Oderbergi vasút vonalai III. osztályú jegy-
gyei a II. osztályon és fél II. oszt. jegygyei a III. 
osztályon utazhatnak. 

A Déli vasútról és a Dunagőzhajózási társaságtól 
még nem kaptuk meg a kért kedvezményeket, de meg 
fogjuk kapni. 

Elszállásolás. 
Kívánatra az Előkészitő-Bizottság irodája a Nagy-

gyűlésre feljövök részére szállásról is gondoskodik. 
Es pedig: egy személynek külön szoba naponta 1 

frt, közös szoba több személynek személyenkint 40—50 kr. 
Tömeges jelentkezésnél valószínűleg még olcsóbb 

elszállásolásról is gondoskodhatunk, a lakásjegyeket azért 
csak augusztus első napjaiban fogjuk szétküldeni. 

Ellátás. 
Azok részére, kik a Nagygyűlés napjai alatt mérsé-

kelten akarnak költekezni, olcsó élelmezésről gondoskod-
tunk. Tiszteséges ebéd ára 30 kr, vacsora 25 kr. És pedig 
a Nagygyűlés egész tartama alatt augusztus 17, 18., 19 
és 20-ikán. 

Megrendelésnél megjelölendő a nap, melyre az ebéd 
vagy vacsora kívántatik. Az ebéd- és vacsora-jegyeket, a 
péuz beküldése után, mindenkinek még otthonába elküldjük. 

Mint a fenntebbiékből látható, a Nagygyűlésen való 
részvétel senkire nézve sem jár nagyobb anyagi megterhel-
tetéssel. Tehát legyünk mennél többen jden a kilenczszáza-
dos magyar katholiczizmus ünnepén. 

Az Országos Katholikus Nagygyűlés programmja. 
Előleges tájékoztatásul, nagy vonásaiban, itt közöljük 

az Országos Katholikus Nagygyűlés programmját a követ-
kezőkben : 

Fővédnök : Vaszary Kolos biboros, Magyarország 
herczegprimása. 

Védnökök: A nagyméltóságú magyar püspöki kar 
tagjai. 

Díszelnökök : A magyar katholiczizmus történetében 
szerepet játszó főúri családok, az Apponyi, Batthyány, 
Csekonics. Festetich, Cziráky, Esterházy. Bunyady, Károlyi, 
Majláth, Pálffy, Szápáry, Wenckheim, Zichy családok egy-
egy tagja. 

Elnökség : A Magyarországi Katholikus Körök Or-
szágos Szövetségének Elnöksége. 

A Nagygyűlés sorrendje. 
Augusztus 16. Csütörtök. 

Este 8 órakor ismerkedési estély a fővárosi Vigadó 
éttermében. 

Augusztus 17. Péntek. 
Délelőtt : Szent mise. 

Első nyilvános ülés. 
Délután : 2—5. A szakosztályok ülései. 

6—8. Második nyilvános nagygyűlés. 



32 RELIGIO. 

Augusztus 18. Szombat. 
Délelőtt: Szent mi?p. 

Díszülés: ő Felségének, apostoli királyunk-
nak 70-ik születésnapja alkalmából. 
Szakosztályi értekezletek. 

Délután : Hódolati ünnepség a lefölségesebb Oltári-
szentség előtt. (Rendezik : A Eucharisz-
tikus-társulatok.) Ennek befejezéseül este 
nagy eucharisztikus körmenet. 
Augusztus 19. Vasárnap. 

Délelőtt: Szent mise. 
Harmadik nvilvános nagygyűlés. 

Délben : Dísz-ebéd a fővárosi Vigadó éttermeiben. 
Délután : A katholikus legényegyletek elnökeinek 

értekezlete. 
Zenetörténelmi előadás. 
A központi katholikus legényegylet hódo-
lati ünnepe. 

Augusztus 20. Hétfő. 
Részvétel a Szent István-napi körmenetben. 
Ugy a templomi ünnepségek, mint különösen az 

eucharisztikus körmenet fényének emelése érdekében, tiszte-
lettel kérjük azon egyesületeket, melyek saját zászlóval bír-
nak,, hogy zászlójukat magukkal hozni sziveskedjenek. 

Az Előkészitő-Bizottság nevében : 
Gyürky Ödön, titkár. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa a mult hó végén a maltai za-

rándokok előtt, a kik tudvalevőleg angol alattvalók, igen 
erélyesen nyilatkozott az apostoli szentszéknek Olaszor-
szág által okozott bajos helyzetéről. Elpanaszolta, hogy 
palotájának területét el nem hagyhatja, mert a jogfosztás 
elismerésének útjára ő, az erkölcsi világrend elveinek őre, 
nem léphet. A pápai Róma és a forradalmi Róma közt 
a kibékülés valóban lehetetlen. 

— A párisi nemzetközi kath. kongresszusról mult 
számunk egyházi tudósitásainak rovatában közölt leirás-
hoz pótlásul még meg kell jegyezni, hogy a teljes két 
hétig tartott kongresszus nemzetközi jellege mégis csak 
kidomborodott és pedig teljesen a katholikus nők kon-
gresszusában, s hogy egyáltalában, ennek a nemzetközi 
katholikus kongresszusnak legnagyobb ; mondhatni világ-
történelmi alkotása és sikere a katholikus nők első nem--
zetközi kongresszusának létrehozása és megtartása. A 
keresztény nő ez által ezen a téren is jogához jutott. A 
főérdem e nagy sikerben Richard bibornok általános 
helynökének Odelin abbé fáradhatatlan munkásságának esik 
osztályrészül. Jelen volt a katholikus nők ezen első nem-
zetközi kongresszusán a legelőkelőbb franczia családok 
tagjain kivül igen sok kiváló kath. nő egész Európából; 
igy Ferrari hgnő Genuából, Trivulzio grófnő Milánóból, 
de Montenach bárónő Svájczból, Baumarzo grófnő Rómá-
ból, de la Paz hgnő Bajorországból, Newcastle hgnő 
Angolországból, Metternich hgnő Ausztriából stb. Az 
„Augsb. Postzeit." párisi tudósítója a következő lelkes sza-
vakkal fejezi be tudósítását a franczia földön tartott nem-
zetközi kath. kongresszusról : „Esigy az egész kath. nemzet-
közi kongresszus megelégedéssel tekinthet kétheti áldásos, 
eredeti nagyszabású munkálkodására vissza, a mely egy-
úttal nem kevés hatalmas és állandó személyes baráti 

köteléket hozott létre az egész világ katholikus ügyének 
érdekében és hasznára." Magyarországnak kár volt távol-
maradnia. 

— Papi lelkigyakorlat. Az esztergomi szeminá-
rium apostollelkü spirituálisának, dr Prohászka Ottokár-
nak vezetés alatt e héten exercitium volt, melyen összesen 
nyolczvanan — plébánosok, hittanárok, káplánok vegyest 
— vettek részt. Nyolczvan, híveiket vezető lélek csüggött 
teljes odaadással a buzgó spirituális szavain, melyek min-
den egyes szivbe megtalálták az utat és Prohászka fára-
dozásaiért a köszönet az lesz, hogy mindegyik az ő, 
egyedül helyes szellemében iparkodik tovább vezetni 
hiveit vagy azokat, kik bármiképen lelki hivatáskörükbe 
tantoznak. A papi buzgóság öve övezze körül őket, mely 
lángolóbb minden egyébnél s a krisztusi szeretet láncza 
ékesítse keblüket, mely aranyabb az aranynál . . . A 
lelkigyakorlatok pénteken reggel értek véget, midőn is 
a résztvevők a vezető-spiritualis szent miséje alatt meg-
áldoztak s az Ur szent testével megerősödve távoztak 
az esztergomi szeminárium csöndes kápolnájából, hogy 
megujult erővel folytassák buzgó működésüket. Meg-
előzőleg testületileg tisztelegtek Prohászka drnál, meg-
köszönvén fáradhatatlan odaadását, valamint az intézet 
kormányzójánál, Wenczel kanonoknál és Brüll alkormány-
zónál, kik szeretetteljes előzékenységükkel lehetővé tették, 
hogy a lelkigyakorlatok a szemináriumban megtarthatók 
legyenek Deus retribuet ! 

— A kegyesrend a jelen század elején. Ugróczy 
Ferencznek a kegyesrend szent alapitójáról, Kalaz. szt. 
Józsefről magyarul irott biográfiájából (megjelent Pesten 
1821.) vesszük át a következő adatot, melyben ismerteti 
„a Kegyes Iskolák szerzete elterjedését" a XIX. sz. 
első évtizedében. A rendkívül gyors elterjedés oka Ugróczy 
szerint, hogy: „Mivel a Kegyes Iskolák Szerzetének a 
közjóra nézve mindjárt felállíttatásakor nem csak magános 
jó gondolkozású emberek, de egpsz tartományok is nagy 
hasznát látták ; azért is aztat több helyekbe bé vivék, ugy 
hogy már Szent Kalazantius életében több tartományokra 
lenne elterjedve. E most folyó Tizenkilenczedik Századnak 
elején az egész Szerzet tizenhat Tartományokra (ugyan 
annyi Feő Elől járók, vagy is Provinciálisok alatt) vala 
el osztva. Az első Provincia Romána, ebben vagyon 21. 
A második Liguriae, et Insubriae 10. A harmadik Etru-
riae 13. A negyedik Neapolitana 10. Az ötödik Bohemiae 
et Moraviae 26. A hatodik Siciliae 7. A hetedik Sardiniae 
6. A nyoltzadik Poloniae 23. A kilentzedik Aragoniae l l . 
A tizedik Lithvaniae 12. A tizenegyedik Cathalauniae 7. 
A tizenkettődik Austriae 10. A tizenharmadik Utriusque 
Castallae 6. A tizennegyedik Apuliae 10. A tizenötödik 
Rhano-Svevica 8. A tizenhatodik Hungáriáé 27. Mind öszve 
207.Collegiumok, vagy Residentiák." Ezután leirja a magyar-
országi tartományt, elsorolja a házakat, melyek közül 
négy : a beszterczei, breznóbányai, korponai és kalocsai 
jelenleg már nem a kegyesrendé. De „valának ezeken 
kivül a magyar Provinciának még több Házai is, de a 
mellyek, a környül-állások ugy hozván magokkal, vagy 
másokkal öszve foglal tatának, vagy elenyészének." (Kala-
zantinum). 

119" A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő: 
Valnicsek Béla hittanár. "Tp® 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 32. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, julius 18. 5. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

tPerge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
tilabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er• 

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

TARTALOM. Vezereszmêk es Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Az első keresztény kodifikáczió. — Veuillot 
Lajos. — Tárcza. Dante és művei. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Iskolai Értesítők. — Irodalom. — Vegyesek. 

M T FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Irta : P . Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Forditotta: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

A vallás szükséges kellék, törvény az em-
beriségre nézve épen azért, mert mindenben 
magasabb Lénytől függőnek érzi magát, t. i. 
Istentől. Es e kellék majdnem oly szükségesnek 
mutatkozott , bizonyult a pogánvságban, mint 
később a kereszténység korában. Róma fővárosa 
volt az ó-kornak, de fővárosa egyúttal az isten-
ségeknek. Tudta, hogy a világuralmat a vallás-
nak köszönheti, s ennek ellenségeit a birodalom 
ellenségeinek tekinté. S ha mégis a pogány csá-
szárok a keresztény vallás ellen agyarkodtak s 
azt kiirtani iparkodtak, csupán azért tör tónt ez, 
mert az államvallást veszélyeztetve lá t ták a 
kereszténységtől; a keresztények üldözését egy-
általán nem tekinte t ték a vallás ellen való 
háborúnak. „Irtsad ki az istenteleneket" kiál tá 
a nép sz. Polykarp halálánál, — ime ennyire 
meg volt győződve egy magasabb, a világ folyá-
sába beavatkozó Lénynek létéről. 

Ezen igazságokról, melyekre nézve az előbbi 
évszázadok mind egyetértet tek, a mi századunk 
— ugy látszik — megfeledkezett. Kortársaink-
ból a tudat , hogy Istentől függünk ós követ-
kezósképen hozzá közelednünk, vele egyesülnünk 
kell, sokféleképen kiveszett. Az ember független 
akar lenni egy magasabb Lénytől, nem akar 
többé szolgálni, olyan iparkodik lenni, aminő 
Isten. 

Sőt az állam ós társadalom is függetleni-
teni akarják magukat egy magasabb Lénytől s 
olyanok óhaj tanak lenni, mint Isten. A tudomá-
nyok és művészetek kiléptek Isten szolgálatából 
s a hitetlenség szolgálatába szegődtek, valamint 
elhagyták anyjukat is, ki azokat nagygyá ne-
velte, t. i. a vallást. Egy évszázad óta Franczia-
országban, Németországban és Itáliában szel-
lemek támadtak, erőszakos szellemek, kik a hi t 
és vallás fékét elvetvén, Is tent a természettel s 
a természetet Istennel azonositják, tévesztik 
össze. Es a túlvilági, személyes Istenben való 
hit tel együtt elvetették a lélek személyes hallha-
tat lanságában való hi te t s következőleg az 
embernek teljes függő viszonyát Istentől. 

A veszélyt, mely tanitásukból a népre s az 
egész társadalomra háromlott , sajnos, későn 
vették észre. A tudósokat és bölcsészeket, kik 
tévtanaikat tetszetős formába tudták buj ta tni , 
ugy tekintet ték, mint a néptől szorosan elkülö-
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n i t e t t kis kör t ; — ám a jelenkor bizonyságot 
tesz, hogy rendszereik ugy az egyesek kedélyében, 
min t az egész társadalomban mély nyomokat 
hagytak há t r a ; s bár rendszereik e l tűntek s 
u jabbaknak adtak helyet, mint a hogy a beteg 
álmai elmúlnak, de utóhatásai , hasonlóan a dög-
vész lehelletéhez, a szellemi légkörben vissza-
maradtak. 

Az ember t ehá t elfordul Istentöl, megfeled-
kezik róla, a maga ura akar lenni. Miért? Hogy 
igy erkölcsi s emberi mél tóságát megóvja. Leg-
főbb javának azt tekinti , hogy ember és legfőbb 
czélja a lelkiismeret-szabadság. 

A „modern á l lam" hasonlóan elfordul Isten-
tő l ; megfeledkezik róla s a maga ura akar lenni. 
Miért? Hogy mél tóságát megtar t sa . S vájjon 
micsoda méltóság ez? Olyan, aminőt a tá rsada-
lom részére azon bölcsészek igényeltek, kik a 
pogányság a la t t az erkölcsi hanyat lásnak jó részt 
okozói voltak, t. i. a stoikusok.1) „A modern 
ál lam" nem akar magánál nagyobbat elismerni, 
ő önmagának Istene, ő legfőbb szabálya és for-
rása a jognak, melyből az a la t tvalók számára 
minden jog forrásozik s melyből ezen is tennek 
első parancsolata igy folyik: Engedelmeskedjél 
törvényeimnek akár jók vagy rosszak azok rád 
nézve; s lelkiismeretednek szava védelmezze s 
kövesse az enyémet. 

Vizsgáljuk csak, vájjon az egyes ember, 
valamint az egész társadalom az Istentől való , 
elpártolás ál tal biztosit ja-e magának e méltósá-
got? s vájjon a vallás megszüntet i-e egyáltalán í 
az emberi mél tóságot s érdemeket . Mert minő 
azon ember lelki állapota, kinél az összeköttetés 
közötte s Isten között megszűnt? Ily á l lapotban 
tényleg ugy tűnik fel az illető, mint azon kér-

*) Nem az egész pogányság tévedt e véleményre. 
Bár két legnagyobb bölcsésze Plátö és Aristoteles előtt 
az állam volt bizonyos mértékben a legfőbb czél, az t. i. 
melyért az egyes ember létezik s melyben az egyes csak 
annyiban valami, amennyiben az egésznek hasznára van; 
de másrészről az állam fölött elismerték az istenséget, a 
menny és föld között, mely tevékenyea folyik be az 
alsóbb világra. — Ami előttük rejtve maradt s amit 
csak a kereszténység fedezett föl, az az igazi közvetítés 
volt a kettő között, Isten és a világ között. Századunk-
ban soknak nincs rá szüksége, hogy Isten és a világ közti 
közvetítés után kérdezősködjék, vagyis hogy mily viszonya 
van Istennek a világhoz s a világnak Istenhez. Isten rájuk 
nézve úgyszólván nem is létezik. Ok Hegel iskolájába 
jártak, mely ezt á l l í t ja : „Az állam isteni altar at . . . a 
valódi, jelenlevő Isten!' (VIII. mű 334>y) Oly embernek. ! 
akinek ajkairól ily istenkáromlás hangzott el, nem is lett 
volna szabad a két fenntnevezett pogány bölcsésznek 
iskoláit látogatni. 

kedő, ki büszkeségében ezeket mondá ; „Nem 
szolgálok." (Jerem. 2, 20.) — Ha az ember egy-
szer már az isteni igát összetöri s a kötelékeket, 
melyek őt Istenhez fűzik, széjjeltépi, borzasztó 
annak lelki állapota, mint azt egy mélyen gon-
dolkozó is álllitja, ki később szerencsétlenségére 
önmagán tapasz ta l ta mindezt. A lélek épen azért, 
me r t nincs többé összeköttetésben életföltéte-
lével, Istennel, ki körül ép ugy mozog a szel-
lemi világ, min t az anyagi világ a nap körül, a 
tula jdon súlyától a mélységbe huzatik és sülyed, 
egyre sülyed, mindig mélyebbre hanyatl ik, vissza-
ta r tha t lanu l . S az élet u tán való lecsi t i that lan 
szorongástól, szomjúságtól gyötörve, csupán kép-
zeletének múlékony, a laktalan árnyképei után 
kapkod. Magasabb tehetségei és erői megbénul-
nak s mély álomba merü lnek; s t i tokzatos tehet-
ségei, azon vál tozat lan igazságai, melyeket az 
erkölcsi világrend megkíván, elvesztik erejüket. 
És ekkor kezdődik csak az emberben a tu la j -
donképeni pusztulás — lelke éhezik s nincsen 
t áp lá léka ; szomjúhozik és nincs mivel csillapí-
t an i szomját . Mit cselekedjék? Mibe kezdjen? 
Vájjon erkölcsi s emberi mél tóságát megment-
he t i? Ahhoz, hogy fölemelkedjék, hogy magát a 
magaslaton fönntar tsa , bátorság és erő szükséges; 
mer t valamint a fizikai, ugy az erkölcsi világ-
rendben is a bukot t ember csupán erejének 
megfeszítésével emelkedhetik föl. S miután már 
az ember nem uralkodásra, hanem szolgálatra 
született , az édes, is teni iga lerázása u tán is a 
tu la jdon gonosz szenvedélyeinek s test i kíván-
ságainak lesz zsákmánya. S ha az ember szivé-
ben a gonosz szellemek uralkodnak, ha szenve-
délyei fölszabaditvák, akkor vége az emberi 
méltóságnak, vége a lelkiismeret-szabadságnak. 
Hiszen épen a szenvedélyek rugói a zsarnokság-
nak, kényuraságnak: „Minden, aki bűnt cselek-
szik, szolgája a bűnnek (János 8. 34.). Nem 
vagyunk többé a magunk urai, a szenvedélyek 
ha ta lmába jutunk. „A bennünk lakó bűn" (Rom. 
7, 17.) az, mely minket vezérel, kormányoz, nem 
pedig az ész vagy Isten törvénye, mely szive-
inkbe van irva. Igen, a tapasztalás mutat ja , hogy 
a vallásos ember független, szabad. S bár ugy lát-
szik, min tha a vallás az ember szabadságát 
korlátozná, mer t hiszen parancsolja, hogy szen-
vedélyeit fékezze ; mégis a mig az ember azon 
vál tozat lan elvektől engedi magát vezetni, me-
lyek az örök törvény vál tozhat lanságában része-
sülnek, bizonyára érzi, hogy szabad s hogy igaz 
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az Ur szava: Veritas l iberabit vos, „Az igazság 
megszabadít t i teket ." (Ján. 8, 32.) 

(Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodiíikáczió. 

(Codex Theodorianus). 
Irta dr Bozoky Alajos, kir. tanácsos, a nagyváradi kir. 
kath. jogakadémia igazgatója, ugyanott a római jognak 
ny. r. tanára s a Szent István-Társulat Irodalmi Osztá-

lyának tagja. 
I. 

A pogányság bukása I. Theodosius császár idejében, 
mondja Gibbon, talán egyetlen példa, melyet a világtör-
ténelem egy meggyökerezett régi népbabona tökéletes 
kiirtásáról feljegyzett. Időszámításunk 388. évében a csá-
szár a hajdani köztársaság alkotmányos formái között azt 
a fontos kérdést vetette föl a senatusban: „vájjon Jupi-
ter, avagy Krisztus tisztelete legyen-e a rómaiak vallása?" 
mire a senatus túlnyomó szavazattöbbséggel hozott hatá-
rozatával Jupitert ünnepélyesen detronizálta s egyben a 
bálványimádást szigorúan eltiltotta. Ennek következtében 
a pogány templomokat az egész birodalomban bezárták 
vagy lerombolták. A félreeső helyeken ugyan még mindig 
hódoltak, lakomák örve alatt, a pogány vallásnak, de 
390. évben a császár szigorú rendeletet adott ki, hogy 
egyetlen alattvalója se merjen, legyen az akár hatósági, 
akár magán-személy, akár előkelő, akár alacsony állású, 
bármely városban vagy bármely helyen egy élettelen bál-
vány képnek áldozatot bemutatni.*) Főkép az áldozati 
cselekmény, valamint az áldozatállat beleiből való jóslás 
az állam elleni bűntettnek nyilváníttatott és felségsértés-
ként halállal fenyíttetett. Azonfölül a pogányvallás vér-
telen szertartásai is, mint p. a házi istenitiszteletére 
való gyertyagyújtás, a szobrok megkoszorúzása, a tömje-
nézés és ital- jelesen boráldozatok, mint a melyek az 
igazi keresztény vallásra nézve fölötte károsak, szigorúan 
eltiltattak. Rajtaérés esetén a házat vagy a telket, ahol 
ilyen törvénytelen szertartást végeztek, a tulajdonostól 
elkobozták, s ha valaki csalárd módon másnak a házában 
vagyis telkén gyakorolta volna a tilos pogány ritust, az 
illetőnek haladéktalanul huszonöt font aranyat kellett 
pénzbüntetésképpen lefizetnie. Nem kevésbé súlyos pénz-
büntetés érte azokat, kik, mert a keresztény vallásnak 
titkos ellenségei, a bálvágyimádást vagy feljelenteni, vagy 
hivatali állásuknál fogva megbüntetni elmulasztották. 

Ezen törvények szigorú végrehajtása nagyban siet-
tette az inkább hagyományos szokáson, mint belső meg-
győződésen alapult pogány vallás befolyásának megsem-
misítését, az u j nemzedék már a keresztény vallásban nőtt 
fel s alig huszonnyolcz esztendővel I. Theodosius császár-
nak halála után (423 évben) ugy rémlett, mintha a 
pogánysák utolsó maradványa is eltűnt s a kiirtására ki-
bocsátott császári rendeletek már-már teljesen elavultak 
volna.2) 

') Cod. Theod. 16. könyv, 10. czim, 12. törv., lásd alább. 
2) Ugyanott a 22. törvény : „Paganos, qui supersunt, iam 

nullos esse credamus." 
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Végrendeletében a nagynevű császár a római biro-
dalmat elosztotta két fia, Arkadius és Honorius között. 
Az előbbi Thracziát, Kis-Ázsiát, Szyriát, Egyptomot, 
Dácziát és Maczedoniát kapta Konstantinápoly fővárossal, 
az utóbbi pedig Italiát, Afrikát, Galliát, Hispániát, Bri-
tanniát, Noricumot, Pannoniát és Dalmacziát Milano fő-
várossal, Illyricumból mindegyikök egy részt. Trónörökö-
södésükhöz semmi kétség sem fér t ; a széles kiterjedésű 
birodalom összes lakossága a Kelet és Nyugat törvényes 
császáraiként ismerte el őket ; mindenrangú és rendű 
alattvaló, a régi és az u j Rómának senatusa, a papság, a 
hatóságok, a katonaság s az egész nép sietett nekik hű-
séget esküdni. Azonban Arkadius alig volt még tizen-
nyolcz, Honorius pedig még csak tizenegy éves s azon-
fölül egyikök sem rendelkezett atyjoknak férfias tulajdo-
naival, melyekre a bekövetkezendő zavaros időkben oly 
nagy szükségök lett volna. Még az ő jeles gyámjaik 
Rufinus és Stilicho sem voltak képesek a birodalom két 
fele között, ellentétes érdekeik miatt, a mindinkább mu-
tatkozó szakadást feltartóztatni. 

Midőn Arkadius rövid tizenhárom évi uralkodás után 
408. évi május l-jén Konstantinápolyban elhalálozott, a 
még alig nyolcz éves fia II. Theodosius követte őt a 
trónon, egy éppen nem kiváló, sőt gyenge fejedelem, ki-
nek gyermekkora alatt a jeles Anthemius őrködött a 
birodalom biztonsága fölött, a mire ugyancsak nagy szük-
ség volt, mert éppen akkor táborozott Uldin hunn fejede-
lem egy rengeteg barbár hadsereggel Thráczia szivében, 
a ki gőgösen visszautasítva minden békeajánlatot a római 
követek előtt a kelő napra mutatva, kijelenté, hogy csak 
ennek az égitestnek a futása szab határ t a hunnok hó-
dításainak. Azonban szövetségesei, kiket Anthemius igaz-
ságszeretetének és bőkezűségének számos jeleivel elhal-
mozott, tőle egymásután elpártoltak, mire Uldin kénytelen 
volt a Dunán át visszatakarodni s ekkor a császár serege 
a scyrrek néptörzsét, mely utóhadát képezte, csaknem 
teljesen felkonçzolta, az életben maradtakat pedig szét-
szórták Ázsiába, a hol az elpusztult területek megműve-
lésére kényszerítették őket. E győzelem után Anthemius 
Konstantinápolyt nyolcz földrajzi mértföldre terjedő u j 
erős ialakkal vette körül, megerősítette az illyr erődököt 
és mély belátásról tanúskodó tervet készített, mely szerint 
a Dunán való uralmat egy kétszázötven hadihajóból ala-
kított állandó flottillának kellett volna biztosítania. 3) 

415. évben Anthemius a kormányt Pulcheriánah, a 
császár csak két évvel idősebb nénjének adta át, a ki 
ettől fogva negyven éven keresztül kormányozta a biro-
dalmat Sozomenes, byzánczi történetiró, büszkén magasz-
talja e rendkívüli nőnek erényeit. Arkadia és Marina nő-
véreivel együtt az egybegyűlt papság s a nép előtt Isten-
nek ajánlá föl szüzességét s fogadalmát egy drágakövek-
kel ékesített arany táblába vésette, melyet oltár-asztal 
gyanánt a konstantinápolyi nagy templomnak ajándéko-
zott. Palotáját valóságos zárdává alakította át, hová a 
gyóntató atyákat kivéve egyetlen férfiúnak sem volt sza-
bad belépnie. Nővéreivel s előkelő hölgyek sorából kivá-
lasztott kíséretével egy vallásos testvérületet alapított, 
mely kerülve minden fényűzést és hiúságot gyakori böjtő-

3) U. o. 7. könyv, 17. czim; 15. könyv 1. czim, 49. törv. 
5* 
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léssel a napot hímzéssel, az éjjelt imádsággal és zsolozs-
mák éneklésével töltötte. A keresztény szűz jámborságát 
növelte a császárné fejedelmi bőkezűsége. Minden tarto-
ményban pompás templomokat építtetett, kegyes alapít-
ványokat létesített a zarándokok és szegény betegek szá-
mára, gazdag ajándékokat osztogatott a szerzetes társula-
toknak, gondosan egybegyüjtötte a szentek ereklyéit és 
kíméletlenül üldözte Nestorius és Entyches eretnekségét. 
Azonban jámborsága koránt sem vonta el fáradhatatlan 
figyelmét a világi ügyektől ; úgy látszik, hogy a nagy 
Theodosius valamennyi leszármazói közül egyedül ő örö-
költe férfias szellemének és tehetségeinek egy részét. Ki-
tűnően értvén a görög és latin nyelvet bármely perczben 
tudott ritka elegancziával és könnyedséggel az állam-
ügyekről beszélni és írni ; határozatait kellő megfontolás-
sal hozta, cselekedésben gyorsan és tétovázás nélkül jár t 
el és ámbár ő maga tartotta kezében minden zaj és fel-
tűnés nélkül a kormányrudat, nagy szerényen a császár 
fenkölt szellemének tulajdonítá a bosszú békét, melyet a 
birodalom uralkodása alatt élvezett. Lázadó csakugyan 
nem zavarta meg a békét és még Atilla fegyvereitől is 
legalább az ázsiai tartományok meg voltak kiméivé. 

Teodosius nevelését is Pulcheria intézte. Rendszeres 
tervet állapított meg, mely szerint a fiatal császárt a kü-
lönféle tudományokban és a testi ügyességben, a nyelvtan-
szónoklattan- és bölcsészetben, valamint a hadi mester-
ségekben u. m. a lovaglásban és nyillövésben oktatták. A 
kelet leghíresebb tanítói abba helyezték minden becsvá-
gyókat, hogy császári tanítványuk figyelmét felköltsék és 
ébrentartsák és több nemes származású ifjút csak azért 
vezettek be a palotába, hogy baráti versenyökkel az ő 
szorgalmát fokozzák. De a kormányzás művé-zetébe kizá-
rólag Pulcheria avatta be öcscsét, névszerint pedig arra 
oktatta őt, miképp óvja meg komoly fejedelmi magatar-
tását, hogyan lépdegéljen, hogy uralkodói méltóságát ne 
koczkáztassa, miképp fogja meg kezével öltönyét, hogyan 
ereszkedjék le a trónra, és intette őt, hogy soha se ne-
vessen, hogy nyugodtan hallgassa meg a beszédet, hogy 
találó feleleteket adjon, hogy felváltva, hol komoly, hol 
derült arczot mutasson, szóval, hogy egy római császár 
szerepét szellemmel és méltósággal játszsza. 4) Azonban a 
helyett, hogy mint egy nagy név viselője neki buzdult 
volna, hogy ősének méltó utódjává legyen, szabad idejét, 
melyre uralkodói kötelességeinek elhanyagolása által tőn 
szert, léha szórakozással és hiába való tanulmányokkal 
tölté. Egyedül a vadászat csalta ki őt néha palotájából, 
de azért serényen dolgozott, néha még az éjféli lámpa 
világánál is rajzolgatott, festegetett, vésegetett, főleg pedig 
vallásos tartalmú könyveket, különös elegancziával másol-
gatott, a miért a szépiró (kalligraphus) melléknevet nyerte. 
A világtól sűrű fátyol választá el őt, vakon bizott azok-
ban, a kiket szeretett, szeretete pedig azokat, a kik lustaságá-
nak hízelegtek s őt szórakoztatták. Soha sem olvasta át, 
a miket aláirás végett elébe terjesztettek, maga Pulcheria 
is megsokallotta ezt, s hogy őt ebből a közönyösségből 
kigyógyítsa, egyszer olyan rendeletet Íratott vele alá, mely 

4) Gibbon erre a nevelési rendszerre azt jegyzi meg, bogy 
vagy Pulcheria saját képességeinek terjedelmében, vagy pedig szán-
dékainak tisztaságában kell kételkednünk. 

a császárnét neki rabszolganőül adá ; midőn azután tévedé-
sét észrevette, mélyen elpirult, de azért még sem javult meg. 
Egyébiránt mértékletes, tiszta életű, bőkezű és könyörületes 
volt, de mit használtak mindezen jó tulajdonságai, melyek 
csak, ha személyes bátorsággal és belátással párosulnak, 
érdemlik meg az erény nevét; a helyett, hogy az embe-
riség hasznára váltak volna, akárhányszor végzetesekké 
lettek azok a közügyre nézve. 

Theodosius lágyszivűségét soha sem tüzelte fel sem 
a hóditásvágy, sem a hadidicsőség után való szomjuhozás, 
még a perzsa háború is (422.) alig zavarta meg a kelet 
nyugalmát. Augusztus megvetette volna azt a csekélyke 
terület nagyobbodást, mely Örményország egyenlőtlen föl-
osztása következtében Theodosiusnak jutott, de az ő ural-
kodása alatt ez volt az egyetlen esemény, a mely az ifjabb 
Theodosius hanyatló birodalmára némi fényt vetett. 

(Folytatjuk.) 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. ncv. 9-én mgr Hazera 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

III. 

Vájjon elég,, hiven ábrázoltam-e Isten e nagy szol-
g á j á t ? ! . . . Elég hű képét adtam-e ezen rettenthetetlen 
katonának ? Kinek bátorsága a hitben és lángoló szere-
tetben nyilvánult? ! . . . Most már lássuk ama munkássá-
gát is, melyet az akkori idők történeti eseményeiben fej-
tett ki ; vizsgáljuk, mi volt vezérlő elve s milyen volt 
politikája bosszú tevékenysége a la t t? ! . . . 

Hitének tárgya — a mint már tudjuk — az Ur 
Jézus volt. Szereteteé? . . . Az igazság s az Egyház — 
az igazságnak őre és hirdetője, a lelkek, kik az igazság 
szerint éltek s abban üdvözülni akartak. Saját érdekei 
sohasem ütköztek az Isten érdekeibe, mert hiszen maga 
mondá, hogy minden csepp vére felpezsdült az igazság-
talanság ellen ! 

A következő szavak megmagyarázzák nektek poli-
tikáját. „Semmi sem vagyok, semmire sem tartok igényt, 
semmit sem kivánok, semmiféle párthoz sem tartozom, 
senkiben sem csalódom, semmiféle ábrándban sem ringa-

; tom magam. Senki iránt — kivéve az Egyházat! — 
hálára vagy jóindulatra kötelezve nem vagyok. Az egy-
ház az én anyám és királyném, annak tartozom minden-
nel, mert hiszen neki köszönöm az igazság megismerését. 
Ö az, a kit szeretek ; ő az, a ki által hiszek ; ő az, a 
kitől mindent reménylek, a mit csak remélhetek, — mint 
ember az Isten irgalmát, mint polgár a haza üdvét!" 
Ezekután, midőn hosszú és nehéz munkáját bevégzé, 
bátran Írhatta végrendeletében: „Egész életemben egyet-
len egy körülmény volt csak, mely teljesen boldoggá tett 
s melyre mindig büszke voltam, az — hogy katholikus 
voltam, vagy legalább is lenni minden erőmből iparkod-
tam, vagyis, hogy az Egyház parancsainak engedelmes-
kedtem !" 

Veuillot Lajos irt és küzdött a juliusi kormány 
alatt, hatalmasan működött a második köztársaság, a 
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második császárság, majd ismét a harmadik köztársaság 
idejében is, de sohasem maguk ellen a különböző eredetű 
kormányformák ellen fordítá fegyvereit, hanem azon 
visszaéléseket ostromolta leginkább, melyek a lelkeket és 
az Egyház szabadságát illették. Tudta, hogy a nép jóléte 
egyformán lehetséges biztosítva minden kormányformában : 
a királyságbau csak ugy, mint a császárságban, ebben épp 
ugy, mint a köztársaságban ; a köztársaságban szintén, mint 
akár a királyságban, akár a császárságban ; tudta, hogy 
ha ezen intézmények mégis megcsalják a nemzet remé-
nyeit, ennek oka nem a kormányforma alapelveiben, hanem 
azokban keresendő a kikre amaz elvek alkalmazása bizva 
van. Minden népnek joga van a természeti törvénynél fogva 
magának kormányformát választani, s ha a változás meg-
történt és pedig szabadon akár választás, akár beleegye-
zés által, minden kormányforma létjogosultsággal bir és 
ha a kormányzók igazságosak, akkor szabadság és béke 
is fog uralkodni az alattvalók között. 

Ez volt Yeuiliot Lajos politikája, a mely a milyen 
nagy, épp oly egyszerű is. Látta feltűnni a királyságot, 
köztársaságot, s látta mint hanyatlik is le egükről a nap, 
de sohasem volt azok között, a kik letűnésükben közre-
játszottak, mert nem volt a párt embere. „Mi más a 
pártoskodás, mint gyűlölség — szokta volt mondani — s 
mi a rendszer, mint bilincs ; mi egyikben sem akarunk 
részt venni; olyannak tekintjük a társadalmat, mint a 
milyennek az Apostolok is tekintették : nem vagyunk sem 
Páléi, sem Kepháséi, hanem Jézus Krisztuséi!" 

Es midőn látta a különféle kormányformák gyors 
váltakozását; midőn látta, mint hiusulnak meg reményei, 
melyeket azokra helyezett; midőn látta, hogy a franczia 
hatalmasok ellene — a fogoly ellen fordulnak, hogy 
megbüntessék őt azért, mert nyiltan meg merte nekik 
mondani az igazat, mert útjukat megvilágosítani igye-
kezett; midőü látta, hogy uj férfiak kerülnek a kormány 
élére s veszik kezükbe a haza sorsát: nem lepődött meg, 
sem bátorságát el nem veszté, hanem mint egy éber őr, 
figyelemmel kisérte, mi történik az események éjjelén és 
— mindig tettre késsen állva — azt mondá. „Nem va-
gyunk győzők, de legyőzettek sem, sem elégedetlenek; 
nincs semmi mondani válóok, midőn azok közül, a miket 
mindenek felett szeretünk, semmi siucs megtámadva vagy 
veszélynek kitéve, s nyugodtan nézzük a dolgok folyását." 

(Folytatjuk.) 

T A R C Z A . 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

I r ta : Alleram Gyula. 

I. rész. 
Dante és a vele foglalkozó irodalom. 

Az idő kereke gyorsan forog; perez perez után múlik 
el, hogy azörökkévalóság mérthetetlen tengerébe merüljön. 
Az évszakok, az évek egymást követik ; a tavaszt felváltja 
a nyár, az őszt a tél hajt ja ; uj emberek, uj arezok tűnnek 

fel uj eszmékkel szájukban, lobogójukra uj elveket irva 
fel, melyeket győzelemre akarnak jultatni. Minden mulandó 
a földön. Vagy kimondja néked, halandó ember, hogy a 
rét virágai ugyanoly szinben fognak pompázni néhány 
nap múlva, mint díszlenek mos t? ; ki állítja neked, hogy 
a lenyugvó nap arany sugarai néhány órával később 
ugyanoly fényben fognak tündökölni, mint tündökölnek 
most s hogy napra éj nem következik ? ; ki meri neked 
bizonyítani, hogy száz év múlva teljesen uj világ nem 
lesz s a mostani feledéssel nem lesz boritva? — Mulandó 
minden, mit látunk, hallunk, tapasztalunk. Halandók az 
emberek, mulandók a művek, melyeket alkotnak ; mulandók 
ideig-óráig élők, mert olyanoknak kell lenniök ; mert hiszen 
ha valamilyen műről azt állítjuk, hogy megteremtőjének 
dicsőségét örökre fogja hirdetni, tudjuk, hogy ez az 
„örökre" szó csak szép phrasis ; a valóságban emberi 
alkotásról nem állítható. Örökkétartót csak az Örökkévaló 
hozhat létre. Mindamellett, ha az ember örökkétartót 
nem is alkothat léténél fogva, erejéhez, képességéhez, 
tehetségéhez mérten mégis alkothat olyat, mely nevét év-
századokon keresztül a dicsőség fényes aureolájával köríti. 

Azok között, kik hivatva voltak nagyságuk, képzett-
ségük s szellemi erejük által kitűnni embertársaik között, 
az egyik legszebb helyet foglalja el : Dante. — Ki volt 
Dante ? Az emberiség költője. Fényes meteor, mely meg-
jelenik az égen, egy ideig elárasztja sugaraival a világot, 
majd eltűnve a többi csillagok közt, csak sejteti velünk, 
hogy itt volt, mert oly emléket hagyott hátra, mely előtt 
csodálattal áll meg az egész világ s tisztelettel adózik a 
költők legnagyobbikának. A mi a görögnek Homeros, a 
rómaiaknak Vergilius volt, az volt az olaszoknak s az 
egész emberiségnek : Dante. A mint Homeros Ilias-ával 
és Odysseia-jával ezredekre elható fényt vetett a világra ; 
a mint \Tergilius Aeneis-ével oly hírnevet szerzett magá-
nak, mely bámulatraméltó : ugy Dante páratlan dicsőséget 
s elismerést vívott ki halhatatlan müveivel. „Oly lény ő, 
hogy Szász Károly szavaival éljek, melyet nem minden 
nemzet szül, s ha szül is: akkor is csak évezredek alatt." 
Ritkán találkozunk oly emberrel, ki oly annyira az emberi-
ség szolgálatában állott volna, mint ő. S mivel szolgálta 
az emberiséget? müveivel. Ezek pedig oly kiválók, hogy 
ember méltóan méltányolni aligha tudja. En is csak azért 
fogtam ez erőmet felülmúló munkához, mert tartom a 
közmondás szavait: „Vïrës dëficiant, tarnen est laudanda 
voluntas !" 

Alighieri Dante azon korban élt, midőn a Hohen-
staufok szerencse csillaga letünedezni kezdett s a politikai 
élet terén mindenfelé zűr zavar uralkodott. A nap, melyen 
a halhatatlan költő, először pillantotta meg a napvilágot 
s szivta magába az éltető levegőt, az 1265. évnek május 
30-ika volt. Mintha látnám a kisdedet, mely édesen szen-
dereg picziny bölcsejében ; ki gondolhatta volna ekkor, 
hogy ez a kis gyermek nagy tettekre van hivatva, hogy 
lázba fogja ejteni a világot s nevének hire elhat majd 
kelettől nyugatig ? 

Atyja florenczi jogtudós, egy régi nemes család 
tagja s a guelf-pártiak híve volt. Tudjuk, hogy ebben az 
időben két párt uralkodott Olaszországban; a guelf és a 
ghibellin párt. Erőre nézve az első, vagyis az, melyhez 
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az Alighieri-nemzetség szított, hatalmasabb volt ; a ghi-
belinek csak ritkáu kerekedtek felül. A guelfek a római 
pápát ismerték el fejőknek; a ghibellinek a római királyt 
s egyúttal német császárt vallották vezetőjüknek. Hogy 
melyik pártnak elvei voltak magasztosabbak, bajos volna 
megítélni. Tény az, hogy Dante férfikorában a guelf-
párttól elpártolt, s mint ő írja, jobb meggyőződésből a 
ghibellinekhez állt, kiknek czélja vala : az egyetemes, 
világ-császárság létesítése. Ez az eszme minduntalan felüti 
fejét Dante müveiben ; minden részében ez járja át. 

Dante atyja előbb halálozván el, mint a kis Alighieri 
felserdült, a kis fiú anyjának, donna Bellának szárnyai 
alatt növekedett nagygyá. Először a triviumból és quadri-
viumból szerzett ismereteket az alsóbb iskolákban, majd 
pedig magasabb bölcseleti kiképzést nyert Bologna és 
Pádua egyetemein, mint a melyek a leghíresebbek voltak 
abban az időben. 

Élete nagyon mozgalmas volt. Miután családja első 
helyet vívott ki magának Flórencz városának közigazgatá-
sában, ő is, mint kiválóan képzett ember sokféle hivatalt 
viselt. A politikai élet árja gyakran magával ragadta, s 
majd alacsonyabb, majd magasabb polczra helyezte. Poli-
kája mindig magán viselte, akár guelf. akár ghibellin volt, 
a hazája iránt érzett szeretet ; s mig polgártársai őt szám-
kivetették, ő még sem szűnt meg hazájának ügyét elő-
mozdítani: nem hidegült el, hanem még jobban ragasz-
kodott hálátlan honához. 

Alig volt 24 éves, midőn harczokba keveredett pártja, 
illetve szülőföldje, a guelf Florencz miatt Arezzo ghibel-
linjeivel. Egy perczig sem habozott a guelfekért küzdeni 
Campaldino-nál, mert hazaszeretete nagyobb volt, mint a 
most ébredező guelf-gyűlölet. A következő évben ismét 
Pisa ellen harczolt, mely a ghibellinek egyik főerőssége volt. 
1293-ban lépett tulajdonképpen a politikai élet küzdterére. 
Első feladata abból állt, hogy 33 nemesi család tagjait 
az uralomból kizárja. Ez sikerült is neki. Ettől az időtől 
fogva majd a százas tanács tagja, majd követségek veze-
tője lett sőt priornak is megválasztották. Pártállásának 
megváltoztatása után a ghibellin párt elnöke lőn. Fonto-
sabb működése az 1302-iki évre esik, midőn szülőföldje 
azon megbízással küldötte el Rómába egy követség élén 
VIII Bonifáczhoz, hogy a fekete azaz guelf-pártiak s a 
fehérek, vagyis a ghibellin-pártiak közt valami összeköt-
tetést hozzon létre s az egymáshoz való közeledést meg-
könnyítse. De a sors akarta-e úgy, vagy ő nem járt-e el 
elég tapintatossággal, habár nagy buzgalommal munkál-
kodott küldetésének jó eredményén, vagy a pápa- és a 
császárpártiak közt levő feszült viszony okozta-e : elég az 
hozzá, hogy nem tudott oly eredményt felmutatni, a mi-
lyen kívánatos lett volna; polgártársai a kudarcz hallatára 
gyűlölni kezdték, úgy, hogy mire visszatért szülőföldjére, 
politikai ellenfelei kivitték, hogy birtokaitól megfoszszák, 
száműzzék, sőt azt is, hogy szigorítsák az ítéletet azzal, 
hogyha vissza merne térni s élve kerülne a hatalom ke-
zébe' akkor — égessék meg. 

Ez volt jutalma Florencz részéről annak a férfiúnak, 
a ki legderekabb fia volt; kinek czélja vala: mindent a 
hazáért tenni Isten nevében; ki minden erejével iparko-
dott hazáját megjavítani, ha mindjárt a saját terve, véle-

ménye szerint; ki nem habozott síkra szállni hona becsü-
letéért; ki honára örök fényt hozott. Megbánta ugyan 
később, hogy hü fiát ily módon taszította el magától; 
visszahívta; de az teljes lelki büszkeséggel utasította a 
meghívást vissza. „Eső után késő a köpönyeg!" — íme a 
nagy ember minden vonásával, ki még hazájának sem 
bocsát meg, ha sértve érzi magát ; de azért nem fajul el 
benne az indulat, hongyülölové nem válik, hanem minden 
imája hona nagyságáért száll fel a Mindenhatóhoz; esde-
kel, hogy hallgassa meg szavát, tartsa meg hónát, mely 
nagy embereit megbecsülni nem tudja. Dantenk ezen idő-
től kezdve egész Olaszországban barangol ; majd Bologná-
ban fordul meg, majd Páduában látjuk feltűnni. Útjában 
Németország főbbjeivel ismerkedik meg s Olaszországban 
is számos előkelő bivet szerez magának. Többször VII. 
Henrik, német császár s louxenbourgi gróf társasa'gában 
találjuk ; a csa'szár, ki Rómába ment, hogy a ghibellinek 
uralmát Olaszországban megerősítse, pártfogásába vette 
Dantét ; de miután ő maga sem vívott ki jó eredményt, 
Dante is reménytelenül bolyongott tovább s ette a szám-
űzetés keserű kenyerét. Nyugodui azonban bujdosásai 
alatt sem tudott. Éppen ez fejlesztette ki benne főkép-
pen a keserűség, fájdalom érzéseinek helyes megíté-
lésére s megéneklésére szolgáló képességet; az azúrkék 
olasz ég pedig, mely legjobb barátja volt, minden körül-
mények között, ihlette műveinek megírására és segílette 
elő phantasia-jának működését. 

(Folytatjuk.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

I. 

A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium 
1899—1900. évi Értesítője örvendetes képet nyújt e 
virágzó intézetről. Az 146 lapra terjedő diszes füzet ele-
jén Drebitka Ferencz J. t. tanár értekezést ir latin nyel-
ven e czimmel: Falucli Ferencz himnusza, ennek spanyol-
portugál eredete és az „0 Deus ego amo Te . . . " A be-
vezetésben elmondja az értekező, hogy Faludi „Az Ur 
Jézushoz" cz. költeményének tárgya már 2 századdal 
Faludi előtt ismeretes volt a spanyol-portugál irodalom-
ban. Van ugyanis egy spanyol szonett: A Cristo Crccifi-
cado czimmel, melynek szerzőjéül különböző írók majd sz. 
Terézt, majd sz. Ignáczot, majd Xav. sz. Ferenczet és másokat 
tartottak. P. Drebitka érveket hoz fel, hogy a megneve-
zettek közül egyiket sem lehet bizonyosan e szonett szer-
zőjének tekinteni, mert ezek azt legfeljebb csak ismerték 
és használták, de nem szerezték ; amint az Anima Christi 
(Krisztus lelke szentelj meg engem) szép imát is közön-
ségesen szent Ignácz (1491—1556) imájának tartják, 
pedig ezen ima már 1350-ben ismeretes volt Szevillában, 
amennyiben egy kapuba már akkor be volt vésve, sőt 
1531-ben már magyar nyelven is megvolt, amint ezt a 
Thewrewk-Codex bizonyítja. 

A Christo Crocificado szonettnek a 16. vagy 17. 
századból származó latin fordítása az „O Deus ego amo 
Te, nec . . 
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Ezután P. Drebitka kimutatja a Faludi életviszonyai-
ból, hogy Faludinak ismernie kellett az „0 Deus ego 
amo Te" himnuszt, minthogy ezen himnusz a Jézus-társa-
sági atyák 18. századbeli imakönyveiben benn volt. Majd 
összehasonlitja Faludi himnuszát az „ 0 Deus ego amo 
Te" latin fordítással s arra a következtetésre jut, hogy a 
kettő között csak formai különbség van. Azonban nem 
nevezi Faludit — és pedig helyesen — forditónak, hanem 
csak a forrásra akart rámutatni, ahonnan Faludi meritett. 

Igen érdekes az értekezés végén a variansok fejezte. 
Itt a legkülönbözőbb nyelvekből, sőt itt-ott ugyanazon 
nyelv különböző korából származó variansok gyűjtemé-
nyét nyújtja s a különböző nyelvű variansokkal okolja 
meg a jeles értekező, hogy értekezését latin nyelven 
irta meg. 

Az értekezést egy kegyeletes megemlékezés követi, 
a mult év végén elhalt Votka Jánosról, ki a Jézus-társa-
sága rendjének disze, a kalocsai főgymuásiumnak erőssége 
volt, nagy sikerrel és áldással működvén itt I860—73. 
években, mint főgymnasiumi tanár, prefektus, igazgató 
és hitszónok. A tömör művészi jellemrajz Rosty Kálmán-
tól való. 

Az iskolai közlemények közt látjuk, hogy Speiser 
Ferencz igazgatása alatt 16 rendes tanár, 2 szakvizsgá-
zott, 5 helyettes és 3 rendkívüli tanár oktatta az ifjúságot, 
melynek kebelében 2 kongregáczió : nagyobb és kisebb 
Mária-kongregáczió működött, azonkívül szépirodalmi 
rhetorikai kör, természettudományi-bölcselő kör és az 
alsóbb osztályokban négy nyelvészeti kör. Nyilvános fel-
lépések után is ismerjük továbbá a főgymnasiumi ének-
kart a stephaneumi fuvó és vegyes zenekart abból a 7 
előadásból, melyet az ifjúság az intézet szép szinpadán 
bemutatott. 

A főgymnasiumi Értesítő kimutatása szerint 553 
tanuló iratkozott be az 1899—1900-iki tanévre. Ezekből 
vizsgálatot tett 513, kik vallás tekintetében igy oszoltak 
meg: 487 róm. katholikus, 1 gör. keleti, 2 református, 
1 evangelikus, 22 zsidó. — Anyanyelve 363-nak magyar, 
126-nak német, 19-nek bunyevácz, l -nek szerb és 4 nek 
tót. Illetőségre nézve 120 helybeli, 83 pestmegyei, 194 
bácsmegyei, 19 tolnamegyei, a többi az ország 31 más 
megyéjéből való. Volt 5 külföldi is. — A tanulásban tett 
előmenetel most is olyan, mely a kalocsai főgymnasium 
régi jó hirének egészen megfelel. 46 tiszta jeles, 141 
legalább jó, 261 legalább elégséges eredménynyel vizs-
gázott. Megbukott 65. De 48 csak egy tárgyból, 10 csak 
két tárgyból, tehát javítóvizsgával feljebb mehetnek ; 
kettőnél több tárgyból az egész fögymnasiumban csak 
7-en buktak meg: az összes létszámnak tehát nem egé-
szen másfél perczentje. — Kiválóan örvendetes a tanulók 
segélyezéséről szóló kimutatás, Ösztöndíjban (nagyrészt 
főkáptalani alapitványokból) részesültek 84-en. Teljes 
élelmet kaptak: kanonokoknál 13-an, a két papnevelőben 
14 en, a Jézus-társaságiak kollégiumában 14-en, az apácza-
zárdákban 9-en, a Tanitók házában 32 en, magán csalá-
doknál 12-en. Kisebb-nagyobb anyagi támogatásban része-
sült tehát 200 főgymnasiumi tanuló. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
— Magyar olvasókönyv a középiskolák I. oszt. 

számára. Szerkesztette Prónai Antal dr. — Képekkel. — 
Magyar nyelvtan mondattani alapon közép- és polgári 
iskolák I. é s II. OSZt. Számára. Irta Bartha József dr. 
Mindkettőt kiadta a Szent-István-Társulat. 1900. (A nra. 
vallás- és közokt. miniszter ur ál tala középiskolák számára 
engedélyezett tankönyvek.) 

Az annyi érdemet szerzett Szent-István-Társulat, 
megértve a kor intő szellemét, nem elégszik meg azzal, 
hogy elemi iskoláinkat jó és olcsó iskolakönyvekkel lássa 
el, hanem gondoskodik olyan középiskolai könyvekről is, 
melyek, mig egyrészt a modern paedagógia minden köve-
telményének sikeresen megfelelnek, addig másrészt semmi 
olyast sem tartalmaznak, mi a keresztény nevelés szem-
pontjából csak a legkisebb mértékben is kifogás alá es-
hetnék. 

Az előttünk levő két könyv is a Szent-István-Tár-
sulat világravalóságát bizonyítja. 

A jövő iskolaévben részleg életbelépő uj tanterv uj 
könyveket is kíván és a mostani könyváradatban előkelő 
hely illeti meg mind Bartha, mind Prónai könyvét. 

Az olvasókönyv nagy paedagógiai körültekintetéssel 
van szerkesztve. Az olvasmányok teljesen az utasítások 
szellemében vannak összeválogatva. Az olvasmányi dara-
bok stilusa könnyen érthető. Dicséret illeti a szerkesztőt, 
hogy helyes tapintattal több katholikus tárgyű olvas-
mányt is vett föl s e mellett az ifjúság hazafias érzésének 
ápolását is nagyban előmozdítja, mert szent István, szent 
Imre herczeg, szent László legendái mellett megismerke-
dik a hűn-magyarmonda legvonzóbb alakjaival is. A köl-
temények közt találkozunk mellőzött Mindszentynk egy 
szép versével is. 

Az olvasott darabok emlékezetbe való vésését szép 
és változatos képek segítik és támogatják. E könyvet a 
nndt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1211 — 
1900. számú rendeletével engedélyezte. Ara fűzve 1 korona 
60 fillér, vászonkötésben 2 korona. 

Az olvasókönyv hü támogatója annak az elméletnek, 
melyet Bartha dr minden tekintetben jeles nyelvtana 
nyújt. Ez a nyelvtan, melynek szerzője nyelvészeti téren 
jól hangzó nevet vivott ki magának, határozott nyereség 
az irodalomra nézve. A szerző anyagán teljes biztossággal 
uralkodik s ha itt-ott ismétlésben esik, nem az ő hibája, 
hanem azon rendszeré, melyet az utasítások eléje szabtak. 
Ezt különben előszavában maga is beismeri, tehát eljá-
rása teljesen tudatos. 

A helyesírást lelkiismeretes alapossággal tárgyalja. 
A ki kis diákok tanításával foglalkozott, tudja, micsoda 
nehézséggel kell e téren a tanárnak megküzdenie és 
mégis mennyi türelemre van szüksége, hogy a IV. osztá-
lyig valami megnyugtató eredményt érjen el. 

Bartha általában sikeresen használja föl az ujabb 
nyelvi kutatásokat. Legtöbb czikkén bizonyos eredeti szín, 
önálló és mégis helyes fölfogás vehető észre. 

A határozók tana nála sokkal érthetőbb, mint más 
szerzőknél. A mit a határozott és határozatlan tárgyról, 
a többtagú mondatrészekről s ezekben az alany és állit-
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mány egyezéséről mond, nagyrészt ujításszámba megy, de 
helyes és világos. Bartlia József magyar nyelvtanát a 
nmlt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
1063 — 1900. számú rendeletével appróbálta. Ara fűzve 1 
korona 20 fillér, vászonkötésben 1 korona 60 fillér. 

Mind az olvasókönyv, mind a nyelvtan teljes mér-
tékben megérdemelte a miniszteri megérősítést. A magyar 
nyelv tanárain a sor, hogy a szép kiállítású munkák 
középiskoláinkban otthonra leljenek. Megrendelhetők a 
Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában: Budapest, 
VIII., Szentkirálvi-utcza 28. 

V E G Y E S E K . 
t Lubricli Ágost 1825—1900. A magyar katholikus 

tanügyi irodalomnak s ugyancsak a katholikus tanügynek 
általában mély gyásza van. Meghalt a budapesti tudo-
mány-egyetemnek katholikus irányú tanára, aki világi 
ember volt. Tanára volt az egyetemen a felsőbb nevelés-
tannak s amig győzte fizikai erővel, példás szorgalommal, 
tudással és bátorsággal hirdette a katholiczizmus nevelési 
elveit magas kathedrájából. Régóta betegeskedett az agg 
tanár. Gyógyulást legutóbb Karlsbadban próbált keresni, 
de onnan néhány nap előtt végkép megtörve érkezett 
vissza. Övéi a fővároshoz közel fekvő Széchenyi-telepen 
levő nyári lakásán önfeláldozóan ápolták s biztak fölgyó-. 
gyulásában. De váratlanul bélvérzést kapott s ma hajnal-
ban a beteg elhunyt. Haláláról a család értesítette az 
egyetem elöljáróságát. Temetése hétfőn, julius 16-án dél-
után 4 órakor volt a kerepesi temető halottas-házából. 
Az engesztelő szentmise áldozatot 17-én délelőtt 10 óra-
kor mutatták be a Jézust Szent Szivéről nevezett József-
utczai templomban. 

— Székesfejérvár ünnepe. Steiner Fülöp dr, 
Székesfejérvár püspöke is nagyszabású, fényes ünnepélyek-
kel készül megülni székvárosának lakosságával a magyar 
kereszténység 900 éves jubileumát. Mint tudósítónk irja, 
a püspök augusztus 14-én délután a székesegyházban 
kiteszi a szent István király koponyáját rejtő hermát, 
mely Nagyboldogasszony ünnepére virradó éjjel is ott 
marad kitéve. Ugyaacsak augusztus 14-én érkeznek meg 
Budapest felől a püspök által meghívott egyházfejedelmek 
és más notabilitások, akik között az eddigi megállapodá-
sok szerint ott lesz Schlauch Lőrincz dr kardinális is. A 
vendégek elé Martonvásárig küldöttség utazik. Este az 
egész várost kivilágítják s katonazene járja be az utczá-
kat. Nagyboldogasszony napján ünnepélyes nagymise és 
körmenet lesz; délben a püspök díszebédet ád. Ennyit 
írhatunk már most általánosságban ezekről az ünnnepekről 
— a részletes programmot később adják ki. Még hozzá-
tehetjük ezekhez tutósitók jelentése alapján, hogy az ősi 

koronázó város lakossága, eltelve azon hagyományokkal, 
melyek a várost a kilenczszázados kereszténység történeté-
vel egybefűzik, valláskülönbség nélkül készül részt venni 
az ünneplésben. Hiszen keresztények és magyarok mind-
annyian s igy kétszeresen testvérek. Ott, ahol szent István, 
a magyarok első királya megkoronáztatott, ahol Istennek 
házat építetett és eltemettetett, kell, hogy a magyarok 
végre megértsék egymást szeretetben. — A városi és 
megyei hatóságok részvétele, sajnos, nem lehet olyan, 
amilyennek látni a lakosság szeretné. Természetes ez azon 
belügyministeri szégyenletes ukáz után, melyet Széli 
Kálmán nevében Széli Ignácz ur irt alá Eme nobile par 
fratrum gyönyörű emléket állított magának ezzel a bru-
tális ukázzal. 

— Lelki szentgyakorlatok a szünidőben. Kalo-
csán és Lainzban részt vehetnek papok a lelki szent 
gyakorlatokban. Kalocsán a Jézustársaságiak kollégiumá-
ban ez évi augusztus 6 án este keídődnek s tartatnak 3 
napig világi papok és szerzetesek számára. Az ezen lelki 
szentgyakorlatokban részt venni óhajtók szíveskedjenek 
szándékukról megjelenési idejök jelzésével a házfőnököt 
értesíteni. Napi eltartási s lakdij két koronával födöztetik; 
szűkebb anyagi helyzetű azonban teljes készséggel föl-
mentetik. Breviáriumon kivül Kempis Tamást is szíves-
kedjenek magukkal hozni. A lainzi Jézus-társaságiak ez 
évben is alkalmat óhajtanak adni arra, hogy a német 
nyelvet értő áldozópapok az ő házukban közös szent-
gyakorlatokat tarthassanak. Ezen közös szentgyakorlatok 
minden egyes esetben teljes báromnapig tartanak. Az 
első julius 23 án este kezdődik s tart 27. reggelig ; a 
második augusztus 6-án este veszi kezdetét tart 10. reg-
gelig; a harmadik augusztus 20-tól 24-ig és a negyedik 
27-tól tart 31-ig s végre az utolsó szeptember 3-tól 7 ig. 
Ezen idő alatt egyesek külön szentgyakorlatokat nem 
tarthatnak. Akik ezen szentgyakorlatokon résztvenni szán-
dékoznak, szíveskedjenek e szándékukat Bülow Emi S. J . 
lainzi házfőnök (Wien. XIII., Lainzerstrasse 136.) mennél 
előbb bejelenteni. 

— Âz erzsébetvárosi uj templom fölszentelése. 
A székesfővárosnak legújabb temploma, az erzsébetvárosi 
plébánia templom immár teljesen elkészült. A belső be-
rendezési munkálatok is annyira vannak, hogy a templom 
szeptember havában átadható lesz magasztos rendeltetésé-
nek. Az uj templom Erzsébet királyné nevét viseli s 
pátronusa magyarországi szent Erzsébet. Alapkövét annak 
idején a király ő felsége tette le és most újra fölkérik a 
királyt, hogy a fölszentelésen vegyen részt. A király dön-
tésére bízzák különben a fölszentelés napjának kitűzését. 
A fölszentelés fényes ünnepség keretében megy végbe és 
a szertartást Vaszary Kolos bibornok herczegprimás fogja 
végezni. A nagyszabású ünnep programmját közelebb 
állítják össze. 

D 9 " A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő: 
Valnicsek Béla hittanár. "^PB 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 40. sz.) 
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Forditotta: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Azonban az Istentől elszakadt ember álla-
pota, melyet imént rajzoltunk, csak gyönge kép-
mása annak, midőn egy egész nép veszti el 
hitét. Ezen állapot sokkal ret tenetesebb! Vagy 
melyik a legveszedelmesebb szerencsétlenség a 
népekre nézve? Talán midőn az anyagi érdeke-
ken érzékeny sebek üt te tnek és kereskedelem 
meg ipar panganak? De hiszen miként egyes 
ember, ugy az egész társadalom sem él csupán 
kenyérből; az anyagiaknál magasabb érdekek is 
vannak, a lelki a testinél előbbre való, sőt 
maga az anyagi jólét gyakran néhány évtized 
után ismét jobbra fordul. Nem, az anyagi kár 
még nem a legnagyobb szerencsétlensége vala-
mely népnek. 

Hát akkor talán a háború, vagy az éhség, a 
dögvész? Mindenesetre naponkint imádkozunk, 
hogy e három bajtól is megóvjon Isten. S ami 
különösen a háborút illeti, bizonyára szomorú 

egy nemzetre, ha a csatamezőn fiainak vóron-
tását lá t ja? De viszonyt tény, hogy félelmes 
háborúk után a népek gyakran nagyobb erőre 
s erólyre te t tek szert, mint az előtt csak sej-
te t ték volna is. S ha a háborúnak irtózatosságai 
s következményei nem let tek volna még képe-
sek kinyitni a népek szemeit, vájjon nem te t -
ték-e azt elég gyakran az éhség és dögvész ? 

Igen, az ilyen ba j még nem a legnagyobb 
szerencsétlenség valamely népre. 

Há t talán a forradalmi idő az? Az első 
pil lanatra ugy látszik, mintha csakugyan ez 
lenne a legveszedelmesebbb szerencsétlenség. „A 
forradalom* mondja egy nagy politikus*) aki 
isméltelten tanuja volt irtózatosságainak, „min-
dent felforgat, ami egyenesen állott, ú t j á t vér 
ós rom jelöli. Meglazit minden társadalmi és 
családi köteléket, valamint az államéit is széjjel-
tépi, az embereket lázadásra szoktatja, meg-
semmisíti a seregben a ka tonai fegyelmet min-
denfelé az erkölcstelenség csiráját szórja s a leg-
végén ret tenetes zűrzavart okoz a népeknek/ 
Valóban, borzasztó idők államokra és népekre, 
családokra és egyénekre egyaránt ! De vájjon 
nem rejlik-e a forradalomnak ezen ijesztő hatá-
saiban egyúttal orvosszer is ? Nagy csapások ugy 
egyeseket, mint egész népeket kijózanitanak, külö-
nösen ha maguk okai azoknak s a forradalom 

Balme Vegyes iratai III, 44. 



42 RELIGIO. 

idők u tán a népek puszta nevétől is megijed-
nek a nyomornak, Ínségnek, annál inkább jelen-
ségeitől s valóban nem utolsó hatása a forrada-
lomnak, hogy utána a nemzetek gyakran vissza-
térnek Istenhez.2). De bár még oly re t tenetesek 
is a forradalmi idők, mégsem ez a legnagyobb 
szerencsétlensége valamely nemzetnek. 

„Sőt ha mind e fönnteml i te t t ba j t együvé 
vesszük, még mindig nem a legnagyobb csapás 
a népekre. Van egy szerencsétlenség, mely re t te -
netesebb mindezeknél, me r t forrása és gyökere 
valamennyinek. S ez az, midőn valamely népnek 
vallásos hite van alá ásva s erkölcsi alapelvei 
megromlot tak ; midőn a nép az emberi jogokon 
kívül egyébről hallani sem akar s Isten jogait 
egyszerűen elhanyagolja, mivel a belé ve te t t élő 
hit az egyesek szivéből már régen k i h i l t ; e baj , 
midőn az emberiség minden törekvése s esze-
járása a jelen élet élvezeteire i rányul s a jövendő 
életről való gondolattól , az örökkévalóságban 
tör ténő jutalmazástól , mint valami rémképtő l 
menekülni iparkodik; midőn ezek következtében 
a lelkek az érzéki gyönyöröktől elerőtlenednek 
s a legszégyenletesebb bűnök is teni t te tnek, míg 
a tudományok és művészetek önmagukról meg-

2) Részben ugyané hatást látjuk Francziaországhan 
is, és pedig a forradalom és istentelenség legkitűnőbb 
közegeinél. A „Revue des D^ux-Mondes" cz. folyóiratról 
Doupanloup püspök még 1866-ban is ezeket mondhatta : 
azt meg kell neki adnunk, hogy néhány év óta egészen 
nyilt szerepet visznek. „Nem tudom" — mondá ő — 
„vájjon csak egy is van-e közöttük, aki ne támadna 
a vallás ellen akár titokban, vagy nyiltan, de mindig 
mélyen és érzékenyen s vájjon a pantheizmus és materia-
lizmus tanítóinak nincs-e szószékük, mely előttük könnyeb-
ben nyilik meg, hogy csak a támadást ott is elősegítsék, 
hova különben sem személyük, sem tanításuk el nem jut-
hat." — Es e folyóirat ma is meri védelmezni az 1879-iki 
alapelveket? — Az idei évfolyam egyik februári számá-
ban nyiltan bevalja : „ A franczia forradalom bukása 
ezután befejezett és megmásithatlan tény s ez az amit mi 
mindnyájan gondolunk magunkban, némelyek, amennyiben 
ellentállas nélkül alkalmazkodnak az igazsághoz, mások 
pedig, amennyiben a félreismerhetlen ténynek ellene nem 
szegülnek . . . Manapság csak azért ragaszkodunk elveink-
hez, mert zavarba jönnénk, ha azokat másokkal kellene 
pótolni, és mert szégyelnénk bevallani, hogy csalódtunk 
bennök. A forradalom képtelen volt arra, hogy csak 
egyetlen igéretét is teljesítse ; minden alapelve önmaga 
ellenkezőjét hozta napvilágra s épen azon eredményre 
vezetett, melyet kerülni akart. Bárhova tekintünk, teljesen 
hajótörést szenvedett s a gyermek, melyet világra hozott, 
a tejjel egyszersmind a mérget is magába szívta s abban 
bal meg, amiből él, s abból él amin meghalt . . . Igen, a 
forradalom tönkretette a hazát, mert három szent dolgot 
profanizált, melyek nélkül nem képzelhető a hon : az \ 
oltárt, a családot és sírokat." Vájjon csak elképzelhető is 
lett volna-e e folyóiratban ily bánatteljes beszéd a fran-
czia háború s a párisi kommün iszonyatosságai előtt? 

feledkezve magukat lealacsonyí t ják; e baj, midőn 
az erény helyét önzés foglalja el s a tá rsadalmi 
és családi kötelékek meglazulnak, sőt gyakran 
széttépetnek, — ez a legnagyobb szerencsétlen-
ség egy népre, ez a legret tenetesebb baj, mely 
érheti.3). (Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodorianus). , 
I r t a : dr Bozóky Alajos. 

II. 
Térjüuk át most már tulajdonképi tárgyunkra, az 

első keresztény kodifikáczió ismertetésére és méltatására. 
Mindenek előtt lássuk, mikép jött létre ezen első 

keresztény törvénykönyv. 
Nagy Konstantin óta a császári törvényhozás (leges) 

a régi korból fennmaradt jogot (jus) mindinkább háttérbe 
szorította ; nem lett ugyan teljesen eltörölve, hanem 
csak kisegitőképen alkalmazva, a mennyiben az éppen 
szőnyegen forgó jogesetre nézve a császári rendeletek 
nem tartalmaztak volna megfelelő útbaigazítást. A csá-
szári útbaigazításhoz pedig már azért is sziveseb-
ben folyamodtak, mert rendszerint könnyebben jutottak 
hozzá, mint a régi jog döntéséhez, melyről gyakran 
ugy sem tudták megállapítani, vájjon még érvény-
ben lévőnek tekintsék-e vagy sem és mert abban az 
időben az emberek már hozzászoktak volt ahhoz a gondo-
lathoz, hogy mindenben a császár akaratát tekintsék 
egyedül döntőnek. Ily viszonyok között csak természetes-
nek kell találnunk, hogy a császári rendeletek bámulatos 
módon felszaporodtak, mely körülmény viszont már a 
könnyebb áttekinthetőség szempontjából és azoknak egybe-
gyűjtését, rendezését s a mindennapi élet gyakorlati köve-
telményeihez képest való összeállítását sürgős szükségnek 
tüntette fel mindazok előtt, a kik a jogszolgáltatással 
hivatásszerüleg foglalkoztak. 

Már a negyedik század végén két gyűjtemény forgott 
közkézen, melyek a Konstantin császár előtt uralkodott 
római imperátorok reskriptumait foglalták magokban. 
Ugyanis Hermogenes és Gregorius jogtudósok attól tartva, 
hogy Konstantin az általa fölvett keresztény vallás iránti 
tekintetből elődeinek rendeleteit elvetni találja, össze-
szedték a Hadrianus császártól Diokletianus császárig ki-
bocsátott rendeleteket s gyűjteményeik az ő nevükről 
Codex Hermogenianus és Gregoriánus nevet nyertek. De 
ez a két gyűjtemény részint azért, mert már elavult, 
részint pedig azért, mert merő magánvállalat volt, nem 
felelt meg többé a mindennapi szükségletnek. 

429. évben II. Theodosius császár manifestumot 
intézett a konstantinápolyi senatushoz, tudtára adván neki, 
hogy eltökélt szándéka, a Gregorius- és Hermogenes-féle 
kódex mintájára a Konstantin óta egész a jelenkorig ki-
bocsátott mindazon császári rendeleteket egybegyűjteni, 
melyek mindjárt kezdettől fogva köztörvények (edicta, 

3) (Balmes a. a. 0.). 
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edictales leges) jellegével birtak, avagy egyébkép köz-
kötelező erővel felruháztattak. x) A gyűjtemény bizonyos 
anyagok szerint lesz rendezendő, az egyes constitutiók, ha 
különböző tárgyakra vonatkoznának, széttagolandók s a 
különböző czimek közé, a melyek azokról a tárgyakról 
szólnak, beosztandók. Csak a tulajdonképi jogszabályt 
tartalmazó döntő szavak lesznek felveendők, a törvény-
hozónak egyéb nyilatkozatai pedig mellőzendők. A későbbi 
törvények által megváltoztatott constitutiók nem lesznek 
egyszerűen kihagyandók, azonban mindegyiknél gondosan 
kiteendő kibocsátásának kelte, az egyes czimek alatt pedig 
időrendben kell a constitutiókat felvenni, hogy össze-
ütközés esetén legott tudai lehessen, melyik törvény 
követendő zsinórmérték gyanánt. A munka szerkesztésére 
nyolcz illustris és spectabilis rangú tisztviselő és egy 
ügyvéd szemeltetett ki, névszerint Antiochus volt quaestor 
és praefectus, Antiochus tényleg működő quaestor (udvari 
főkanczellár), Theodorus, a kegyelmi iroda főnöke, Eudicius 
és Eusebius osztályfőnökök, Joannes volt palotaőr, Comazon 
és Eubolus volt osztályfőnökök és Apelles ügyvéd.2) 

Mindazonáltal az egész dolog 435-ig annyiban maradt. 
A nestorianusok által támasztott zavarok és az efezusi zsinat 
másfelé terelték a közfigyelmet. Azonban 435. évben II. 
Theodosius (nyilván Pulcheria nénjének sugalmazása 
következtében) ujabb rendeletet bocsátott ki, melyben a 
fenntebbi utasításokat ismételte s egyben azt a nevezetes 
felhatalmazást is adta a törvéoykészitő bizottságnak, hogy 
egyes törvények szövegén a felmerülő szükséghez képest 
változtatásokat is tehessen. Az egész munkával most | 
tizenhat illustris és spectabilis rangú tisztviselő bízatott 
meg u. m. Antiochus f'őprefektus és consularis elnöklete 
alatt Eubolus kanczellár, Maximinus, Sperantius, Marty-
rius, Alypius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Oran 
titkos tanácsosok, Maximus, Epigenes, Diodorus, Proko-
pius osztályfőnökök, Erotius és Neuterius.3) 

A törvénykönyv három év alatt elkészült és 438. 
évi február 18-án mint Codex Theodohanus kihirdettetett 
avval a megjegyzéssel, hogy 439. évi január 1-től ezt 
kell a császári jognak (ius principale) kizárólagos for-
rásául tekinteni, de csak a nagy Konstantin óta 
kibocsátott császári rendeletekre nézve, mig a korábbi 
császároktól eredőkre nézve továbbra is a Codex Grego-
riánus és Hermogenianus szolgáltak forrás gyanánt. S 
minthogy az uj törvénykönyv egyidőben Rómában is 
kihirdettetett ,4) legalább a jogegység szempontjából a 
nyugati birodalom ismét szorosabb viszonyba lépett a 
keleti birodalommal. 

A törvénykönyvnek eredeti példányai (subscripti libri) 

Egyes esetekre nézve kibocsátott császári leiratok (rescrip-
tumoknak) más esetekre kiterjesztő használatát Arkadius és Hono-
rius császárok még 898. évben megtiltották. 

2) Lásd az újonnan felfedezett. L. 5. C. Theod. de const, 
princ. (I.) 

3) Lásd az újonnan felfedezett. L. 6. C. Th. u. o. 
4) Még most is megvan a római senatus amaz ülésének 

jegyzőkönyve (lásd a Haenel-féle kiadást). A gesta senátus nagy 
gonddal registrálták a senatorok szavazatait, melyek többnyire köz-
felkiáltások, ritkábban eltérő szavazatok valának az utóbbiak részint 
bókokat tartalmaztak a császárok s az előadó consul iránt, részint 
ezen alkalomból nyilvánitott kívánalmakat. 

a kihirdetési nyiltparancscsal együtt minden egyes prae-
fektus praetorionak kézbesíttettek, kiknek azután a további 
szétküldésről (discatio) kellett gondoskodniok. Az itáliai 
praefectus a római senatus közreműködésével három 
további példányt készíttetett a törvénymásolókkal (consti-
tutionarii) oly formán, hogy még azok elkészültek, az 
itáliai praefecturának két t i tkára (exceptores) Yeronicia-
nus osztályfőnök felügyelete alatt az ellenőrzést teljesíté. 
E három másolat közül az egyik Afrikának, a másik a 
fővárosi praefektusnak volt szánva, míg a harmadik a 
constitutionariusoknál maradt, kik azt a privilégiumot 
kapták, hogy arról a példányról csakis ők készíthessenek 
közhasználatra hiteles másolatokat (ad exemplaria edenda). 
Ezt a privilégiumot azután 443. évben II. Theodosius és 
III. Valentinianus egy közösen kibocsátott rendelettel 
újból megerősítették azzal, hogy másoknak a kódex több-
szörözése büntetés terhe alatt tiltva volt. A constitutiona-
riusok nem is mulasztották el, ezt az ép oly becses, mint 
jövedelmező privilégiumot minden egyes általuk készített 
példány elé, még a kihirdetési nyiltparancs szövege előtt 
beiktatni.5) 

Minthogy a kódex ritka teljességben reánk is 
maradt , 6) abban a helyzetben vagyunk, hogy terjedelmét, 
beosztását és tartalmát tüzetesen megismertethetjük. Össze-
sen tizenhat könyvből áll, melyekben temérdek constitutio 
egyes czimek alá sorozva foglaltatik. Az egyes törvények 
kibocsátásuk ideje szerint közölvék, többnyire a hiteles 
magyarázat (interpretatio) is következik mindjárt az illető 

; törvény után. Az első öt könyv leginkább a magánjogra 
vonatkozik s többnyire a régi praetori edictumhoz irt 
commentárok beosztását követi. A hatodik, hetedik és 
nyolcz&dik könyve az alkotmány- és közigazgatási jogot 
tartalmazza, itt-ott magánjogi tárgyakkal kapcsolatosan, 
a kilenczedik könyv a büntető jogot, a tizedik és tizen-
egyedik a pézügyi jogot, melybe itt-ott perjogi kérdések 
is vannak beleszőve, a tizenkettedik könyvtől egészen a 
tizenötödik könyvig főkép a városok és mindenféle testü-
letek szervezetét és igazgatását olvassuk, végre a tizen-
hatodik könyv egyházi és vallási ügyekkel foglalkozik. 
Megjegyzendő, hogy mig II. Theodosius kódexe az egy-
házi és vallási ügyekkel végződik, addig, Justinianus 
császárnak kilenczvenegy évvel később készült kódexe 
épen megfordifcva ugyanezen ügyekkel kezdődik. 

Minden kiadás közül legjobb és legteljesebb a 
Haenel-é, ki életének java részét arra áldozta, hogy szám-
talan kézirat összehasonlítása alapján a codex Theodosia-
nusnak lehető legmegbízhatóbb szövegét állitsa helyre. 
A páratlan szorgalommal összehordott s mindenütt az illető 
helyen felhasznált apparatus legfényesebb tanúbizonysága a 
német tudós sok évi fáradhatatlan munkájának, melynek 
érdemét az olasz Bandi Károly hallatlan plagiuma sem 
volt képes elhomályosítani.7) A mire nézve Haenel ki-

5) Lásd. Prichta, Cursus d. Institutionem 6. kiad. 1. kötet 
585. 1. 

6) Második kötetét képezi a bonni Corpus Juris Anteiustinia-
nusnak s 1842. évben jelent meg. 

7) Bandi is kezdte a Codex Theodosianust közrebocsátani s 
fölvett a maga kiadásába Haenel által véletlenül elkerült 23 con-
stitution e mellett azonban habozás nélkül elhódította Haenelnek 

6* 
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adása a fölvilágosítással netalán adós maradt, arra ugyan 
hiába fordul bárki is más forrásokhoz 

Mindjárt ezen első törvénykönyv megalkotásakor fel-
merült ama tapasztalat, mely azóta már számtalanszor 
ismétlődött, hogy ilyen terjedelmesebb törvényhozás nem 
hogy megbénítaná, hanem inkább serkenti a törvényhozót 
a további működésre. Alig hogy kezökből kiadták a nagy 
törvénykönyvet, rájöttek, hogy itt is ott is van még mit pótol-
niok, de mert sem a jogegységet ismét feladni, sem az ujabb 
törvényhozói tevékenység túltermelése által a gyűjtemény 
használhatóságát és jótéteményét csökkenteni nem akarták, 
abban történt megállapodás a két birodalom kormányai 
között, hogy jövőben mindegyik az ujabban kibocsátandó 
rendeletét kihirdetés végett a másikkal is közölni fogja, 
hogy azonban ezek az ujabb törvények általános érvéoy-
nyel ne bírjanak, hacsak kivételesen az ellenkezőben nem 
egyeztek volna meg. Ilyen egyes törvényeket a kódexben 
foglaltakkal szenben novelláknak (novellae leges) neveztek. 

A Codex Theodosianus tehát az első hivatalos gyűj-
temény, mely a kereszténységre áttért római birodalom-
nak világi törvényhozását tükrözteti vissza. Hogy nem 
valami nagyon tökéletes mű, s hogy még ama kor köve-
telményeinek sem felelt meg, a|melyben készült, épen nem 
csodálható. Hiszen még ma is meglátszik rajta, hogy 
hevenyészve készült, azt pedig tudjuk, hogy a midőn 
szerkesztették, a népvándorlás következtében feltűnt bar-
bárok rettegéssel töltötték el a római világot. Hogy a 
szerkesztő bizottság nem járt el tapintatosan, kitetszik 
onnan, hogy a kapott felhatalmazással csak ugy ötlet-
szerűen élt, mert egyrészről kihagyott sok igen fontos 
császári constitutiót, melyekre ugyancsak szükség lett 
volna, másrészről fölvett sok épen nem fontos és nem is 
általános érdekű constitutiót, melyeket bátran elhagyhatott 
volna. Sok helyt hiába való vitatkozások császári rendre-
utasítások, kelti és aláirási hibák, rosszul alkalmazott 
csonkitások s a felvett anyagnak meg nem felelő felosz-
tások valósággal eléktelenítik a munkát ; itt-ott a szöveg 
a túlságos megrövidítés miatt homályos; a czimfeliratok 
némelykor többet mondanak, mint az alájok sorolt con-
stitutiók, néha még épenséggel ellenkeznek is az utóbbiak-
kal. A keresztény szellem sem jut még mindenütt diadalra, 
amennyiben imitt-amott egyes constitutiókból még mindig 
a régi pogány felfogás át meg átvillámlik ; igy fölvettek 
Konstantin s az idősb Valentiniánustól eredt egy pár régibb 
törvényt, mely a hajdani jóslásnak kedvez, Julianus 
apostatát még mindig divus-nak nevezik, sőt benthagyták 
a kódexben azt a rendelkezését is, melyben a sirbontókat 
a thalottak lelkeinek haragjával fenyegeti, azt a régi 
kiváltságot is felelevenítik, melv az elavult lex Julia és 
Papiában gyökerezett elválási és ágyastartási szabadságot 
visszaköveteli.8) 

Hanem mindezen szerkesztési hibák és gyarlóságok 
daczára még is a Codex Theodesianusszal veszi kezdetét 
a keresztény szellemű törvényhozás. És ez az oka annak, 

egész kritikai és történelmi aparátusát, mire Prichta megjegyezte, 
bogy ilyesvalami csakis olyan végtelenül szerény, önmegtagadó és 
baráságos természetű szelid emberen eshetett meg, mint a minő 
Haenel volt. 

8) V. ö. Cantu Caesar, Világtört. 7. köt. 109. 1. A 8. könyv 
12. czimének 3. törv. még a háziistenét (Lár) említi. 

hogy ez a törvénykönyv fokozottabb mértékben vonja 
magára figyelmünket. 

A keresztény vallásnak nemcsak előtérbe helyezése, 
hanem államvallássá proklamálása befejezett ténynyé lett, 
melynek igen messzire kiható következményei valának. 
Ezek pedig leginkább két irányban mutatkoztak n. m. 
először abban, hogy a keresztény egyház igen számos 
jogokra tett szert, melyekkel odáig nem birt, másodszor 
abban, hogy mostantól a keresztény felfogás a világi 
jogot is kezdte átlengeni és lassankint átalakitani. 

(Folytatjuk.) 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. ncv. 9-én mgr Hazera 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

(Folytatás.) 

De vájjon közönyösséget tanusított-e ez által hazája 
iránt, s az Egyház iránti ezen nagy szeretete mellett 
megfeledkezett e hazájáról ? ! Oh dehogy ! Csak azonosította 
a leányt az anyával és az őszemében ez utóbbinak győzel-
métőlfüggött amannak minden nagysága,minden szerencséje 
s minden dicsősége. Midőn az Egyházért küzdött egyúttal 
Francziaországért is! Ha nem is akart soha „foglya" ma-
radni a hazai kormányformáknak, — melyekről tudta, 
hogy el kell mulniok, mint bárhol másutt is, de egyúttal 
meg volt győződve arról is, hogy azok múlásával Fran-
cziaországnak nem kell megdőlnie — hazája iránti szere-
tetének mégis rabja volt. Katholikussá akarta tenni ha-
záját, misszionáriussá, aki az igazság védelmében és 
érdekében harczol ; szerette volna látni mindenütt, hol 
boszút kellett volna állni az elnyomott jogokért, a hol 
sötétséget kellett volna eloszlatni s lelkeket menteni ; azt 
akarta, hogy valóban leánya legyen Francziaország az 
Egyháznak, s épp oly hatalmas, mint anyja ! 

Ha figyelemmel kisérjük őt — kezdve amaz időtől, 
midőn a harcztérre lép, midőn már a harcz hevében küzd 
— ha követjük hosszú és dicsőséges pályafutásának min-
den mozzanatában, azt tapasztaljuk, hogy katholikus volt 
mindenekelőtt, de viszont franczia is mindenkor ! 

Ott találjuk őt mindenütt kitartóan küzdve a küzdők 
első soraiban, bátran szembeszállva az ellenséggel ; min-
denütt résen áll ; támad : majd üldöz és sohasem áll meg, 
hogy győzelmét megénekelje, hanem mindenütt ott van, a 
hol a veszély fenyeget. Es ezalatt a negyven év alatt, 
míg az elkeseredett küzdelem tart, Isten megengedi, hogy 
az Egyház és a haza egybeforrva, szoros egyesülésben 
éljenek lovagja szivében és gondolataiban. Vájjon a fran-
czia Egyház szabadsága nem Francsziaország szabadsága 
is egyszersmind? S vájjon az a küzdelem, melyet a taní-
tás szabadságáért folytatott, nem az Egyház és haza 
szabadságát czélozta-e egyút ta l?! S midőn a császár 
megfeledkezve a katholikus nemzet hagyományairól, a 
pápát kiszolgáltatta ellenségeinek nem Francziaország 
nagyságát, dicsőségét és függetlenségét védte-e Veuillot 
Lajos e hires római kérdésben?! Francziaország becsülete 
lebegett szeme előtt akkor is, midőn oly buzgón fáradó-
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zotfc azon, hogy felszabadítsa a gallicanismus, jansenismus 
és álliberalismus alól, és mindazon világi tévedések alól, 
melyek nagy sebet ejtettek az Egyház legidosbb leányán 
s annyira ellenszenvessé tették őt anyja előtt. A szeretet 
nyugtalan, követelő nem szűnik meg soha intelmeket 
adni s gyakran ezeknek erejében nyilvánul nagysága. 
Franczia volt Yeuiliot Lajos — szivében csak ugy, mint 
nyelvében ! 

Csakhogy mint francziának hazája itt e földön volt, 
mint katholikusnak nem. Ez az oka, hogy midőn az Egy-
ház érdekei forogtak szóban vagy veszélyben a barbár 
vagy czivilizált népeknél, — mivel az mindenkinek 
hazája! — hű fia és lovagja mindjárt ott termett s előre 
is biztosította őt védelméről. 

Ott van Svédhonban, hogy a katholikusok szabad-
ságát megvédje ; Lengyelországban, hogy a gyűlöletes 
zsarnokságnak végét vesse ; Ott van Angolországban, hogy 
a kétszinűsködőket leálczázza; Olaszországban, hogy a 
kath. világot az összeesküvők titkos munkájára figyel-
meztesse s azoknak ádáz elveit napfényre hozza, hogy a 
pápai uralom jogait védje a gyalázatos rágalmak ellené-
ben s feunen hangoztassa a csalhatatlanság dogmáját, 
hogy hirdesse e tény örökkévalóságát, hogy védelmi 
állást foglaljon a szent város mellett, mely hallhatatlan 
lesz ha bitorlónak kezébe jut is. 

Oh ! mondjátok hát, hol nem található e nagy keresz-
tény katona?! Ott harczol a spanyol elkeseredett polgár-
háborúban, ott tanulmányozza Balmes-vel a bölcselet 
legmagasabb problémáit, Donoso Cortes-vel a nagy 
keresztény politika alap-elveit. De mindez még nem elég! 
Ott van Amerikában, Indiában, Chinában, az Óceánon, ott 
van mindenütt, a hol Krisztus apostolai az evangéliumot 
hirdetik, a hol az Egyház határainak kiszélesítésén fáradoz-
nak ; nincs kérdés, mely előtte ismeretlen volna; nincs 
érdek, bárhol is legyen az, mely iránt ő — ha az Egy-
házról van szó — közönyös volna, mely őt megfélemlít-
hetné ! 

Bármi történik körülötte, ő részt vesz benne. Midőn 
a bolgogságos Szűz a saletti pásztorokhoz szól, lovagjává 
szegődik, midőn megjelenik a lourdi barlangnál, a mas-
sallieillei szikláknál ő ott van, hogy győzelmét előkészítse 
és biztosítsa. Dicsénekeket zeng a szeplőtelen fogantatás 
titkáról, a pápa csalhatatlanságának tanáról, Labre Bene-
dekről és Consin Árminról ! Erősen kikel azon tanítók 
ellen, kik a tiszta, független tudomány ürügye alatt el-
felejtetni akarták velünk keresztény dicsőségünket s az 
értelmi pogányságra iparkodtak vissza vezetni. 

Es mindemellett elég ideje jutott töndöklő müvek 
írására is, melyek mindenkor megbecsülhetetlen kincsei 
lesznek a franczia irodalomnak, mert azokba — akár 
prózában, akár versben — egész lelkét öntötte ki. Yolt 
ideje arra is, hogy megírja Jézus Krisztás életét, azért a 
Jézusét, a ki büszkesége volt; magatok is tudjátok mily 
páratlan elmével irta meg e müveit, melyeknek előkészí-
tésében az égiek iránti szeretete vezette. 

Ezenfelül még adakozásokra, útbaigazításokra is 
ráért. Az egyszerű szerzetesek, kik tanácsát kérték, az 
iskolai tanítók, kik minden bizalmukat ő belé helyezték, 
a falusi lelkészek, kiknek társasága oly becses volt előtte, 

s elismerésük oly vigasztaló, bőven tapasztalhatták ebbeli 
jóságát. Mint örültek az alázatos áldozárok, midőn tőle 
levelet kaptak, mily kimondhatatlan lelkesedéssel olvasták 
azt ? ! Mily éltető világosságot árasztott mindenüvé tartal-
mas ú jsága?! Örültek, ha olvashatták; szerencséjüknek 
tartották, hogy eszméiből, hitéből Róma és annak szent 
tana iránti nemes szeretetéből táplálkozhattak. Yalóban 
egy sem volt ezen hősök, éppen ismeretlen papok között, 
ki akár bátorságát valamiben elnyomni, akár buzgalmát 
csillapítani, akár lelkesedését mérsékelni akarta volna ! 

Ha angyal lett volna, ki egyszere annyira és oly 
különböző érdeket szolgált volna, még sem kerülhette 
el, hogy az egyes pártok elkerülhetetlen akadályaiba bele 
ne ütközzék, hogy engesztelhetetlen haragot ne támasz-
szon, hogy hangos zugolódást ne keltsen; annál kevésbbé 
kerülhette ki tehát, egy ember e veszélyeket. De vájjon 
veszély-e az csakugyan, a miről én b e s z é l e k ? ! . . . 
Nem nyert-e Yeuiliot Lajos azáltal hogy haragot támasz-
tot t? Yagy hangos kiáltásai nem tették-e nagygyá 
nevét? Nem vitték-e hírnevét továbbra? S felharsogó 
szava nem az igazság előnyére hangzott-e el? Amaz 
igazság előnyére, melyet oly nagy hangon támadtak, 
melyet ő oly fényes eredménynyel védelmezett?! A 
harcz tüzében elemébe került, nyugodtan csak a gőgös 
lenézést tűrte. Saját sebeire ügyet sem vetett, ha a harcz-
ban biztosítva látta az igazság diadalát ! 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Beszterczebánya. Országos katholikus nagygyűlés. — 
Rimély Károly beszterczebányai püspök az országos 

katholikus nagygyűlés ügyében a következő levelet intézte 
ifj. Zichy János grófhoz : 

Méltóságos elnök ur ! 
Junius 16-án jeleztem megyéseimnek körlevélileg 

Méltóságtoknak áldásos szándokát, egy katholikus kong-
resszus megtartása iránt. Oly üdvös és Istentől is bizo-
nyosan megáldott törekvés ez, kivált azon napokban, 
melyeket átélendők vagyunk, hogy azt mindenki, kivált 
a nagyméltóságú püspöki kar csak legnagyobb meg-
nyugvással üldvözli. 

Jelen kívánok én is lenni ezen nagygyűlésen, ha 
Isten erőt adand. Addig is kegyes jóvoltába ajánlottan, 
maradok minden tisztelettel 

Garam-Szentkereszten, 1900. julius hó 7-én. 
Rimély Károly 

beszterczebányai püspök. 
Az előkészítő bizottság tisztelettel kéri a katho-

likus közönséget, hogy a nagygyűlésre mielőbb jelentkezni 
szíveskedjék. Jelentkezzünk mennél nagyobb számmal! 

Kassa. Bubics Zsigmond kassai püspök a követ-
kező levelet intézte ifj. Zichy János grófhoz a nagy-
gyűlés elnökéhez: 

Méltóságos gróf ur ! 
Yettem Méltóságodnak hozzám intézett becses sorait 

azon megtisztelő felhívással, hogy a Budapesten 1900. 
aug. 17—20-ig tartandó Országos Katholikus Nagy-
gyűlésen a védnöki tisztet fogadjam el. 
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Kész örömmel teljesítem e kívánságot s ha csak 
lehet, személyesen eljövök. 

Isten áldását kérem ugy Méltóságodra, szent ügyünk 
buzgó előharczosára, ki törhetetlen, bátor lélekkel kél 
a katholiczizmus védelmére s ezzel követendő példát 
nyújt ezreknek és ezreknek. De áldást kérek az ügyre 
is, mely oly fontos mindnyájunkra nézve. 

Méltóságodnak 
Budapesten, 1900. julius 11. 

Kiváló tisztelettel 
Bubics Zsigmond, 

kassai püspök. 

Augsburg. Bajor vallási statisztika. — A statisztika 
kegyetlen tudomány, sok ideált szétdúl, némely sebet föl-
tép, s fájdalmasan bár, de figyelmeztetőleg működik. S 
különösen áll ez az egyházi statisztikára. Vájjon aláza-
tosságból-e, vagy elbizakodásból, félelemből-e vagy ke-
vésrebecsülésből, de annyi bizonyos, hogy mi katholikusok 
nem voltunk annyi tekintettél a statisztikára, mint a pro-
testánsok. 

A statisztika, mint tudomány még fiatal. A belga 
természetbúvár, Quételet (1796—1879.) „azt a hasonló 
esetek és történetek áttekintő tudományává tette, hogy 
abból szabály- és törvényszerűségek legyenek levezethe-
tők." Stein alapította az első statisztikai hivatalt Porosz-
országban 1805-ben, miután annak jelentőségéről meg-
győződött s azóta számos más tartomány követte példáját. 
Az egyházi statisztika terén a bajor protestánsok mozog-
tak legelőször, miután az előmunkálatokat Kasche (1795.) 
Ständlin (1804.) Schleiermacher, (1810.) és Wigger (1812.) 
pásztorok megtették. A bajor egyház az ötvenes évek óta 
szabályszerűen gyüjté egybe a statisztikai „jegyzeteket", 
melyeket, minden negyedik évben közzétettek. S ugyanaz 
szolgáltatta az okot arra is, hogy az „eisenachi egyházi 
konferenczia" az „Allgemeine Kirchenblatt"-ban rendsze-
resen közölte a „statisztikai tudósításokat". 

S mig eddig csupán egyházi forrásokat használtak — 
a lelkész hivataltól származólag, — Pieper pásztor volt 
az első, ki az állami statisztikát is felhasználta és * Né-
metország egyházi statisztikáját" kiadta, mely az evangé-
likus theologia könyvtárának köteteként jelent meg Frei-
burgban ; oly könyv ez, aminőt minden katholikus egyház-
megyének és esperesi könyvtarnak ki kellene adni. A 
protestántizmus e téren is elsőnek bizonyult. Némelyek 
talán azt mondhatnák : „Mi nem szeretjük az egyházi élet 
nyilvánosságát és nyilvánosságra való hozatalát." De hasz-
talan ! Hiszen a protestáns kapaczitások csodálatos buzgó-
sággal veszik át feladatainkat s a katholikus életről és 
tevékenységről is beható statisztikát nyújtanak : Pl. mily 
hasztalanul keresi némely katholikus a rendek és kongre-
gácziók statisztikáját s az evangelikus pásztor könyvében 
ez is megvan. Egy másik evangelikus lelkész, Gebhardt 
Schlesiában, a brandenburgi katholikus egyház statiszti-
káját adta ki oly pontosan, hogy pontosabban nem is 
lehetne. Vájjon jobb-e igy a katholikus egyházra, hogy 
csak az ellenfél készit róla statisztikát, ez nem is lehet 
kétséges. 

Pieper ur valóságos dicshimnuszt zerg nagy szorga-
lommal összeállított könyvében arról, hogy a protestáu-

I tizmus Németországban, s különösen Bajorországban 
megnövekedett és mennyiségi arányban teljes joggal, ha 
inkább a számot tekintjük, mint a lelkeket. De nem 
fojthatja el azon aggodalmát, hogy könyve a kátholiku-
soknál riadó-jel lesz, s egyúttal azzal vigasztalódik, hogy 
az a lanyha s álmos protestánsokat is fel fogja majd 
ébreszteni. E statisztika némely részeit a katholikus és 
protestáns egyházra vonatkozólag Bajorországban közzé-
tesszük: A 19. században a népesség egész Németország-
ban erősen megkétszeresedett. Huszonöt millióból 53 
millió lett a század végén. S mig e megduplázás Porosz-
ország-, Szászország-és Würtenbergre nézve előnyös vala, 
addig Bajor-, Baden- és Elzasz-Lotharingiára nézve — 
melyek pedig túlnyomóan katholikusok — nem. 

A német birodalom létezése óta a lakosság 11 Vs 
millióval szaporodott, még pedig 1871 — 1885 a katholiku-

: sok 12-88%-kal, a protestánsok 14,82%-bal; 1885—1895 
! a katholikusok 18 88%, a protestánsok pedig 21,29%-kal. 

Érdekes, hogy a katholikus kisebbség Poroszországban, 
Szászországban -és Hessenben jobban növekedett, mint a 
protestánsok, viszont a protestánsok kisebbség meg Bajor-
országban, Badenben és Elzasz-Lotharingiában gyarapo-
dott jobban, mint a katholikusok. Ez a statisztikának egy 
axiómája: a kisebbség erősebben fejlődik ki, mint a 
többség. 

Bajorországban 1871-ben 3,611.670 katholikus vala ; 
1895-ben: 4,112.623; protestáns 1871-ben: 1,842.592 
volt; 1895-ben pedig 1,640.133. 

A katholikusok tehát ezen időközben 18,06%-kal 
szaporodtak, a protestánsok 22.16%-kal. Érdekes e népe-
sedést kerületek szerint tekinteni. A protestánsok legjob-
ban Felső-Bajorországban gyarapodtak, hol 163,99% áll 
a katholikusok 43,155%-ával szemben. 

Alsó-Bajorországban: . . . 33,69% 11,54%-kal 
szemben. 

Schwab: 23,68% 17,26% „ 
Oberpfalzban : 10,94% 9,76% » 

Bajorországban 1000 lakosra 
esett 1840-ben 771 kath. 274 prot. 

„ 1880, „ 709 „ 280 „ 
„ 1890. „ 708 „ 280 „ 
„ 1895. „ 706 „ 282 „ 

A német birodalom ezer lakosa közül 1871-ben volt 
katholikus, 623 protestáns ; 

1880-ban: 359 kath. 626 prot. 
1885-ben: 358 „ 627 „ 
1890-ben : 357 „ 628 „ 

S a protestánsok e számbeli növekedése állandó, 
daczára, hogy a kivándorlási és születési többlet a katho-
likusokra sokkal kedvezőbb. A porosz statisztikai hivatal 
erről igy ir : A külföldről sokkal több katholikus vándo-
rol Németországba, mint protestáns, mig az átlag 84000 
kivándorló közül sokkal több az evangelikus, mint katho-
likus. 

A születési többletre nézve pedig egy millió katho-
likusra évenkint 14,102 esik, ugyanannji protestánsra csak 
11,227, bár a házasság száma a protestánsoknál nagyobb, 
mint a katholikusoknál. Körülbelül egy millió katholi-
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kusra 7900, protestánsra 8280 esketés esik. És mindezek 
daczára a protestánsok a Német birodalomban majdnem 
4%-kai szaporodtak meg. Vájjon m i é r t . . . ? 

T A R C Z A . 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 
I r ta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Politikai életénél azonban sokkal jobban érdekelhet 
az ő belélete. Oly jelenségek vonultak végig lelkének 
egén, melyek bámulatunkat keltik fel irányában s köny-
nyebben teszik megmagyarázhatóvá azt, hogy művei fenn-
költ szelleméhez honnan merítette az erőt, honnan nyerte 
a legnagyobb inspirácziót. A Dante életében végbement 
eseményeket vonzóan adja elő Csicsáky Imre, a Dante-
irodalom egy kiváló ismerője s müvelője, kinek szavai 
nyomán legyen szabad nekem is a dolgot megismertetnem. 

Körülbelül 9 éves lehetett a kis Dante, a midőn 
egy napon Portinari Folco, gazdag, előkelő florenczi pol-
gár házához invitálták atyját fiával együtt egy lakomára 
s az azt követő mulatságra. Mulatozás közben a gyerme-
kek megismerkedtek egymással: igy a fiuk a lányokkal s 
viszont. A gyermek Dantenak leginkább a gazdának, 
Beatrice nevű, leánya tűnt fel, ki szépsége s erényessége 
által valóban kivált a többi lányok közül. Hogy mi tör-
tént azután, azt illetőleg hallgassuk meg magát Dantét : 
„Azon pillanatban — midőn megpillantám — reszketve 
mondám az igéket : Isten ez, ki rajtam uralkodni fog ! 
Ezen időtől kezdve, ugy képzelődésemet mint lelkemet le-
foglalá e fiatal angyal. Nem is látszék ő halandó embernek, 
hanem Isten leányának." — Nem egy rendkívüli esemény 
ez egy gyermek életében? Az alig kilencz éves gyermek 
szive feldobog, midőn a nála egy évvel fiatalabb lánykát, 
Beatricet meglátja. Szerelemre gyullad iránta, habár 
öntudatlanul talán, s nincs semmi, mi ezt az ideális sze-
relmet kiirtani tudná kebléből. Ez a szerelem tetteinek 
rugója minden dologban. Ez a szerelem ihleti őt művei 
megírásában ; ez a szerelem oly erős, hogy soha ki nem 
vesz belőle. 

Ügy 9 évvel később történt, hogy egy véletlen 
találkozás alkalmával a fiatal leány, ki ekkor bájainak 
teljében volt, megszólította a szerény, visszavonuló, fel-
tűnni nem akaró Dantét s nyájasságával s szeretetre-
méltóságával halmozá el. Dante magán kivül volt örömé-
ben ; e találkozás után azonnal hazasietett, s otthon 
szobájának csendjében álmodozott a jövőről. Ekkor egy 
különös látomása lőn. A felhők közül leszállni látta Amor 
istent, ölében egy dicső leány-alakkal, kiben a költő 
Beatrice-ra ismert. Egyik kezében egy égő szivet tartott 
a szerelem istene, melyet a leánynak nyújtott, ki azt 
aggódva megevé. — Ez a sziv Dante szive volt. Fájdal-
mának enyhítésére egy sonettet irt, de kortársai meg 
nem értették ; magyarázatát azonban a közel jövő meg-
hozta. Ugyanis Beatrice de Bárdi Simon neje lett s nem-
sokára eltűnt az élők sorából. így csakugyan elvitte 

magával Dante szivét, ki Beatrice szeretete nélkül élni 
n^m tudván, felkereste őt a túlvilágon s igy a legszebb 
művének megalkotására nyert alkalmat. Helyesen mondja 
tehát Csicsáky Imre, hogy ez a szeretet volt az, mely-
nek aegise alatt nyerte a világ a századok sok csodás 
alkotásainak legszebbjét: a „Dïvïna Commëdia"-t. — 
Dante Beatrice halála fölött nagyon bánkódott, de család-
jának óhajára hallgatva, Donáti Gemmát vette nőül ; azon-
ban „összes törekvéseinek átszellemült vezére, éltetője, 
termékenyitő alapeszméje mindenkorra Beatrice maradt." 
(Csics.) Még bujdosásai közben, szenvedései közepette is 
élénken él lelkében Beatrice képe; soha ki nem törül-
hető az onnan haláláig, mely 1321-ben szept. 14-én, a 
kereszt felmagasztaltása napján következett be. Az Ur 
magához vette a halhatatlan és századok emlékezetében 
örökre élő nagy lelket. Szülővárosa síremléket emelt neki, 

! hogy ezáltal engesztelje ki a holt költő szellemét. Ott 
van felállítva Galilei, Michel Angelo, Macchiavelli sorában. 
Tetemei Rivennában, a minorita-barátok Mária-kápolná-
jának kriptájában nyugosznak. 

(Folytatjuk.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

II. 

A pannonhalmi szent-Benedekrendi ele vezetése alatt 
álló pápai kath. gymnasium Értesítője az 1899—1900-iki 
iskolai évről. Közzéteszi: Tető Menyhért igazgató. Pápa, 
1900. 8 r. 110 lap. 

A füzet elején ünnepi szentbeszéd van „Szent Imre 
herczeg szobrának megszentelésére," Sztanics Fulgenttól, 
Azután következik „A pannonhalmi szent Benedekrend 

i tulajdonát képező pápai ház- és tanári könyvtár jegyzéke" 
szakok szerint A) Theologia 690 szám, B) Magyar nyel-
vészet és irodalom 355 szám, C) O-kori nyelvészet és 
irodalom 385 szám, D) Modern nyelvészet és irodalom 
165 szám, E) Történelem 407 szám, F) Földrajz 154 
szám, G) Természettudomány 282 szám, H) Mennyiségtan 
és mértan 98 szám, I) Bölcselet és neveléstudomány 187 
szám, K) Jog, államtudomány, politika, statisztika 152 
szám, L) Enciklopédikus és egyéb művek 200 szám. Közli 
Serédy Dénes. „Adatok a Szent-Benedek Rend pápai 
gymnasiumának történetéhez" czim alatt a következő ro-
vatok kerülnek elő. I. Tanári testület, Tető Menyhért 
igazgatása alatt 7 sz. B.-r. és 1 világi tanár. II. A taní-
tás tanterve. III. Segélyezés. IV. Nevezetesebb felsőbb 
rendeletek. V. A tanítás eszközeinek gyarapodása. VI 
Értesítés az iskoláról. VII. A tanuló ifjúság érdemsoro-
zata, VIII. Statisztikai adatok. Ezek szerint volt tanuló 
összesen az év elején 167 nyilvános és 1 magántanuló, az 
év végén 159 nyilvános tanuló. Vallásra nézve r. kath. 
132, á. h. e. 1, zsidó 26. 

III. 
A jászóvári prémontrei kanonokrend nagyváradi fő-

gymnasiumának Értesítője az 1899—1900-iki iskolai év-
ről. Közli Kotunovics Sándor igazgató. Nagyvárad, 1900 
8-r. 155 lap. 
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A füzet tartalmát egy meleg megemlékezés nyitja meg 
Cséplő Péter tanár 40 évi iskolai működéséről. Következik 
Novotny Sándor Alfonz tanár értekezése „Scheffel József 
Viktor élete és irói működése, különös tekintettel Ekke-
hardjára" czim alatt 3 — 55 lapon. A rovatok sorozatában 
II. Adatok az iskolai év történetéhez 56—73. lapon, III. 
Tanári személyzet Kotunovics Sándor igazgatása alatt 21 
tanár, IV. A tanitás anyaga 77—96 lapon, V. Az irás-
dolgozatok tételei a magyar nyelvből, VI. A tanulók ön-
tevékenysége 97 —103 lapon, VII. A főgymnasiumi „Ifjú-
sági segélyegylet" működése 104—106 lapon, VIII. A 
tanitás eszközeinek gyarapodása 107 —114 lapon, IX. Az 
ifjúság érdemsorozata 115—136 lapon, X. Érettségi vizs-
gálatok háromszor az iskolai év alatt 137 —139. lapon, 
XI. Az ösztöndíjas, segélyezett, jutalmazott tanulók 140— 
142 lapon, XII. Statisztikai kimutatás. A tanulók száma 
452, és pedig róm. kath. 288, gör. kath. 77, gör. kel. 9, 
á. h. e. 16, ev. ref. 30, zsidó 92. XIII. Tudósítás az 
1900 — 1901. évre. (Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S . 

Egyházi kinevezések. A hivatalos lap közli, hogy a 
király a rozsnyói székes-káptalanban Rodraczky István dr 
olvasó kanonoknak a nagyprépostságra, Schellengh Emil 
éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, Fábián 
Ferencz őrkanonoknak az éneklő kanonokságra és Marsó 
Géza idősb mesterkanonoknak az őr-kanonokságra való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő 
utolsó mesterkanonoki széket Horváth József püspöki 
titkárnak és szentszéki ülnöknek adományozta, mig a 
nyitra székeskáptalanban megüresedett mesterkanonokságot 
Batthyány Vilmos gróf püspöki titkárnak adományozta. 
— Továbbá Adám János marczali-i esperes-plebánosnak 
a tomaji czimzetes apátságot adományozta ; Osvald Péter 
német-ládi esperes-plebánost és Rőthy Mihály kislődi 
esperes-plebánost pedig a veszprémi székes-káptalan tiszte-
letbeli kanonokjaivá nevezte ki. 

V E G Y E S E K . 
— Vive il papa re ! Rómából jelentik, hogy a 

pápához állítólag számos oldalról kérés érkezett a szent 
év ünnepségének meghosszabitását illetőleg. Terv szerint 
az ünnepségek az 1901. év végéig tartanának. A 
pápa állítólag azt kívánta, hogy ebben az ügyben 
ne csupán a bibornokok, hanem a külföldi egyházfejedel-
mek és a praelátusok véleményét is megkérdezzék és 
csak azután hozzanak határozatot. — A Vatikánban is 
megkezdődött már a nyári szünet. A pápa a vatikáni 
kertben nyaral, a congregátiók is felfüggesztették munkás-
ságukat és a bibornokok pihennek, úgyszintén majdnem az 
összes hivatalok vezetői szabadságra mentek, csakis a 

legszükségesebb személyzet maradt bent a Vatikánban. 
A Vatikánnál akkreditált diplomácziai kar is elszéledő ben 
van. Minap fogadta a pápa a Szent-Péter templomban a 
rómaiakat a szent év alkalmából és ebből az alkalomból 
Róma hithű lakói Rómát mint pápai várost tüntet-

I ték fel. A pápát : vive il papa re! kiáltásokkal fo-
gadták. A Vatikánban nagyban készülődnek a további 
szent évi zarándoklatra és azt hiszik, hogy a szent év 
második fele még impozánsabb lefolyású lesz az elsőnél. 
A zarándoklatok szeptemberben fognak megkezdődni 
köztük a legfontosabbak lesznek : Franczia- és Írország-
ból és az Egyesült-Államokból. A legérdekesebb lesz 
azonban a katholikus fiatalság nemzetközi zarándoklata, 
mely szeptember harmadikától tizedikéig fog tartani. 

f Ft. dr Porubszky Jószef, egri apátkanonok, az 
országos tekintélynek örvendő egyházjogtudós, f. hó 11-én 
eate végelgyengülésben meghalt. Az érdemts férfiú 1811-
ben született Eperjesen. 1827-ben lépett be az egri szemi-
nárium növendékei közé. Fölszentelése előtt (1832) Czóbel 
László szabolcsi földbirtokosnál, utóbb Szepessy János 
br.-nál nevelősködött. Hét évig működött különböző helye-
ken miut káplán. 1837-ben, mint verpeléti segédlelkész, 
doktoratust tett a bölcselet köréből, 1839-ben az egri 
szemináriumba tanulmányi felügyelővé neveztetvén ki, a 
tanarkodás fáradságos tisztét odaadó buzgalommal teljesí-
tette egész 1870-ig, mely évben bokros érdemeinek méltó 
jutalmául egri kanonokká, majd 1878-ban apáttá nevez-
tetett ki. A boldogult tudós csöndesen, zajtalanul él t ; 
testi gyöngesége már évek óta szobájához kötötte az 
érdemes tudóst, ki azonban mindig élénk figyelemmel 
kisérte az egyházat illető kérdéseket. A jogi irodalom 
terén mozgó munkái az önálló felfogás kitűnő alkotásai. 
Legnevezetesebb műve a „Jus ecclesiasticum Catholicorum 
singulari ad Imperium et cumprimis Hungáriám atten-
tione", mely a püspöki kar által tankönyvül elfogadtatván, 
két kiadást ér. (Eger, 1853. 1858.) Ennek magyar átdol-
gozása a „Kath. Egyházjogtan", főleg a jogakadémiai 
ifjúság számára. 1863. Annak idejében figyelmet keltet-
tek korszerű értekezései is. Dissertatio de independencia 
potestatis ecclesiasticae ab imperio civili. (Kánonjogtudori 
értekezés). 1841. — Az egri megye főpásztorainak külö-
nös jogairól, kiváltságairól és különféle kitüntetéseiről. A 
Bartakovits — emlékkönyvben, — Értekezés a polgári 
házasságról. 1868. — A királyi tetszvény. 1869. — El-
törlendők e a zárdák és ezekhez hasonló intézetek? 1876. 
— A magyarországi kath. püspökségek, káptalanok, plé-
bániák, zárdák s egyházi intézetek javainak jogi jellege és 
alanya. 1871. Halálával hosszú munkás élet záródott be. 
Nyugodjék békében. 

0 V A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Valnicsek Béla hittanár. 

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

Budapest, 1900. 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 l á . sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : i 
Budapesten a szerkesz- i 
tőnéí, és Nagy Sándor | 

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

netaláni reclamatiók is, î 
bérmentes nyitott j 

levélben, intézendők. I 

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

Budapesten, julius 25. 7. 

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

SZ. II. Félév. 1300. 

tfPerge 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 open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Az első keresztény kodifikáczió. — Veuillot 
Lajos. — Egyházi Tudósítások. G y u l a f e h é r v á r : Majláth püspök IX. körlevele. — K ö l n : Zsidó-küldöttség az érseknél. — 
O l a s z o r s z á g : A keresztény egyházak egyesítése. — Tárcza. Dante és művei. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Iskolai Értesítők. — 

Vegyesek. 

J O F FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Irta : P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 
Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Ha egyes ember függetleníti magát te t te i -
ben és cselekedeteiben Istentől, mindig mélyebbre 
és mélyebbre sülyed, egészen az állatig és szeren-
csétlenségére bizony kelletlenséget, nehézséget 
érez, melytől addig, mig Istennel, valódi közép-
pontjával összeköttetésben volt, ment vala. Ellen-
ben ha egy nép vagy épen az egész emberiség 
túlbecsüli magát Istennél s őt egyszerűen igno-
rál ja , mert ellentétben van törekvéseivel s ha 
ez szakad el középpontjától, bukása annyival 
rettenetesebb, amennyivel magasabban áll az 
emberek összesége az egyes fölött. Ha hallga-
tással mellőzük a művészet elzüllését, az iroda-
lom és tudományok aljasságát, melyek ilyen 
időszakot jelölnek, — társadalmunkban is min-
den — ugy-e bár — elgyöngültnek, betegesnek, 
megnyomorodottnak s veszendőnek tűnnék föl. 
Hol vannak i t t a nagy férfiak, hol az erős jelle-
mek, kik e feneketlen iszapból kiemelkednek? 

Sajnos gyávaság, álnokság, hízelgés vált ják fel a 
nemes és nagylelkű érzelmeket s az oly fönnen 
magasztal t szabadságot pedig szolgalelkűség. Már 
Tacitus tanúságot tesz erről*) : Romae ruere in 
servitium consules, patres, eques. „Romában 
szolgaságba sülyed consul, senator nemes." Minél 
előkelőbb, annál kétszinűbb. És Krisztus után 
az ötödik század is szomorú bizonyságot nyúj t 
minderről a mi századunk pedig szakasztott ilyen. 
Lehet-e há t ily lélekben, ily emberiségben er-
kölcsi vagy emberi méltóság? 

Kedves hallgatóim e tények vizsgálódása 
közben egy igazság nyomul előtérbe, mely érde-
kesen erősíti meg fejtegetésemet. Mert mi a jel-
lem ? Azt hiszem, hogy az emberben s az emberi-
ségben ugyanaz, ami a tudományban a rendszer. 
Valamely tudományos rendszernek értéke, egy-
sége azon elvek értékétől, egységétől és szilárd-
ságától függ, melyeken a tudományos rendszer 
felépül. A rendszernek együvétartozó ismeretek 
rendezett egybekapcsolásaként, mint egységes 
egésznek kell fel tűnni ; ez azonban csak ugy 
lehetséges, ha egyes ismereteknek közös elvek 
szolgálnak alapul. S ha ezen alapelvek és igaz-
ságok hamisak, ugy az azokból folyó ismeretek 
is csak áltudomány, a belőlük összeállított egész 
rendszer pedig hiu agyrém lesz, mely a valóság-
gal, igazsággal nem állja ki a próbát. A mi 

x) Annal. I. 7. 
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évszázadunk bizonyíték erre. A mult század 
végétől egészen a jelenkorig előforduló bölcsé-
szeti rendszerek közül egyik sem vál t be, vala-
mennyi elpusztult s iskoláik megszűntek. Jeléül 
annak, hogy csak ábrándkép volt az egész. 

Mi hát az emberben a jellem ? Nincs ugyan-
azon követelményeknek a lávetve? Igen, a jellem 
az ember erkölcsi életében is szemlélésekből s 
meggyőződésekből álló egységként tűnik fel s 
egész erkölcsi életének egységes kifejezése, mely 
— miként a rendszer — bizonyos alapelveken 
nyugszik s az alapelvek szintén a föntemli te t t 
egységet igényelik. S va lamint a tudományos 
alapelvekhez mér ten a rendszer megál l ja helyét 
vagy hanyatl ik, azonképen az erkölcsi alapelvek-
től függ a jel lemnek ereje vagy gyöngesége is. 
S vájjon micsoda alapelvek ezek? Azon legfel-
sőbb igazságok, melyek az ember szemei előtt, 
függet lenül önmagától , már akkor fel tűnnek, 
mikor eszével élni kezd s melyek az örök, válto-
zatlan tö rvénytő l : Is tentől származnak. S ha az 
ember te t te iben és cselekedeteiben e vál tozat lan 
alapelvektől vezérelteti magát , jel leme szilárdsá-
got és bensőséges egységet nyer olyannyira, hogy 
kedvezőtlen viszonyok között is biztos a győze-
lem. És ez természetes, me r t nem csupán érző-
és képzelőtehetség többé, hanem férfi, kinek épen 
az eml í te t t alapelvek adnak erőt. Akara te re jé t 
semmi sem képes meghaj l í tani s minden ellen-
álláson győzedelmeskedik ; ma ugyanaz, ami tegnap 
volt és holnap lesz, me r t az alapelvek, melyek-
ből a jellem erejét merít i , mindig igazak s 
ugyanazok, amin t igaz és vál tozat lan Isten tör -
vénye is. Ellenben ha az ember gondolkozásában 
és cselekvéseiben eltér ezen alapelvektől s ön-
magának csinál törvényt , mely ellenkezik Is ten 
örök törvényével, ugy bizonyára elszakad közép-
pont já tó l s elveszti benső egységét s mikén t a 
repedt hajó evező ós kormányrúd nélkül, ő is 
ide s tova hánya t ik a világ vigasztalan oczeán-
ján. Az örök igazságok helyét így szenvedélyei 
s gonosz test i -kivánságai foglalják el — ezek 
azonban képtelenek törvényül szolgálni, hiszen 
ép az a törekvésük, hogy a törvény elől mene-
küljenek. 

S ha már egy je l lemtelen ember ál lapota 
szomorú, mennyivel vigasztalanabb egy jel lemte-
len társadalomé. Századunkban a szomorú tények 
meg tan í to t t ak rá, hogy ket tős erkölcs van : köz 
és polgári, más erkölcstörvény a vezetőknek, 

más a vezetet teknek. Az állam mint ilyen s az 
állam vezetőség — mondják ők — nincsenek alá 
vetve a természetes erkölcstörvényeknek, hanem 
azokon kivül ál lnak.2) És tudjátok, mit je lent 
ez? Ha nem csalódunk, azt, hogy az államnak s 
az állam vezetőinek más czéljuk van, min t az 
egyéneknek, az emberek összeségének más az 
Istene, min t egyes embernek 3) Persze a „modern 
ál lam" maga az is teni akarat , mint lá t tuk, s 
következésképen önmaga a czél is, külön törvé-
nyei vannak, a természetes erkölcsi törvényre 
nem szorul, mer t hiszen ez az isteni világosság-

; nak visszfénye bennünk s az isteni törvények 
körüli tudás, melyet az állam nem ismer el4) 
Azonban mi ennek következménye? Az, hogy az 
ál lamban vagy társadalomban ugyanazon jelen-
ségek muta tkoznak , melyek az egyes emberekben 
is napfényre jönnek, ha Is tentől és törvényei től 
elfordulnak. Az állam, a társadalom, jellemtelenné, 
lesz, elveszti méltóságát, el benső egységét. Ha 
az állam azt t ek in t i legfőbb alapelvének, hogy 
mindent a haszonért , nyereségért kell cselekedni, 
akkor a pol i t ika önzővé, a törvény önkénynyé 
válik, az esküt nem tekint ik többé megszeghetet-
lennek, a házasságot nem szentségnek, akkor a 
becsületesség szégyent a ra t s a gonoszság szeren-
csét hoz. Vájjon a „modern á l lam" így csele-
kedve eléri-e czélját csak megközelítőleg is? 
Hogy legyen képes egységet és rendet t a r t an i 
másokban, midőn maga sem nyugszik azon pillé-
reken, melyek a nagy erkölcsi vi lágrendet alá-
t á m a s s z á k ? (Folytatjuk.) 

2) Ezt mondta pl. Hegel is : „A világtörténelem 
folyása az erényen bűnön és igazságosságon kivül áll," 
VIII. mű. 425. E tan tulajdonképeni alapitója Machiavelli 
volt a 15. században. 

3) Hogy ezt megczáfoljuk, nincs is szükség a keresz-
ténységre ; már az ókor nagy bölcsésze, Aristoteles is azt 
mondta, hogy az embereknek magukban véve és a közös-
ségben ugyanaz a czéljuk és a legjobb férfi s a legjobb 
alkotmány ugyanazon fogalmak. A társadalom vagy állam 
nem elvont, képzeleti való, az egyéneken tul hanem csu-
pán egyes emberek egyesülése egy egységes czél közös 
elérésére. Hogy a közösség valami valóság vagy magában 
álló lényeg lehetne, ez bölcseletileg hamis. Következőleg 
valamennyinek czélja az egyesek szándékától függ, akik 
összesen és külön külön az erkölcstörvényben és alatta 
állanak. Az egész elmélet alapja tehát elhibázott. 

4) S. Tamás 1. 2. qu. 91. a. 2.. 
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Az 
első keresztény kodiíikáczió. 

(Codex Theodorianus). 

I r t a : dr Bozóky Alajos. 
III. 

A törvénykönyvbe fölvett császári constitutiók Kr. 
sz. utáni 312—443. évekből valók, tehát 131 évnek a 
törvényhozását ölelik fel. Ezeket a constitutiókat lapoz-
gatva úgy találjuk, hogy a keresztény vallásnak állam-
vallássá proklamálása nem egyszerre történt, hanem, hogy 
ebben a dicséretes munkában Nagy Konstantinnal az ő 
utódjai is osztozkodtak és versenyeztek. 

Első lépés volt ebben a tekintetben a hires milanói 
edictum, melyet (313. évben) Konstantin Liciniusszal 
együtt kibocsátott. Ez az edictum egyaránt biztositá az 
egyház békéjét és jövedelmeit s a mi fő, elismeré az 
egyháznak jogi személyiségét, valamint fekvő tulajdonát 
„ad ius corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum 
singulorum pertinentia." Az államfőnek ezen ünnepélyes 
kijelentését természetesen a bíróságoknak is kellett respek-
tálniok és zsinórmértékül venniök. A keresztények nem-
csak visszanyerték fekvőségeiket, melyektől Diokletianus 
üldöző törvényei megfosztották vala őket, hanem teljes 
jogczimet is szereztek mindazon birtokaikra, melyeket 
idáig csak a hatóságok elnézése mellett bírhattak. Nyolcz 
évvel később (321) Konstantin már minden alattvalójának 
megengedé, hogy vagyonát az anyaszentegyháznak hagy-
hassa s az ilyen végintézkedést megtámadhatatlannak 
nyilvánitá. Kezdetben az egyházi vagyon nem volt 
mentes a közadók alól, Ambrus milanói püspök nem is 
zúgolódik ez ellen: „Si tributum petit imperátor, non 
negamus : agri ecclesiae solvunt t r ibutum; solvimus quae 
sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo : Tributum 
Caesaris est : non negatur," pedig ő volt az egyház privi-
légiumainak legtüzesebb védője. Még részleges adómen-
tességet sem engedélyezett Konstantin fia, a kihez ilyen 
kedvezményért Róma, Alexandria és Thessalonica klérusa 
folyamodott volt.2) Idővel azonban külömbséget tettek a 
tisztán egyházi javak és a birtokos papok javai között, s 
az előbbieket sajátszerű rendeltetésöknél fogva minden-
nemű világi szükséglet, közmunka stb. czéljából a meg-
adóztatás alól kivették,3) mig az egyháziaknak magán-
birtokait azontúl sem mentesitették az adófizetés alól. 

Konstanczius és Konstancz császárok (361) rendeleté-
ben már határozottabb elismerésben részesül a keresztény 
vallás, a mennyiben ez a rendelet kimondja, hogy a 
keresztény tant követők bármely városban, mezővárosban, 
faluban, erődben, gyarmatban teljes biztonságnak örvend-
jenek, mert „mi is mindenkor a hitnek akarunk örvendeni 
és avval dicsekedni, jól tudván, hogy birodalmunkat sok-
kal inkább a vallás tart ja fenn, mint a saját uralkodói 
gondunk és fáradságunk." 4) 

1) Cod. Th. 16. könyv. 1. czim. 4. törv. 
2) U. o. 16. könyv. 2. czim. 15. törv. 
3) U. o. 16. könyv. 2. czim. 40. törv. Honorius és Thodosius 

412. évi törvényök. V. ö. a 11. könyv. 16. czim. 21. és 22. tör-
vényeivel. 

4) U. o. 16. könyv. 2. czim. 16. törv. 

Ennél is erélyesebb és lelkesebb Gratianus, Valen-
tinianus és Theodosius császároknak 380. évi rendelete, 
mely a keresztény vallást expressis verbis államvallássá 
dekretál ja : „Akarjuk, hogy mindama népek, melyek enyhe 
kormányunk alatt élnek, ahhoz a valláshoz tartozzanak, 
melyre szent Péter apostol (miként az általa hirdetett 
vallás idáig bebizonyította) a rómaiakat megtanította, s 
melyet Damasus pápa is követ és Péter alexandriai püs-
pök, egy apostoli szentségü férfiú ; az pedig az, hogy az 
apostolok és az evangéliumok tanításához képest hiszünk 
az Atya, Fia és Szentlélek egyistenségében és egyenlő 
felségű szent háromságában. Ennélfogva megparancsoljuk, 
hogy a kik ezt a tant követik, magukat keresztény katho-
likusoknak nevezhessék s ezekkel szemben a többieket, 
kiket kicsapongó őrülteknek tartunk, az eretnekek rút 
nevével bélyegezzük s kinyilatkoztatjuk, hogy az igaz 
dogmától való elszakadásuk miatt becstelenséggel sújtas-
sanak, gyülekezeteik az egyház tiszteletreméltó nevét ne 
bitorolhassák s az Isten haragján kivül legyenek a leg-
szigorúbb büntetésekre elkészülve, melyeket az isteni 
sugallat által megihletett főhatalmunk rájuk kiszabni 
majd jónak lát." 5) Tehát az orthodox keresztény vallás-
nak leghathatósabb támogatása s ugyanannak minden 
attól eltérő hitfelekezettel szemben való körülsánczolása 
állami feladatot képez. 

A keresztény vallásnak ilyetén elismerése mintegy 
természetszerűleg magával hozta, hogy a császárok a 
kath. papságot igen számos és becses privilégiumokkal 
ruházták fel. A kódexnek csaknem egész 16-ik könyve 
úgyszólván egy összefüggő szabadalomlevél, mely a kath. 
papság privilégiumait tartalmazza. A kath. papok fel-
mentetnek minden köz- és magánszolgálat, minden városi 
hivatal viselése, minden személyes adó és szolgáltatás 
alól, egyben szent hivatásuk teljesítése egyenlőnek nyil-
vánittatik az állam iránti kötelességeik teljesítésével.6) 

Nagyban emelte az egyházi rend méltóságát az 
egyházi joghatóság. A legabsolutabb kormány alatt egye-
dül a püspökök élvezték azt a megbecsülhetetlen privi-
légiumot. hogy csak a saját rendjökbeliek Ítélhetnek fölöt-
tük. 7) Még főbenjáró ügyekben is csak a püspöki zsinat 
itélt a bűnösség vagy ártatlanság kérdése fölött. Kon-
stantin a nicaeai közsinat előtt kijelenté, hogy ha egy 
püspököt házasságtörésen rajtakapna, császári palástjával 
födné be őt, mert a titokban maradt büntetlenséget 
kevésbbé ártalmasnak tartá, mint a közbotrányt. A püS" 
pökök fegyelmi hatósága a klérusnak polgári természetű 
ügyeire is kiterjedt. Csekélyebb vétségek miatt nem en-
gedték a császárok a papokat a nyilvános bevádolás és 
megbüntetés szégyenének kitenni. Csak ha valamely pap 
oly büntettet követett volna el, melyet nem lehetett egy-
szerű letétellel megtorolni és jóvátenni, nem nézett a 

5) U. o. 16. könyv. 1. czim. 2. törv. A hires Baronius ezt a 
törvényt aranyosnak, jámbornak és felette üdvösnek magasztalja, 
de a mint látszik nem annyira a pogányság, mint az akkoron gomba 
módra támadó eretnekségek ellen volt az irányozva,, mert ezek 
megakadályozták, hogy a pogányok a hamisítatlan keresztény 
valláshoz juthassanak. 

6) U. o. 16. könyv. 2. czim. 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 30, 34, 38, 
40, 46, 47. törvények. 

7) Y. ö. u. o. a 16. könyv. 2. czim. 12. törv. 
7* 



52 RELIGIO. 

római biró a klérus privilégiumaira.8) A világi birák 
pedig kötelesek valának a püspökök Ítéleteit haladék 
nélkül végrehajtani. Midőn a világi birák is már több-
nyire keresztények valának, lehetett volna a pereket eléjök 
is vinni, de a hivek azért még egyre a püspöki szék elé 
vitték, hol nagyobb belátást és feddhetetlenséget reméltek, 
ugy hogy sz. Ágoston panaszkodik, hogy lelki kötelmei-
nek teljesítésében folytonosan zavarják őt mindenféle 
világi gondok, úgymint arany és ezüst, szántóföldek és 
marha, tulajdon és birtok fölötti peres kérdések, melye-
ket szintén neki kell eldöntenie. 

A papirend kiváltságai számos alattvalót arra csá-
bítottak, hogy minden belső hivatás nélkül, egyedül 
a világiakra nehezedő közterhek kikerülése végett, ma-
gát a papok közzé fölvétesse. Azonban a császárok 
ezt a visszaélést nem tűrték. Konstantin (320.) meg-
parancsolta, hogy a közszolgálat kikerülése czéljá-
ból a papok közé fölvett decuriók elbocsátandók s a 
polgári közszolgálatok teljesítésére szoritandók ; 9 ) de 
midőn azt tapasztalta, hogy e törvényt imitt-amott az 
eretnekek ürügyül használják föl arra, hogy a katholikus 
papokat a decuriói szolgálatra kényszerítsék, nem késett 
(330) elrendelni, hogy a kath. papok a közszolgálatból 
elbocsátandók, mert teljes mentességet élveznek.10) Ennek 
daczára igen gyakran támadtak kételyek a papi rend 
kiváltságai felől, a mi ujabb rendeletek kibocsátását tette 
szükségessé. Valentiniaûus és Valens császárok (370) 
elrendelik, hogy ha született curialista a papság kebe-
lébe történt fölvétele óta úgymint 10 évet háborítlanul 
eltöltött, vagyonával együtt mindenkorra mentesnek te-
kintendő, még ha a kúria őt ugyanazon idő alatt rekla-
málja, vagyonával együtt alá van vetve a városi közteher-
viselésnek. l l ) Röviddel ezelőtt pedig (369) ugyanezen 
császárok megtiltották a gazdag plebejusoknak a pap-
ságba való fölvételét.12) Ugyanők Gratianus császárral 
együtt elvül kimondják (371), hogy a kik a papi rendbe 
léptek, a városi szolgálat alól mentesek, habár az ő ural-
kodásuk előtt a polgári törvényeknek fogadtak volna is 
engedelmességet, kik azonban csak később léptek be a 
papirendbe, a polgári szolgálatra visszahivandók ; s ugyanaz 
áll a püspökökre és apáczákra nézve is.13) De már hat 
évvel későbben (377) ismét egy ünnepélyes kijelentéssel 
találkozunk, mely szerint áldozárok, diákonok, aldiákonok, 
exorcisták, lectorok, ajtárok s minden alsóbb rendű papok 
mindennemű polgári hivataloskodás alól mentesek. u ) 

Yalentinianus császár megtudván, hogy számos 
alattvalója csak lustaságát palástolta, midőn a vallás 
ürügye alatt az egyiptomi szerzetesekhez csatlakozott, 
(365) megparancsolta a keleti grófnak, hogy ezeket a 
szökevényeket a magányból, hová elrejtőzködtek, kira-
gadja és arra a méltányos választásra kényszerítse, hogy 

8) Lásd u. o. a 16. könyv. 2. czim. 23. törv. 
9) U. o. a 16. könyv, 2. czim. 3 törv. 
10) U. o. a 16. könyv. 2. czim. 7. törv. 
u ) U. o. a 16. könyv. 2. czim. 20. törv. 
lä) U. o. a 16. könyv. 2. czim. 17. törv. 
I3) U. o. a 16. könyv. 2. czim. 21. és 22. törv. 
u ) U. o. a 16. könyv. 2. czim. 24. törv. 

vagy világi javaikról is lemondjanak, vagy emberi és 
állampolgári kötelességeiket teljesítsék.15) 

(Folytatjuk.) 

Veuillot Lajos. 
— Gyászlesséd. Mondotta 1899. ncv. 9-én mgr Hazera 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115. 1.) 

(Folytatás.) 

Nincs mozzanat a keresztény hős életében, melyet 
titkolni kellene. Megsebesítette szeretett barátjait, de hi-
szen ők nagyobb sebeket ütöttek rajta. Szivének ez fáj t 
legjobban. Müveiben maga is bevallja, hogy bizony mint 
ember már-már visszalépett volna a harcztérről, ha mint 
keresztényt kötelesség-érzete ettől vissza nem tartotta 
volna. „Ezen háborús élet — irja egy helyen — melyet 
én folytatok, inkább hitem nyilvánulása, mint szivemé!".. 

Azok a harczosok, kik ugyanazt az ügyet, de kü-
lönböző módon védelmezték, nincsenek többé, egyesíté 
őket ott a siron túl az Isten békéje ; egyformán szerették 
az Egyházat, egyforma bátorsággal keltek védelmére, 
mindig tiszteletnek örvendtek — még a világ szemében 
is — mert küzdelmük mindig veszélylyel járt . Egy és 
ugyanaz a szent czél lebegett szemük előtt : megvédeni 
Isten törvényeit és jogait, csak a módokbaa tértek el 
egymástól. Természetes, hogy ez eltérés némi heveske-
déssel, keserűséggel is járt . Ma azonban, midőn e panasz-
hangok elnémultak már, megvan engedve, hogy mi — 
kik a szabadságért vívott eme küzdelmek jótékony hatá-
sait, élveztük — levonjuk magunk számára a tanulságot, 
hogy mi — kiknek tekintete az ég egy azon pontjára 
irányul; mi — kiknek ugyanazon akadályokkal, ugyan-
azon nehézségekkel kell megküzdenünk, — ne daraboljuk 
fel erőinket, hanem egy uton haladjunk ; és ha megtör-
ténnék — hisz emberek, gyönge emberek vagyunk, — 
hogy az eszközök és fegyverek megválasztásában eltérünk 
egymástól, ne feledjük, hogy Isten — bármely széles 
legyen is ismeretkörünk s bármily hatalmas egyéni szel-
lemi tehetségünk — fejünkké tette a pápát, azért, hogy 
tanácsadónk legyen, hogy minket egyesítsen s kormányoz-
zon : ne feledjük, hogy akkor cselekszünk legokosabban 
s legbiztosabban, ha az ő szavát követjük és útbaigazítá-
sai szerint irányítjuk lépteinket. 

Keresztény Hallgatók ! 
Mi nem engedelmeskedtünk mindnyájan Atyánknak^ 

vezérünknek, kormányzóknak ugy, amint azt tennünk 
kellett volna ! Nem akartuk mindnyájan megérteni azt a 
nagy szeretetet, a melylyel a pápa ugy irántunk, mint 

15) U. o. 12. könyv. 1. czim. 63. törv. A császár ministerei 
ennek a törvénynek az értelmét kitérjesztőleg magyarázták, mert 
túlbuzgóságukban feljogosítva tekintették magukat arra, hogy a 
fiatal és erőteljes szerzeteseket a hadseregbe besorozzák. Egy gOOO 
lovas és gyalog katonákból álló csapat Alexandriából a közelfekvő 
Nitria-pusztába indult, melyet 5000 szerzetes benépesített. A kato-
nákat fanatikus ariánus papok vezették s mondják, hogy azokban 
a klastromokban, melyek az uralkodó parancsának ellenszegültek, 
nagy mészárlást vittek végbe. L. Gibbon XXV. fej. . 
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szeretett hazánk — Francziaország iránt viseltetett. Adja 
Isten, hogy a büntetés, melyet vakságunkért és elégedet-
lenségünkért megérdemeltünk, ne legyen túlszigoru! 
Adja Isten, hogy ne érjen a közel jövőben, hogy legyen 
időnk szemünket felnyitni és jobb útra térni! 

Vitéz férfiak voltak és a hazaszeretet hevité keb-
lüket, mint Macchabeus Júdás1) katonáit és papjait, kik 
zászlója alá sorakoztak s türelmetlenül várakoztak, hogy 
megmérkőzhessenek Izrael ellenségeivel; s mivel nem 
tudták bevárni parancsnokuk rendeletét, előre törtek, 
elestek, elpusztultak, mert — mint a szentirás mondja — 
nem tudván engedelmeskedni, nem voltak hivatva, hogy 
Izraelt megmegmentsék. 2) 

Veuillot Lajos mindig engedelmes volt s ebben 
rejlett végtelen ereje; meg volt lelkében az a büszkeség, 
a mely a férfiút illeti meg, meg volt benne az az alázatos-
ság, mely szenteket nevel. Mily megadással fogadta, 
midőn IX. Pius arra figyelmeztette őt, hogy buzgósága 
által sokszor nagyon is elragadtatja magát és hogy oly-
kor túllő a czélon ! Meglepte őt az a figyelmeztetés, a 
melyre nem tartotta magát méltónak s rögtön belátta 
annak jogos és üdvös voltát s mig ellenségei ezen ujong-
tak, ajkai hálát rebegtek a Mindenhatónak, a ki ezen 
világossága által megmutatta neki az ut veszélyeit ; meg 
akarta csókolni a pápa kezeit, de az egész váratlanul 
megakadályozta őt ebben és igy szólt hozzá: „Az isteni 
kegyelem sokszor kíméletlenül érinti az embert; ez nem 
kevésbbé az isteni malaszt megnyilvánulása." 

Ö minden figyelmeztetésben és kegyelemben az 
Isten ujját látta, s bár napjai dicső tevékenysége köze-
pette észrevétlenül multak, érezte, hogy azok meg vannak 
számlálva; azt szokta mondani, hogy a keresztény ember 
eletében mindig van egy nyitott ablak, mely az égre néz, 
s bármit tegyen is, tekintete mindig az égre esik. „Ha 
Isten egy hét múlva magához szólitana, azt hiszem ké-
szen találna!" 

Három évet engedett még Veuillot Lajos számára a 
Mindenható az életből, s ő a három évet keresztény 
módon használta fel — nem annyira a pihenésre mint 
inkább arra, hogy lelkét az imában és türelemben 
nemesítse. 

Oh! ő valóban megérdemelte a nyugalmat, mert 
bevégezte munkáját ; méltó helyet foglalt el a világ val-
lásos sajtójában ; odavezette a társadalmat, hogy az Egy-
házzal foglalkozzék ; az ő érdeme, hogy nem volt már 
tiltva azontúl Istenről beszélni a szalonokban és világi 
egyesületekben, ő volt egyike azoknak, a kik Istent visz-
szahozták az emberek közé. Hosszú és kinos munkát vég-
zett; erős zár volt azokon a kapukon, melyeket neki 
újból fel kellett nyitnia, hatalmas és szinte legyőzhetet-
len az áradat, a melyet vissza kellett szorítania. A rideg 
közönyösség nagyon elharapódzott már, a feledést annál 
nehezebben lehetett legyőzni, mert szándékos volt, mert 
már előszeretettel viselkedtek iránta az emberek, s mert 
sokan már csak azért is feledtek, hogy a bántó élczek-
nek és gúnyolódásoknak elejét vegyék. S ime! a kapuk 

1) Macôhab. 1. 60. 61. 67. 
2) U. ott 62. 

megnyíltak, az ár visszafolyt medrébe, a rossz hajlamok 
megszűntek, a jég megtörött s Isten emléke újra ébredni 
kezdett; nagy és szent lett ismét neve s az emberek 
szinte önkéntelenül vették ajkukra. Igen, a munka be volt 
végezve s eredménye ma is megvan. Veu'llot Lajos meg-
érdemelte a nyugalmat, mielőtt a jó és hű szolgák örök 
álmára szemeit lehúayta volna. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Mojláth püspök IX. körlevele. — 
A körlevél első részében hálát ad a jó Istennek, 

hogy apostoli útját a székely-udvarhelyi esperesi kerület-
ben szerencsésen bevégezhette; sok jót és nemeset látott 
és tapasztalt, mi atyai szivét örömmel töltötte el ; ezen 
örömét azonban egy s más körülmény megzavarta. Ezután 
elősorolja azon hiányokat, melyeket eddigi kőrútjaiban 
észlelt azon szilárd reményben, hogy ezek teljesen meg 
fognak szűnni. Ilyen hiányok : sok templomban nincs 
rendes gyóntató • szék ; a tabernakulum forgó szerkezetű; 
az egyházi ruhák, fehérneműek sib rongyosak és piszko-
sak; sok helyütt a tabernakulumban őrzik a szt. olajakat; 
egyes plébániákban 11—12 éves gyermekek még nem 
járultak a penitencziatartás szentségéhez ; ismét egyes 
plébániákban a nép a közös imákat nem mondja a pap-
pal vagy a pap után, legfennebb a kántor mormogja azo-
kat az orgona mögül; az egyház nyelvét önkényüleg fel-
cserélik a hazai nyelvvel ; a matrikulák hiányosak ; a 
püspöki körleveleket kellőképen meg nem őrzik a plé-
bánia történetét nem mindenhol írják ; a vasárnap dél-
utáni katechesisek nincsenek meg ; a hittant sok parochi-
alis iskolában a kántor vagy tanitó tanítja, holott ez 
magának a papnak kötelessége stb. — (Hát bizony, mind 
ezek lényeges bajok és hibák, melyeket azonban egy 
parányi jóakarattal és anyagi vagy szellemi áldozattal 
vajmi könnyen el lehet enyésztetni.) A körlevél hozza 
ezután a papszenteléseket, az országos kath. nagygyűlésre 
való buzdító felhívást s néhány rendeletet s a maros-
portusi plébániára pályázatot hirdet. Végül jelzi, hogy 
Gyulafehérvárt f. é. augusztus 27-től 31-ig lesznek a papi 
lelki gyakorlatok, a melyekre való jelentkezés lpgkésőbb 
augusztus 15-ig Bálás Endre dr papnev. intéz, viczerektor 
úrhoz intézendő. 

Köln. Zsidó-küldöttség az érseknél. — Dr Simar 
érseket a kölni zsidó hitközség küldöttségileg kereste föl, 
hogy uj méltóságában üdvözölje. 

Dr Frank rabbi ez alkalommal igy szólt az ünne-
pelthez : „Engedje meg kegyelmes urunk, hogy mint a 
kölni hitközség képviselői legfőbb egyházi méltóságának 
elfoglalása alkalmával tiszteletteljesen üdvözöljük. Amily 
idős a kölni egyházmegye, ugyanoly idős a zsidó lakos-
ság is ; s a kölni érsekek mindig barátságos és jóakaró 
érzülettel viseltettek a zsidóság iránt. Főleg a középkor-
ban nyújtottak a szorongatottaknak segítséget és támaszt, 
midőn a zsidóság a tévútra vezetett tömeg fanatizmusától 
igen sokat szenvedett. De különösen kegyelmességed 
utolsó elődjének Krementz ő eminencziájának emlékezete 
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feledhetetlen s nagyra becsült a zsidó nép előtt. S mint 
ilyet üdvözöljük kegyelmességedet is, remélvén, bogy a 
mult tradiczióit tovább folytatni kegyeskedik. Kegyelmes-
séged mint egyetemi tanár Bonnban a katholikus ifjú 
levitákat tudományra oktatta, jeles dogmatikai müvet is 
irt, később mint paderborni püspök hiveit bölcsen, szere-
tettel és szeliden vezette s ahol szív és lélek lakozik, ott 
minden ember számára ezer áldás forrásozik. 

Vajha kegyelmességed hitének és istenfélelmének, 
szeretetének és humanitásának magva, melyet nagy egy-
házmegyéjében elhint, bő termést hozna, vajha főpásztor-
kodása alatt a nyáj békességben és egyetértésben élne és 
minden vallás követője szeretetteljes érzülettel viseltetnék 
egymás iránt s végül vajha az isteni Gondviselés kegyel-
mességedet óvná, hogy még számos évtizeden át áldáso-
sán működhessék a kölni egyházmegye élén s beteljesed-
nék kegyelmességeden Izaiás szavai: „Az Eg vezéreljen 
téged . . . s légy olyan, mint a forrás, melynek vizei 
sohasem apadnak ki". Isten adja. Ugy legyen. 

E szavakra az uj érsek igy válaszolt: 
Köszöni a zsidó hitközség barátságos üdvözlését, 

melylyel szemben mindenkor a legjobb indulattal viselte-
tetik. Valamint kétezer év előtt a zsidó nép legnagyobb 
férfia a rómaiakhoz irt levelében e kérdésre : Miben áll a 
zsidók elsőbbsége a pogányok fölött? igy felelt: Abban, 
hogy Isten szavának birtokában vannak és „hogy ők a 
szövetség népe", ugy ő is elismeri ezen előnyüket. E 
vallási álláspontból kiindulva, valamint a keresztény alap-
törvényből kifolyólag szeretettel van irántuk. Ezen ér-
zületet mindenkor megtartja s adott alkalommal kifeje-
zésre is juttatja. ha valamikor" igy fejezte be az 
érsek szavait, „vallási dologban válaszfal képződik közöt-
tünk, erősen reméljük, hogy lesz idő, midőn egy pásztor 
leend és egy akol. Még egyszer köszönöm megjelenésüket 
és remélem, hogy kifejezett kivánságuk az én javamra s 
az önök hitközsége javára teljesülésbe meend". 

Vájjon vágyódik-e a rabbi ur azon idő után, midőn 
egy akol és egy pásztor l e e n d . . . ? 

Olaszország. A keresztény egyházak egyesítése. — 
Mindnyájan tudjuk, hogy dicsőségesen uralkodó sz. 

Atyánk mily nemes buzgalmat fejt ki az összes keresz-
tény egyházak egyesitése érdekében. Magasztos tervének 
sarkalatos pontja, hogy a kisázsiai egyházakat, az orosz 
egyházat és az anglikán egyházat a katholikus egyházzal 
egybeforrasztja. A terve nem sikerült mind ez ideig de ily 
korai megvalósulását a pápa sem várta. Érdekes világot 
vet ezekre a munkákra Bokorikin orosz irónak római 
naplója, a mely az imént jelent meg. Bokorikin 1897. és 
1898-ban tartózkodott Rómában és többször beszélt a 
pápával. Nevezetes e beszélgetések közt az, a melyet az 
orosz iró 1898-ban folytatott a pápával. Ekkor a római 
Kúriának Oroszországhoz való viszonya is szóba került. 
— Tegnap, mondotta a pápa szokatlanul élénk hangon, 
az orosz követet fogadtam és előtte kifejeztem azt az 
óhajtásomat, hogy Oroszországgal a lehető legjobb 
viszonyban éljek. Minden alkalmat felhasználva, folyton 
a lelkükre kötöm az önök országának határánál működő 
katholikus lelkészeknek, hogy vallási kérdésekből ne 

csináljanak politikát, és hogy mindig kövessék a vallás 
tanitásait. A keleti főpapokat, a kik a pápa főhatalmát 
elismerik, mindig figyelmeztettem, hogy minden hatalom 
Istentől való s hogy engedelmeskedjenek törvényes uruk-
nak, a szultánnak. Ezután rátért egy tárgyra, a melyről 
oroszokkal szemben mindig szívesen szokott beszélgetni, 
arra tudniillik, hogy mennyire kívánatos, hogy az egy-
házi főhatalom, a pápa é3 a leghatalmasabb világi hata-
lom, a czár, békés egyetértésben éljen. Oh, akkor ered-
ményesen lehetne megküzdeni minden káros törekvéssel 
szemben, a nihilizmussal és a német nihilizmussal. Bobori-
kinnek sikerült elérni, hogy a pápa ezután a keleti és a 
nyugati egyház egyesüléséről kezdett beszélni. XIII. Leo 
pápa lehetségesnek tartja a két egyház egyesülését. — 
Vannak persze vitás kérdérdések, szólt a pápa és egyen-
kint fölemiitette az ellentéteket. De mindezek nem legyőz-
hetetlen akadályok. Minden egyház, a mely a keresztény 
tradicziókat megtartja, megóvhatja szertartársait, ha csak 
a hierarchia elvébe nem ütköznek. Örömmel látom, fejezte 
be a pápa, hogy még Anglia is a legutóbbi időben más-
ként viselkedik a kath. egyházzal szemben mint eddig 
tett. Arra persze gondolni sem lehet, hogy a protestáns 
vallással megegyezésre jussunk. 

T Á R C Z A . 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alteram Gyula. 
(Folytatás.) 

Hatszáz év múlt el azóta, hogy Dante Itália illatos 
levegőjét magába szívta; hatszáz év hosszú szaka fedi 
el tőlünk őt, de nevének varázsa nemhogy csökkent 
volna, hanem gyarapodott; nemhogy elfelejtették volna 
őt, hanem mindig meg-megujuló tiszteletettel s csodálat-
tal közelegnek feléje. Művei halhatatlanná teszik, termé-
szetesen emberi értelemben ; de bátran mondhatjuk, hogy 
mig ember élni fog, kinek a szép és nemes iránt van 
érzéke ; ki nincs teljesen a föld porához ragadva erkölcsi-
leg, hanem felül tud emelkedni ezen, hogy közelebb jus-
son az Ismeretlenhez; ki nem hagyja tagjait békóba 
veretni a felvilágosultság ostoba emlegetésével, hanem 
fürkész kikutatlan dolgokat: egyszóval, ki az idealizmushoz 
közelebb áll, mint a realizmushoz: addig Dante is élni fog, 
addig el nem tűnik a halhatatlanok közül. Egy „Dlvïna 
Commed a" mindenkinek, ahhoz értőnek, eszébe juttatja, 
hogy nem lehet közönséges ember, ki azt irá, hanem az 
istenségnek ihletése, fénye, bölcsesége kellett, hogy rá-
szálljon, különben ilyet nem alkothatott volna. 

Dante költői tehetségét a világszerte ismeretes, már 
előbb említett Dívlua Commedián kívül, más kisebb pró-
zai s verses irásműben is ragyogtatta. Ezek: Vita Nuová, 
azaz „Uj élet8 ; „Convito" a mi körülbelül a „Lakoma" 
(Convivium)-nak felel meg s a „De Monarchia". — Azon-
kívül egy csomó sonett is őt vallja mestergnek. — A 
„Vita Nuova" avval foglalkozik, hogy mily teljésen u j 
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életet kezdett élni akkor, mikor Beatrice kedves alakját 
meglátta s hogy mennyire megváltozott, midőn meggyő-
ződésből a császárpártiakhoz pártolt. A „Convito" pedig 
az életében előfordult eseményeket tárgyalja. A „De Mon-
archia" az egyetemes világcsászárság általa is pártolt esz-
méjét támogatja, annak lehetőségét fejtegeti s vonzódását 
a németek császárjához kimutatja. Ez a munka 1310-ben 
készült el, mig az előbbi kettő 1300 körül, mikor azt, 
hogy igazi ghibellin-érzelmű, bebizonyította azzal, hogy 
egyik leányát „Imperia" névre kereszteltette. Ránk nézve 
azonban legnagyobb érdekességü legszebb müve: a „Dïvïna 
Commëdia" azaz „Isteni Színjáték." De mielőtt ennek 
mélységeibe bele tudnánk pillantani, hogy gyenge sze-
münk könnyebben megszokhassa a nagy napfényt, keres-
sük fel azon lángelméket, kik megkísértették a mélység-
ben való bolyongást, a fénybe való tekintést. Nagy em-
berek voltak ezek, mégis elszédültek a roppant mélység 
látása felett. Sysiphusi erővel kell tehát a herostratesi 
magaslatokra felkapaszkodnunk ! 

A kik Dante „Isteni Szinjáték"-ának szövegét kezd-
ték magyarázni, a nagy költőnek honfitársai, olaszok vol-
tak. Dante Péter, a költő fia, Boccaccio, a humanismus 
hivatott úttörője, Imolái Benvenuto, da Buti Francesco, 
Ottimo Commento nem egy kiváló commentárral gazda-
gították a müvével foglalkozó irodalmat. Ezektől a néme-
tek vették át a fonalat s buzgó magyarázóivá váltak a 
„Dïvïna Commédiá"-nak. Ezen a téren különösen kitűnt 
közöttük : Witte, Notter, Streckfuss, Ruth, Delf, Kanne-
giesser s még több kiváló német iró. Hogy nagyobb 
fáradságot érdemes fordítani a Dante-tanulmányokra, ki-
tűnik abból, hogy még fejedelmek is látható előszeretet-
tel foglalkoztak Danteval. Igy János, szász király is, ki 
Philaletes néven nyújtott fáradságos munka gyümölcse 
gyanánt nyert commentárokat a világnak, kitűnő tanul-
mányozó volt. Nem kevésbé iparkodtak a müveit világ 
számára könnyen élvezhetővé tenni az „Isteni Színjátékot" 
az angolok és francziák közül is sokan. Macaulay, a nagy, 
hírneves angol történetíró, Longfellov ; Ratisboane, Artaud 
de Montor, Ozanam stb. nagy erőfeszítéssel tudtak csak 
eredményeket felmutatni. Hála a magyar irodalom fejlett-
ségének, már közülünk is elegen foglalkozhattak és fog-
lalkozhatnak e fáradságos, de bőven jutalmazó munkával. 
Legkimeritőbb jegyzeteket készített Dante főművéhez 
Szász Károly, híres műfordítónk és költőnk, ki az Aka-
démia megbizásából fordította le magyarra a nagy művet. 
Jelenleg már a harmadik részszel is elkészült. — Továbbá 
Széchenyi Antal gróf, Angyal Dávid dr, katholikus áldozó-
pap s Csicsáky Imre, ki a „Dívina Commëdia" harmadik 
részét fordította ugyancsak le, abból is teljesen csak 7 
éneket, de jegyzetei az egyes énekekhez valóban jó szol-
gálatot tesznek a tanulmányozónak a számos analógiák 
folytán. Több oldalról vizsgálta a hármas művet, lehetőleg 
feltárta előttünk annak kincseit, búvárkodott a mélysé-
gekben s számos drága-gyöngy gyei gazdagitotta irodal-
munkat. „A jelenkor költészete Olaszországban", Beatrice, 
mint az egyház jelképe Dante Dïvïna Commëdia művé-
ben", „Dante politikája", Dante bölcselete", „Dante 
theologiája", s „Dante orthodoxiája", „Róma és Florencz", 
valamint az egyes részekről egyéb aesthetikai dolgozatok 

mind figyelemreméltó munkák a mű megismerésére, 
melynek szépségeibe pillantva Aranynyal igy kiált fe l : 

Ezelőtt . . . az ember 
„Mintha lábait szentegyházba tenné, 
Tmádva borul le, mert az Istent sejti. 

E mélység fölött az értelem mérónja, 
Mint könnyű pehely száll, fönnakad, föllebben, 
De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 
S a gondolat elvész csodás sejtelemben. 

Nem ismert világnak érezi nyomását, 
Kettegő örömnek elragadja kéje, 
A leviathánnak hallja hánykódását, 
Az Úr lelke terül a viznek föléje."' 

(Arany : Dante.) 

S ha ezek a fényes nevek, melyeket részint idegen 
nemzetségü, részint magyar írók vallanak tulajdonuknak, 
nem elégségesek annak bebizonyítására, hogy Dante a maga 
nemében páratlan, úgy erről nekünk elég bizonyságot 
tehet az, hogy jóllehet már 600 év mult el azóta, hogy 
az „Isteni Színjáték" megpillantotta a világot, még min-
dig ugyanaz a varázsa, mint volt azelőtt, még most is 
ugyanoly buzgalommal hallgatják magyarázását a számára 
külön felállított egyetemi tanszékeken Olaszország nagyobb 
városaiban. 

Mindezek a körülmények mutatják leginkább, hogy 
mit nyújtott Dante a világnak, az emberiségnek. Magával 
a művel azonban csak a közel jövőben ismerkedhetünk 
majd meg ! 

(Folytatjuk.) 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

IV. 

A nagyszombati királyi-érseki Konviktus az 1899— 
1900. tanévre; Közli Kőhalmi József kormányzó. Nagy-
szombat 1900. 8-r. 49 lap 7 képpel. 

Pázmány Pé te r Konvik tusa alapítása óta a 275-ik 
t anéve t tö l tö t te be. Er rő l az intézetről az érseki fő-
gymnas ium tanévvégi Értes í tőjével kapcsolatosan je lent 
meg a füzet . A 32 lapra te r jedő tör ténelmi ismertetés 
a magyar nevelés és iskolázás tör ténetében számottevő 
dolgozat. I. A nevelő intézet vezető személyzete 17 
tagból áll. Az intézeti növendékek száma 95. II . Okta-
tás. I II . Nevelés és fegyelem. IV. Aesthet ikai és szónoki 
nevelés. V. Testi nevelés. VI. Egészségi állapot. VII . 
Napirend. VIII . A kir. érseki Konvik tus fegyelmi 
szabályai. IX . A kir. érseki Konviktus programmja . 

V. 
A pécsi püspöki tanítóképző-intézet Ér tesí tője az 

1899 — 1900-iki tanévről : Közli Döbrössy Alajos pécsi 
székesegyházi t. kanonok igazgató. Pécs 1900. 8-r. 192. 1. 

Tartalom. Szentséges atyánknak, XI I I . Leo pápá-
nak a jubi leumi szentévet hirdető levele. Megyés püs-
pök urunk körlevele, melylyel a jubi leumi szentévnek, 
és a magyar katholiczizmus kilenczszázados fennállásá-
nak, a kath. iskolákban való megünneplését elrendelni 
méltóztatot t . A tanitóképző-intézet i i f júságnak jub i -
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leumi ünnepélye alkalmával Hradek Kárólv hitoktató 
által t a r to t t ünnepi beszéd. Kell-e külön tan terv az 
osztatlan népiskoláknak ? Visszapillantás a lefolyt 1899— 
1900-iki iskolai. évre : a) Az intézet újjászervezése, b) 
A tanév megnyitása, c) Segélyezés, d) Tanitóképezdei 
segélyalap, e) Tanulmány és fegyelem, f) Egészségi 
viszonyok, g) Tanszereink, h) Ünnepélyek. Az ápril 
11-iki ünnepélyen Vörös Mihály tanár által mondot t 
beszéd i) A közönséggel való érintkezés, k) Felsőbb 
hatósági, és egyéb intézkedések. Megyés püspök urunk-
nak az egyházmegye papságához és tani tói karához, a 
taní tók gyermekei számára létesítendő tápintézet ügyé-
ben intézett főpásztori szózata. A tanitóképző-intézet i 
tanárok nyugdi ja ügyében, a magas kormánynak vala-
mennyi f t . róm. kath. és gör. kath. egyhm. főhatóság-
hoz intézett átirata. 0 méltóságának, a megyés püspök 
urnák 1900. évi ápril 2-án kelt körleveléből, a taní tók 
önképzésére vonatkozó, és megszívlelésre valóban 
érdemes szavai. Egyházmegyei tanhatóság, és tanár-
testület. 

Bevégzett tananyag. A) A képzőintézetben, a) A 
tanítójelöltek gyakorlat i kiképzése, b) Az egésznapi 
tanítások jellemzése, c) Szemelvény a felsorolt tanítási 
leczkék közül. B) A gyakorló iskolában Könyv tá r 
(tanári). Könyvtá r (ifjúsági). Vizsgálatok. Tanképesi tő 
vizsgálat. Statisztikai kimutatás . A tani tóképző-intézet 
növendékeinek érdemsorozata. A gyakorlóiskolások 
érdemsorozata. Tudnivalók, és a jövő tanév megkez-
désére vonatkozó utasítás. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo a Szentsir templomának. Mióta a 

pápaságot világi hatalmától és javai tól megrabolták, 
úgyszólván csak a kathol ikus híveknek a szentszék 
rendelkezésére bocsátot t adományaiból képes a, pápa a 
missziókat, szegény egyházakat és egyéb kulturális 
intézményeket anyagilag is támogatni . A jeruzsálemi 
Szentsir temploma az idők folyamán igen sok aján-
dékot kapot t különféle nemzetektől és uralkodóiktól, 
csak éppen a pápától nem. Azér t X I I I . Leo pápa a 
szent év alkalmából gazdag ajándékot fog küldeni a 
Szentsirra, mely a huszadik század ajánlását a Meg-
váltónak fog ja jelképezni. Az ajándékozásról már 
értesí tet ték is Piavi jeruzsálemi patr iarchát . 

— Olaszország. A sz. év „fiaskó"-ja. A római 
liberális sa j tó a mult évben nagy lelki örömmel jöven-
dölgette, hogy a sz. év nagy fiaskóval fog végződni ; 
jövendölései t az apostoli szentszék befolyásának hanyat-
lására s a valláserkölcs gyengülésére alapította. Nos 
ugyanezek a liberális lapok ma már, mikor pedig a 
sz. évnek csak egyik fele zaj lot t le, kénytelenek be-
ismerni, hogy a fiaskó nemcsak hogy elmaradt, de 
ellenkezőleg annak példájá t szolgáltatja, hogy nagy 
hatást keltet t a világ legmesszebb pont ja in lakó 
hivekre is. Csak egy pár adatott akarunk fel tüntetni 

arra nézve, hogy a sz. év mily óriási arányokban 
érezteti hatását az örök városra. 1900. év márczius 
15-től május 15-ig, tehát két hónap alat t a római köz-
úti vaspályák jövedelme 2 és fél millió lírára rúgott, 
vagyis jóval többre, mint az egész 1899. év folyamán. 
Ugyan ilyen arányok állanak az olaszországi vasutakra 
nézve is. A mi pedig a római postaforgalmat illeti egy 
hónap folyama alatt akkora, mint az előző évek 18 
hónapja alatt összevéve. Tehát nincs fiaskó, hanem 
inkább fényes bizonyíték arra, hogy a szentszék be-
folyása nem csökkent s hogy a vallás erkölcs mind-
jobban emelkedik. 

— A kilenczszázados emlékünnepről értesülésünk 
szerint Nagy-Boldogasszony napján a püspöki kar 
utolsó tanácskozásán ugy intézkedett , hogy az eszter-
gomi érsekség suffraganens püspökei Esztergomban, a 
püspöki kar tagja i pedig élükön a váradi bíboros 
püspök úrra l Székesfejérvárott vesznek részt az ünne-
peken. A mint tehá t pár nap előtt dr Steiner Fülöp 
székesfej érvári püspök ur megtámadtatása alkalmából 
is jeleztük, az orsz. kath. ünnep egyik jelentősebb 
része az ős koronázó városban, Székesfejérváron fog 
lefolyni, a hol Szent Is tván koponyájá t őrzik. 

— Magyar zászló a Lateránban. A szent évnek a 
lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti jnbileumi zász-
lajára adakoztak ujabban : özvegy Banovszky Károlyné 
1 korona, Banovszky Gyula m. kir. dohánybeváltási hiv. 
főnök Barcs 1 kor., Rak Bálint déli v. felügyelő Barcs 1 
k., Zánszky B. pénzügyi szemlész Barcs 30 fillér, Tomor F. 
Budapest 2 korona, Michlbach Ferencz plébános János-
föld 2 korona, özvegy Csekonics Jánosné grófné Zsom-
bolya 10 korona, Kohl Medárd dr pápai prelátus Bala-
ton-Füred 20 korona, Mórász Antal esperes-plebános 
Kéménd 20 korona, Püspöki Iroda Szatmár 40 korona, 
Kovács Istváa gazda Gyerk 10 korona, Bácsi János 
gazda Gyerk 2 korona, Vucskics Gyula dr plébános 
Nagy-Várad 5 korona. Összesen 721 korona 70 fillér. 
Zsombolya, 1900. julius 12. Csicsáky Imre, pápai titkos 
kamarás, plébános. 

— Olaszország. Akczió a feszület érdekében. 
Rómában külön bizottság alakult a jubiláris év emlé-
kezetessé tételére. Ez a bizottság többek közt fájdalom-
mal tapasztalta, hogy a feszületet Garibaldi, Cavour stb. 
arczképei szorítják ki az olasz lakásokból, arról nem is 
szólván, hogy az iskolából és közintézetekből egymásután 
távolították el a feszületeket. A jubiláris év emlékezetessé 
tételére tehát azt határozták, hogy gyűjtésekből nagy 
számú feszületeket szerezzenek be s azokat első sorban 
az intézetekben és iskolákban helyeztetik el, a megmaradó 
részt pedig szétosztják jó viseletű tanulók közt azzal a 
kötelezettséggel, hogy a feszületet szülőik lakásában kell 
elhelyezniök. A gyűjtés szépen sikerült és a feszületeket 
most fogják szétosztani. A bizottság testületileg tisztel-
get a sz. atyánál és áldását kérte akcziójára. O szent-
sége nagyon kegyesen fogadta a tisztelgést és megdicsérte 
a bizottság buzgóságát. 

O V A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Valnicsek Béla hiltanár. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-uícza 56. sz.) 
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FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

katholikus egyház 
és 

az emberiség czélja. 
— I r t a : P . Denifle Suso Henriit sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Vallás nélkül — mondta a szent a tya *) — 
semmi sem szilárd, maga a jog és igazság sem. 
Ezen nyugszik minden családi s társadalmi rend-
nek alapja. Már a pogányok is belátták ez t 2 ) ; 
mer t náluk is a vallás volt az első államügy 
és Plutarch azt mondja3), hogy az állam erősebb, 
ha vallásos, mintha várai vannak. S valóban hol 
találjon a társadalom vagy állam ótalmat, ha 
elég merész volt, hogy az isteni törvényeket, 
sőt magát Is tent száműzte? Mentita est inigni-
tas sibi, mondja Dávid4) a „gonoszság önmaga 
ellen hazudott." Mindenesetre, de vájjon nem ép 
oly igazak-e a szentirás e szavai is.5) Per quae 

x) Encz ik l ika , 1864. decz. 8 . 
2) Ar i s to t . Po l i t . V I I . 8. 
3) Adv. co lo t . c. 31 . 
4) Zsol t . 26, 12. 
5) Bölcs. 11, 17. 

peccat quis, per haec et torquetur, „aki miáltal 
vétkezik, azáltal büntet tet ik." A jellemtelen 
állam ép ugy, min t a jellemtelen ember, szenve-
délyeinek karjaiba veti magát . A szenvedélyek 
nem képesek az embert csak egy pil lanatig is 
helyesen vezetni. Sőt épen, hogy nem is vezet-
nek, hanem ölnek: nem igazgatnak, hanem rom-
bolnak. Szükséges ezt bráBnyitani? Vájjon az 
ú jkor nem elég gazdag ily elijesztő példákban ? 
Mi volt a franczia forradalom első és tulajdon-
képeni oka 1793-ban? A legfőbb erkölcstörvény-
nek, a társadalom e támaszának megvetése. 
XIV. Lajos nem ismert el kormányzásában egyéb 
törvényt, min t személyes érdekeit t. i. a tulaj-
don hasznát. Ez volt minden cselekedetének 
rugója, lelke. És alig, hogy az alattvalók is 
minden törvény mellőzésével a saját érdekeiket 
nézték — ime a királynak Istentől való elpárto-
lását követ te a népnek szakadása Istentől s az 
uralkodó zsarnoksága után az alattvalók láza-
dása következett . Ha tehá t lát juk, hogy manap-
ság a forradalom mindenfelé fölüté fejét s hogy 
az — ugy szólván — a népnek krónikus bajává 
lett, ugy csak azt bizonyitják e tények, hogy a 
népeknek fejedelmeik ellen való föllázadását 
Isten s az ő törvényei ellen való föllázadás 
jóval előbb megelőzte. Isten és vallás nélkül — 
szt. Ágoston szavai szerint6) — a kormányzók 

e) De Civit . Dei V . 21. 
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és kormányzot tak összesége nem egyóbb, mint 
nagy rablóbanda. A nép, mely vallásos h i té t 
elveszté s melyre nézve erkölcstörvény nem 
létezik többé, nem tür szivesen sem uralkodót, 
sem rendet. A régi világ jellemtelensóge mia t t 
tönkre men t ; miér t? Azért, mert — mint sz. 
Pál több helyütt említi, — erkölcstörvényeit 
nem t a r t o t t a kötelezőknek. A mi korunk, hasonló 
okokból, ugyancsak a romlás küszöbén van. S 
épen ott , ahol a modern művelődés góczpontja 
van, a hol az emberiség a sa já t is teni tését ünne-
peli, o t t lá t juk ez igazságot leginkább megerő-
sitve. A jellemtelenség s az erkölcsök elfajulása 
kézről-kézre j á r ; s egyedül a jel lem egységes 
kifejezője az erkölcsös életnek, mely — hogy 
el ne fajul jon — okvetlenül a fön teml i te t t vál-
tozatlan igazságokra, mint szükséges előföltételre 
szorul. 

így t ehá t más módon is megerősi te t tük 
föntebbi ál l i tásunkat , hogy t. i. sem az ember, 
sem a társadalom mél tóságát meg nem t a r t -
hat ja , ha függő-viszonyát Istentől s az ő törvé-
nyeitől megtagadja. Azért mél tán panaszkodik 
Isten a próféta a jka iva l : „Elhagytak engem, élő-
víz kút fe jé t és maguknak ku taka t ástak, be-
omladozó kutakat , melyek vizet nem ta r tha tnak ." 
Ha az emberek gondolkozásukban ós te t te ikben 
Is tentől függnek, mivel ő a Teremtő mi pedig 
a te remtmények vagyunk, és ha következésképen 
az embernek Istenhez való viszonya, melyet a 
vallás szabályoz s valósit meg, szükséges, akkor 
a vallás az emberi méltóságot nem szüntethet i 
meg, épen azért, mer t törvény, szükségesség az 
emberre nézve. Sőt ellenkezőleg annak fényében 
az ember, még az emberi lét legalacsonyabb 
fokán is, nagynak és nemesnek tűnik föl. A 
vallás őt nem csupán Istenhez vezeti, aki vég-
czélja, hanem tud tá ra adja még, hogy bensejé-
ben egy csodálatos szépségű, végtelen ér tékű kép 
rejlik, melyet nem lát, de mégis alapja azon 
mély vágyódásnak és honvágynak, mely őt a 
legnagyobb nyomorban sem hagyja el, sőt épen 
akkor je lentkezik a leghevesebben. Es ez az örök 
boldogság, a végtelen jó elnyerése u tán való 
vágyódás. Vagy más törekvés is helyet tes i thet i 
e vágyódást? Minden létező törekszik valamire; 
hiszen a világ nem holt tömeg, ellenkezőleg, 
folytonos mozgás, munkásság ós élet ha t j a á t az 
egész vi lágegyetemet s minden egyes részét. S 
vájjon mire i rányul minden egyes létezőnek 
törekvése, ta lán önmagára vagy még valami 

csekélyebbre, min t ő maga? Bizonyára nem; 
mer t az első esetben megállapodnék s ez nem 
lenne törekvés, a másik esetben pedig ópenség-
gel hanyat lanék. A törekvés, mint azt már a 
fogalom és szó is kifejezi, valami magasabbra 
irányul. Azért lehet-e a jelen élet az emberi 
törekvésnek tula jdonképeni czélja? Hiszen ez 
nem volna törekvés, hanem hanyatlás, amennyi-
ben az egész természet alacsonyabb fokon áll, 
min t az ember. Ez egyenlő lenne a világ egye-
dül szabad ós értelmes t e remtményének az értel-
metlen természetnél is kevesebbre becsülósével.T) 

Nem, e törekvésnek magasabbra keil irá-
nyulnia, min t a mi t a jelen élet nyúj tani képes, 
s emi i te t t benső vágyódás az örök boldogság és 
élet u tán nem ámitás, ellenkezőleg szükségképen 
összefügg az emberi természet tel . Mi i t t en egy-
ál ta lán nem azon természetfölöt t i boldogságról 
beszélünk, melyhez Isten bennünket a saját jó-
akara tából fölemelt s melyre a magunk erejéből 
sem vágyódni sem azt megnyerni képesek nem 
vagyunk; — hanem már pusztán természetes 
eszünk és szivünk természetes vágyódása, törek-
vése oly életre törekszik, mely nem határolható 
a jelen élet szűk kor lá ta i közé. A lélek halha-

i t a t lansága a szivnek ós észnek ép oly követe-
lése, min t akár Isten léte. A vallás tehát , mely 
eszközt nyú j t arra, hogy e kivánságnak megfele-
lőleg éljünk, nem ép oly követelése az észnek és 
szivnek? Vagy hát mit eszközöl a vallás? Váj-
jon nem utal ja-e az embert . Ahhoz, kinek sze-
mei az emberiség ú t j a i t á t tekint ik , nem teszi-e 

! 
7) Hogy mily mélyre sülyedhet az emberi szellem, 

ha egyszer emanczipálta magát a vallás alól, azt példák-
kal hizonyitják L. Feuerbach, D. Strauss, A. Schoppen-
hauerJ. Frauenstädt és más velük rokon * zellernek, 
akik mindnyájan a vallással szemben az örök életre, mint 
alaptalanra s erkölcsi tekintetben romlandóra hivatkoz-
nak. Szerintük tehát az ember a füvet zabáló állatokhoz 
tartozik, melyek, épen mert nem állnak a természet fölött, 
czéljukat is ebben lelik meg. Mily nagyszerűnek és erköl-
csileg magasztosabbnak tűnik fel e modern bölcsészekkel 
szemben az öreg pogány Aristoteles, aki azt mondja, 
hogy az egéss természet arra törekszik, hogy az istenség 
örök és halhatatlan létében részesüljön; de a természeti 
dolgoknak ez nem lehetséges a számhoz hasonlítva, ha-
nem igenis a tulajdonság szerint (anima II, 4. gen. au. 
II, 1 ) S vájjon nem mondja-e az emberről, hogy bizo-
nyos mértékben a természet czélja, vagyis körülötte 
minden ő érette létezik? (phys. II, 2.) De ami n iattam 
van, bizonyára kisebb, mint én; tehát sohasem is lehet, 
épen mert csekélyebb nálam, törekvésemnek végczél-
p ontja. 
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figyelmessé azon kézre, mely mindent intéz és 
kormányoz, azon szivre, mely mindeneknek, még 
a legalsóbbrendűek — és legszegényebbek szá-
mára is, sőt elsősorban ezeknek nem csupán 
szeretetet hordoz magában, de a mely maga a 
szeretet? És ha az ember azon fájdalmas álla-
potban van, melyben szive szükségképen vigaszt 
és erősitést kiván, ha körülötte minden komor és 
sötét, de sőt élete is elviselhetlenné válik, — mi-
csoda más eszköz lenne képes őt ez állapotában 
ki tar tóvá tenni, egyensúlyban tartani , ha nem a 
vallás s az örök életben való remény, melyre 
természeténél fogva is vágyódik? Ám ha nincs 
meg e reménysége, ha élete, végczélja csupán 
földi, akkor vagy szerencsétlen lesz élete, vagy 
a legkétségbeejtőbb gondolatra hallgat és meg-
unva terhes életét, saját kezével vet véget 
annak. 8) (Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodorianus). 

I r t a : dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

Gondjuk volt a császároknak arra is, hogy a keresz-
tény egyház ünnepeit és szertartásait Izülsóleg t. i. állami 
törvényekkel is támogassák. 

Már Konstantin megtiltotta (321), hogy vasárnapo-
kon perbeli tárgyalások tartassanak, csak rabszolgákat 
volt szabad vasárnapokon is felszabadítani és elbocsátani,x) 
még pedig magasabb szempontból, hogy a templomban 
egybegyűlt hivek, kiknek jelenlétében a felszabadítás 
történt, ebben az aktusban is a keresztény felebaráti 
szeretet gyakorlását lássák s annak követésére buzdíctassa-
nak. Gratianus, Valentinianus és Theodosius császárok 
(380) rendelete értelmében a 40 napi böjt alatt minden 
bűnügyi vizsgálat tiltva volt, Valentinianus, Theodosius és 
Arcadius pedig (389) a vasárnapokat, a karácsonyt, víz-
keresztet, a húsvéti és pünkösdi ünnepeket törvénykezési 

8) Azon mértékben, amint a vallásos hit akár Isten-
ben, akár a lélek halhatatlanságában, megfogyatkozik, az 
öngyilkosok száma növekedik. Eboen JS közel áll az 
újkor a pogányság legelvetemültebb bölcsészeihez, a 
stoikusokhoz, kik a személyes halhatatlanságot tagadták 
s az öngyilkosságot méltányolták. (V. ö. Diog. VII, 130-
Cicero de fin. III, 18, 60.) „Jól tudom, hogy sokan ebben 
manap semmi lealázót nem akarnak látni s az öngyilkos-
ságot „a természet rendszerének" szerzőjével természetes-
nek tartják, hogy igy az élet terhét lerázzák. De oly 
emberekkel, kiknél az erkölcsi alapelvek már ennyire 
fonákok, ép oly kevéssé lehet vitatkozni, mint ezen ész-
törvény tagadóival: Lehetetlen, hogy ugyanazon dolog 
ugyanegy időben létezzék is, meg nem is." 

1) U. o. 2. könyv. 8. czim. 1. törv. 
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szünnapoknak nyilvánították. 2) Ugyanők (392) elrendelték, 
hogy vasárnapokon nem szabad circusjátékokat adni, azon 
eset kivételével, ha a császár születésnapja épen vas ir-
napra esnék,3) de Arcadius és Honorius (409) még ezt a 
kivételt is eltörölték, minek utána már korában (400) 
mindenféle szinjátékokat ünnepeken és böjti napokon 
tiltottak. Midőn a pogányok is kezdték ünnepeiket tör-
vénykezési szünnapoknak tekinteni, császári rendelet ezt 
az eljárást naint visszaélést betiltotta (395) világos jeléül 
annak, hogy ily kiváltságban csak a keresztény ünnepek 
részesülnek. 

Tudva van, hogy a 4. században a kath. egyháznak 
nemcsak a pogányok előítéleteivel, hanem különféle eret-
nekek dühöngéseivel is kellett megküzdenie. A császárok 
mindkét irányban biztosították az egyházat oltalmukról. 

Azon biró, vagy alantas bírósági személy, ki keresz-
tény embert pogány templom őrizetére kényszeríteni 
merészelt, fej- és jószágvesztéssel lakolt. 4) A Kodex tizen-
hatodik könyvének tizedik czime huszonöt császári rende-
letet foglal magában (321—435) a pogány áldozatokról 
és templomokról. Ezek közül az első világosan bizonyítja, 
hogy Konstantin eleintén (321) még elnéző volt a pogány-
sággal szemben. Azt mondja ugyanis a császár: ha meg-
állapíttatik,hogy a mi palotánkba vagy valamely középületbe 
a villám beütött, a régi szokás szerint meg kell kérdezni a 
haruspexeket, hogy ez mit jelent ; azután a legnagyobb 
gondossággal okiratot kell erről az esetről szerkeszteni, 
mely hozzánk beterjesztendő ; másoknak is megengedjük 
ezen régi szokás követését, hacsak a házi áldozatoktól 
tartózkodnak, mert ezek szigorúan tiltva vannak.5) Hogy 
mi szükség volt ezen constitutió fölvételére a kódexbe, 
annál bajosabb belátni, mert az ezután következő consti-
tutiók ugyancsak határozott állást foglalnak a pogány 
babona ellen, melyet minden csak képzelhető módón ki-
irtani törekedtek. 

Szűnjék meg valahára a babona, legyen vége az. 
áldozatok dőreségének, mondja Konstanczius, mert a ki 
dicső apánk parancsa s a mi jelen rendeletünk (341) 
ellenére áldozatokat bemutatni merészkedik, szigorúan 
meg fog büntettetni. A szigorú büntetés egy későbbi 
(346) rendelet értelmében pallóssal való kivégeztetésben s 
a kivégzett vagyonának a fiskus javára való elkobozásá-
ban állott; kellő nyomaték kedvéért egyúttal kimondatott, 
hogy hasonló büntetés éri a tartományi helytartókat és 
kormányzókat, ha ilyen bűntetteket megtorlatlanul hagy-
nak. 6) Ugyanilyen szigorú hangon rendelik el Gratianus, 
Valentinianus és Theodosius (381), hogy a ki olyan őrült» 
vagy szentségtörő, hogy akár nappali, akár éjjeli tiltott 
áldozatba részt vesz s azt hiszi vagy gondolja, hogy ilyen 
bűntett mentségéül valamely szentélyt vagy templomot 
kell fölkeresnie, tudja meg, hogy proscribálva van ; 7 ) 

2) U. o. 2. könyv. 8. czim. 19. törv. 
3) 15. könyv. 5. cz. 2. törv. U. o. 5. t. 
4) U. o. 16. könyv. 1. czim. 1. törv. 
5) U. o. 16. könyv. 10. czim. 1. törv. Azonban nemsokára a 

haruspexek a bűvészekkel és csillagjósokkal egysorba állíttatnak s 
mint „az emberi nem ellenségei" halállal fenyíttetnek, v. ö. a 9. 
könyv. 16. czim. 6. törv. (3^8). 

6) U. o. a 16. könyv. 10. czim. 4. törv. 
7) U. o. a 16. könyv. 10. czim. 7. törv. 

8* 
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kemény és kinos büntetéssel fenyegetik (385) azokat is, 
kik az áldozati állatok májából és beleiből jósolni próbál-
nak. Minthogy azonban a pogány cultus ennek daczára 
sem szűnt meg mindjárt, folyvást ujabb-ujabb rendeleteket 
bocsátanak ki a császárok.8) Igy p. elrendelik (391) : 
senki se szennyezze be magát áldozati állatokkal, senki 
se öljön le ilyen ártatlan állatokat áldozat kedvéért, senki 
se lépjen be a kápolnákba, senki se kerülje meg a templo-
mokat, senki se merüljön el az emberkézzel faragott 
bálványok nézésébe, nehogy mind az isteni, mind az emberi 
törvények szerint bűnbe essék. A birák pedig tartsák 
szem előtt ezt a szabályt : hogy ha valaki közülök a 
pogány szertartáshoz szitva bárhol akár útközben, akár a 
városban imádás szándékával egy templomba betérne, 
legott büntetéskép 15 font aranyat, alantosai is ugyan-
annyit tartoznak lefizetni, netaláni ellenszegülés esetében 
pedig erről azonnal jelentés teendő.9) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Jubileumi főpásztöri szózat. — 

Tisztelendő testvérek ! 
Az idei virágvasárnapján kelt III. számú körlevelem-

ben közöltem veletek, tisztelendő testvérek, azt a levelet, 
melyet Magyarország biboros herczegprimásához és püs-
pöki karához intéztem, s melyben arra kértem őket, 
hassanak oda Rómában, hogy a jubiláris búcsú kegyelme 
már ezen évben adassék meg hazánknak. 

0 eminencziája azóta arról értesített, hogy ezen 
indítványomat és kérésemet Rómában tolmácsolta az ille-
tékes tényezők előtt, de hogy az nem volt teljesíthető. 

Igy állván a dolog, nincs egyéb hátra, mint az, 
hogy mindazok, kik nem mehettek és az idén már nem 
is fognak Rómába mehetni, hogy az örök város megláto-
gatásával és ájtatosságuknak ottan való elvégzésével már 
az idén megnyerjék a jubiláris búcsú kegyelmét, azokkal 
egyetemben, kik ott voltak, s még oda fognak menni, s 
kik említett körlevelem szerint itthon is megnyerhették 
a teljes búcsút, itthon két más jubileumon vegyenek részt, 
és pedig olyképen, hogy az is leikök üdvösségére váljék. 

Ez a két jubileum a kereszténység 1900-ados, és e 
mellett a kereszténység Magyarországon való fennállásá-
nak 900-ado3 jubileuma. 

Az elsőnek tulajdonképeni határideje a folyó évi 
deczember 31-ike és az 1901-ik év január 1-je ; ekkor 
lép ugyanis a keresztény vallás földön való uralmának 
19-ik századából a 20-ikba, ez a kereszténység század-
végi fordulója. Minthogy ez még csak mintegy félév 
múlva lesz, bővebben más alkalommal fogok róla meg-
emlékezni, de már most is arra kérlek, tisztelendő test-
vérek, hogy e tárgyról az év hátralevő részének folya-
mán. felhasználva a kedvező alkalmakat, többször szóljatok 
híveitekhez, hogy azok e nagy fontosságú világ- és egy-
háztörténelmi eseményről kellő tájékozást nyerve, elő-
készülhessenek annak az év végén való méltó megünnep-

8) U. o. a 16. könyv. 10. ezim. 9. törv. 
9) U. o. 16. kënyv. 10. czim. 10. törv. 

lésére. E czélból újra hangoztatom előttetek, a miket 
1899-iki X. számú körlevelem 7-ik lapján mondottam, s 
újra felhívlak arra, hogy azon szép eszméket, melyeket 
Prohászka Ottokár, esztergom-főegyházmegyei áldozár 
„Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katho-
liczizmus 900-ados jubileumának ünnepére" czimü jeles 
müvében fejteget, olvasgassátok és használjátok fel hívei-
tek kioktatására. 

Es, bár ez a jubileummi ünnepély, mint fentebb 
mondottam, ez év utolsó napján, és a jövő év első napján 
fog teljes egyházi pompával megünnepeltetni, annak mint 
egy előfutárjaiképen a jelen év hátralevő részében is kell 
egy-egy, erre vonatkozó ájtatosságot tartanunk. 

Ilyen ájtatosság volt mindenekelőtt az, hogy hívein-
ket és szeretett hazánkat Jézus szent szivének oltalmába 
és irgalmasságába ajánlottuk, a mint erre nézve f. évi Y. 
számú körlevelemben utasítottalak. 

Ez volt pápa ő szentségének világos szándéka is, 
melyet ő 1899. május 25-én kelt encziklykájában nyilván 
és nagy ékesszólással ki is fejtett. A jelen idők aggasztó 
volta különösen szükségessé teszi, hogy népünket a Jézus 
legszentebb szive iránti hódolatra szoktassuk. Mert ez a 
szent szív a mi egyetlen menedékünk és segitőnk azon 
bajokban, melyek mindenfelől körülvesznek. 

(Folytatjuk.) 

Oberammergau. A passió-játékról. — 
A 60-as évek óta, a midőn Brunner Sebestyén, az 

osztrák katholikus publicisztika úttörőjének remek leírá-
sából megtudtam, hogy mi az az oberammergaui passió-
játék, szüntelenül élt lelkemben a vágy, hogy ezt a 
passió-játékot, melyről Brunner Sebestyén mint a hitélet 
rendkívül hatásos eszközéről, az egész németséget felrázó 
szózatot irt, valaha megláthassam. Aágyaru most teljesült. 
Láttam az oberammergaui passió-játékot s a tekintetes 
szerkesztőség engedelmével röviden elmondom, mit érez-
tem hatása alatt s mit tartok róla. 

Az oberammergaui passió-játék már ősrégi községi 
szokás volt 1633-ban, midőn a község lakosai, rettenetes 
csapás sulyja alatt, pestises betegség pusztítása közepett, 
a mely néhány hét alatt 84 embert, köztük 2 plébánost 
ragadott el, azt a fogadalmat tették, hogy az Ur Jézus 
Krisztus kínszenvedésének tiszteletére minden tizedik esz-
tendőben eljátsszák az ő életéből annak az utolsó nagy 
hétnek eseményeit, mely megváltásunk legfőbb isteni 
tényeit foglalják magukban. Az első ily fogadalmi játék 
1634-ben folyt le. Már azelőtt is a keresztény hitélet 
gyakorlásának egy bizonyos módja volt a passió-játék, a 
mint általában, ugy az oberammergauiak számára is. 
1633-iki fogadalmuk óta azonban mondhatni, a most 
1400 lakossal biró parasztfalunak úgyszólván, éltető lei-
kévé vált ez a játék. Jelenlegi plébánosuk „Oberammer-
gau und sein Passions-Spiel in Wort und Bild" czimü 
munkájában azt mondja híveiről, hogy ezek a játszó-év 
után következő öt év alatt nem beszélnek egyébről, mint 
a „volt", játékról, a következő öt év alatt pedig nem érdek-
lődnek, rendes foglalkozásukon, a földmivelésen és kép-
faragáson kivül, más iránt, mint a „jövő" passió-játék 

I iránt. 
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Valaha, a középkorban, a passió-játék a keresztény 
népnek oly kedves szent foglalkozása volt, hogy Nyugot-
Európa országaiban alig volt valamire való népesebb 
hely, a melynek szinpadja ne lett volna az u. n. myste-
riumok, vagyis a szentírásból kiemelt s Krisztus Urunk 
életével és szenvedésével összefüggésben levő tények és 
események dramatikus előadása számára. Sok helyütt 
külön testvérületek is keletkeztek, a melyeknek czélja a 
passió-játékok előadása volt. Ezek a hitéleti, u. n. lelki 
szinjátékok a keresztény nép, a kath. egyház életének 
mélységes isteni talajából nőttek ki s a drámai művészet, 
terén az egész emberiség történetében a népélet talajá-
ban való gyökerezettségükre nézve semmi sem fogható 
hozzájuk, kivéve a görög tragédiát. A modern drámák, 
egy-két kivétellel, csupa uri passiók, kizárólagos uri 
játékok, az u. n. művelt osztályok kizárólagos szórakoz-
tatására. A görög tragédiák iránt az egész görög nemzet 
érdeklődött, hatásukat az egész görög nemzet vette fel 
magára és érezte végig magán. Azok nemzeti játékok 
voltak a szó szoros értelmében. Ezt a jellemvonását a 
görög tragédiának, a melynél fogva az a nemzeti életnek 
kifejezője és irányitója vala, átvették az u. n. lelki szin-
játékok és ugy a tények mint a hatás nagyszerűsége 
tekintetében oly magas fokra emelték fel, a milyen 
magasan áll a keresztény vallás a pogány világnézlet 
fölött. Krisztus Urunk életéhez, kínszenvedéséhez és dicső 
feltámadásához fogható mélységes értelmű és magasztos 
hatású eseménye a pogány nemzeti életnek nem volt és 
nem lehet. A világtörténelem e páratlan fenségü esemé-
nyének páratlan színjátéka: ez az oberammergaui passió-
játék. Páratlannak mondom az oberammergaui szinjátékot 
több oknál fogva. Először azért, mert a mi passió-játékok 
ezen kivül itt ott előfordulnak, ehhez képest semmik, 
csupa töredékek és apróságok. Itt minden szemünk elé 
kerül, a mi K. U.-nak virágvasárnapi bevonulásától 
kezdve egész feltámadásáig előfordult, az ó-szövetségi 
élőképekkel együtt, képben, zenében, énekben, játékban. 
Az 1400 lakosú falu népének hasznavehető része, egész 
fele, 700-an felül, részt vesz a játékban. Es mindent 
maguk a falusiak végeznek. Külső segítséget nem vesz-
nek igénybe. Játszók, énekesek, zenészek, vezetők, igaz-
gatók, mind oberammergauiak. Játékigazgató a község 
polgármestere, a zenekart két községi tanító vezeti, az 
élőképek igazgatója a rajz- és szobormetsző iskola elöl-
járója. A plébános pedig az egésznek a lelke. Ő minde-
nütt ott van. Játék közben is rendesen ott tartózkodik a 
színpad körül, hivei körében. Mert az oberammergaui 
passió-játék nem világi szórakoztató játék, nem kenyér-
kereseti vállalat, hanem egy hitközségnek szent fogadal-
mon alapuló hitéleti megnyilatkozása, keresztény hitval-
lása. Es a játék e fenséges komoly jelleme és szelleme 
minden hallgatóra átszáll és ismétlődik. A hivő hitében 
felfrissül és megerősödik. A hitében elgyengült, uj hit-
életre buzdúl. Fülem hallatára mondta egy modern városi 
ember a játék végén: „Ich bin bekehrt, ich bin wieder 
ein Christ." Páratlannak mondom az oberammergaui 
passió-játékot másodszor azért, mert ez az egyedüli teljes 
passió-játék, mely a középkorban kezdődve, szakadatlan 
folytatásban húzódik le egész napjainkig és át a jövőbe. 

A ki Janssen nagy történeti munkáját a német nép 
életéről a protestantizmus óta ismeri, az tudja, hogy a 
német nép a protestáns féktelenség hatása alatt mód 
nélkül eldurvult erkölcseiben. Ennek, hatása az u. n. 
mvsteriumokon vagyis lelki színjátékokon is meglátszott. 
Durvaságok és illetlenségek oly mértékben csúsztak be a 
passió-játékokba, mely azoknak profanáczióját szokásossá 
tette. Az egyház szakadatlanul sürgette a javulást. Igye-
kezett megmenteni a lényeget, üldözte a visszaéléseket. 
A mindenhatóvá lenni indult állami hatalmak azonban a 
fürdővel együtt a gyermeket is kiöntötték a sárba. A 
josefinisztikus felvilágosodás korszaka a passió-játékokat 
épp ugy mint a ker. hitéletnek egyéb gyakorlatait igazi 
pogány érzéketlenséggel beszüntette, eltiltotta. A bajor 
választó fejedelem „lelki tanácsa" (geistl. Rat^) tanácsolta 
az eltiltást. Abban a „lelki" tanácsban természetesen 
„felvilágosodott" és „stréber" papok is ültek, az u. 11. 
udvari theologusok. A tilalom 1770. márcz. 31-én látott 
napvilágot, 60 helyen szüntették be a játékokat. Az 
oberammergauiak azonban meg tudták menteni nemcsak 
akkor, de 1801-ben is a mikor külön tilalom akarta 
elfojtani, fogadalmuk megtartását. Az uj engedelem 
1811-ben érkezett le Münchenből. Azóta folytonosan 
játszanak, minden 10-ik évben, eleinte csekély siker-
rel hallgatóságban és deficzittel leszámolás végén. 1850-
ben még csak 24,000 forint volt a jövedelem; 1860-
ban 54,810 fr t ; 1871-ben 63,435 f r t ; 1880-ban már 
336,596 márka ; 1890-ben 694,724 márka. A hallgatók 
száma 1890-ben 150,000 emberre emelkedett. A jeien év-
ben a hallgatóság száma meg fogja közeliteni, ha felül 
nem múlja a 200,000-et. Németek, angolok, francziák, 
belgák, hollandok tömegesen, nagy csoportokban jelennek 
meg. Amerika egész rajokat bocsát a passió-játékokra. 
Egy-egy játékra, mely egész nap, reggel 8-tól y212-ig és 
délután 1—Y26 ig tart , 4000 ember mehet be ülni a 
most már fedett nézőtérre. Az állók száma 1000-re tehető. 
A szinpad és annak mellékhelyiségei jelenleg is szabad 
ég alatt vannak. Az oberammergaui nép esőben és verő-
fény alatt egyenlő szent lelkesedéssel, játssza el az ő 
fogadalmi passió-játékát 2-szer jelenleg háromszor is egy-
egy héten. Játékuk igazáu méltóságos, megható ; egyes 
részeiben, a tárgy szerint, nagyszerű és megrenditő. Élő-
kép csoportozataik művészi szempontból is páratlanok. 
Nem is csoda. Hisz a játszók mind képfaragó családból 
kerülnek ki. Értenek a testtartáshoz, a csoportosításhoz, 
a színezéshez. Az oberammergauiak világhírű feszület-
faragók és fa-szobrászok. 

Egy bajor parasztfalunak fogadalmi passió-játéka 
íme, nemzetközi jelentőségre vergődött fel. Nem nevezetes 
eseménye ez a XIX. század végének ? A bajor vasutak 
királyi kormányzósága „nemzeti játékok"-nak nevezi az 
oberammergaui passió-játékokat. A mult század „felvilá-
gosodott " -jai (elprotestánsodott katholikus kormányai) el-
tiltották az oberammergaui passió-játékokat : a mostani 
kormány nemzeti nagy esemény gyanánt tiszteli e vallásos 
játékokat s II. Lajos, a rendkívül művelt müizlésü király, 
monumentális szobrot emeltetett az oberammergaui paraszt-
passió-játékosok tiszteletére, az u. n. Kreuzigunsgruppét, 
mely 12 méter magas háromágú kőszobor, középen a 
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feszülettel, két oldalt Máriával és Jánossal. Felirata a 
király akarata szerint ez: „Den kunstsinnigen un den 
Sitten der Väter treuen Oberammergauern." Püspököt 
úgyszólván minden előadáson lehet látni a fejede'mek 
hármas páholyába« Királyok közül 1840-ben a szász 
király és királyné, 1860-ban II. Miksa bajor király, 1871-
ben II. Lajos bajor király, 1880-ban Frigyes Vilmos 
porosz koronaherczeg, a későbbi 2-ik német császár, 
látogatták meg. Oberammergaut. II. Vilmos császár is 
megígérte, hogy eljön. Ámde most Chinával van el-
foglalva. 

Csodálatos találkozása az eseményeknek és embe-
reknek ! 

A jelen évben a föld népei 4 helyre özönlenek ösz-
sze ugyanannyi nagy nemzetközi találkozásra: a) Rómá-
ban századvégi bűnbocsánatos, tisztulásos jubileuma van 
a kath. anyaszentegyháznak, b) Párisban nemzetközi talál-
kozót rendezett a franczia nemzet a modern emberi munka 
alkotásainak megcsodálására, c) Keleten, Chinában, a po-
gány világ és a keresztény czivilizáczió népei beláthatat-
lan végű világküzdelem megnyitására tesznek előkészüle-
teket, d) Bajorország egy igénytelen faluja a keresztény 
világmegváltás mysteriumának tiszteletére gyűjti össze 
nemzetközi találkozásban Európa összes keresztény né-
peinek legjobbjait. 

Igaza volt Brunner Sebestyénnek, midőn 40 év előtt 
kimondotta, hogy az oberammergaui bámulatos, nagysza-
bású és megrenditő paraszt-passió-játék teljesen alkalmas 
arra, hogy a két világrész keresztény népeinek zarándok-
lati czélpontja legyen a keresztény hitélet felpezsditésére. 

Ma már Oberammergau nemzetközi keresztény ka-
tholikus passió játékának ez a hatása — kézzel fogható 
nagy valóság. Ennyi szeretetet és tiszteletet Krisztus 
Urunk iránt, csak a katholikus anyaszentegyház képes 
felmutatni. Jönnek is az anglikánok, és bár kevesebb 
számmal, a porosz „evangyélikusok", papostól, prédiká-
torostól — bámulni és erősödni a Krisztus Urunk iránt 
való hitben. 

A protestáns „hittudomány" mese tárgyává tette 
Jézust: az oberammergaui parasztnép mesteri színjátéka 
történeti valóságának egész nagyságában és teljes erejében 
mutatja be, kihíva az egész világot figyelemre és szemlé-
lésre, a világ Megváltóját. Berlin és a protestáns éjszaki 
németség hitetlenségének tan- és szószékeivel szemben a 
katholikus bajor nép Krisztus-drámája valóban kiszámít-
hatatlan hatású nemzeti tényező a nagyra termett és 
nagyra is törő németség életében. 

Sajnos, hogy magyarok oly gyéren jönnek ide. A 
julius 15-iki előadáson, kivételesen, 4 pap és 4 világi 
voltunk jelen. De mi ez a parányiság az idegen angolok, 
francziák, belgák, hollandusok ezreihez képest ! Van elő-
adás, melyen a magyarság teljes távollétével különködik. 
Hajh, valaha nagyobb volt nemzetünkben a keresztény 
világnézlet nagyszerűségei iránt az érzékenység ! Mert a 
költő szerint is, nem elég egy-egy nemzet nagyságához, 
egyeseknek akár „nagy" akaratja is. Ahhoz fiainak „szent" 
akaratja szükséges. Szentté pedig az akaratokat csak a 
keresztény hit sugallata teszi. Ezt tanitja az oberammer-

gaui passió-játék. Egy paraszt falu maga köré gyűjti az 
egész keresztény világ csodálatát és tiszteletét a Krisztus 
szenvedésében rejlő nagyszerű lelki tanulságok iránt. 
Felekezetlen iskola ilyesmire képtelen volna nevelni egy-
egy földmivelő népet. De mégr az uri népet is csak hitélet 
képes fogékonynyá tenni az ily fenséges nemzeti játékok 
érdekei és hatásai iránt. Hasavágyó. 

T A R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

II. rész. 

A) 
A „Dïvïna Commëdia" általános jellemzése s a „Pokol 

A ki egy ragyogó, mesterkezek által csiszolt gyé-
mántnak erős tüzébe pillant, melyet a nap sugarai száz-
szorosan növelnek ; a ki ennek a tűznek élénk szineit, 
játszadozását figyelemmel kiséri: az tudja megítélni, hogy 
mekkora drágaság az „Isteni Szinjáték." Aránylag cse-
kélyke kis könyv, alig figyelemreméltó — kívülről, vas-
tagsága sem sejteti velünk a tartalom fennkölt nagyságát, 
mélységét s magas színvonalát egyaránt; de miként, ha 
valaki az apró csiszolt gyémántra tekint, nem tudja róla 
tekintetét egyhamar elfordítani : úgy. ha ennek a magasz-
tos műnek olvasásába mélyed az ember, nem tud a varázs 
alól felszabadulni, nem tud menekülni, lebilincselve marad. 

Bármely oldalról tekintjük az „Isteni Szinjáték"-ot, 
a maga nemében tökéletes müvet találunk benne. 

A phantasiának, a képzelőtehetségnek ilyen meg-
nyilvánulását még soha műben nem láttuk, mint ebben; 
„az eszmék, a gondolatok, mint Szász írja, folyton nyü-
zsögnek, sürögnek, sisteregnek, forronganak benne, mintha 
ki akarnának törni" s csak egy felsőbb hatalom, a költő 
szellemi ereje tud erőt venni, győzedelmeskedni rajtuk. 
Ha Homerosnak müveiben fel-felcsillanó képzelő-erő gyü-
mölcsei a művelt világot méltán csodálattal töltik el ; ha 
a Shakspere drámáiban nyilvánuló óriási szellem bámu-
latra ragad bennünket : úgy Dantenál ezt a hatást foko-
zódva érezzük, mert ő felülmúlja az eszmék és gondola-
tok bőségében, a szellemi erő tekintetében úgy Homerost, 
mint Shaksperet. 

A ki a „Dïvïna Commëdia"-val behatóan foglalko-
zik, az Ítéljen fölötte ! Tudományosság tekintetében nincs 
mű, mely vele a nemes versenyt kiállaná. Képviselve van 
itt minden, mi korában s előtte a legnagyobb tudósok 
tana volt, kifejtve hatalmas érvekkel, mi korának nagy 
szellemi előrehaladottsága daczára az igazságra nézve 
kétséget szenvedett; kijavitva, korrigálva mindaz, mi hibás 
volt s könnyen félrevezethette a kutató elméket. 

A tudományok minden ágából találunk itt valami 
lényegest úgy, hogy a költő, politikus és theologos épp 
úgy elemében érezheti magát ennek tanulmányozásánál,. 
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mint a mérnök és csillagász; épp úsry élvezheti a müveit 
laikus, mint a legképzettebb tudós. „Ez a mű az eget és 
íöldet ; a multat, a jelent s a jövőt; az államot és az 
egyházat, a császárságot és a pápaságot, a hitet és a 
tudományt, a philosophât és theologiát. az ethikát és 
politikát karolja át", mint Cs;csáky mondja, Dante ezen ; 
költeményében magát festi le, de magában lefesti korát, 
nemzetét s az emberiséget. 

A ki az ó-szövetség fontos mozzanatairól, annak 
legfelségesebb ténjeiről, Istennek működéséről akar 
tudomást szerezni, forduljon Dantehez ! A ki a görög 
és latin mythologiáról, a benne szereplő alakokról, azok 
ténykedéséről, tetteikről akar hü képet nyerni: nyissa fel 
a „Dïvïna Comn ëdia"-t ; ott találja Zeustől és Herakles-
től kezdve az isteneket és hősöket, királyokat és fejedel-
meket, országalapitókat és fenntartókat, mind egytől 
egyig; az ember esze nem követheti elég gyorsan a költő 
sas-szárnyalását: csak elképedve tekint fel, meit ilyet még 
nem hallott, nem látott, nem tapasztalt. A ki a philoso-
phiát alapjában kivánja megismerni, irányát tanulmá-
nyozni, ennek művelőit feltalálni, helyes vagy hibás 
tanaikról világosságot szerezni : lapozza az „Isteni Szin-
mü"-vet; gyümölcscsel dű^an megrakodva fog útjából 
visszatérni. A ki a csillagászok nézeteit, csillagászati 
rendszereit, különféle hypothesiseit szándékozik megis-
merni: kérdezze meg felőle Dantét! A ki a valíásigazsá-
gokat a maguk mivoltában akarja tudni, a hittitkokat 
lehetőleg megmagyarázva hallani, a szent atyákat s mű-
ködésüket megismerni, az ne mulaszsza el Dantét meg-
hallgatni ! De szorosan csatlakozzék hozzája, folytonosan 
tartsa őt szem előtt, nehogy, mint ő figyelmezteti, esze 
kicsiny sajkájával a mérhetetlen tengeren eltévedjen: 

„Oh ! mindnyájan ti, kik kicsinyke sajkán, 
Figyelni vágyódván reám, jövetek 
Hajóm után, mely tör előre, dallván : 

Jobb lesz, ha partokra visszatértek, 
A nyilt tengerre, jaj, ne menjetek ki, 
Mert vesztve engem, tán balutat értek. 

(Par. II. ének. 1—7.) 

A ki az ó-kort s a középkort a benne szereplő sze-
mélyekkel, tetteikkel, gondolkozásukkal egyetemben, a 
történt eseményeket, fontos hadjáratokat s okaikat akarja 
leltalalni : olvassa a Dïvïna Commëdia"-t ; lelke és esze 
bő táplálékot nyer. 

S mindez nincs terjedelmesen előadva ! Ellenkezőleg ! 
Oly röviden költő talán még sohsem jellemzett, mint 
Dante. Egy jelző, gyakran egy szó elég gondolatának 
kifejezésére. Hasonlatai oly tömörek, hogy igazán nagy 
munkába kerül szétbontásuk, megértésük. Sokszor egyet-
lenegy sorban egy metaphisikai, philosophiai s theologiai 
tétel van. Tehát egy sorról is akár egy egész értekezést 
lehetne irni. De igy van ez lépten-nyomon. Sokszor észre 
sem veszsiük a mellettünk el-elsurranó nagy gondolatokat, 
mert Dante kiváló jellemvonása as, hogy sokat mo*id fel-
tűnés nélkül. (Folytatjuk.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

VI. 
A temesvár-józsefvárosí „Miasszonyunkról nevezett 

szegény iskolanővérek vezérlése alatt álló róni. kath. fel-
söbb leányiskola Értesítője az 1899—1900. tanévről . 
Közli az Igazgatóság. Temesvár , 1900. 8-r. 58 1. 

Tartalma : f M. Abundan t i fejedelemasszony. Nek-
rolog. Felbisz K . polgármester a város részvét i ratában 
azt mond ja a pára t lan apáczáról : „42 év alatt a 
kezdetlegesség homályából fokozatosan és czéltudatosan 
a kiképzés soha nem remélt magas szinvonalára emel-
kedet t" a leánynevelés Temesvárot t . A rendes rovatok 
sorában a statisztikai rovat szerint volt 4 elemi, 6 
felsőbb osztály 8 parallel osztálylyál, 277 tanulóval ; 
kik közül r. kath. 211, g. kath. 1, gör. kel. 12, á. h. e. 
10, ev. ref. 4, zsidó 39. 

VII . 
Az egri érseki rom. kath. tanitóképzóintézet Érte-

sítője az 1899—1900. tanévről . Közli az Igazgatóság. 
A fűzete t értekezés ny i t j a meg „A lyrai költészet a 
kath. egyház is teni t iszteletében" czim alatt Babik 
József tollából. A tanári kar Katinszky Gyula kanonok 
igazgatása alatt 10 tagból állt. A tanuló i f júság 
száma 88. 

VIII . 
A nyitrai róm. kath. internatussal összekötött nyil-

vános felsőbb leányiskola Értesítője az 1899—1900. tan-
évről. Közli Dudek J ános h. igazgató. Nyitra, 1900. 
8-r. 751. 

Tartalom. I . Magyarország kilenczszáz év előtt. 
Dudek János dr-tól. II . Adatok az 1899 — 1900. tanév-
hez. III . A tanári testület 14 rendes tanárból és 4 
segédből állt. IV. Végzet t tananyag. V. Az intézet föl-
szerelése. VI. Belső élet ; egyletek és körök. In ternátus 
Mária társulat . Margi t-önképzőkör. VII. A tanuló i f jú-
ság magaviselete és tanulmányi előmenetelének ki-
mutatása. VIII . A rendkivül i tan tárgyak tanulói. I X . 
Kimuta tás az elvégzett kézimunkákról. X . Jutalmazás. 
XI . Stat iszt ikai kimutatások. Tanuló 156, r. k. 153, 
zsidó 3. X I I . A jövő 1900—1901. iskolai évre vonat-
kozó értesités 

IX . 
Értesítő a győri kir. kath. tanítóképző-intézetről az 

1899—1900. tanév végén. Közli Haller József igazgató. 
Győr, 1900. 8-r. 1. 

Az intézet tör téne tében két nevezetes esemény 
fordul t elő a je len iskolai év folyamában. Az intézet 
igazgató tanárát dr Karácson Imré t dr Zalka János 
püspök ur peéri plébánossá és egyúttal kerületi al-
esperessé nevezte ki 1900. febr. 25-én ; előzőleg pedig, 
még a mult iskolai év végén a halál rést ü tö t t a tanári 
tes tületben, elragadva 1899. aug. 13-án az élők sorá-
ból dr Mersich J ános t a nagy physikust és mathema-
tikust . A rendes rovatok kapcsán el jutunk a tanuló 
i f júság számához, mely 132 volt és pedig r. k. 129, 
réf. 1, zsidó 2. (Vége köv.) 
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IRODALOM. 
— Országos Pázmány-Egyesület. A Kath. irók és 

hírlapírók 0 . P. Egyesületének közlönye. Margalits Ede, 
az 0 . P. E. elnöke élénkebb tevékenységet akar behozni 
a kath. irók és hírlapírók egyesületébe s ezért közös or-
gánumul megindította a czimbeli folyóiratot. Szükség volt 
ugy a Pázmány-Egyesületre, mint annak közlönyére. Mert, 
mint Margalits maga mondja beköszöntőjében : a katholi-
kus irók és hírlapírók manapság valóságos oldott kévét 
képeznek, semmi összetartó kapcsuk, szellemi irányításuk, 
gyámolitásuk eddig nem volt s igy nem csoda, hogy mű-
ködésük háttérbe szorult az erősen szervezett, szellemileg 
összetartó, anyagilag hatalmas nem-katholikus, többnyire 
nem is keresztény irói és hirlapirói gárdákkal szemben, 
melyek utilitarius, raczionalista és a mi ezzel egyértelmű, 
szabadkőműves zászlók alatt küzdenek és a katholikus 
meggyőződés és érzülettel szemben hol nyíltan, de leg-
többnyire alattomban irtó háborút viselnek. Ezzel szem-
ben nekünk is szervezkednünk kell s ezt a szervezetet 
adja meg az Országos Pázmány-Egyesület. A folyóirat 
többi része az egyesületnek márczius 28-án tartott köz-
gyűlését s az ezen előadásra került tárgyakat ismerteti 
kimerítően, a végén pedig ismételten meghirdeti az okt. 
15-én lejáró pályázatot: Vörösmarty és a katholiczizmus 
czimen. 

— A kereszténység Magyarországon 900. esz-
tendei jubileuma alkalmából melegen a ján l juk a Szent-
Is tván-Társulat most megje lent következő k iadványai t : 

Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar 
katholiczizmus 900. jubileumának ünnepére. I r ta dr. Pro-
liászka Ottokár. Ára 1 kor. 20 fillér. 

Szent István első magyar király. A kereszténység-
nek Magyarországon 900. esztendei jubi leuma alkalmá-
ból. I r ta Kisfaludy Z. Lajos . (Sok szép képpel). Ara 
32 fillér. 

Mindeme könyvek megrendelhetők a Szent-
Is tván-Társulat könyvkiadóhivatalában. Budapest , VUL 
Szentkirályi-utcza 28. szám. 

V E G Y E S E K . 
t MÓCSy Antal Kalocsáról j ön a szomorú hir, 

hogy Mócsy Antal orsz. képviselő tegnap meghalt . A 
magyar par lament az e lhunytban egy lelkiismeretes, 
szorgalmas tag já t vesztet te el, a katholiczizmus egy 
hi thű, buzgó harczosát gyászolja, a tanügy egyik leg-
munkásabb művelőjét , a tanügyi szakirodalom pedig 
praktikusan gondolkozó s mindig jó keresztény szel-
lemben működő férfiát siratja. J ó magyar volt a ki 
gondolataival és érzelmeivel azon fáradozott , hogy a 
fölnövekedő i f júság szivében megerősítse a hazaszere-
tetet , szivében alapját megvesse az erkölcsös élet 

i iránti fogékonyságnak. Emberszető férfi volt, a ki sok 
humanitárius és kulturális egyletekben tevékenyen mü-

; ködött . Legyen a megboldogul tnak emlékezete áldott s 
, könnyű porlandó testének az anyaföld, a melybe nyu-
; godni tért . 

— A kereszténység ünnepe és a kormány. Bécsi 
! hírek szerint mikor az apostoli király ő felsége meg-

ígérte, hogy az ünnepségen Frigyes főherczeggel fogja 
magát képviseltetni, a kormány ennek következtében 
jónak látta kérdést tenni a koronához, hogy milyen 

; álláspontot foglal jon el az ünneppel szemben? Válaszul 
azt az egyenes utasí tást kapta, hogy az egész minis-
terium testület i leg vegyen részt az ünnepen. 

— Erzsébet királyné emléke. Boldogult Erzsé-
bet királynénak a bécsi császári s írboltban levő kopor-
sójára augusztus 25-én fogják elhelyezni a magyar 
nők gyűj téséből készült emlékművet, melyet Zda 
György alkotott . Az ünnepélyen, amelyre Budapestről 
a magyar nők egy küldöt tsége is el fog menni, Vaszary 
Kolos herczegprimás vagy Schlauch Lörincz bibornok 
fogja felszentelni az emlékművet. A magyar hölgykül-
döttséggel mennek hir szerint a királyné volt udvar-
hölgyei is. 

— Ima a franczia iskolákban. A franczia állami 
iskolák nagy részében szokásban van, hogy az előadás 
kezdetén és végén a tanító rövid imát mondat el a gyer-
mekekkel. A közoktatásügyi minister most rendeletet 
adott ki, melyben ajánlja a tanfelügyelőknek, hogy lépje-
nek fel a szokásos imádkozás ellen é.< szorítsák rá a 
tanárokat és tanítókat Bvallásos dolgokéban való köteles 
semlegességüknek szigorúbb betartására". Igen természe-
tes, hogy a szabadkőműves és zsidó kezekben levő libe-
rális párisi újságok a közoktatásügyi kormánynak erről 
az uj intézkedéséről az elismerés legmelegebb hangján 
írnak s lelkesedéssel helyeslik a minister „erélyes és 
bátor" fellépését a sötétség és maradiság, a klerikalizmus 
szelleme ellen. Igen természetes, hogy az ellenkező irányt 
támogató hírlapok hevesen támadják a minister ujabb 
merényletét. 

Á szerkesztő telefonja. 
Doktor. Olvassa át lapunk főszerkesztőjének csikksorozatát 

az autonómiáról (1900. I. félév 12—17 sz.) s egészen más világitás-
ban fogja látni a ,:P. Ll. „ múltkori czikkét. 

— k. Az oberammergaui passió-játékokról sokkal kimerítőbb 
czikk áll rendelkezésünkre. Az önét ilyenformán — sajnálatunkra 
— nem közölhetjük. 

Sz. Hová-hamar közöljük. Forró köszönet. 
V. L. Az igért dolgozatot várjuk. 
Többeknek. Türelem ; annyi a kézirat, hogy egy-két hétig 

eltart, mig átnézhetjük. Különben is a beérkezés időrendje szerint 
olvassuk át s közöljük a közölhetőket. 

A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Valnicsek Béla hittanár. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, augusztus 1. 9. 

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

sz. II. Félév. 1900. 

iPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora... Nos interim grati anivn Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Az első keresztény kodifikáczió. — Veuillot 
Lajos. — Egyházi. Tudósítás. K a s s a : Jubileumi főpásztori szózat. — Tárcza. Dante és művei. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy 

Iskolai Értesítők. — Irodalom. — Vegyesek. 

B V » FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE. 

A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Irta : P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

S épen azért, mivel az em&er természeténél 
fogva valami magasabbra vágyódik, mint e világ, 
nem talál megelégedést e világban sem örömei, 
sem szenvedései közepette ; mig ellenben az ok-
talan állat — nem lévén benne a személyes 
halhatatlanság után való törekvés — már e 
világon eljut czéljához és sohasem vet véget 
létének. Igen lelkünknek vágyódása bizonyiték 
arra, hogy i t t e földön, hol annyi szenvedés ér 
bennünket s hol az örömök is, melyek kínálkoz-
nak, képtelenek szivünket megtölteni s kielégí-
teni, nem érhetjük el czélunkat, bizonyiték arra, 
hogy lelkünk végtelen vágyának csak végtelen 
tárgy felelhet meg, mely csupán maga Isten lehet. 
Különben mi, kikért a világ van, szerencsétleneb-
bek volnánk, mint maga a szervetlen természet, 
így tehát egyedül a vallás, mely lelkünknek 
vágyát az Istennel való egyesülés által kielégíti, 

tün te t i fel az embert valódi erkölcsi nagyságá-
ban, mig az at tól való elpártolás megszünteti az 
ember méltóságát. 

2. Az ember és a „modern állam" azonban 
szintén megtagadja Istent s kivonja magát a 
függőségi-viszony alól, csakhogy más inditó okból : 
ők szellemi méltóságukat akar ják megmenteni. 
Azelőtt ezt hangsúlyozták: az ember szabadsága, 
ma már így mondják : a tudomány szabadsága. 
— Aki az eddig mondot tak után csodálkozva 
kérdezi, miképen sülyedhetett társadalmunk ily 
mélyen, az a következőkben egy-némely felvilá-
gosítást nyer, bár e pontot csak futólag érint-
jük, mivel előadásunk folyamán gyakrabban 
visszatérünk majd rá. 

S miután a „modern állam" magát a legfőbb 
czélnak, minden jog és birtok legfőbb forrásának 
tekinti, természetesen igényt is t a r t rá, hogy 
minden neki szolgáljon s czéljait előmozdítsa; 
továbbá, hogy neki, és pedig egyedül neki kell 
őrködnie alattvalóinak nevelésére és kiképzésére 
.s következőleg a gyermekek is először hozzá 
tartoznak, mielőtt még a szülőkhöz tartoznának. 
A vallásos nevelés és mivelődés az Isten nélkül 
szűkölködő állam szemében nem látszik hasznos-
nak, a vallás nála legföljebb az alsóbb nép féke-
zésére szolgáló eszköz, s ez is csak addig, amig 
a vallásnál erősebb rendőri botot (közeget) nem 
találnak fel. A „modern állam" e nézetének 

9 
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megfelelőleg gondolkozik már régen Franczia-
ország, Németország és I tá l ia legtöbb főiskolája. 
Ezekre bízat tak a hallgatók tudományos rend-
szerek szerint, melyekben az egy Istennek, ki t 
a vallásos lelkiismeret megkiván, hely nincsen. *) 

Ám Isten nélkül nincs vallás, vallás nélkül 
nincs erkölcs. Vagy ta lán a tudomány semleges 
talaj , melynek magá t a vallás te rmékenyi tő 
hatása alól kivonnia lehet és szabad ? Tegyük 
fel máskép, a kérdést. Szabad a tudásnak, előbbi 
fej tegetéseink következtében kuta tása iban el-
tekinteni Istentől, a világ alkotójától, mely világ 
az ő megismerésének egyik a lap ja? Bizonyára 
nem. Miután mindenben Istentől függ, azért 
ku ta tása iban sem vonha t ja ki magát , hacsak 
valamely t e remtménynek lényét el tagadni nem 
aka r j a az is tentől való függőviszony alól. De 
még igy sem elég. Tegyük fel a kérdést éleseb-
ben. Nélkülözheti-e a tudós Is tent teljesen, ha 
kuta tásaiban minden előítélet nélkül jár el? Épen 
ellenkezőleg, t anu lmánya i őt Istenhez vezetik. 

(Folytatjuk.) 

A bölcsészet Kant kétkedéséből a pantheismusba 
csapott át, ez pedig az anyagelvüségnek engedett helyet. 
Hegelnek jog- és államelmélete pantheistikus világnéze-
tén alapul. A természettudományok nagyobbrészt tisztán 
anyagelvü irányzatúak és a nyelvtudomány meggátolta czél-
jára a természettudomány állítólagos eredményeit. Szerin-
tük az első emberek magát termékenyítő iszapból másztak 
elő a többi állathoz hasonlóan, kezdetben állati vadságban 
töltötték létüket, mig végre, miután megelőzőleg juhok-
hoz hasonlóan bőgtek s kutyákhoz hasonlóan ugattak, 
lassankint nyelvük tudatára ébredtek s az állati hangok 
utánzása által végre tagolt szavakat is tudtak kiejteni. 
Es ily rendszereket szabad főiskoláinkban az ifjúságnak 
előadni ! Vagy talán csak egyes főiskolákon fordul ez elő ? 
Oh nem! A lőivi egyetem kivételével alig van főiskola, 
melyben e sötét materialismusnak legalább egy képvise-
lője ne rendelkeznék tanszékkel ! — A történettudomány is 
magáévá tette olykor az észelvüséget és romlandó téve-
lyek szolgaságába szegődött. — Mert ki gyakorolta 
tudományos szempontból a legerőszakosabb befolyást a 
tanultakra s általuk a főiskolákra ? Egy fő-kételkedő ; s 
kinek hódoltak Németország legnagyobb tudósai, s a 
legnagyobb ujabb költők és bölcsészek ? Azon embernek, 
ki Isten s a földöntúli dolgok megismeréséről lemondott, 
az erkölcsöt pedig, mivel semmi összefüggésben nem 
volt a legfőbb törvényhozóval tisztán erény-stoiczizmussá 
alacsonyította le. Es e férfi Kant. — S hogy a theologia 
is, mint szaktudomány, kivonta magát az Istentől való 
függőségi viszony alól Németország némely főiskoláiban, 
elég érthetően bizonyítja a legújabb egyháztörténelem. 

Az 
első keresztény kodiíikáczió. 

(Codex Theodorianus). 

I r t a : dr Bozóky Alajos. 

(Folytatás.) 

Mindjárt a következő évben (392) Teodosius, Arca-
dius és Honorius császárok ismét együttes rendeletet 
adnak ki a pogány cultus ellen: „Senki — igy szól a 
rendelet — bármily nemzetiségű, méltóságú, magas 
polczra helyezett vagy kitüntetést élvező, előkelő vagy 
alacsony származású, állású vagy sorsú legyen is, meg 
ne próbálja semmiféle helyen vagy városban, mely már 
meg van fosztva a bálványoktól, akár ártatlan állatot 
áldozatképen leölni, akár rejtekhelyen a házi istent tűzzel, 
a geniust borral, a penateseket illattal megtisztelni s 
gyertyát gyújtani, tömjént égetni, koszorúkat felaggatni. 
A ki ennek daczára áldozás czéljából állatot leölni, vagy 
a vonagló beleket jóslás kedvéért megvizsgálni merészli, 
a fennálló gyakorlat szerint felségsértőként bevádoltatván 
vegye el megfelelő büntetését, habár semmit sem köve-
tett volna is el a fejedelmek épsége ellen, elégséges 
levén ugyanis az effajta bűntett tényálladékához, ha 
valaki a törvényeket áthágja, a tiltottat kutatja, a rejtettet 
kitárja, a parancsokat megtámadja, felebarátja jólétének 
végét keresi, tönkrejutásának kilátását igéri. A ki pedig 
emberkézzel faragott s az örökkévalóságra szánt hiu bál-
ványokat tömjénezve imád, a fát női fejkendővel körül-
köti, vagy a felállított oltárt kiásott gyeppel körülrakja, 
fosztassék meg attól a háztól vagy telektől, a hol be-
bizonyithatólag a pogány babonának hódolt. Megparan-
csoljuk ugyanis, hogy mindazok a helyek, melyeket töm-
jénnel megfüstöltek, ha azok a megfüstölök tulajdonához 
tartoznak, császári fiskusunk javára elkoboztassanak. Es 
ha valaki ilyen áldozatot nyilvános templomokban, vagy 
szentélyekben, vagy másnak a házában vagy földjén be-
mutatni merészel s ez a tulajdonos tudta nélkül történt, 
25 font aranyat (mintegy 1000 frtot) köteles lefizetni, az 
pedig, ki e merényletet, elnézte, az áldozóval egyenlő 
büntetés alá esik. Meghagyjuk, hogy a bírák, a városi 
ügyészek és tanácsbeliek e dolog fölött akként őrködje-
nek, hogy a tudomásukra jutott esetek legott az illetékes 
bíró elé vitessenek, kinek kötelessége az illetőket meg-
büntetni. Ha pedig a fenntnevezettek tisztöket meg-
szegve valamit elpalástolni vagy hanyagságból valamit 
elmulasztani találnak, bíróilag megintendők. S ha a meg-
intés daczára a megtorlást hallgatással elodáznák, 30 font 
aranyat tartoznak büntetéskép fizetni s alantasaik is 
hasonló büntetéssel sujtandók." Három évvel későbben 
(395) felelőssé teszik a tartományi kormányzókat és alan-
tasaikat, valamint a városi elöljárókat, defensorokat és 
tanácsbelieket, ugy nemkülömben a császári dominialis 
jószágok igazgatóit, ha fiskális jószágokon, a melyek 
tekintetében az elkobzás veszélye fenn nem foroghat, 
tiltott összejöveteleket vagy áldozatokat megtűrnek, és 
nemcsak a feljelentés és megtorlás elmulasztása miatt 
rendelik őket megbüntettetni, hanem a merénylet elkö-

') U. o. 16. könyv. 10. czim. 12. törv. 
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vetőire szabott büntetéspénzeket is rajtok megvétetni, 
általában pedig halállal büntettetni mindazokat a császári 
tisztviselőket, kik a császár rendeleteit elhanyagolják.2) 

A pogány kultus betiltásának szükségszerű követ-
kezménye volt a pogány papság és szolgaszemélyzet régi 
kiváltságainak eltörlése (396),3) a templomok, kápolnák, 
berkek jövedelmeinek lefoglalása és más czélokra fordítása 
(408), 4) végül a templomok bezárása s midőn ezen rend-
szabály is elégtelennek bizonyult, azoknak más közhasz-
nálatra fordítása vagy teljes lerombolása (435). Az utóbbira 
úgy látszik, nehezen szánták reá magokat a császárok. 
Konstanczius és Konstancz (346) a pogány babona teljes 
kiirtására elégségesnek vélték, ha a bálványképek imádá-
sát halálbüntetés terhe alatt megtiltják, de az erre 
alkalmat szolgáltató pogány templomokat, kápolnákat és 
istenszobrokat érintetlenül és sértetlenül kivánták meg-
hagyni „mert miután némelyik ezek közül a nyilvános 
játékokból, a czirkuszból vagy a versenyekből vette 
eredetét, nem volna illő (!) azokat lerombolni, a melyek 
régi szokás szerint a római nép gyönyörködtetésére szol-
gálnak." 5) Egy másik ugyanabból az évből származó 
rendeletekkel „minden helyen és minden városban lévő 
összes pogány templomokat bezáratni s az azokból való 
belépéstől minden gyarló embert eltiltatni rendelnek, 
nehogy vétkezni alkalma legyen." 6) Harminczhat évvel 
későbben Graczianus, Yalentinianus és Theodosius „a 
közóhajnak" engedve, elhatározzák, hogy Osroëneben egy 
a hajdankor óta általánosan látogatott templom, melyben 
állítólag bálványszobrok vannak, melyeket azonban nem 
istenségök,hanem csupán műértékök szerint kell megbecsülni 
állandóan nyitva maradhasson, de „nehogy azután vala-
mely tiltott jóslás ürügyéül szolgál jon!"7) Tehát muzeu-
umokká kivánták a régi pogánytemplomokat átalakitani 
és ezen uj rendeltetésükben továbbra is fenntartatni ,8) de 
mert akadtak hitbuzgó emberek, kiknek a pogány emlékek 
fenntartása, melyekben állandó veszedelmet láttak a ke-
resztény vallásra nézve, sehogy sem tetszett s kik ép azért 
azokat teljesen elpusztítani szerették volna, a császárok 
szigorú rendeletet adtak ki a templom- és képrombolók 
ellen (391).9) Arkadius és Honorius ismételten megtiltot-
ták a pogány áldozatokat, de a nyilvános épületek diszit-
ményeit, melyek között számos szobormű lehetett, fenn-
tartatni kivánták. A kik tehát azokat feldúlni törekszenek, 
ne hízelegjenek magoknak avval, hogy nekik erre joguk 
van, a leirat vagy másnemű törvényes felhatalmazás, mely 

2) U. o. 16. könyv. 10. czim. 13. törv. 
3) U. o. 16. könyv. 10. czim. 14. törv. Azt mondják a csá-

szárok (Arcadius és Honorius) hogy nem takarózhatnak régi privi-
légiumaikkal azok, kiknek foglalkozását a törvény kárhoztatja. 

4) U. o. 16. könyv. 10. czim. 19. törv. Első sorban a katona-
ság élelmezésére. 

5) U. o. 16. könyv. 10. czim. 3. törv. 
6) U. o. 16. könyv. 10. czim. 4. törv. 
T) U. o. 16. könyv. 10. czim. 8. törv. Érdekesek a rendeletnek 

végső szavai : „midőn tehát mindnyájok óhajára s a mi saját aka-
ratunknál fogva a templomot nyitva hagyjuk, ne higyje senki, 
hogy ez a tiltott áldozatok bemutatása végett történik." 

8) Hogy a pogány templomok az ó-korban csakugyan egy-
úttal muzeumok gyanánt szolgáltak, ez iránt lásd Bozóky, Római 
Yilág II. k. 118. 

9) U. o. 16. könyv. 10. czim. 11. törv. 

netalán a kezükben van, tőlük elveendő.10) S ne merje 
senki az épületeket, a melyekben semmiféle tiltott dolgok 
nincsenek, feldúlni ; csak azt kell megbüntetni, a kit az 
áldozaton raj ta kapnak, ha kitűnik, hogy még mindig 
becset tulajdonit a hiú babonának. u ) Ám a sik földön 
találtató pogány templomokat hadd rombolják le minden 
feltűnés és csődület nélkül s azután hadd fordítsák a 
lebontott épületek anyagát, mely külömben a babona 
czéljaira szolgálhatna, másra.1 2) A polgárok szórakoztatá-
sára szolgáló nyilvános mulatságok, népünnepek, és köz-
lakomák ezentúl is rendezhetők, de persze áldozatok, 
vagy egyéb pogány babona nélkül. 13) 

Utóbb mégis ba kellett a császároknak látniok, hogy 
ez az elnéző türelem csak késlelteti a kereszténység álta-
lános elterjedését, minélfogva a pogány istenitiszteletnél 
használt oltárokat széthányatni, a bálványszobrokat eltá-
volíttatni, a közhelyen álló templomokat más megfelelő 
czélokra átbocsáttatni, a magánbirtokban levőket pedig 
leromboltatni rendelték (408), egyúttal a pogány cultust 
a temetőkről is száműzték, megakadályozására felhatal-
mazták a püspököket, a birákat pedig 20 font arany lefi-
zetésének büntetése alatt kötelezték, hogy minden erre 
czélzó kísérletet meghiúsítsanak.1 4) Azután kimondották 
(415), hogy mindama helyek, melyeket az ősök tévely-
gése a pogány istenitiszteletére kijelölt, a császár birto-
kaihoz csatoltassanak olykép, hogy attól az időtől, midőn 
a bálványimádás czéljaira való nyilvános költekezés betil-
tatott, a jogszerűtlen birtokosoktól a gyümölcsöket is be 
kell hajtani és csak a mit azokból némelyek egyes csá-
szárok bőkezűségéből nyertek, tarthassák meg minden-
korra tulajdonukként, a mi azonban az anyaszentegyház-
nak volt belőlük szánva, az anyaszentegyházé.15) Végül 
(435) Theodosius és Valentinianus kivétel nélkül minden 
pogány templomot, szentélyt és kápolnát, a hol még 
ilyen található, leromboltatni s ama helyeket, a melyeken 
állottak, a kereszténység szent jelvényének felállítása 
által kiengeszteltetni, mindazokat pedig, kikről az illetékes 
biró előtt bebizonyosodnék, hogy e törvényt kijátszani 
merészelték, halállal bűntettetni rendelték.16) 

Leghathatósabb volt azonban kétségen kivül Hono-
rius és Theodosius császároknak 416. évi rendelete, mely 
a „bálványimádás által beszenyezett" pogányokat minden 
udvari, hadi, birói és polgári tisztség viselésére képtele-
neknek nyilvánította.17) E rendelet mintegy megtorlása 
volt Julianus apostata 360. évi rendeletének, melylyel a 
pogányság visszaállítása körül buzgólkodó császár a ke-
resztényeket nyilvánította vala képteleneknek minden 
udvari, hadi, polgári és birói tisztség viselésére ;1 8) azon-

10) U. o. 16. könyv. 10. czim. 15. törv. 
u ) U. o. 16. könyv. 10. czim. 18. törv. 
12) U. o. 16. könyv. 10. czim. 16. törv. 
13) U. o. 16. könyv. 10. czim. 17. törv. 
14) U. o. 16. könyv. 10. czim. 19. törv. 
15) U. o. 16. könyv. 10. czim. 20. törv. Hogy a pogányság e 

törvény daczára még mindig tengette életét, két 423. évi rendelet 
(u. o. 22. és 23. törv.) bizonyitja. 

16) U. o. 16. könyv. 10. czim. 25. törv. 
17) U. o. 16. könyv. 10. czim. 21. törv. 
t 8 j Julianus újra ellátta a tábort és a bíróságokat, még pedig 

szándékosan a bálványimádás jelvényeivel a keresztényeket pedig 
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ban a renegát uralkodót rövid 3 évi kormányzás után 
keresztény császárok váltották fel. kik oltalmukba vették 
ugyan a keresztényeket, de azért nem zárták el a pogá-
nyokat a hivatalviseléstől, és csak 56 évvel későbben lát-
ták erre az időt elérkezettnek. 

(Folytatjuk.) 

Veuillot Lajos. 
— Gyászbeszéd. Mondotta 1899. ncv. 9-én myr Hazera 

püspök. — 
Credidi, propter quod locutus sum . . . 
Hittem s azért szólottam. (Ps. 115 1.) 

(Vége.) 

E nyugalma alatt lelkének előkészitésében folyton 
az örök napok gondolatával foglalkozott. Türt és imád-
kozott, miut keresztényhez illik; nem mondott még le 
minden szellemi tevékenységről s elme-világa még feí-
felcsillámlott olykor, de a pihenés eme napjaiban min-
denekelőtt arra törekedett, hogy jó, nyájas, türelmes és 
alázatos legyen s teljesen alávetette magát Mestere aka-
ratának ; gondolkozott temetéséről s azt óhajtotta, hogy 
az egyszerű legyen és szerény, a milyen egy szegény 
munkás gyermekét megilleti ; gondolkozott arról a kis 
földterületről, mely nemsokára az ő sírja leend; nem 
akarta, hogy diszes legyen, csupán egyszerű keresztet kí-
vánt, mely nyugalmának helyét jelölje. 0 maga irta meg: 

Ha elhangzik értem utolsó imátok, 
Siromra tűzzetek egy kis fakeresztet, 
S hogyha talán rája sírkövet is tesztek, 
Csak ezt Írassátok arra : hittem, látok ! 

S midőn a halál elvégezte kegyetlen munkáját, 
ennek a nagy embernek, a ki felrázta álmából a vilá-
got ; a ki egész életét az igazság és az igazsá-
gosságnak — a népek e két legfőbb javának — 
védelmére szentelte; ennek a nagy embernek a nyil-
vános hatalom rendezett — mint másoknak — nyilvános 
temetést; bár nem forgatott fel semmit, csak épített és 
védelmezett! Megindult a gyászmenet s nem észrevétlenül; 
elől a kereszt, utána hosszú néptömeg, kiket a barátság, 
csodálat és hála érzete vezetett oda: szegények, árvák, 
papok ; néhány előkelőséget is lehetett látni az ismeret-
lenek sokaságában, de legnagyobb számban az egyszerű 
emberek voltak, kik oly nagy szeretettel csüngtek a ha-
lotton. Hisz az egyszerű nép oly sokat vesztett benne ! . . 

Soha halottat úgy meg nem sirattak, mint őt. Midőn 
Macchabeus-Judás elesett Izrael csodálkozott s ezt kér-
dezte önmagától : mint halhatott meg egy ilyen ember P. . . 
és sokáig hullatta felette hév könnyeit. De Izrael csak 
maga volt, a kit az ő halála ámulatba ejtett s halála 
felett siránkozott; de midőn Isten Yeuiliot Lajost f-zólitá 

a pogány templomok lerombolásáért teljes kártérítésre szoritotta, 
holott még négy évvel előbb maga is halálbüntetést szabott volt 
bálványimádókra (v. ö. a 16. könyv. 10. czim. 6. törv.) Marens  
arethusái püspököt, mert szegénysége miatt semminemű kártérítést 
adni nem tudott, kegyetlenül üldözték, megkínozták, ostorozták, 
kitépték szakállát, meztelen testét bekenték mézzel s egy bálóban 
kifüggesztve kitették a rovarok és legyek szúrásainak és a syriai nap 
perzselő hevének. Gibbon 23. fej." * 

ki a harcz mezejéről, siratta — az egész Egyház, minden 
nemzet Egyháza. Az egész keresztény világ felkiáltott 
ámulatában és mély fájdalmában : mint halhatott meg ez 
a nagy ember? ! 0 , a ki védelmezte és megmentette Isten 
népét ; — ő a ki feltartóztatta a hazugság feltornyosult 
hullámait; — ő, a ki kivette a fegyvert a rágalom kezé-
ből ; — ő, a ki leálczázta az ellenséget s napfényre hozta 
ádáz terveit; — ő, a ki megénekelte az Egyház dicsősé-
gé t ; — ő, a ki visszakövetelte és újra biztosította az 
Isten joga i t ; — ő, a ki felemelte a csüggedő lelkeket; 
ő, a kinek szava villámként gyújtott s mennykőcsapás 
volt a gonoszokra, világító fáklya a hívőkre nézve! — 
hogy esett el az a hatalmas e m b e r ? ! . . . 

S a katholikus világ ámult és sírt hónapokon és 
hónapokon keresztül. Keletről-nyugatról, éjszakról és dél-
ről nap-nap után egymást érték az előkelő vagy ismeret-
len nevű emberek levelei, melyekben vigasztalhatatlan 
fájdalmuknak adtak kifejezést és siratták a változhatatla-
nul gyászos veszteséget. Egy jámbor kéz összegyüjté e 
könnyeket, arany edénybe tette ezeket és ez a könyár, 
mely magában foglalja, mind eme fájdalmat, csodálkozást 
és részvétet, ez a könyár — ez az egy kötet, mely ezer 
és ezer kézuek levelét tartalmazza, fenn fog maradni, 
mint egy emlékszobor, melynél maradandóbbat még egy 
ember dicsőségére sem emeltek. Soha halandó ehhez fog-
ható kitüntetésben nem részesült s Veuillot Lajos sem 
szorul más dicséretre. Élettörténetének, melynek kezdetét 
már láttuk, csak dicső bizonyságául fog ez szolgálni. Az 
egész müveit keresztény világ egyhangú kisérete volt az ; 
nincs szónok, a ki őt méltóbban és hatalmasabban tudná 
dicsőíteni ! 

O h ! tehát valóban igaz, hogy Istennek senkire sincs 
szüksége, hanem nekünk van szükségünk ily bátor har-
czosra. Szüksége van rá a keresztény népnek épp úgy, 
miként azoknak, a kik valamely ostromolt helyen vannak, 
szükséges tudniok, hogy van egy hős vezér, a ki védel-
mükről gondoskodik; s a legnagyobb dicséret, a mit csak 
az ily rettenthetetlen védőknek adhatunk az, ha a harcz 
és veszély pillanatában igy kiáltunk fel : óh bárcsak még 
köztünk volna! S tizenöt év után a fájdalom és részvét 
eme kifejezése ma is hallható még csaknem minden ke-
resztény ajkáról. 

De ha Yeuillott Lajos nincs is többé köztünk ez 
órában, midőn ugylátszik, hogy a harcz újból kitörni 
készül, még pedig sokkal elkeseredettebben mint valaha-
emléke mégis köztünk marad ; élénk emlékezetünkben él 
hite, mely sohsem tévedt, soha meg nem szűnő bátorsága, 
az Egyház törvényei iránt való föltétlen engedelmessége ; 
— emlékezetünkben él hűsége, mely soha sem volt az 
igaz ügy árulója, s feltétlen bizodalma annak biztos győ-
zelmében, a ki azt mondta magáról : „Confidite, ego vici 
mundum", — „bízzatok, én meggyőztem a v i l ágo t ! " . . . 

Véssük mélyen szivünkbe e szavakat — keresztény 
hallgatóim! Tízennyolcz század óta tombol már a vihar 
vad erővel a kereszt tövében, hogy azt feldöntse, de a 
kereszt még mindig szilárdan áll ; karjait mind jobban 
terjeszti ki és. sugaraival napról napra tovább szorítja a 
halál árnyékát. S mi a mai vihar ? . . . Egyike azon hul-
lámoknak, a melyek a folytonos áramlatot teszik s a mely 
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nemsokára szintén elvész a többi hullám között. Majd 
nagy zúgással jön tajtékozva, de — bízzunk ! — elsimul 
ismét. 

A mi eszménk, katholikusoké, a béke és szabadság 
eszméje; azon eszme, a mely az embernek eredeti méltó-
ságát juttat ja eszébe — a valódi egyenlőség, igaz testvé-
riség eszméje ; de mivel ez eszme jogaink mellett köte-
lességeinkre is emlékeztet, ép azért örök üldözésnek van 
kitéve. u - ., > 

Ez az eszme vezérelte Veuillot Lajost is, ezért, ke-
rült fogságba; s mivel ő tapasztalta az ezen eszméért 
szenvedett fogságot, ezt irta : - „ 

„Éppen olyan az, ha valaki egy eszmét eltitkol, 
mint, mikor egy fogházfelügyelő saját kezére tegzi fel a 
bilincseket; ha elárulja, mintha a bakó önmagát vé-
gezné ki!" 

Oh ! bárcsak meghallaná és megértené Francziaor-
szág e szózatot! Elég nagy arra szeretett hazánk, anyai 
keble elég tágas, eléggé nyitva áll, hogy mindnyájan, 
mindnyájan mondom, — katholikusok épp ugy, mint a 
többi gyermekei — békében élhessünk és szabadon hal-
hassunk meg benne ! . . . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Kassa. Jubileumi főpásztöri szózat. — 

(Folytatás.) 

Idő tekintetében közelebb áll hozzánk a keresztény-
ség Magyarországon való megalapításának 900-ados jubi-
leuma. 

Ha erre a nagyfontosságú, nemzetünk életét egészen 
uj irányba terelő, és méltán világtörténeti jelentőségűnek 
nevezhető eseményre gondolok, és arra, hogy azt illő 
volna méltóképpen, a mint az történeti nemzethez illő, 
megünnepelnünk : elfog a fájdalom és keserűség. A fáj-
dalom és keserűség mondom, mert a merre csak nézek, 
hideg közönyösséget látok ezen nagy esemény emlékével 
szemben. A midőn két esztendővel ezelőtt szent István 
király közelgő ünnepe alkalmából kibocsátottam 1898-iki 
XIV. számú körlevelemet, s abban megemlítettem azt a 
szép eszmét, melyet a Budapesti Katholikus Körben az 
idei évre való tekintettel megpendítettek: öröm és lelke-
sülés járta át egész valómat és eltökéltem, hogy az; abban az 
indítványban kimondott szép eszme megvalósításában én 
és egész megyém papsága, összes híveinkkel egyetemben, 
buzgón részt fogunk venni. *) S minthogy egy ilyen, ki-
lenczszázados múltú eseménynek emlékét nézetem szerint 
oly módon kellene megünnepelnünk, mely egyrészt meg-
feleljen a hosszú, dicsőséges múltnak, másrészt nagysze-
rűségével, pompájával, jelentőségével, fényével jövendő 
hosszú századokat előre is bevilágítson, minek előkészí-
tésére hosszú idő kell, várva vártam ezeket az előkészü-
leteket azzal a szándékkal, hogy az ünneplés lánczolatába 
én is belépek egész egyházi megyémmel egyetemben. 

De mit kelle tapasztalnunk, fájdalommal tapasztal-
nunk, Tisztelendő testvérek? Azt, hogy ezen nagyfontos-
ságú ünneplés országos jellegűvé tételére nem történt még 

*) Lásd 1898-iki XIV. számú körlevelem 23—24-ik 1. 
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eddig jóformán semmi, pedig: fugit irreparabile tempus, 
s ha még ma sem vagyunk teljesen tisztában azzal a mit 
tennünk kell, el fog repülni felettünk az a néhány hét, 
mely még előttünk áll, s a nagy, az országos, a száza-
dokra kiható fontosságú ünneplés apróbb, helyi ünnepé-
lyekké fog összezsugorodni. Mert ilyenek lesznek minden 
egyházi megyében, sőt nagyobb szabásúak is lesznek Esz-
tergomban és Székesfejérvárott, és püspöktársaim leg-
többje máris intézkedett kiki saját megyéjére nézve, uta-
sításokat adva a lelkészeknek. De nem ez az, a mit én 
vártam, s a mit sem én, sem más püspök egyedül meg 
nam tehet. 

Hogy lássuk, minő mulasztást követett el egész 
nemzetünk akkor, a mikor megengedte, hogy a 900-ados 
emlékünnepély jóformán csak egyes helyi ünnepségekben 
nyerjen kifejezést, tudnunk kell, miről van szó? Szó van 
arról, hogy ebben az esztendőben telik be kilenczszázada 
annak, hogy első, szent királyunk, István, nemzetének 
nagyobb részét apostoli buzgalommal Jézus Krisztus egy-
házába vezette, ezzel egyidejűleg a keresztény anyaszent-
egyházat Magyarországon megalapította, megszervezte és 
ezzel egyidejűleg a magyar keresztény, apostoli királyság-
nak is megvetette alapjait. És ez vájjon mit jelent? Nem 
pusztán annyit, tisztelendő testvérek, hogy egy népet 
mely akkor mindössze nebány százezer embert foglalt ma-
gában, az egyház kebelébe vezetett, mert hiszen a világ-
történelem nem egyszer volt tanuja annak, hogy a ma-
gyarnál nagyobb számú néptömegek lettek híveivé a 
keresztény vallásnak, a nélkül, hogy ezzel a világtörténelem 
eseményeinek terén valamely mélyebb jelentőségű válto-
zás idéződött volna elé. Nem, — azzal, hogy a magyar 
nép belépett a keresztény egyház üdvözítő csarnokaiba, 
azt modhatjuk, hogy Európára nézve nagy fontosságú és 
századokra kiható esemény következett be. Őseink ugyanis 
ezen a földön, mely, a mióta azt a história ismeri jófor-
mán csak országútja és hol rövidebb hol hosszabb ideig 
megállapodási helye volt egymást felváltó népeknek, a 
melyen maradandóbb hazát ama sok népek közül egy 
sem birt létesíteni, európai fogalmak szerint rendezett 
államot alapítottak. Nemzetünk, alig száz évig tastó vajú-
dás után, egy, a hosszú fennmaradás bizosítékaival fel-
ruházott állami szervezetet alkotott; a régi, patriarkális, 
törzsfők uralma alatt élő és széttagolt, egy közös czélra 
való törekvés nélkül élő nomád és harczias nemzetet egy-
séges, szigorúan körülírt, ideális czélokra törekvő nem-
zetté és állammá tömörítette. A talán nagyobb és több 
egyéni szabadságon nyugvó, de éppen azért a részekre 
szakadás veszedelmének kitett tömeget, valamivel keve-
sebb, de még mindig elegendő szabadságon nyugvó 
állammá formálta és a midőn István befejezte hittérítő 
munkáját, ezzel együtt szelídebb életre szoktatva nemzetét, 
letörte élét annak a gyűlöletnek s a boszu amaz érzeté-
nek, melyet őseink a megelőzött, száz esztendeig tartó, 
fegyveres kalandozásaikkal európaszerte maguk ellen fel 
idéztek. Es ezt tette István nemcsak az által, hogy népét 
a keresztény vallásra téritette, de tette azon intézmények 
létesítésével is, melyek a keresztény magyar királysággal 
együtt vonultak be országunkba. Igy történt, hogy hazánk, 
mely a X. században réme volt az európai keresztény-
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ségnek, harmadfél századdal utóbb, midőn egy óriási 
számú és erejű hatilom pusztítva járta be Európát, és 
később is, midőn a félhold rettenetes uralma fenyegette 
azt : oltalmazója, védőbástyája lett a keresztény Euró-
pának. 

íme, ez volt a magyarság megtérésének világtörté-
nelmi jelentősége, melyet nem tagadhatnak el tőlünk, a 
vele járó érdemekkel együtt, még legelkeseredettebb 
ellenségeink sem. 

Es, a mig egyrészt az által, hogy nemzetünk tagja 
lett a keresztény világegyháznak, az újonnan elfogadott 
vallásnak lőn támasza, viszont másrészt az Egyház, mely 
azt kebelére ölelte, lett e nemzetnek fentartója, megőr-
zője és szintén egyetlen erőssége. Egész történetünknek 
és pedig nemcsak a politikai, hanem lelki és szellemi 
életünknek, fejlődésünknek, haladásunknak, tudásunknak, 
erőnknek az egyház lett forrása ; a magyar állam csak 
azzal lett nagygyá, hogy kereszténynyé lett. A keresz-
ténység bélyegét hordja magán ebben az országban min-
den. A tudomány, a művészet, a fejlődés egyaránt. 

Es vájjon mi következnék ebből? Józauul gondol-
kozva, Tisztelendő Testvérek, nem más, mint hogy ennek 
a nagy eseménynek emlékét az egész országnak meg kel-
lene ünnepelni. Az anyaszentegyháznak, az államnak, s 
vele együtt a királyságnak, de sőt azon testvéreinknek is, 
Krisztusban atyánkfiainak, kik az idők folyamán a római 
egyház kebeléből kiváltak. Mert hiszen keresztények ők 
is, az ő történetök, az ő kulturájok is ott kezdődik, a hol 
a mienk, az ő legszentebb jelvényök is a megváltás szent 
jele, Krisztusnak drágalátos isteni vérétől ragyogó és 
csillogó keresztfája ; mert hiszen ők is attól a Krisztustól 
várják túlvilági boldogságukat, a kitől mi. Annak, s a 
teljes Szentháromságnak nevében születnek ujjá a szent 
keresztségben. Es, valamint szent István király ünnepének 
megülése már csak országos törvény által — bár hiszem, 
leikök sugallatából is — az ő kötelességök is, úgy a 
kereszténység jubileumának ünnepe is kellene hogy az 
övék Í3 legyen. De maga az ország is csak keresztény 
voltának köszönheti fennmaradását. Az a korona, melyet 
országos törvényeink is szentnek neveznek, s melyről 
negyvennél több törvénjünk intézkedik, s melynek neve 
oly fogalommá vált, a milyent sehol semmiféle más 
keresztény országban nem találunk, a mennyiben nem 
pusztán a királyi homlokot diszitő ékességet jelenti, de 
személyesítve mintegy birtokosát az egész magyar földnek 
a Kárpátoktól az Adriáig, s a hazánkon átfutó négy 
folyam vidékeinek: ez a szent korona volt immár kilencz-
száz esztendő óta védelmezője, megőrzője országunknak 
és nemzetünknek az által az erő által, mely benne rejlik, 
s melynek köszönhető, hogy az nem pusztán királyi 
ékszer, hanem népünk szent oltalma is. Ez a szent korona, 
melynek birásáért, midőn az Árpádok királyi háza kihalt, 
a legelőkelőbb uralkodó családok vetélkedtek, mely oly 
tekintélyben állt. hogy annak egyik viselőjéről : Szent 
Lászlóról az a hagyomány maradt fenn, hogy őt a keresz-
tes hadak fővezérévé és Németország királyává akarták 
megválasztani, másikát, Zsigmondot tényleg meg is válasz-
tották császárrá, mely után III. Frigyes és más hatalmas 
uralkodók kinyújtották kezeiket, melynek viselője nem ; 

egyszer maga körött látta Európa fejedelmeit, kik eljöt-
tek, hogy tőle tanácsot, Ítéletet kérjenek vitás ügyeikben, 
melynek viselőjével számolnia kellett az európai diplo-
mácziának, — ez a szent korona, mondom, nem pusztán 
jelvény, hanem megtestesülése az apostoli királyi hatalom-
nak, és nem ád fényt, díszt és hatalmat másnak, mint a 
ki azt törvényszerűen és joggal viseli homlokán. 

Mindezek megfontolása nemde jogosulttá teszi azon 
óhajtásunkat, hogy a kereszténység Magyarországon való 
uralkodásának 900-ados emlékét megünnepeljük? 

(Folytatjuk.) 

T A R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 
II. rész. 

A) 
A „Dïvïna Commëdia11 általános jellemzése s a „Pokol 

(Folytatás.) 

Tér jünk most már a Dïvïna Comëdia tárgyára! 
Ez nem egyéb, mint a túlvilági életnek megfestése, azaz 
a halhatat lan emberi lélek állapota az örökkévalóság-
ban. Az egyház ugyanis azt tani t ja , hogy az emberi 
lélek holta után a túlvilágra, az örökkévalóságba köl-
tözik, hogy ott vagy örök büntetését vegye el, vagy a 
földön elkövetett bűneitől megtisztulva vagy teljesen 
tisztán a mennyországba, a legnagyobb boldogságok 
tárházába jusson. Az „Isteni Szinjáték" e szerint fel-
osztva 3 részből áll : a „Pokol"-, „Purgatór ium"- ós a 
„ P a r a d i c s o m i b ó l . 

De miként szerezhetett magának fogalmakat a 
túlvilágról Dante — még élő állapotban,, miként keres-
het te fel a pokol borzalmait, a t iszt i tóhely szenvedéseit, 
a mennyország végtelen boldogságát — élő ember 
létére ? Tes tben meg nem tehet te ! Megtet te tehát 
képze le tben; hiszen műve nem egyéb a visiók hosszú 
lánczolatánál. De a forma s fontosabb okok miatt kel-
lett, hogy legyenek vezetői, mert különben czéltalanul, 
u ta t tévesztve, bolyongott volna a jára t lan utakon, 
ha mindjá r t min t élőt be is bocsátot ták volna a három 
országba, habár ezt sem igen remélhette. Felkereste 
tehát képzeletében az ó-kort a sa já t korát s a neki 
legkedvesebbeket , czéljának legmegfelelőbbeket kérte 
fel arra, hogy kalanzolják a másvilágon. 

Vergilius, az ó-kor utolsó részének eme legna-
gyobb epos-költöje nyerte meg Dante figyelmét és 
tetszését, ki Vergil iusnak igen nagy tisztelője volt — 
„Aeneis"-e miatt . Ez ösztönözte őt egy hasonló nagy 
vagy még nagyobb, szellemileg bizonyára kimagaslóbb, 
epos alkotására, melyben azonban ne csak egy hősnek 
küzdelmei, dicsősége legyen megrajzolva, hanem az 
egész emberiségnek méltó fájdalmai, méltó szenvedé-
sei, de méltó ju ta lmai is legyenek megfestve. Tőle 
igen sok alakot vet t át, de azokat nagy leleményes-
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seggel és számítással a saját ezéljaira használja fel ; 
ott szerepelteti őket a hol s a mikor akarja, illetve 
szükségesnek találja. Vergiliust, ezt a keresztény szel-
lemű pogány költőt épen ezen kölcsönzései miatt 
nevezi Dante, a vallásos keresztény költő mesterének, 
a ki nemcsak művével segítette, hanem most, földön-
túli ú t j ában is gyámolítani, vezetni fogja . 

Igen ám, de Vergilius bármily közel is állott 
gondolkozásával a kereszténységhez, pogány léte miat t 
mind a három túlvilági országot nem já rha t ta be : a 
mennyország kapuja előtte zárva volt, mert, t ud juk 
Krisztus Urunk szavai szerint, csak az : „a ki hiszen és 
megkereszteltetik, üdvözül." Igy tehát nem léphetet t 
be a paradicsomba. Szert kellett tehát tennie Dante-
nak egy másik vezetőre, a ki, miután Vergilius a pok-
lon és purgatöriumon keresztül vezette, a mennyorszá-
gon át kalauzolja. Ez t Dante annyira szeretett Beat-
rice-jében találta meg, a ki 1290-ben halván meg, már 
meglehetősen régen lehetet t a paradicsomban. É p e n 
azért fordul hozzája Dante. 

Ezen vezetőkre nemcsak azért volt szüksége, 
hogy a túlvilágon a helyes útra térítsék, hanem, hogy 
neki felvilágositással is szolgáljanak az egyes látvá-
nyoknál, s igy magasabb tekintélyekkel bizonyítsa állítá-
sait. Mily okos előrelátás, eszesség nyilvánul ezen 
te t tében! (Folytat juk.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

X. 
A szegedi apácza tanintézetnek 1899 — 1900. évi 

Értesítője. Közzéteszi Oltványi Pá l prépost , pápai 
kamarás, aranymisés áldozár igazgató, I I I . o. vaskorona-, 
Ferencz József- rend lovagja, a jezuzsálemi sz. Sirról 
nevezett lovagrendnek középkeresztese. Szeged, 1900. 
8-r. 36 és 15 lap. 

A fáradhatat lan Oltoványi Pá l prépost igazgató 
ismerteti a bevezetőben a szegény iskolanővérek neve-
lését és tanitását külföldön és nálunk, a hol 19 intézet 
van vezetésük alatt összesen 10,332 leányt részesítenek 
vallás-erkölcsi hazafias nevelésben. A tanuló i f júság 
száma 664, és pedig r. ka th . 650, gör. kel. 2, ág. 4, 
helvét 3, zsidó 5. 

X I . 
A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék veze-

tése alatt álló kalocsai érseki tanítóképző intézetek, nő-
növelde, árvah'iz, felső és elemi népiskola és ovoda Érte-
sítője az 1899—1900. iskolai évről. K iad j a az intézeti 
igazgatóság. Kalocsán, 1900. 8-r. 66 lap. 

A virágzó intézetről szóló Értesítő tartalma. I. 
Az intézet szervezete. I I . Adatok az intézet tör téneté-
hez az 1899—1900. tanévről. I I I . Visszaemlékezés 
Erzsébet királynéra. IV. Az intézet személyzete. Igaz-
gató Petrovácz József, főnöknő Franz Mária Terezia. 
V. A polgári- és felső népiskolai tanitóképző intézet 
tanulóinak száma: róm. kath. 57, ref. 2, zsidó 1. VI. 
Elemi tanítóképző intézet 119 rendes növendékkel, 
köztük 118 róm. kath., 1 réf. VII . Belső nőnövelde. 
VIII. Felső népiskola. IX . Árvaház. X . Az elemi nép-
iskola tanulóinak érdemsorozata. X I . Az ovoda. XI I . 
A fiókházak tanügyi állapotának kimutatása az 1899— 
1900. tanévről. 

IRODALOM. 
— A magyar nemzet történelme. I r t a Ujházy 

László, állami főgymn. tanár. I. Bész. A harmadik 
osztály számára. K iad ja a Szent-István-Társulat . Buda-
pest. 1900. S tephaneum. 8-adrész. 180 1. Ára 1 kor. 
80 fillér. Kö tve 2 korona 20 fillér. (Engedélyezve 
1493/1900. szám alatt.) 

A történelem, i rodalom-történet és bölcselet azon 
tárgyak, melyek a vallástan mellett legnagyobb befo-
lyást gyakorolnak a tanuló i f júság lelkületének irányí-
tására ; ez okból igyekszik minden szellemi irányzat 
első sorban ezen tárgyakat a maga számára lefoglalni. 
Helyesen já r t el a Szent-Is tván-Társulat is, midőn a 
katholikus középiskolák számára első sorban eme tár-
gyakból Íratot t szabatos kézikönyveket, melyek mig 
egyrészt a pedagógia követelményeinek megfelelnek, 
másrészt a kathol ikus i f j ak szellemi fejlődésére, a 
kathol ikus öntudat és gondolkozás kialakulására jó té-
konyan hatnak.*) 

H o g y ezen kézikönyvek a pedagógia követelmé-
nyeinek megfelelnek, b izonyí t ja ezt a miniszteri enge-
délyezés ; hogy pedig a kézikönyvekben a katholikus 
világnézet és szellem is tel jesen érvényesül ; erre nézve 
elég kezességet nyú j t anak a Sz.-I.-T. részéről fölkért or-
szágos nevű bírálók. Nem hiszszük, hogy akadna még 
könyvkiadó-vál lalat hazánkban, mely annyi körül tekin-
téssel, sőt skrupulozitással j á rna el kiadványai, je lesen 
tankönyvei megválasztásánál. H o g y csak az előt tünk 
fekvő tankönyvről szó l junk: e könyvet , mely az u j 
t an t e rv szerint a gimnázium harmadik osztálya számára 
készült, átnézték, megbírál ták s megjegyzéseikkel javí-
to t ták : Békefi Bemig dr, a budapest i egyetemen, a 
magyar művelődés- tör ténelem tanára, Karácsonyi János 
dr országos szaktekintély az ó-magyar tör ténelem 
mezején és Lőrincz Gyula dr főgimn. tanár ; mind-
hárman szakemberek a tör ténelem terén, e mellett 
mindhárman egyházunkhoz hiven ragaszkodó katho-
likus papok. 

De Ujházy könyvét a hivatalos bírálat is kiváló 
dicsérettel halmozta el. S ezt meg is érdemli, mer t 
minden tek in te tben ki tűnő iskolai könyv. Az anyagon 
tel jesen uralkodik, arról világos átnézetet nyúj t , kerül 
minden fölöslegest, de fö l tünte t és kiemel minden 
je lentősebb mozzanatot, a tör ténet i eseményeket ügye-
sen csopor tos í t ja , azokat egy-két szóval találóan jel-
lemzi, a művelődéstör ténet i tényezőket kellően kidom-
b o r í t j a ; élénk, lelkes, i t t-ott valóban fenkölt előadása 
életet, szint ad az egésznek. Ezekhez já ru l a finom 
nyomdai kiállítása, jó papir, szép nyomás, világos 
t iszta képek (első sorban a művelődés-történetre vonat-

*) Alapvető hittan. Irta Demény Dezső. (Főegyházmegyei 
jóváhagyással). Erkölcstan. Irta Demény Dezső. (Főegyházmegyei 
jóváhagyissal). Lélekten és Grondolkodástan. írták dr Hajdú Tibor 
és dr Zoltvány Irén. (Engedélyezve 2044/1898. szám alatt). Magyar 
nyelvtan mondattani alapon. I. és II. osztály számára. Irta dr Bartba 
József. (Engedélyezve 1063/1900. szám alatt). Magyar olvasókönyv, 
a középiskolák I. osztálya számára. Irta dr PrÓDai Antal. (Enge-
délyezve 1211/IG00. szám alatt. A magyar nemzeti irodalom törté-
nete. Irta dr Bartha József. (Engedélyezve 1838/1900. szám alatt)-
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kozók), három térkép (Magyarország a római uralom 
idejében, szent Is tván halálakor, Mátyás király halála-
kor), mindez a sikerült tankönyvet nagyon ajánla-
tossá teszi. 

Némelyik tanár, túlságosan ter jedelmesnek fogja 
találni ; de meg vagyunk arról győződve, hogy az ! 
i f júság e könyvet csakhamar meg fogja kedvelni s 
szivesebben tanulja, mint egy rövidebbet, mely száraz, 
melyből nem sugárzik feléje élet; másrészt meg a 
tanár tapintata könnyen ki t ud j a választani azon rész-
leteket, melyeket az oktatás kára nélkül elhagyhat. 

A hivatalos birálat a katholikus egyház befolyá-
sának és érdemeinek ecsetelését és kidombori tását túlsá-
gos bőnek találta. Nem túlságos bő biz ez, hanem mi 
már annyira hozzá vagyunk szokva a protestáns szel-
lemű történetiráshoz és tankönyvekhez, hogy ha vala-
hol katholikus hang csendül meg, katholikus érzés 
melege hat reánk : ezt már túlzásnak talál juk. 

Nincs Ujházy könyvében semmi túlzás ; de az 
kisugárzik minden lapjáról, hogy olyan ember irta, aki 
szereti egyházát és vallását. S ép ezért a ján l juk mele-
gen e tankönyvet minden kath. középiskolának. 

V E G Y E S E K . 
— A lazaristák budapesti templomáról. Ügyünk 

jóakaró támogatóinak, felvilágosításul szolgáljon a 
következő közlemény. Hogy az ügyről eddig oly sokáig 
hallgatunk, az azért tör tént , mert a sok oldalról ugy 
is nagyon igénybe vet t kath. közönséget nem akartuk 
a mi kéréseinkkel is zaklatni ; csendben azonban mun-
kálkodtunk tovább és — Is tennek legyen érte hála — 
nem is eredménytelenül ; mert azóta — lemondva a 
székes-főváros által nekünk eladott telekről — a mely-
nek bir tokába vétele nagy nehézségekkel jár t , ve t tünk 
nagy czélszerü telket 86 ezer koronán ; azonfelül magu-
kat megneveztetni nem akaró jó t evők kegyességéből 
biztosí tot tuk a lazaristák eltartási, nemkülönben a 
templom és a ház berendezési költségeit . A ház föl-
építéséhez is a főmagasságu bíboros herczegprimás és 
a méltóságú esztergomi főkáptalan kegyességéből, 
marad t csaknem elegendő kö l t ségünk; hátra van még ' 
a templom építéséhez szükséges összeg beszerzése. 
E r r e nézve, biztat az alapos remény, hogy a székes-
főváros nem fogja tőlünk megvonni a hathatós támo-
gatást . Mindamellett még nagyon sok tere maradt a 
magán jótékonyságnak, mer t a templom fölépítése leg-
alább kétszázezer koronába fog kerülni, adósságot 
pedig csinálni nem akarunk. Az építkezés megkezdését 
a jövő 1901. évi május havában tervezzük. Bpest . 
Bundala Mihály pápai t. kamarás, a közp. papnevelő 
lelkiigazgatója. 

— Ismét egy koronás áldozat. Umberto, Olasz-
ország királya merénylet áldozata lett ; Monzában agyon-
lőtte őt vasárnap este tiz óra negyvenöt perczkor 
Bressi Gaetano anarchista. Háromszor lőtt reá revol-

veréből, midőn egy tornaversenyből kocsi jába szállott. 
A második golyó szivén találta s fél t izenkét órakor 
a király meghalt . Csak ennyit mondha to t t : „Végem 
van, szivemen találtak." S összerogyott. 

— Wolafka jubileuma. Mária-Radnán, a Szent-
Ferencz-rendü szerzetes atyák ősi kolostorának csöndps falai 
között, mult hó 24-én ünnepelte meg Wolafka Nándor 
dr, makariai választott püspök, debreczeni plébános áldo-
zárrá szenteltetésének negyedszázados emléknapját. A 
hálaadó ünnepi mi ;en, melyet a jubiláns szűz Mária kegy-
oltáránál mondott, a Szent-Ferencz rendü atyák asszisztál-
tak. A jubiláris emléknap alkalmából — tisztán egyhá-
ziak körében s részvételével — a kolostor históriai em-
lékű nagy refektoriumában ünnepi tábla volt, melyen 
P. Amberger Gyula, kiérdemült provinciális, házfőnök 
üdvözölte a jubilánst, kiemelve az átfutott negyedszázad 
nevezetesebb mozzanatait, glorifikálva azon érdemeket, 
melyeket a jubiláns a haza, az egyház törül szerzett. A 
szűk körben lefolyt ünneplés után Wolafka Nándor dr 
még a délutáni vonattal Temesvárra utazott, hol világi és 
egyházi részről ünuepélyesen fogadták. Wolafka dr Te-
mesvárott f. hó 25 én a Józsefvárosi templomban nagy-
misét mondott első szent miséjének negyedszázados em-
lékére. 

— Szent István király szobra. A budavári koro-
názó Mátyás-templom déli sarkán, az egykori halász-
bástyán fog állani Szent Is tván király emlékszobra, 
melynek készítését a kormány Stróbl Alajos szobrászra 
bizta. A művész az első apostoli király alakját lovas-
szoborban örökíti meg, olyformán, hogy az egyformán 
jellemezze a nemzeti hőst s a hittérítő és honalapító 
királyt. A főalakot a művész még egyre mintázza, a 
talapzatra jövő domborműveket azonban, melyek a 
nagy király uralkodásának kimagasló mozzanatait tün-
tet ik fel, most faragják márványba. Az emlékmű fel-
állításával egyidejűleg rendezik a halászbástya, illetőleg 
a Mátyás-templom környékét. Az Albrech-utról a tem-
plomba vezető impozáns lépcsőfel járat már javában 
készül s nemsokára megkezdik a bástya peremére ter-
vezett oszlopcsarnok épitését is. 

— A szent István-napi szónok. A jubiláris szent 
év alkalmából a magyar katholikus egyház a szokott-
nál nagyobb fénynyel és pompával ünnepl i meg szent 
Is tván első apostoli királynak ünnepét . A budavári 
koronázó Mátyás- templomban augusztus 19-én délután 
4 órakor ünnepélyes vecsernye lesz. Másnap, augusz-
tus 20-án reggel hétkor kezdődik a szertartás az újjá-
alakított királyi palota szent Zsigmond kápolnájában, a 
honnan fényes körmenetben viszik a szent Jobbo t a 
Mátyás-templomba. Az ünnepi szentmisét a „dicsősé-
ges szent Jobbkéz" jelenlétében Vassary Kolos bibor-
nok herczegprimás muta t j a be. Az alkalmi szent beszé-
det Steiner Fü löp dr székesfejérvári püspök tart ja , a 
kit erre a herczegprimás kért föl. Az ünnepségnek 
minél fényesebbé való tételéről az országos bizottság 
gondoskodik. 

Q 9 " A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő: 
Valnicsek Béla hittánár. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Irta : P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 
Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

A legnagyobb tudósok és férfiak mindenkor 
vallásosak voltak. És lehet ez máskép1? Nem 
bizonyitották-e az évszázadok, hogy minél mélyeb-
ben hatol be az emberi szellem az egész min-
denségbe, annál mélyebb ismeretéhez jn t Isten-
nek? Ugyanezt bizonyitotta már a mnl t század-
ban azon férfi, kiről egy semmiképen sem a 
jámborság hirében álló tudós *) mondá, hogy 
már puszta neve is emlékezetünkbe hozza, hogy 
annak viselője korának tudását majdnem mint 
egy második Aristoteles magában foglalja s e 
férfi a nagy Haller Albert, ki a fönti igazságot 
e szavakkal fejezte ki.2) „Kik vájjon a hitetle-
nek és kik a gúnyolódok? A hitetlenek, kik 
mindenekelőtt a kinyilatkoztatás ellen vitatkoz-

x) Döllinger, az egyetemek egykor és most. 25. o. 
2) V. ö. Lobrede auf A. von Haller, von Tscharner, 

Bern 1778. 

nak s csak maguk között hősködnek, a nyelvek, 
az ókor és világtörténelem azon ismeretével sem 
rendelkeznek, mely a vallás elveinek mérlegelé-
séhez szükséges. „A leghíresebbeket olvastam" — 
mondja tovább; egyikük sem volt képes a szent-
irás szavainak csak külső é r te lmét is maguktól 
felfogni, egyikük sem ismerte a természetet oly 
pontosan, hogy az istenség nyomait magától fel 
tudta volna födözni, melyek pedig oly gyakran 
oly ragyogóan világítják meg a te remte t t dol-
gok czéljait s rendjét" . — És manapság az Isten-
tagadást a tudomány követelményének tekintik, 
s oly férfiak lesznek az ifjúság tanitóivá, akik 
nyiltan és őszintén tagadják a szabadakaratot s 
következésképen minden erkölcsi beszámitást és 
felelőséget is megszüntetnek. Lesznek-e ily fér-
fiúk világítók, hogy az emberiséget ut jain vezes-
sék ? Ne higyjétek, kedves hallgatóim ! És lesz-
nek-e az igazság tanítóit Semmiesetre. A jó és 
igaz ép oly elválaszthatatlan minden összefüggései-
ben, mint ahogy az akarat és értelem az egy 
léleknek két tulajdonsága. Nem tehetem egy-
szerre, hogy részint Isten és vallás nélkül éljek, 
részint meg az igazságot keressem ; hogy egyfelől, 
erkölcstörvény nélkül élve, mely visszfénye az 
örök törvénynek, aljas jellemű legyek, másfelől 
pedig emelkedett lélekkel a dolgok örök ideálja, 
az igazság felé törekedjem. Azért igazat mon-
dott azon gondolkodó, aki igy szólt: azon ember 
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vagy nép, mely igazságban gyarapodik, jóban 
fogy, tünemény számba jön, s ezt még sohasem 
lá t t ák s nem i s i á t h a t j á k . Alkalmazzuk ezt a m i 
korunkra. Jóban nem gyarapodtunk; ez nem 
szorul bizonyításra, mer t á l ta lában elfogadják; 
de vájjon gyarapodtunk-e igazságban ? Ez utóbbi t 
ta lán azon tudományos rendszerek bizonyítják? 
melyekről századunk pantbe is tá ja nem igazság-
talanul mondá, hogy erre a lkalmazhatók a sza-
vak, melyeket Pé te r Saphirához mondot t : Azok-
nak lábai, kik téged el temetnek, már küszöbön 
vannak. 3 ) Vagy talán bizonyít ják azon milliónyi 
könyvek, melyek sohasem lá t t ak volna napvilá-
got, ha szerzőik az igazság ku ta tó i let tek volna? 
Hogyan beszélhetnek a „modern á l lam" s ennek 
tanu l t magasztalói igazságról, holot t éppen ezen 
változatlan igazságok föl forgatásával akarnak 
fönállani, melyről éppen szólottunk ? És hogy 
veheti az állam e szót : szellemi méltóság ajakára , 
az az állam, mely semmi szellemi, magasabb 
lényt maga fölött nem ismer, a személyes hall-
ha ta t lanságban való h i te t pedig az anyagelvűség 
és pantheizmus taní tói ál tal az i f júság szivéből 
ki tépni engedi? Vonjuk há t le a következte tés t ! 
„ Oltalmazzon minket Isten azon tudósoktól? kik 
Isten és vallás nélkül szűkölködnek. Egy tanula t lan 
gonosz ember csupán gonosz; ellenben a képzet t 
gonosz ember az emberiségnek ostora, mer t van ! 
ellene fegyvere s tud ja az igazságot e l re j teni és 
a tévelyt el terjeszteni s ura lomra ju t ta tn i , amíg 
csak érdekében van. Azért tud já tok , mit tesz 
Isten, ha művelt népeket megfenyíteni akar? 
Zsarnoki indula tokat kelt az is tentelen tudósban ; 
elnézi, hogy a lángész és romlot t ság között ve-
szedelmes kapocs létesüljön, mely a hamis tu-
dás gőgjével szellemi hanya t lás t készit elő. 
Mind e felhők, melyek eml í te t t férfiak ide-
jében fel tornyosultak, szomorú sötétséget okoz-
nak azon évszázadokban, melyek a világosság 
századának nevezik magukat . Azután a gondolat 
e királyai, a sötétség e fejedelmei jó szerencse 
után tapogatóznak az általuk okozott sötétség-
ben s a helyeslést kur jonga tó népet a tudomá-
nyos haladás nevében azon örvény lej tőjére 
vezetik, melyben a szellemi éj közepette bor-
zasztó katasztrófák készülődnek." De mi lesz 
akkor if júságunkból ? Igen, sőt kérdezhet jük, mivé 
l e t t már if juságunk ! 

Kedves hallgatóim, az ember szelleme egye-
dül az igazság előtt hajoljon meg, ez legyen 
egyedüli mozgató ereje. E meghódolás egyáltalán 
nem kisebbíti az emberi szellem méltóságát, 
ellenkezőleg, miután csak igazságra a lkot ta to t t , 
csupán ez á l ta l é rhe t i el azon méltóságot és 
tökéletességet, melyre természeténél fogva törek-
szik. Az igazság táplá léka és élete a szellemnek, 
léleknek. S miután Isten te remtő je s fen tar tó ja 
a világnak, mi pedig t e remtménye i vagyunk, kik 
őbenne élünk, mozgunk és vagyunk,5) ebből azon 
megdönthet len igazság folyik, melylyel éppen 
most foglalkozunk, hogy t. i.: Is tennek szent 
joga van szellemünk minden gondolatához szi-
vünk minden dobbanásához, egész gondolkozá-
sunkhoz ós cselekvésünkhöz, röviden, hogy min-
denben Is tentől függünk. Vájjon há t szabadkozzék 
szellemünk ezen igazság elfogadásában, mintha 
az annak való meghódolása megszégyenítő lenne? 
S miér t éppen ezen igazság elfogadásában? Nem, 
k. hallgatóim, a szellem általában igazságra al-
ko t t a to t t , nem pedig ta lán bizonyos igazságra, 
mások kizárásával. Ne gondoljuk hát, hogy — 
ha eml í t e t t igazságot elfogadjuk — szellemünk 
mél tóságát elveszti, ellenkezőleg meg lehetünk 
győződve, hogy csak ezen igazság lehet erkölcsi 
és szellemi méltóságunk alapja. Az az ember, 
kinek ilyen a meggyőződése s azt életében is 
követi , máris lerázta szenvedélyeinek terhes igá-
j á t és zavar ta lan t ek in t e t t e l és változatlan aka-
raterővel hatol keresztül az élet minden viha-
rain, jól tudva, hogy erős kéz van fölötte, mely 
őt védelmezi. Ha a társadalom újból Is tentől 
függőnek tekint i magát, ha visszatér hozzá s 
azon alapelvekhez, melyek belőle erednek, akkor 
a családból oly férfiak keletkeznek, kik a tudo-
mány, á l lamhivata l és prak t ikus élethivatás kö-
rében azon erőt ós erkölcsi nagyságot érvénye-
sítik, melyet — sajnos — jelenleg nélkülözünk, s 
melylyel egyedül vagyunk képesek nagy cseleke-
detre. Akkor a világ beismeri ma jd oktalanságát, 
hogy elpártol t Is tentől s le tér t szent útjairól s 
ahelyet t , hogy — mint eddig, — beomladozó 
kutak u tán epedjen, melyet önmaga ásott, az élő 
viz forrásánál fogja szomját o l tani ! 

(Folytatjuk.) 

5) Apostol CS. 17, 28. 

3) Hegel, A bölcs. tört. Emi. 
4) P. Felix: Az erk. baladás szüksége. 
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Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodorianus). 

I r t a : dr JBosóky Alajos. 
(Folytatás.) 

Keményen üldözték a császárok az eretnekeket. A 
kódex tizenhatodik könyvének negyedik czime összesen 6 
constitutiót foglal magában, melyeknek az volt a czéljok, 
hogy az eretnek tanokat csirájokban elfojtsák az által, 
hogy minden vitatkozást vallási dolgok fölött megtiltot-
tak. Az egyház békéjének a megzavarását egyszersmind 
a közbéke megbontásának nyilvánítják ezekben a csá-
szárok (886), a kihágásra alkalmat adott egyénekre halál-
büntetést (388), majd száműzést (392), hivatalvesztést, 
jószágkobzást és súlyos pénzbüntetést (404) s z a b n a k , a 
tartományi helytartóknak pedig kötelességükké teszik, 
hogy a tiltott gyülekezetek összejövetelét, melyekben 
vallási dolgok fölött vitatkoznak, megakadályozzák, hogy 
azokat, kik a szentegyház megvetésével másutt egybe-
gyűlni merészkednek s főtisztelendő Arsacius, Theophilus 
és Porphyrins közösségétől eltérnek, az egyházból kitilt-
sák. Azonban, a mint látszik, ezek az óvó rendszabályok 
még sem akadályozták meg a gomba módra támadt külön-
féle eretnek tanok keletkezését, melyek ellen nemcsak az 
egyház lépett fel kárhoztatólag, hanem az államhatalom 
is megtorlólag. 

Legveszedelmesebb volt valamennyi között az aria-
nismus, mely még a császári palotába is behatolt és a 
reá nézve kedvező helyzetet a katholikus egyház üldö-
zésére kizsákmányolta. Azonban az orthodox Theodosius, 
nemcsak megtörte az arianusok gőgös uralmát, hanem 
elégtételt is szolgáltatott a katholikusoknak azokért a 
sérelmekért, melyeket az arianismushoz szitó császárok 
(Konstanczius és Valens) uralkodása alatt az arianusoktól 
szenvedtek. Átadta nekik (381) az összes templomokat s 
felhatalmazta a püspököket, hogy azokból minden eret-
neket kikergessenek.2) Az igazhivő császár minden eret-
nekben az ég és föld legfőbb hatalmasságai ellen való 
lázadót látott, s ugyanazért azt kivánta, hogy tehát 
mindenik hatalom gyakorolja a maga joghatóságát a 
bűnösnek lelke és teste fölött. A papság, melynek az ő 
lelkületére (főkép nyilvános vezeklése óta 3 ) nagy be-

1) Az, kinek a rabszolgái tiltott csoportosulásban részt vesz-
nek, minden rabszolga után 3 font aranyat (120 frt) büntetést fizet, 
s természetesen a rabszolgák is megfennyittetnek, bármely testület 
pedig, melynek tagjai hasonló vétségben találtatnak, 50 font ara-
nyat (2000 forintot) tartozik fizetni. 

2) U. o. 16. könyv. 1. czim. 3. törv. 
3) Theodosius ugyanis egy jelentéktelen összeesküvés miatt, 

Thessalonica lakosságát kardélre hányatta. E vérengzés hallatára 
sz. Ambrus milanói érsek a székesegyházba belépni készülő császár-
nak a küszöbnél útját állotta s kijelenté előtte, hogy ily nyilvánosan 
elkövetett szörnyű bűn megbánására s a megsértett Isten igazságos-
ságának kiengesztelésére a titkos bűnbánat nem elegendő, mire 
Theodosius bűnbánóan bevallá. hogy igenis magára háritá az ember-
ölés bűnét, de, teve hozzá : Dávid nemcsak embert ölt, hanem 
házasságtörést is követett el. Ha Dávidot utánoztad a bűn elköve-
tésében, viszonzá Ambrus, utánoznod kell őt a bűnbánatban is. 
Theodosius hajlott is e szavakra, fejedelmi méltóságának jelvényei 
nélkül bűnbánóan és esdekelve kért bűnéért bocsánatot a templom 

folyása volt, a legszigorúbb rendszabályok kibocsátását 
javasolta és csaknem negyedrésze az eretnekek ellen ki-
bocsátott császári rendeleteknek I. Theodosiustól ered. 
Ezeknek a constitutióknak csaknem minden egyes szava 
elárulja ama mély megbotránkozást és erkölcsi undoro-
dást, melyet az eretnekségek szemlélete vagy gondolata 
az igazhivő császár és rokonérzelmü elődjeinek lelkében 
fölidéz. Minden az orthodox hittől eltérő vélemény vagy 
tanitás fonák babonának, hamis vallásnak, kárboíatos 
őrültségnek, Isten ellen való nyomorult összeesküvésnek, 
tisztátalan fertőnek, őrjöngő gonoszságnak, szentségtörés-
nek, istentagadásnak neveztetik. Hiába tulajdonítanak 
magoknak az eretnekek keresztény jelleget, még csak a 
keresztény név sem illeti meg őket. Az eretnekek — 
mondják a constitutiók — a papi név felvétele által meg-
gyalázzák a püspöki méltóságot, sőt a vallást is csak 
hazudják, hogy a népet félrevezessék és tévedésbe ejtsék. 
Ezen felfogás vezérli a császárokat az eretnekek ellen 
foganatosítandó rendszabályaik kibocsátásánál. Egyenesen 
lehetetlenné akarják tenni az eretnekek működését, tév-
tanaik terjesztését, a kath. egyháznak ezek által való 
megfertőzését. 

Ezen czél elérésére háromféle utat követnek. 
Mindenek előtt üldözőbe veszik a püspökök és pres-

byterek tiszteletreméltó czimeit bitorló eretnek-papokat, 
közbüntettnek nyilvánítják az eretnekséget mindennemű 
alakjában, 4) kiűzik az eretnekeket Rómából,5) Konstanti-
nápolyból6) éa minden más városból is 7) hadd menjenek 
világgá olyan helyekre, melyek őket mint valamely árok 
az emberek közösségétől elválasztják ; 8 ) megtiltják nekik, 
hogy magoknak papokat válaszszanak, minthogy magok 
sem azok,9) még kevésbbé püspököket,1 0) állítólagos 
püspökeik pedig fosztassanak meg a felvett püspöki czim-
től és méltóságtól,11) ne merje senki közülök magát 
püspöknek nevezni, avagy az egyházi rendet és ennek 
legszentebb jogait tisztátalan érzülettel bitorolni.12) ki-
mondják, hogy általában véve semmiféle olyan kivált-
ságot, mely egyedül a kath. egyház és papjaira nézve áll 
fenn, ne vehessenek igénybe,1 3) és hogy ne hivatkozhas-
sanak semmiféle olyan császári rendeletre, mely nekik 
bármiféle jogot is engedne, mert azt csak álűton szerez-
hették és már ezért is érvénytelen,14) s a ki mindamellett 

közepén. A császárnak ezen nyilvános vezeklése (390) az egyház 
tekintélyének egyik legfényesebb bizonyítéka és legtiszteletremél-
tóbb eseménye. A 4. század egyházfegyelme szerint az emberölésre 
20 évi bűnbánat volt szabva, ámde a thessalonicai vérengzés halmo-
zott emberölés lévén, ennek kiengesztelésére rövid lett volna az 
emberi élet s a gyilkos utolsó lehelletéig ki lett volna zárva a 
szent áldozásból. Ambrus enyhítésnek vette a fejedelmi példát s 
igy a császárt már nyolcz hónap múlva ismét fölvette a hivek 
közösségébe. 

4) Lásd a 16. könyv, 5. czimének 40. törv. 
B) U. o. a 18. és 62. törv. 
6) U. o. a 13. 19. 80. törvényeket. 
7) U. o. a 81. 34. 64. törv. 
8) U. o. a 14. törv. 
9) U. o. a 24. törv. 
if) U. o. a 22. törv. 
11) U. 0. a 14. törv. 
12) U. o. a 26. törv. 
13) U. o. az 1. törvényt (N. Konstantin). 
14) U. o. a 6. törv. 

10* 
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ilyen állítólagos rendelettel kérkedik, avval mint csalóval 
és hamisítóval fognak elbánni.15) Tiz font arany büntetés-
sel fenyegetnek mindenkit, a ki másra eretnek-felszentelést 
reáadni, mástól fölvenni, vagy az ilyen felszentelést elő-
mozdítani nem átallana; az a ház vagy telek pedig ahol 
ilyen felszentelés a tulajdonos elnézésével történt, a fiskus 
javára elkobzandó, s ha a tulajdonos erről mit sem tudott, 
mpri- a felszentelést titokban végezték, akkor amaz ingat-
lan bérlője, ha szabadszületésü, köteleztessék tiz font 
aranyat fizetni a fiskus javára, ha pedig alacsony szolga-
származásu és szegénysége miatt a büntetést semmibe 
sem veszi, megvesszőztetendő és száműzetésbe küldendő. 
Ha úri nyaralóban vagy középületben a bérlő vagy pro-
curator engedelmével ment volna végbe a „felszentelés", 
szintén egyenkint tiz-tiz font aranyat legyenek kötelesek 
az utóbbiak fizetni, valamint azok is, kiket az ilyen 
mvsteriumokban való részvételen rajtakaptak s magokat 
klerikusoknak nevezik, szintén egyenkint tiz-tiz font arany-
nyai büntetendők. 1(i) Eretnekeknek nyilvánítják azokat is, 
kik bármily hiu ürügy alatt a kath. vallás igaz tanaitól el-
fordulnak és ösvényéről letérnek.1T) A száműzetés leg-
inkább távol eső magányos szigetekre és tartományokba 
történt, hogy minden érintkezés az ő híveikkel és mások-
kal, kiket magokhoz csábítani igyekeztek, lehetetlenné 
váljék.18) De abbeli törekvésökben, hogy a kath. vallás 
ellenségeit kiirtsák, a halálbüntetés kiszabásától sem riad-
nak vissza császárok.19) (Folytatjuk.) 

Szeretetteljes figyelmeztetés. *) 
5 

Két éve mult , hogy meghal t Szapáry Géza gróf. 
Kínos betegségében többször gyónt, áldozott s kellő 
időben nagy áhítat tal felvette az utolsó kenet szent-
ségét is. Több napon át parentál t az Alkotmány a 
főúr fe le t t ; de nem emiitet te meg, hogy a boldogult 
fe lvet te a haldoklók szentségeit . 

Meghalt idősb Széchenyi Imre gróf is. Miden a 
betegség komolyabb fordulatot vett , a j ámbor feleség, 
a grófné, elhivatta Tomcsányi Lajos jézustársasági 
a tyát s a haldokló részesült az egyház minden kegy-
szerében. Több napon át parentá l t az Alkotmány a 
boldogult főúr felet t ; de nem említet te meg, hogy a 
boldogult felvet te a haldoklók szentségeit . 

Meghalt Apponyi G-yörgy gróf is. A nagynevű 
gróf miként példás életet élt, ugy példásan mult is 
ki : nagy áhítattal fe lvet te a végső szentségeket. Több 
napon át parentál t felet te az Alko tmány; de nem 

15) U. o. a 16. törv. 
16) U. o. a 21. törvény. 
17) U. o. a 28. törvény. 
1S) Midőn (412.) a püspökök panaszra mentek, hogy Jarimi-

anus a fővároson kivül szentségtörő gyülekezeteket hivogat egybe, 
Honorius és Theodosius császárok kiadták a parancsot, hogy el 
kell őt fogni, ólomgolyós korbácscsal megverni, czinkostársaival és 
szolgáival együtt száműzetésbe küldeni, őt magát a legnagyobb 
sietséggel Boa szigetére (ma Bua sziget a Dalmát parton) szállítani, 
a többieket pedig egymástól távol eső magányos szigetre depor-
tálni. U. o. az 53. törvény. 

19) U. o. a 9. 34. 44. 51. törvények és a VI. czim. 4. 6. 7. 
törvényei. 

*) Vettük és adjuk e sorokat. Szeri. 

említette meg, hogy a boldogult részesült a haldoklók 
szentségeiben. 

Meghalt Esterházy Móricz gróf is. A grófnak 
viharos volt a m ú l t j a ; de voltak áldott jó lelkek, kik 
imádkoztak, sokat imádkoztak érette. Is ten meghall-
gat ta a jámbor imádkozok könyörgését és Es te rházy 
Móricz gróf kibékülve Is tenével mult ki, a boldogult 
gróf te l jesen éber észszel, őszinte áj tatossággal fel-
vet te a haldoklók szentségeit. Több napon át paren-
tál t az Alkotmány ezen főúr fel let t is ; de nem emlí-
te t te meg, hogy a boldogult felvet te a haldoklók 
szentségeit . 

Meghalt most (hogy másokat mellőzzek) Zichy 
Ferencz gróf is. A zászlós főúr pár héttel ezelőtt érez-
vén feloszlásának közeledését, Kálózdra egy jézustársa-
sági atyát h iva to t t magához; a jézustársasági a tya több 
napon át volt a be teg főúr mellett : elkészítette őt a 
halálra s feladta neki a haldoklók szentségeit. Zichy 
Ferencz gróf ur ugy halt meg, mint katholikus főúr-
hoz illik s az Alkotmány parentá l t felet te ; de nem 
említet te meg, hogy a boldogult te l jes í te t te a katholi-
kus haldokló kötelességeit, hogy részesült a haldoklók 
szentségeiben. 

Há t biz ez nem jól van. 
Vagy oly közömbös-e ránk nézve az, hogy mág-

násaink papot h ivatnak szeretteiknek haláloságyához? 
x-y. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. Főpásztori jubileumi szózat. — 

Tisztelendő Testvérek ! 
A kereszténység hazánkba tör tént behozatalának 

és a magyar királyság megalapításának kilenczszázados 
évfordulója alkalmából székvárosomban, Esztergomban 
ő felsége legkegyelmesebb urunk és királyunk képvi-
selőjének, Fr igyes cs. és kir. főherczeg ő fenségének 
magas jelenléte mellett folyó évi augusztus hó 14-én 
és 15-én ünnepségek fognak tartatni . 

Ez emlékünnepélyek főbb mozzanatai a követ-
kezők lesznek : 

I. Augusztus lá. 
A város reggel lobogó-díszt ölt. 
Délután két órakor mozsárlövések jelzik az ünnep 

kezdetét . 
3 órakor ünnepélyes vecsernye a főszékesegy-

házban. 
Végzi nm. és f t . Császka György, kalocsai ér-

sek ur. 
5 órakor a Széchenyi-téren emelt u j Szenthárom-

ság-szobor leleplezése és megáldása. 
Végzi mélt. és ft . dr Bimely Károly, besztercze-

bányai püspök ur. 
71

 2 órakor a város összes harangja i megszólalnak. 
A félórai harangozás után 

8 órakor toronyzene. 
8V2 órakor a város kivilágítása. 
9 órakor katonai takarodó. 
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II. Augusztus 15. 
Reggel 5 órakor mozsárlövések és harangozás x/2 

óráig. 
6 órakor a katonai zenekar ébresztője. 
6'/a órakor a város összes templomaiban szent-

mise. 
Ezzel kapcsolatosan 
a kir. városi templomban magyar ; 
a vizivárosi templomban német és 
a szent Ferenczrendüek templomában tót szent 

beszéd. 
8 órakor a testületek, egyesületek, a különböző 

közhasznú intézmények zászlóik alatt és a nagy közön-
ség a Széchenyi-téren gyülekeznek. A fogatok a Bot-
tyán-utczában helyezkednek el. 

A gyalogosok a Széchenyi-térről a Kispiaczon és 
Ferencz József-uton keresztül a szent Is tván- térre vo-
nulnak. A szent Is tván-térről a főszékesegyházig az-
után sorfalat képeznek. A fogatok a megállapítandó 
sorrend szerint lakásom elé mennek és onnan haladnak 
a főszékesegyházba. 

9 órakor főistentisztelet a bazilikában, amelyet 
személyesen fogok végezni. 

A „Te Deum" alatt a város összes harangja i szó-
lanak. 

Mise után szent beszéd. Mondja mélt. és f t . dr 
Rimtly Károly püspök ur. 

A főistentisztelet alatt a bazilika előtti téren sátor 
alatt mise. Utána magyar szent beszéd, amelyet főt . 
Pór Antal apát, esztergomi kanonok fog tartani . 

A főistentisztelet befejeztével, a levonulás ugyan-
azon sorrendben történik, mint a felvonulás tör tént . 

A fogatok lakásomig mennek és onnan a szigeten 
át a városházhoz. 

A gyalogosok a Széchenyi-térre vonulnak ugyan-
azon uton, melyen a bazilikába mentek. 

l i y 2 órakor Esztergom-város székházának tanács-
termében díszközgyűlés. Az ünnepi szónok, tek. Vim-
mer Imre esztergomi polgármester ur beszédét a vá-
rosház erkélyéről mondja . 

2 órakor diszebédek. 
Kirándulások a Kovács-patakhoz, esetleg Vise-

grádra. 
Es te 8 órakor a katonai zenekarok takarodója. 

* * 

Midőn e jubi leumi ünnepségek sorrendjét a f t . 
papság tudomására adom, egyút ta l íelhivom, szíves-
kedjék a híveket az ünnepség jelentőségéről e körle-
velem vétele után bővebb magyarázatok kiséretében 
tá jékoztatni , mert azok a nagy áldások és jó té temé-
nyek, amelyeket tö r téne tünk e két kimagasló mozza-
natának következményei gyanánt ismerünk, mulhatla-
nul kötelességünkké teszik, hogy hálát rebegve a jósá-
gos Gondviselésnek, kegyelmeit és ótalmát esdjük sze-
rete t t hazánkra a jövőben is. 

Miután nem kételkedem afelett, hogy kedves 
hiveim közöl is többen fognak sietni ez ünnepségekre, 
a kellő rend és előkészületek szempontjából szükséges 

hogy augusztus hó 6-ig bejelentsék a f t . lelkész urak 
egyházmegyei hivatalomnál, honnan és — legalább 
hozzávetőleg — hányan érkeznek. 

A jelentkezések az ünnepi „fogadó- és elszállá-
soló bizottságnál" is eszközölhetők, amelynek irodája 
a taní tóképezde épületében van berendezve. 

Ami az érkezés idejét illeti, miután vajmi nehéz 
a városban nagy számú lakást szerezni, czélszerű 
lenne ugy intézkedni, hogy a zarándokok augusztus 
15-én a kora reggeli órákban érkezzenek Eszter-
gomba. 

Szíveskedjék a főt. papság arra is figyelmeztetni 
a hiveket, hogy az összejövő zarándokok előrelátható-
lag nagy száma miat t nem lesz mód arra, hogy ez 
alkalommal Esz tergomban szent gyónásukat és áldozá-
sukat végezhessék. 

Hogy az áhítatos kegyelet, a mély hála és őszinte 
hazaszeretet érzelmei minden kebelben felébresztesse-
nek és általános kifejezésre jussanak, elrendelem ezen-
nel, hogy főegyházmegyém összes káptalani, plébániai 
és szerzetesi templomaiban, valamint nyilvános kápol-
náiban, hol rendesen ta r ta tnak istenitiszteletek, aug. 
hó 14-én és a következő napokon, aug. 20-ig bezáró-
lag, a bold. Szűz tiszteletére délutánonként ünnepélyes 
litánia legyen. 

Augusztus 14-én este, a szokásos harangozás előtt 
fél órán keresztül az összes harangok hirdessék a kö-
vetkező nap nagy ünnepét . 

Nagyboldogasszony ünnepén a nevezet t templo-
mokban hálaadó istenitisztelet tartassék, amelyre az 
összes helyi hatóságok meghívandók. A sz. mise végé-
vel a „Te Deum" énekeltessék. Ez t megelőzőleg ün-
nepélyes hitvallás tétessék a tr identi-vatikáni forma 
szerint. 

A sz. misével kapcsolatos beszéd tárgyát a jubi-
leum képezze. Fe j t sék ki a beszédek azt a nagy jelen-
tőséget, amelylyel a ket tős évforduló vallási és nem-
zeti szempontból bir, hogy necsak a sz. vallásunkhoz 
való rendi thet len ragaszkodás, hanem a haza szeretete 
is élesztessék ós erősíttessék. 

Egyes í t sük e napok alatt buzgó imáinkat és kér-
j ü k az egek hatalmas Urát, hogy aki kegyesen fenn-
ta r to t ta és ótalmazta kilencz század viszontagságai és 
küzdelmei között , áldja meg és védelmezze a jövő 
századokon keresztül is sz. egyházunkat és szeretett 
hazánkat. 

Hő fohászokat repitsünk az Éghez egyházunk 
közös Aty jáér t és hazánk dicső királyáért, hogy még 
sokáig vezethessék hü népeiket bölcseségük ós szere-
te tük hatalmával az erény és boldogság ösvényein. 

Imádkozzunk őszinte szivvel és tiszta lélekkel 
egymásért , hogy Isten, a haza és a király hű szolgála-
tában, zavartalan egyetértésben és jóakaró szeretetben 
tölthessük földi vándorlásunk napjai t . 

Emel jük fel esdő tekintetünket hazánk Nagyasz-
szonyához, a bold. Szűzhöz ós első szent királyunkhoz, 
hogy könyörögjenek érettünk, védelmezzenek és segít-
senek bennünket . 

Az a határkő, melyet a jóságos Isten egyházunk 
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és hazánk tör ténetében e kilenczszázados évforduló 
által felállított, necsak a multak drága emlékeit uj i tsa 
meg folyton lelkünkben, hanem figyelmeztessen szün-
telen dicső őseink azon vallási és hazafiúi erényeire 
is, amelyek ju ta lmául mindig az E g kegyelmeinek és 
áldásainak gazdag kincseiben részesültek ! 

Bala tonfüred , 1900. jul ius 26. 
Kolos, 

bibornok, bgprimás. 

Eassa. Jubileumi főpásztöri szózat. — 
(Folytatás.) 

A magyar kathol ikus egyház a legnagyobb lelke-
sedéssel ünnepel t a magyar állammal ugy 1896-ban 
mint 1898-ban ; elsőbben akkor, a mikor a honfoglalás 
ezredéves fordulóját ünnepelte, két évvel u tóbb pedig, 
mikor az 1848-diki események félszázados évfordulója 
virradt reánk. Nem érdemül hozom én ezt fel. A 
magyar egyház mindkét esetben hazafias kötelességet 
tel j esitett, mer t én nem tudom a katholikus magyar 
emberben e két fogalmat : kathol ikus és magyar, egy-
mástól elkülönitve képzelni. De felhozom épen annak 
bizonyságára, hogy a miképen mi, a katholikus egy-
háznak hivei, a legnagyobb lelkesedéssel, szivünk egész 
melegével és ra jongásával csat lakoztunk ama, főképen 
politikai és hazafias jel legű ünnepségekhez, sőt tovább 
menve, mindenkorra in tézkedtünk az iránt, hogy ezen 
események emléke egyházmegyéink területén az i f j ú 
nemzedékkel évenként megünnepel tessék, hogy igy 
már zsenge gyermekkoruktól kezdve mély gyökeret 
ver jen sziveikben magyar voltuk tudata , s ezzel is 
hozzájárul tunk hazánk erejének gyarapí tásához: úgy — 
felfogásom szerint — viszont az egész magyar nemzet-
nek, vallási és nyelvi különbségek félretételével, sőt 
az egész magyar államnak a maga összes, a nemzet 
fenntar tására hivatot t intézményeivel illenék megünne-
pelni a kereszténység Magyarországon való 900-ados 
fennállásának emlékét. Mert jegyezzük meg jól és ne 
fe ledjük : hogy ez az ország, mint ilyen, a mi bir to-
kunkban csak addig fog fennállani, mig magyar lesz 
és keresztény. 

És mégis, t isztelendő testvérek, mit látunk, mit 
tapaszta lunk? A helyett , hogy látnám, mint készül az 
egész magyar nemzet ennek az őt fenntar to t t nagy 
eszmének méltó megünneplésére, azt látom, hogy a 
római katholikus egyház püspökein kivül senki erre 
nem gondol. Mert az a pár szép gondolat , a mely 
egyesek agyában megfogamzot t s a melyeknek meg-
valósításával az illetők ezt az ünnepélyt igazán széppé 
és országos je lentőségűvé akar ták tenni, nem fog meg-
valósulni, ünneplésünk nem fog országos jel legűvé 
válni. 

Talán csalódom, talán léteznek ehhez vezető 
szándékok és gondolatok, de ha meggondolom, hogy 
minő rövid idő áll már csak előttünk, kételkednem 
kell benne. Nézetem szerint a 900-ados magyar jubi-
leum megünneplésére legalkalmasabb idő Nagyboldog-
asszony napja . Hagyományaink szerint ezen a napon 
te t te Asztrik esztergomi érsek szent Is tván fejére az 

apostolok u tód ja által neki küldöt t koroná t ; ez a nap 
tehát nemcsak a keresztény magyar királyság 900-ados 
születése napja, de egyszersmind 900-ados évfordulója a 
keresztény magyar egyház megalapításának és a Regnum 
Marianumnak, mer t e napon ajánlot ta fel a szent király 
országát és népét az Is ten anyjának szerető oltalmába. 

Ez a szent nap sebes léptekkel közeledik felénk, 
csak másfél hónap választ el tőle. És addig alig tör tént 
egyéb tervezgetéseknél és többé-kevésbbé szerencsések-
nek mondható indí tványok megtételénél, csupán az 
Esz tergomban és Székesfehérvárott tar tandó ünnep-
ségek készülnek nagyobb jelentőségüeknek. Nemde, 
jogos az én szivemnek keserűsége és bána ta? 

Ezeknek a fá jdalmas jelenségeknek okait kutatván, 
talán nem tévedek, ha az e szent ügy körül uralkodó 
közönyösségnek okát korunk mindent nivelláló törek-
véseiben, az élettel való küzdelem ádáz harczaiban, a 
vallási és társadalmi viszonyok megromlásában, a hit-
buzgalom csökkenésében és abban a társadalom min-
den rétegeiben uralkodó idegesen lüktető nyugtalan-
ságban és ki tar táshiányban keresem, melyek mind 
szomorúan jellemzik végéhez közeledő századunkat, 
mely nem akar törődni azzal, hogy a magyar király-
ság keresztény alapon épül t fel, hogy egész történe-
tünke t és fe j lődésünket a keresztény szellem lengi át. 

De legyen az ok bármi, az okozat létezése el 
nem tagadható. Küzdenünk kell tehát mindket tő ellen, 
és legalább nekünk, Is ten szolgáinak, megtennünk azt, 
a mit még nem késő megtenni. Siessünk tehát, hogy 
az emiitet t nagy eseménynek emlékét legalább a mi 
szerény körünkben méltóképpen megünnepel jük. 

(Vége köv.) 

T Á R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmány nyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 
II. rész. 

A) 

A „Dúlna Commëdia* általános jellemzése s a „Pokol.* 
(Folytatás.) 

Mielőtt azonban a pokolba, a szenvedések lakába 
hatolnánk, még egyes általános megjegyzéseket kell 
figyelembe vennünk. A „Dïvïna Commédia" minden 
egyes sora többféle értelemben veendő : úgymint ter-
mészetes, betűszerinti értelmében, azután képleges, 
allegoriai értelemben, mi abból következik, hogy az 
egész nagy vallásos költemény egy nagy allegória, 
mely alá számos kisebb tartozik, melyekben ismét a 
megkapó jelzők, hasonlatok foglalják el az allegóriák 
helyét s a mi képzelődésünket. 

Most pedig kutassuk fel a „Dïvïna Commëdia" 
belsejét, j á r juk át az emberiség költőjének nagy palo-
táját , gyönyörködjünk szépségeiben ! 
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Sötét az ég; nyomasztó a levegő; a rengeteg 
fái vésztjóslóan dörzsölik össze lombjaikat; alattuk 
egy fáradt vándor édesen nyugszik; nemsokára azon-
ban felébred s csak akkor jut eszébe a hely borzasz-
tósága, midőn megdörzsölve szemeit megpillantja maga 
körül a napvilágot elzáró faóriásokat. Mintegy ösztön-
szerűleg tekint körül, bogy egy kijárást találjon e 
borzalmas helyről. Az ut azonban, a melyen idejött 
hiányzik s csak egy ujabb kecsegteti a szabadulás 
reményével. Arra tér tehát s a félelemtől hajtatva 
gyorsan méri lépteit, mig végtére a hosszú ösvény 
végére jut . De (mondhatja a vándor : „adtál Uram esőt, 
de nincs köszönet benne", mert) alighogy a szabad 
levegőre lép, három fenevad: egy párducz, egy orosz-
lán s egy nőstény farkas állja el útját, iszonyú fogait 
vicsorítva rá. A íélelem összeszorítja szivét s nem tud 
még a menekülésről sem gondolkodni. „De a hol a 
legnagyobb a veszély, mondja a közmondás, ott leg-
közelebb az Isten segítsége". A hegyről, melyen áll, 
egy alakot pillant meg a völgyben, ki feléje közeledik 
s felajánlja neki segítségét. Ki volna más e megszaba-
dult ember, mint Dante ? 

Állapodjunk meg egy kissé s tekintsük a történ-
teket átvitt értelmükben is. A legtöbb commentár 
szerint az erdő, melyben Dante szemeit felnyit ja: a 
politikai élet, a melynek presszióból, mint nyomasztó 
álomból ébred fel s menekül egy jobb uton, azaz ghi-
bellin meggyőződéssel eltérve a régi, guelf ösvénytől. 
De törekvéseinek gátat vet a kor három legnagyobb 
bűne: az élvhajhászat, a dicsszomj s a kincsvágy. — 
Mennyire hasonlók e fenevadak a bűnökhöz. A pár-
ducz foltjai, bőre színének sokfélesége megegyezik az 
élvek utáni sokféle vágygyal; az oroszlán ereje, mél-
tósága, hatalmas alakja a dicsvágygyal s ennek (bekö-
vetkezett) kielégítése után bekövetkező kevélységgel ; 
mig végre a nőstényfarkas inyszopó természete a 
kincsszomjnak nem mond ellent. Mily élénk phanta-
siája van Dantenak s mily ügyes, találó konstrukezió 
nyilvánul e helyen, de az még érdekesebbé teszi, hogy 
az emberi kor három szakának legjellemzőbb hibáit 
hozza fel : a fiatal-, a férfi- és az aggkor megrovandó 
bűneit. 

A hatás azonban nagyobb lesz, midőn észrevesz-
szük, az idegen figyelmeztetésére, ki nem más, mint 
Vergilius, Dantenak mutatott negyedik állatot, egy kis 
agarat. Ennek kell megküzdenie a három fenevaddal 
s tekintve Dante szándékát, kinek egy fiatal barátját, 
langrande della Scalat, jelképezi e kis állat, mindjárt 
eszünkbe ju t annak lehetősége. Tudniillik langrande 
jellemes, erkölcsös fiatal ember volt, minden nemtelen 
szenvedélynek ellensége s igy Dante méltán feltehette 
róla, hogy jóllehet csekély az ereje e három kolosszá-
lis bűn kiirtására, mégis bátran fog azokkal szembe-
szállni. Talán még az sem a véletlen műve itt, hogy 
langrande az illető neve s igy csakugyan nagy kutyá-
val, agárral fordítható. 

E rövid eseményekből is látszik, hogy mily mély 
értelmű a „Dïvïna Commëdia" minden egyes sora s 
iyy nem kell csodálkoznunk azon, hogy néha évszáza-

dokig magyaráztak belőle némely sorokat sokféleké-
pen : még sem jutottak a kivánt eredményhez. Hiszen 
maga a czim is : „Dïvïna Commëdia" vonatkozhatik, 
részint a mű magas niveaujára, részint az azt átható 
vallásosságra : tehát kétféleképen értelmezhető. 

(Folytatjuk.) 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A n a g y n a p o k e l ő t t ! 

(Fölhívás és buzdítás !) 

Az országos eucharisztikus kongresszus iránt, me-
lyet az országos kath. nagygyűléssel egyidőben, 
augustus 16 —19-ik napjain fogunk megtartani, napról-
naprá növekszik az érdeklődés. 

Dr G-yürky Ödön, a központi iroda fáradhatatlan 
vezetője, már megkapta a vasutak igazgatóságaitól a 
kedvezményes utazási jegyeket. Ezekkel már most, 
kedvezményes elszállásolási és étkezési jegyekkel 
pedig legközelebb szolgálhat a jelentkezőknek. 

Nehogy ezen technikai ügyek egyszerre és az 
utolsó napokban szerfelett összetorlódjanak és hogy a 
jelentkezések számáról és igy a nagygyűlés és az 
eucharisztikus kongresszus arányairól mielőbb kellő 
tájékozást nyerhessünk, kérve kérjük az érdeklődő 
kath. közönséget, főleg az eucharisztikus papi társula-
toknak és az oltár-egyesületeknek elnökségeit és igaz-
gatóságait, legyenek szivesek „a kath. nagygyűlést és 
az euchar. kongresszust előkészítő bizottságok" irodá-
jánál (IV. Molnár-utcza 11. kath. kör) mielőbb jelent-
kezni, hogy kívánalmaik iránt idejekorán lehessen 
intézkedni. 

Kérve-kérjük a szentségi társulatok vezetőit, 
tegyenek meg mindent, hogy ezen országos gyűlések 
a kath. Egyház szentévéhez és a magyar nemzet 900-
dos jubileumának nagy ünnepeihez méltók legyenek. 

A lelkészkedő papság ösztönözze, buzdítsa híveit 
és vezesse őket ide ájtatos, szent zarándoklatban, szá-
zával ezrével ; 

A szentségi társulatok egyike se hiányozzék ! 
Mutassuk meg hogy a Legföls. Olt. Szentség imádását 
tiszteletében „egyek" vagyunk! 

Az Oltár egyesületek tartsanak rendkívül választ-
mányi gyűlést és küldjenek ki képviselőket! hozzák 
el zászlóikat, hogy a kath. magyar nemzet hódolata, a 
Legfels. Olt. Szentség előtt, az eucharisztikus nagy 
körmenet, minél nagyszerűbb legyen. 

Mert méltán félnünk lehet, hogy a jó Isten „el-
veszi országát mitőlünk" ha közömbösség, restség 
vagy félelemből távol maradunk a nagy vallásos és 
nemzeti ünnepekről. Az önvád szégyenét ki nem kerül-
hetnénk ! 

Ez itt nem politika, hanem minden jóravaló 
katholikusnak szent ügye ! 

Mit tennének mások, ha volna e hazában 900 
éves multjok? 
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Nekünk van ! 
S hogy legyen jövőnk is, használjuk fel a j e l en t ! 
Tanácskozzunk, tegyünk, le lkesedjünk és — imád-

kozzunk egyházunkért , egymásért ! 
Az országos katholikus nagygyűlés, az országos 

eucharisztikus kongresszus és a szent Is tván ünnepi 
körmenet bő alkalmat adnak ezekre. 

Még csak néhány hét és kitűnik, hogy pirulnunk 
kell-e, avagy örvendenünk ? . . . 

Az előkészítő bizot tság nevében 
Kánter Károly, 

apát, kir. palotai plébános, 
az euchar. bizottság elnöke. 

V E G Y E S E K . 
— A főegyházmegye személyzetéből. Zelliger 

Alajos a nagyszombat i érseki helynök t i tkárává, levél-
tárnokká és szentszéki jegyzővé neveztetet t ki, illetve 
ez állásában véglegesi t tetet t . — Fludorovics Zsigmond, 
nagyszombati főgymásiumi tanár állásától fö lmentete t t ; 
helyébe Fallenbüchl Ferencz , fővárosi h i tokta tó külde-
tett . — Hotár La jos Széleskutra adminisztrátornak, 
Vosák Ferencz Nyi t rauj lakra subsidiariusnak nevezte-
te t t ki. — Hi tokta tóknak küldet tek : Reviczky Aladár, 
Mészáros Aladár Budapestre , Merva Samu Komáromba. 
— Gaibl Sándor, pozsonyi kanonok, a pozsonyi ág. ev. 
lyceumba érseki biztosnak neveztete t t ki. — Kazacsay 
Árpád a pozsonyi ág. ev. lyceumban viselt hi t tanár i 
állásától sa já t kérelmére fö lmen te t e t t ; helyébe ugyané 
minőségben Tyukos Ev. J ános nevezte te t t ki. — Cser-
háti János, nagyzellői plébános plébániája vezetésétől 
betegsége miat t ideiglenesen fölmentetet t . — Kún 
István, székesfővárosi h i tokta tó a VI . kerület i lovag-
utczai főgymnasiumhoz hi t tanárnak neveztete t t ki. — 
Káplánoknak küldet tek : Jaross Károly Érsekújvárra , 
Paulovits Géza uj misés Hegybányára . 

— A piaristák uj rendfőnöke. A kegyes tani tó-
rendiek magyarországi t a r tományának nagykápta lanja 
minapi gyűlésében választotta meg a rendtar tomány u j 
kormányzóságát . Rendfőnökké megválasztatot t Magyar 
Gábor. Kormánysegédek lettek : P a p János, Feke te 
Endre , Müllner Pál, Farkas József, Va jda Gyula, Vámos 
Károly volt kormánysegédek és Palczer Ernő nagy-
károlyi házfőnök (uj). Kormánytanácsosok l e t t ek : Váry 
Gellért nyitrai főgymnasiumi tanár (régi) ; Tóth György 
kecskeméti házfőnök és főgymnasiumi igazgató ; Pálmai 
Miklós rózsahegyi házfőnök és főgymnasiumi igazgató 
(a két u tóbbi uj) . Ugyancsak a napokban választotta 
meg az egyes házak főnökeit . A magister noviciorum 
Randveg Mihály lett. Házfőnököknek megválasztot ták : 
Budapestre Szölgyémy Jánost , Debreczenbe Váradi 
Károlyt , Kecskemétre Tóth György dr. kormánytaná-
csost, Kis-Szebenbe Véber Antalt , Kolozsvárra Kozár : 
Ferenczet , Lévára Vörös Mátyást, Magyar-Ovárra Rap- í 
pensberger Vilmost, Máramaros-Szigetre Malonyay ! 

Istvánt , Nagy-Becskerekre Balázsi Józsefet , Nagy-
Kanizsára Horvá th Györgyöt, Nagy-Károlyba Palczer 
Ernő kormánysegédet , Nyitrára Horváth Sándort^ 
Podol inba Szárnovszki Edét , Pr ivigyére Rózsahegyi 
Jánost , Rózsahegyre Pálmai Miklós kormánytanácsost , 
Sátoral j a-Ujhelyre Horvá th Sándort , Selmeczbányára 
Panek Ödönt, Szegedre Zvér Endré t , Szent-Györgyre 
Füredi Jánost , Tatába P in tér Eleket , Temesvárra Kroll 
Rudolfot , Trencs^nbe Kraszny ránszky Károlyt , Váczra 
Halmi Lászlót és Veszprémbe Takáts Józsefet . 

— P. Lollok Nagyváradon. E g y évtizeddel ezelőtt 
egész Magyarországon ismert té te t te P. Lo'lok nevét 
az a nagy lélekre valló cselekedet, amelyre u jabb kor-
ban nem sok példát találunk. Pápai praelatus, eszter-
gomi kanonok volt és a bécsi Pázmáneum rektora. És 
a méltóságos czimről és a dús javadalomról és az előtte 
álló fényes jövőről lemondott , hogy egyedül a halha-
ta t lan lelkek ügyének szentelje életét és munkálkodá-
sát. A közel 60 esztendős ember, a nagyúri életmódhoz 
szokott főpap beállt egyszerű novíciusnak Szent Vincze 
rendjébe a lazaristák közé. Ide s tova egy évtized mult 
el azóta és P . Lollok bejár ta Magyarország javarészét , 
missziókat, szent gyakorla tokat tar tva . Minap Nagy-
váradra érkezett s a Szent Vinczéről nevezet t irgalmas 
nénéknek tar t ki lencznapi szent gyakorlatot . Alig hir-
dethet i valaki mél tóbban a lemondás igéit, a lemondás 
és önmegtagadás szüzeinek, mint éppen ő, ki a lemon-
dást, az önmegtagadás erényét oly hősies módon gya-
korolta. 

Adakozás. 
A szent évneJc, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzett 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Marko Leopolda tanitónő Jászó 3 kor. 
dr Engéls'János kanonok Temesvár 3 kor. 
Pán Rafael Soborsin 2 kor. 
Dolenszky Imre pleb. Tószeg 2 kor. 
Seyler Károly esp.-pleb. Bajcs 3 kor. 
Bostyán Erzsébet Nagy-Várad 2 kor. 
Kozma János h. esp.-pleb. Szt. István 2 kor. 
Bk. Plébános Ubrezs (Fialkovszky J.) 4 kor. 
Báró Rédl Béla nagybirtokos, Kelébia . . . . 40 kor. 
Hankó György pleb. Majláthfalva 2 kor. 
Morvay Imre ,s. lelkész 3 kor. 

Összesen . . 709 kor. 70 f. 
Zsombolya, 1900. julius 27. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

Á szerkesztő' telefonja. 
x—y. A küldött czikket — mint látni méltóztatik — még e 

számba beszorítottuk. 
Dr. K. L. Köszönjük. Legközelebb sorát ejtjük. 
X. Irodalmi jelentését az imakönyvről névtelenül küldte be. 

Szíveskedjék hát azt velünk közölni. így nem hozhatjuk. 
h. v. Megkaptuk s a megfelelő rovatban közzé is tesszük. 
Folyóiratok és könyvek beküldőit kérjük, legyenek türelem-

mel. Annyi vár reczenzióra, hogy nem hozhatjuk mind valamennyit 
egy-két nap alatt. Betart bizony egy-két hétig is. 

U 9 A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Valnicsek Béla hittanár. 

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

Budapest, 1900. 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 
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 , TARSA 
Ö T V E N K I L E J N T O Z E 

Budapesten, augusztus 8. 11. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

9Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
adlabora. . . Nos interim grati anivn Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

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

TARTALOM. Vezereszmek ex Tanuimanyok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Szeretetteljes figyelmeztetés. — Egyházi 
Tudósítások. K a s s a : Jubileumi főpásztori szózat. — V á c z : Gr. Csáky Károly Emmánuel püspök beigtatása. — Tárcza. Dante és 
müvei. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. Országos katholikus nagygyűlés. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Hat sz. beszéd, melyet P. Denifle Suso Henrik sz. 
Domonkos r. atya a gráczi székesegyházban tartott. Fordí-

totta: Valnicsek Béla. — 

II. 
Jézus Krisztus és a természetfölötti világrend. 

„Jézus Krisztus az uj szövetség köz-
benjárója, hogy haláli t közbevetvén 
ama törvényszegések váltságául, melyek 
az előbbi szövetség alatt történtek, a 
hivatottak a végnélküli örökség igére-
tét elnyerjék." 

(Zsid. 9, 15.) 

Az ember bizonyos Isten létezéséről, mert 
lá t ja műveit és nyilvánvaló szemei előtt Isten 
befolyása a világra ós reá. Azért — igy követ-
keztet tovább, — a létezés ós élet nem szár-
mazhatik máshonnan, mint a lét és élet e meg-
mérhetlen oczeánjából. Az ember a földön mozog, 
él, az egész természet meg körülötte s az ember 
czéljainak szolgál és mégis ő maga nem korlát-
lan, ur, nem czélja önmagának, hanem érzi, hogy 
mindenben azon Lénytől függ, aki — oka lóvén 
minden létnek — önmaga oknélkül való Lény. 

Valamint az ember önmagából kifolyólag és 
természeténél fogva, mely körülveszi, egy maga-
sabb okra következtet, hogy minden Lényt ós 
létet megértsen, megmagyarázzon, ép ugy követ-
keztet ugyanezen alapon a világ legcsudálatosabb 
műveinek létezéséből ezeknek megfelelő okra. 
A katholikus egyház létezik s már tizenkilencz 
századot élt át ; a világ megvetheti, sőt tényleg 
üldözte is, azonban sohasem volt képes meg-
semmisíteni s még csak letagadni sem, hogy 
van. Az emberiség alapitása előtt reá utal s 
alapitása után belőle él — s vájjon e legfönsó-
gesebb műnek nem volna oka? Hiszen a kath, 
egyháznak a világban való megjelenése a világ-
történelemben forduló pontot képez. Uj erköl-
csök ós szokások, uj fölfogás és élet következ-
tek az egyház föllépése után — vájjon hogyan 
keletkezett há t? Talán véletlenül, de hiszen a 
fűszál létezését sem vagyunk képesek megfelelő 
alapelv nélkül megmagyarázni? — 0 nem, a 
profán történelem ép ugy visszavezet bennünket 
annak kezdetéhez, mint az evangelium s egy-
formán Jézus Krisztusra mutatnak mint az egy-
ház isteni alapitójára. — És kicsoda Jézus Krisz-
tust Mit akart e világont 

E kérdésekre akarunk előbb felelni, mielőt t 
magának az egyháznak szentségéről beszélnénk. 
E beszédben nagy t i tkokat vizsgálunk, melyek 
Krisztusnak az emberekhez s az egész emberiség-

11 
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hez va ló h e l y z e t é t v i l á g i t j á k m e g , s m e l y e k e g y -
s z e r s m i n d a l a p v e t ő k a t o v á b b i e l ő a d á s o k h o z . Az 
I s t e n - i g e h i r d e t ő j é n e k v a l ó b a n n e h é z a j e l e n k o r -
b a n , — m e l y n e k n a g y és k o m o l y i g a z s á g o k r a 
s e m m i f o g é k o n y s á g a n inc s s m e l y a va lód i 
n a g y s á g o k a t n e m t ű r i , t i t k o k r ó l b e s z é l n i K r i s z -
t u s b a n . É n a z o n b a n h i v ő n é p h e z szólok, m e l y 
n e m m i n d e n n a p i s z e m m e l néz i J é z u s K r i s z t u s t s 
m e l y r e a l k a l m a z h a t ó k e s z a v a k : „ N e k t e k a d a t o t t 
t u d n i az I s t e n o r s z á g a t i t k á t . *)" 

# 
* * 

M e n j ü n k l é l e k b e n v issza t i z e n n y o l c z század-
dal , k é p z e l j ü k m a g u n k a t J e r u z s á l e m b e a K a l v a -
r i a h e g y r e és k e r e s z t ü l h a t o l v a a k i v á n c s i t ö m e -
gen , f o g l a l j u n k h e l y e t k ö z v e t l e n ü l a k e r e s z t 
m e l l e t t . S ű r ű s ö t é t s é g v a n m i n d e n f e l é , a m e d d i g 
•csak a szem e l lá t , r e t t e g é s f o g j a el az egész 
k ö r n y e z e t e t s a t ö m e g c s e n d j é t c s u p á n a f a r i z e u -
sok g u n y k a c z a j a t ö r i m e g . A k e r e s z t r ő l egy 
h a l d o k l ó n a k s z a v a i h a l l h a t ó k : Beteljesedett2) És 
ki az, k i e s z a v a k a t h a n g o z t a t t a s é l e t é t a k e r e s z -
t e n v e g z é ? Az ég v i l á g o s n a p p a l é j b e bo ru l , a 
f ö l d inog , r eng , a t e m p l o m k á r p i t j a k e t t é h a s a d 
•s a h a l á l b i r o d a l m a v i s s z a a d j a z s á k m á n y a i t ; 
s o k a n f e l t á m a d n a k . N e m k i á l t - e h o z z á n k az 
egész t e r m é s z e t : A t e r m é s z e t t e r e m t ő j e h a l t 
m e g a k e r e s z t e n ? Igen , b á r n i n c s e n szava , ez t a 
f e l e l e t e t a d j a s a r ó m a i l ég iók s z á z a d o s a s z a v a k -
b a n is k i f e j e z i : „ V a l ó b a n , ez e m b e r I s t e n fia 
v a l a ; " az e s e m é n y e k n é l j e l e n l e v ő n é p p e d i g 
m e l l é t v e r v e i gy szó l : „ V a l ó b a n I s t e n fia v o l t 
ez"!3) H a t a l m a s f e l e l e t ! Isten Ha volt ez! 

A m e g f e s z í t e t t I s t e n e m b e r s zemlé l é séné l kö -
z ö n s é g e s e n az é r z e l e m viszi a f ő s z e r e p e t . A szem 
a s z é t m a r c z a n g o l t t e s t e n p i h e n és n e m h a t ó i 
m é l y e b b e n az I s t e n e m b e r b e n s e j é b e , — p e d i g 
K r i s z t u s b a n s o k k a l m é l y e b b t i t o k is v a n ! Kr i sz -
t u s b a n a s zenvedő e m b e r c s u p á n eszköze a ve l e 
e g y s z e m é l y b e n e g y e s ü l t i s t e n i I g é n e k , u g y szól-
v á n a hid, m e l y e n az I s t e n s é g h e z f é r k ő z i k . 4 ) 

(Folytatjuk.) 

Luk. 8, 10. 
2; JáDOs. 19, 30. 
3) Mark. 15, 39. Máthé, 27, 54. 
4) Egy gondolat sem oly gyakori a sz. atyáknál 

és misztikusoknál, mint ez. Az elsőt illetőleg v. ö. Land-
riot, Le CbrÍ9t de la tradition II. 17. o. az utóbbit illető-
leg megfejtést nyújtanak Taider, Seusze, sz. Teréz stb. 
iratai. 

Szeretetteljes kérelem. 
E lap múltkori számában valaki x—y aláírással 

„szeretettel" figyelmezteti az Alkotmányt arra, hogy 
Szapáry GTéza grófot , idősb Széchenyi Imre grófot, 
Apponyi György grófot, Esterházy Móricz grófot, 
Zichy Ferencz grófot, haláluk után, több napon át 
elpareutálta, de nem emiitette meg, hogy „a boldogult 
felvette a haldoklók szentségeit." Ezen alaposan elké-
sett figyelmeztetéshez x—y végül hozzáteszi: „Hát 
biz ez nem jól van. Vagy oly közömbös-e ránk nézve 
az, hogy mágnásaink papot hivatnak szeretteiknek 
halálos ágyához ?" 

Miután rám hárult az a szomorú kötelesség, hogy 
a nevezett főurakat többnyire nekem kellett elparen-
tá lnom és igy x—y figyelmeztetése engem illet, vagyok 
bátor reá a következő megjegyzéseket t enn i : 1. Ha 
lapunk valamiről nem kap értesítést, talán természetes, 
hogy arról nem is Írhatunk. Ugyanis nem szokásunk, 
hogy műszóval éljek, „hasból" írni újságot . A nevezett 
főurak halála alkalmával az Alkotmányt senki sem 
értesítette arról, hogy fölvették a haldoklók szentsé-
geit, tehát erről nem is írhatott . — 2. Éppenséggel 
nem közömbös előttünk, volt-e valaki olyan szerencsés, 
vagy nem, hogy halálos ágyán felvehette a haldoklók 
szentségeit . S azért, ha a gyászoló család beküldi 
hozzánk a gyászjelentést , legyen a halott bárki, soha 
el nem felejtem, megnézni és megírni, részesült-e a 
haldoklók szentségeiben? H a ezt sem meg nem írják 
nekünk, sem a gyászjelentés nem említi — én sem 
szólhatok róla s ezt mindig őszintén fájlalom. — 3. 
Ha már a jó x—y ur volt olyan kegyes, hogy az 
Alkotmányon „szeretettel" üssön egyet a nyilvánosság 
előtt (hiszen levélben is „figyelmeztethetett" volna 
bennünket) : akkor talán azt is megmondhatná, mért 
nem értesí tet te — ő maga az alkotmányt arról, hogy 
a neveze t t főurak a haldoklók szentségeinek fölvétele 
után hunytak el. Mert hogy erről már a nevezett bol-
dogultak halálakor tudot t , azt bizonyosra veszem. 4. 
E n magam is már számtalan czikkben fölkértem a 
katholikus olvasó-közönséget, szíveskedjék lapjait min-
denről tudósítani, amit közlésre érdemesnek tar t . Ha 
tehát a jó x—y ur olyan nagy figyelemmel kiséri az 
Alkotmányt , amilyenről „szeretetteljes figyelmeztetése" 
tanúskodik, említet t kérésünk sem kerülhet te el figyel-
mét. Szeretettel tel jesí thet te volna azt s most meg-
kímélhet te volna magát is, de minket is, bennünket 
olyan mulasztásra figyelmeztetni, melyet — ő vagy 
más követet t el . . . Azért ismétlem én is, a szerkesz-
tőség is ú j ra azt a szeretetteljes kérést, szíveskedjék 
a tisztelt olvasó-közönség lapunkat mindarról értesí-
teni, ami lapban emlitésreméltó dolog a sa já t körében 
történik. A jó x—y ur pedig kegyeskedjék bennünket 
i lyenfaj ta „ szeretettel j es" figyelmeztetéseitől meg-
kímélni. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Jubileumi fópásztöri szózat. — 

(Vége.) 

A fennt e lmondottakból a következtetéseket le-
vonva, hazafiúi és főpásztori kötelességemnek tekintem 
egyházmegyém területére nézve megtenni azon intéz-
kedéseket, a melyeket szükségeseknek és czélszerüek-
nek tartok. 

Mindenekelőtt elrendelem tehát, hogy jul ius 21-én 
és 28-án, valamint augusztus 4-én és 11-én, mely 
napok szombatra esnek, az esti Úrangyala alkalmával 
fél-fél óráig harangozzanak minden plebánia- templom-
ban ; augusztus 14-én pedig, Nagyboldogasszony napjá-
nak előestéjén, egy egész óráig szóljanak a harangok. 

Az emiitet t szombatnapokon a délutáni isteni-
tisztelet, azaz a szokott litáni a rendesnél iinnepie-
sebben, esetleg énekelve tartassék meg, s u tána vala-
mely régibb, szép Mária-éneket énekeljenek a hivek, 
mindenüt t azon a nyelven, mely 1896-diki I I I . számú 
körlevelem rendelkezései szerint az illető plébánia-
templomban a fő istenitiszteletekre nézve kötelező. 

Az emiitett négy szombatnapot követő vasárnapon 
a nagymisében vegyétek a rendes orátiókon kivül a 
következőket : pro papa, pro rege, pro congregat ione 
et familia és pro inimicis, s ugyancsak az említett négy 
vasárnap szent beszédjeiben oktassátok ki híveiteket 
ennek a jubi leumnak fontosságára és je lentőségére 
nézve, és pedig oly nyelveken, hogy minden hivünk 
tudomást nyer jen a dologról. 

Augusztus 15-én, mint a jubi leumi ünnepség fő-
napján, tar tsátok meg az ünnepi nagy misét a leg-
nagyobb pompával, a mely rendelkezéstekre áll, cum 
expositione Sanctissimi, s a hol lehet és szokásos, a 
templom körüli processióval, melynél törekedje tek arra, 
hogy a mindkét nembeli i f júság csinos ünneplő ruhá-
ban, szép sorjában megjelenve vegyen részt. E napon 
az ünnepélyes szentbeszédet én fogom egyházmegyém 
összes híveihez intézni, oly alakban, a mint azt már 
több izben tet tem, hogy t. i. a hozzájok intézendő 
szózatomat ti fogjátok, t isztelendő testvérek, nekik 
felolvasni. Ez t a beszédet annak idején meg fogom 
nektek küldeni. 

Nagyboldogasszony napjától kezdve hat napon 
át, t. i. augusztus 20-ig bezárólag, mely nap különben 
is szent Is tván napja, minden nap tar tsatok ünnepélyes 
szentmisét — Missa Cantata — a fenntebb felsorolt 
orátiókkal is, és ugyancsak minden nap délután ünne-
pélyesen végezzétek a lauretáni litániát. A szent 
István napi á j ta tosság lesz ezen hat napig tartó ünnep-
ség befejezője, és pedig ugy, hogy a délutáni isteni 
szolgálat végén a Te Deum laudamus-t énekeljék el 
híveink, s ezután az orátióhoz csatoltassanak a fent 
felsorolt orátiók is, és végül áldás adassék a Szent-
séggel. Buzdítsátok ezen kivül híveiteket arra is, hogy 
ezen időben minél méltóbban járul janak a penitenczia-
tartás- és Oltáriszentséghez, hogy a végzendő áj ta tos-
ság valóban leikök üdvére váljék. 

Volna még egy kívánságom, tisztelendő tes tvérek 
a melynek teljesülése hő vágya szivemnek. A szent 
Is tván napi ünnepélyes körmenet, melynek alkalmával 
régi szokás szerint szent Is tván dicsőséges jobb kezét, 
az ország fővárosában körülhordozzák, ebben az évben 
is, és ped ig hiszem, hogy a szokásosnál nagyobb pom-
pával fog megtartatni . Ha már le kell mondanunk arról, 
hogy ezt a jubi leumot a tudománynak, az irodalom-
nak, a művészetnek a kereszténységre vonatkozó mara-
dandó alkotásaival, a már hosszabb idő óta szóban 
levő kathol ikus magyar egyetemnek legalább alapkő-
letételével, nagyszerű emléktemplomok építésével, a 
keresztény magyar államra vonatkozó szobrok fel-
állításával, szükséges és keresztény szellemű intézmé-
nyek létesítésével tegyük utódainkra nézve elfelejthe-
tetlenné, úgy tegyük meg legalább azt, a mi talán 
mégis keresztül lesz vihető. I lyennek tar tom azt, hogy 
buzdítsátok a híveket , miszerint a ki tehet i szent 
Is tván napjára zarándokoljon Buda várába. Sokan nem 
fogják ezt megtehetni , de talán minden plébánia terü-
letéről egy-két hivünk és a megyei papság tagja i közül 
többen erre a napra elzarándokolhatnának Budapest re 
és részt vehetnének a szent Is tván napi ünnepélyes 
körmeneten. 

Egy második zarándoklatot pedig saját egyházi 
megyém területén rendeznénk ; ez lenne folyó évi 
Kisasszony napján, t. i. szeptember 8-án. E czélra 
talán legalkalmasabb volna a kassai kálvária, híveink-
nek kedvel t és szeretett búcsújáró helye, hol e napon 
az isteni-tiszteletet, ha csak lehet, magam végezném. 

A fen t leirt augusztus 15-iki áj tatosságot első 
sorban felnőtt hiveink számára rendelem el, bár ter-
mészetes, hogy azon, mint máskor egyéb áj tatossága-
kon, az i f júságnak is részt kell vennie. Ezeknek azon-
ban még egy külön jubi lár is áj tatosságuk is lesz, és 
pedig f. évi november 4-én, Szent Imre herczeg elŐ-
ünnepén. Szent Imre herczeg ugyanis a magyar i f jú -
ságnak védőszentje, és ezért legalkalmasabbnak tartom 
ezen ünnepélyre, már csak történeti vonatkozásainál 
fogva is, ezt a napot megállapítani. 

Ez t az ünnepet egyházmegyém területén minden 
iskolában meg kell ünnepelni és pedig kezdve a kas-
sai püspöki papneveldén, végig valamennyi iskolában. 
Ez alkalommal is én magam fogok az i f júsághoz szó-
lani, a már szokott módon. 

A 900-ados jubi leum megünneplésének fényéhez 
hozzá fog még járulni két kongresszus, melyek 
Budapes ten fognak megtar ta tn i ; és pedig először 
is a katholikus taní tók kongresszusa, augusztus 
14-én; ezt a magyar kathol ikus tanítók országos bi-
zottsága rendezi a Szent-István-Társulat dísztermében. 
Buzdítsátok tehát az egyházmegye területén levő ka-
tholikus tanítókat , hogy azok, kik az augusztus 15— 
20-ika közötti ünnepségek miatt nem kénytelenek he-
lyükön maradni, minél számosabban vegyenek részt a-
kongresszuson. 

A másik az országos katholikus nagygyűlés, mely 
augusztus 17—20-áig fog ugyancsak Budapesten meg-
tartatni . Ebben részt vehet minden katholikus férfiú, 

11* 
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a ki 4 korona tagdi ja t fizet és a Budapest i Katholikus 
Körnél (Budapest, IV. ker., Molnár-utcza 11.) bejelenti 
részvételi szándékát. Kívánatos, hogy ezen az össze-
jövetelen, melynek fővédnöke az ország biboros-her-
czegprimása, védnökei pedig a püspökök, minél szá-
mosabban vegyenek részt Magyarország katholikus 
honpolgárai. Buzdí tanotok kell tehát azon híveiteket, 
kik Szent Is tván napján Budára elzarándokolnak, hogy 
vegyenek részt e kongresszuson. 

Tisztelendő Testvérek ! Jó l tudom, hogy a ti 
fokozot t buzgóságtokra van szükség, hogy mindazt 
megtehessük, a mit a fentebbiekben elmondottam. De 
én nem kételkedem, hogy ti örömmel és készséggel 
fogtok mindent megtenni, a mivel Is ten dicsőségét, 
híveink lelki j avá t előmozdíthatjuk. 

A Jézus szentséges szivében lakó szeretetről ve-
gyetek tehát példát, ne lankadjatok buzgalmatokban 
ós szeretetetekben az isteni szív iránt, mely bőségesen 
meg fogja ju ta lmazni a t i buzgalmatokat . 

Kelt Kassán, püspöki székvárosunkban az Ur 
1900-ik esztendejében, Pönkösd után 5-ik vasárnapon. 

Zsigmond s. k. püspök. 

Vácz, aug. 5-én. Gr. Csáky Károly Emmanuel püs-
pök beigtatása. — 

A miér t százezrek buzgó imádsága szállott az 
Istenhez, a kitől jő az áldás és kegyelem: adjon a 
pásztorok pásztora, az Ur Jézus, az 1899. jul ius 23-ától 
árvaságra ju to t t egyházmegyének oly püspököt , a ki, 
a nagy elődök nyomdokába lépve azok dicső műveit 
föntar tsa és tovább folytassa, — hála a Magasság-
belinek, ki „mindent kellemesen rendez" (Bölcs. 8, 1) 
immár betel jesedett . Róma döntött . Az imádandó Üdvö-
zítő halhatat lan jegyesének, a kath. egyháznak feje, 
az apostoli király kinevezése ut ján, — püspököket ad 
a maayar kath. egyháznak, a kiket a hivők, alattvalók 
fiúi hódolattal és loyalitással fogadnak el. — A váczi 
egyházmegyei papság, mely még a poraiban is áldott 
Schuster Konstantinnak és az utódainak az Ur oltáránál 
engedelmességet és t iszteletet fogadott , fogadalmának 
teljes tudatában őszinte öröm — és tisztelettel várá u j 
főpásztorát , — a f. évi ápril 18-án kinevezett és junius 
17-én, az esztergomi bazilikában, püspökké szentelt gr. 
•Csáky Károly Emmánuel ő méltóságát. — Magaszto-
sult örömmel ragadom meg és nyúlok irótollamhoz, 
tudomásra adandó már a kedves „Religio" hasábjain, 
a lélekemelő eseményt, illetőleg egyházi ünnepélyt , a 
mely Vácz városának derék lakóit ós az egész püspök-
ségből, közelből-távolból, összegyűlt magas vendóg-
koszorut annyira meghato t ta és mozgásba hozta. A 
mai napon, mely valóságos sátoros ünnep volt váro-
sunk és az egyházmegye számára, — lőn és ment 
végbe ugyanis a váczi egyház angyala gr. Csáky Ká-
ro ly Emmanuel urnák bevonulása Székvárosába és 
kánonszerű beigtatása az ősrégi püspöki székbe. — Az 
egész város, mely két diadalivet és egy díszkaput ál-
l í tván föl, — rendkívüli előkészületeket tőn — az 
apostolutód, az u j főpásztor illő fogadására, valóban 
ünnepies szint, lobogó díszt öltött. A palotán is a tri-

kolort, a pápai és Csáky-családi zászlót lengette a 
hűvös szellő, a székesegyház, valamint a többi templo-
mok harangjai pedig örvendezve hirdeték a pár já t 
r i tkító nagy eseményt. A hivő közönség és a vendé-
gek már korán sűrű csoportokban rajzot tak minden 
részen a főtemplom felé, melynek különösen bejáratá-
nál ezrivel tódul t össze a püspököt epedve váró, áhí-
tatos nép. Megállapított terv szerint Esztergomból 
reggeli 8y 2 órakor érkezett meg nagy kísérettel, me-
lyet kiválóan emelt mélt. Boltizár J . püspök ós érseki 
helynök, Csernoch J . Roszival J . esztergomi kanonok 
urak jelenléte, — külön vonaton, a melynek a város 
határába jö t t é t három hatalmas mozsárlövés jelzé. — 
Kiszállván a kegyes főpap, kit az állomáson Pestmegye 
részéről a főjegyző, a város nevében pedig a polgár-
mester, néhány tagu küldöt tség élén, magyar szívből 
fakadt „Isten hozott"-al fogadott , a gyöngéd figye-
lemért megható köszönetet mondot t . Majd az I. osz-
tályú váróteremben átöltözködött , mialatt a jelenlevők 
kocsikon a Konstant in- téren emelt diadalkapuhoz sieté-
nek a főpásztornak a megszámlálhatatlan örömrepeső 
nép szine előtt való ünnepélyes üdvözlésére. Most az 
egyházi ruhába öltözött püspök is, előtte lovagolván 
a szép diszbanderium, fényes kíséretével és a család-
hoz tar tozókkal szebbnél-szebb kocsikon, a sz. Rókus 
melletti diadaliven át, a Konstant in- térre haj ta tot t . I t t 
a Széchenyi-utcza torkolatánál fölállított hatalmas, 
aranyos ket tős keresztekkel ékes diszkapun, melynek 
oldalán a városi tisztikar a képviselőtestülettel, a kül-
döttségek fényes, szines disz magyarban, a végrehaj tó 
bizottság, valamint a rendet föntar tó kapi tány és a 
tűzoltó parancsnok megállapítot ta szép sorban helyez-
kedének el az egyesületek, társulatok, áthaladva meg-
állapodott ő méltósága, kit ékes beszédben üdvözölt 
a város polgármestere. Miután erre az evangeliumi 
szeretettől lángoló j ámbor főpásztor fölemelkedve dísz-
kocsi jában szivreható édes szavakkal válaszolt, taraczk-
durrogás, harangzugás és éljenzés közt megindult a 
menet , mely az elláthatatlan sokaság miatt, lassan ha-
ladva a középvárosi főúton és Szentháromság-téren át 
érkezék a Székesegyház-térre ezen sorrendben : 1. a 
lovasbanderium, 2. a városi polgármester kocsin, 3. 
püspök ő méltósága díszhintón, kísérete, a családhoz 
tartozók nyolcz fogaton, 4. a küldöttségek kocsikon, 
5. a városi t isztikar a képviselőtestülettel gyalog, 6. a 
rendezőség kijelölte egymásutánban az egyesületek, 
társulatok. — Amint a Széchenyi-tér befásitott terüle-
tére, a főaj tóval szemben levő bejárathoz értek a ko-
csik, a bennök ülők kiléptek, és a mélyen meghatot t 
püspök, a ki felé a nemesen érző szivek oly édes bol-
dogságtól ragyogó arczai mosolyogtak, a bandér ium s 
az ügyesen fölállított egyesületek, társulatok s a fehér-
ruhás, virágszóró leánykák között ment a gyönyörű 
díszben fénylő templomba, melynek előcsarnokában — 
az egyházmegyei papság, Virter L. nagyprépost tal élén, 
ünnepies díszben várá az apostoli kereszttel és pász-
torbottal , szentelt vizhintővel, füstölővel, és a Székes-
egyház kulcsaival, melyeket már J u n g J . segédpüspök* 
őrkanonok ezüst tálezán nyuj ta át. — Az „Ecce Sa-
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eerdos magnus" ünnepies komoly hang ja zugásában 
lépte át a főpásztor, ki ez alkalommal uszályos her-
melin prémet viselt, — a Székesegyháznak, mely már 
színültig megtel t a püspököt lázas nyugtalansággal 
váró áj tatóskodókkal , szőnyeggel bevont küszöbét. — 
Ekkor a magasztos szertartások u tán a nagyprépost 
ur a „Te Deum u -o t intonálá, amelyet az énekkar foly-
tata, mialat t a teljes segédlet vonul be ő méltóságá-
val, ki. áldást oszt, illetőleg a szentség oltár előt t egy 
ideig imádkozik. Ezután az ünnepélyes menet be ju tván 
a szentélybe, amint a „Te Deum" végén a nagyprépost 
ur az u j főpásztorér t égbe szálló könyörgés t eléneklé, 
a püspök ur t rónusában állva, leveté a hermelin pré-
met, és stólát s pluvialét ölte magára és atyai kegyes-
séggel fogadván a Yir ter L. nagyprépos tnak az egész 
klérus nevében mondot t latin lendületes üdvözlő beszé-
dét, csengő hangon mondá el klasszikus szépségekben 
bővelkedő lat in székfoglalóját , melyben p rogrammjá t 
adta főpásztori működésének. A kiváló szónoki alko-
tás egyes pont ja i szebbnél szebbek, de mégis legyen 
szabad jeleznem azt, hogy a Jézus szellemétől egészen 
áthatot t főpap, a ki a mily igaz, oly szivreható kegye-
letes szavakkal emlékezek nagy elődje, Konstant in 
püspökről, Is ten dicsőségének terjesztésére, anyaszent-
egyháza főlmagasztalására, az emberiség ideig és örökké-
tar tó javára a ján l ja föl egész tevékenységét , arra kéri 
papságát , hogy a buzgó imádsággal kiesdett isteni 
malaszttal, munkálkodjék vele közre! — Beszédének 
befejezése, melyben az egész papság engedelmessége, 
hűsége és szeretetéről b iz tosnak vállá magát, sok szem-
ből könyeket csalt ki. — S most következet t a be-
igtatás legmagasztosabb jelenete a homagium. Az 
egész papság egyenkint já ru l t Ő méltósága elé kéz-
csókra. A nagyprépost ur kezdte a sort és méltóság 
szerint következtek utána az egyházmegye papjai . 
Kőszívűnek kellene lennie az embernek, hogy meg ne 
iduljon, midőn látta azokat a megtörö t t galambősz 
aggokat — köztük a 80 éves kecskeméti apát urat — 
a püspök előtt tórdenállva és kezét csókolva. Az áldozó 
papok hódolata u tán ő méltósága a növendékpapok-
nak is megengedte, hogy szine elé já ru l janak és kezét 
csókolhassák. — E szivet-lelket átható je lenet u tán ő 
méltósága fölvette a miseruhát és megkezdődöt t a 
„Veni Sancte" előrebocsátásával az első ünnepélyes 
mise, a melynek végén fölolvastatván a tel jes búcsú t 
engedélyező pápai irat Csávolszky J . apátkanonok és 
székesegyházi főesperes ur által, — a legnagyobb ünne-
pélyességgel adta az összes je lenvol takra az apostoli 
áldást. — Majd levetvén a miseruhákat a szeli dl elkü főpap 
cappában és stolában a szentély előtt álló kisebb szó-
székre lépett, hogy e lmondja hiveíhez első szent beszé-
dét, melynek mot tója sz. P á l n a k : „Non habemus hic 
manentem civitatem." Szavai voltak. És ezekből ki-
indulólag, a kinyilatkoztatot t hit világánál, fe j te t te ki 
ő méltósága, hogy nem a földi, mulandó javak s 
kincseknek halomra gyűjtése, nem az élvezetek s 
gyönyöröknek hajhászása, nem a hír s dicsőség csillo-
gása az, mi czélul van elénk kitűzve, hanem, Is ten 
dicsőítése s akaratának teljesítése ut ján, egykor az ő 

örök látásának nagy juta lma, mely a valódi boldog-
ság. A szent beszéd, melyben, az ő kedvesen sajátos 
és megnyerő előadásával, lelke-lelkéből hangsúlyozta 
a t iszteletre méltó főpásztor, hogy azon valódi boldog-
ságnak, mely egyedül illeti meg az Isten képére s 
hasonlatosságára teremtet t embert, — keresésében 
éj jel-nappal segitségére, rendelkezésére áll hiveinek, 
hogy mindnyájunkat megnyer jen Krisztusnak, — mély 
hatást gyakorolt . — Er re ő méltósága visszament trón-
já ra s fölvévén a hermelin palástot, áldást osztva, a 
fáradság legkisebb nyoma nélkül, hagyta el a tem-
plomot, és folytonos éljenzés között vonult vissza ter-
meibe, hogy fogad ja a papságot, meg az öt Vármegye 
és nyolcz törvényhatósággal biró város tisztelgő, népes 
küldöttségét . — A beigtatot t főpap a szivesen látott 
vendégkoszorut meghmi kegyeskedet t délután lx /2 

órára gazdagter i tékű asztalokhoz a „Kuria"-szálló nagy-
termében. Mondanom sem kell, hogy a hangulat a 300 
vendég körében végtől-végig lelkes és élénk vala. A 
hallott felköszöntők hosszú soraiból kiemeljük főleg 
azt, melyet az ünnepel t főpásztor lelkesen és lelkesí-
tőleg a pápára s az apostoli királyra és azt, metyet 
Bolt izár J . püspök és esztergomi érseki helynök 
püspökünkre mondott , megelékezvén azon szívélyes 
viszonyról, mely közte s a főkáptalan tagja i között 
létezett és fönmaradni fog, meg Virter L. váczi 
nagyprépost , szép felköszöntőjét szintén Károly Em-
manuelre, az áldott, az u j püspökre, ki az Ur nevé-
ben jö t t . — Nagyon illő berekesztése lőn e napnak, 
melyet a tündéries díszbe öltözött város hatósága és 
lakossága emlékezetes ünnepélylyé avata, melynek a 
jóságos püspök személyének előkelősége és állásának 
méltósága adá meg mégis fényét , az impozáns fáklyás-
menet, mely a jónevű daloskör kíséretével vonult a 
püspöki palota elé. — Csakhogy az ünneplő város 
még ezután is, a késő esteli órákban talpon volt, és 
kávéházakban, ét termekben, odahaza a családi körben 
mindenki csak e szép nap eseményeiről beszélgetett . 
— E n g e d j e a kegyelmek Istene, hogy ő méltósága, 
mint a magyar Sión egyik messze kimagasló őre és élő 
oszlopa, kinek lelkipásztori buzgalmát, emberbarát i 
ragyogó erényeit, mély bölcseségét, nagy lelkierejét, 
természetté vált kegyességót, tiszta, szeplőtelen jelle-
mét, melegen érző, apostoli szivének vidám kedélyes-
ségét, az egyház és hazáért nem csak lángolni, de 
áldozni is tudó, keresztény ta la jban gyökerező sze-
retetét . . . joggal magasztalják mindazok, kik őt, élőbb-
ről ismervén, bámulják, — az ég áldásaitól elárasztva 
soká, igen soká élvezze zavartalan azon boldogító 
gyönyört , mely ez ünnepélyes napon nemes lelkén át-
rezzen ! 

Dr Csősz Imre. 
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T Á R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tamil)) lány nyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 
II. rész. 

A) 

A „Dïvïna Commëdia" általános jellemzése s a „Pokol.* 

(Folytatás.) 

Most Vergilius, kit Dante annyira kedvelt, ki je-
enti neki, hogy elvezetheti e szörnyű helyről, de csak 
egy uton, a poklon keresztül. Ezen szóra Dante érthe-
tően megrémül, de midőn Vergilius értésére adja, hogy 
a boldogságos Szűztől és szent Luciától küldetve, 
maga Beatrice szólította fel őt a kalauzolásra, enged a 
felszóllitásnak s habár sejtelmekkel telve, mégis szilár-
dan indul Vergilius oltalma alatt a földalatt i útra. A 
sivár völgyön végighaladva egy sziklaüreghez érnek 
utasaink, mely fölött fekete zord betűkből álló mon-
datok sejtetik velünk a szörnyű valót. í m e a fe l i ra t : 

Eii rajtam át a j a j városba léphetsz, 
Én rajtam át az örök gyötrelembe, 
En rajtam át a kínsujtotta néphez. 
Nagy alkotóm igazságból teremte ; 
Boltom Isten hatalma emelé fel, 
Főbölcsesége és örök szerelme. 
Teremtett lény előttem nem birt léttel 
Csak öröklétű — s az is én vagyok. 
Ki itt belépsz : Hagyj fel minden reménynyel ! 

Lehetnek-e ennél elriasztóbb, megdöbbentőbb sza-
vak ? Borzalmasságuk felülmúl mindent ! Következtet-
he t jük belőlük, hogy a kapu mely előtt állunk, a pokol 
bejárata. Merészen hatolnak be költőink az örök szen-
vedések eme tanyájába, hogy a borzasztó kínoknak 
szemtanúi legyenek. Rideg sziklákon, kopár helyeken 
haladnak keresztül, mig a pokol p i tvarába érnek. Még 
tulaj donképen pokoli büntetéseket nem látnak, de Dante 
még ezeknek lát tára is megborzad, mert ezek is felül-
múl ják a földi büntetéseket . 

A távolban a bűnösök egész ra já t lá t juk meg, 
kik őrülten fu tkosnak egy szélben lebegő zászló után, 
mely azonban abban a pil lanatban, mikor elérhetnék, 
ellebben előlük. Ezen örült futkosás közben, melyben 
nyugalmat nem találnak, egymást tapossák le szenvedve 
azonkívül a darazsaktól és bögölyöktől, melyeknek 
szúrásaitól vér csörgedezik le testükről , mely egyesül 
a fá jdalomsaj tol ta könnyekkel ; igy szenvednek az 
állhatatlanok és közömbösek. Eközben vihar keletkezik, 
a villámok czikkáznak, a menny illetve a föld dörög, 
reszket minden . . . íme a szörnyű kép, mely még 
aligha került festő ecset je alá! S ez a borzalmasság, 
mihelyt a tulajdönképeni pokolba lépünk, egyre foko-
zódik, úgyszólván a végletegig. 

Úti társaink e látványtól lesújtva mennek tovább 
egy vizenyős hely felé, mely a pokol folyójának első 
része. Ez a pokol-folyó ú t j á b a n majd eltűnik a föld-

ben, majd ismét a felszínre ju tva vonul a föld közép-
pon t j a felé, hol végső megálló helye van. Különböző 
helyeken különféle nevet visel. Maga a folyó, sőt el-
nevezései is a görög mythologiából vannak véve, úgy-
szintén az ezen részt őrző Charon is, kinek 

Komor arcza, szőrpelyhektől takarva ; 
Fakó sünében álla mozdulatlan, 
De rőt szemén villámgyürü kavarga. 

.(Pokol IV. ének.) 

0 az Acheron hajósa, ki a megholtakat a túlsó partra 
szállítja. Most azonban ellenkezik, mert Dantét , az élő 
embert nem viheti á t ; de Vergilius rábi r ja őt szavai-
val, hogy teljesítse a kérést, mert fensöbb parancsnak 
engedelmeskedik Dante. Nagy kelletlenül mégis szót 
fogad s a másik partra ha j t j a a csónakot, melyben 
Dante az izgalmaktól elalél, de megérkezvén oda, 
eszméletét ismét visszanyeri. 

I t t már enyhébb kép tárul vándoraink elé. Nyugodt 
minden ; nem zavarja meg a csendet a kínzottak j a j j a ; 
de viszont öröm sem honol e vidéken, — mert mégis 
a pokol tornáczában vagyunk. A távolban egy kastély 
körvonalai tűnnek fel, melyhez közeledve már egyes 
alakokkal találkozunk : az ó-kor nagy embereivel. Nem 
szenvednek, de nem is élvezik a boldogságot. Dante a 
pokolba nem tehet te a keresztény vallás szerint, mert 
pogány létükre is erényes életet éltek ; de a mennyor-
szágba sem, mert nincsenek megkeresztelve : tehát egy 
semlegességi állapotot kellett teremtenie számukra; az 
pedig az, a melyben most vannak : a régiek Elyseumá-
ban. Benn az épületben, melyet a hét erény jelzésére 
hét fal vesz körül hét kapuval, lá t juk külön-külön a 
bölcseket, írókat, hősöket ; találkozunk Sokrates-
Platon-, Aristoteles-, Zeno-, Empedokles- s Diogenes-
szel ; lá t juk Homerost , Herodotost , Ovidiust, Hora t ius t ; 
ide való Vergilius is (s ma jdan egykor Dante,) tekin-
te tünk Achillesen, Hektoron, Aeneason, Latinuson, a 
Tarquinius űző Junius Bru tuson s Caesaron akad m e g ; 
a nők közül az erényes Cornelia, Lavinia, Elekt ra s az 
utikai Cato lánya : Marcia van itt. Néhánynyal szót vált 
Dante, majd Vergilius ösztönzésére tovább ballagnak, 
most már a teljes sötétség hónába, melyről irva vagyon, 
hogy égető tűz, te l jes sötétség van mindenütt . A ki-
ál lhatat lan homályban, mely annál nagyobb, mert 
ezelőtt úgyszólván a pokol paradicsomában voltunk, 
nehezen haladhatnak annyival is inkább, mivel eresz-
kednek lefelé. Már a távolból hallják a bűnhődők 
isszonyu ja jga tásá t , siralmas nyögését, mint Dante i r j a : 

Most jajgatás, iszonytató siralmak 
Értek felém, mert eljutánk a helyhez, 
Hol vége-hossza nincsen már a jajnak, 
Hol minden fényt süket sötétség nyel be 

S hullám hullámmal szembe csap bömbölve. 

Mindazonáltal, habár elérzékenyülve, tovább halad-
nak, mignem Minos, a szigorú biró elé érnek, ki a 
bűnösökre a legiszonyúbb büntetéseket méri s gondos-
kodik arról, hogy az Ítélet után a nekik megfelelő 
helyekre vonuljanak. (Folytatjuk.) 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A nagyszombati érseki főgymnasium és a vele kap-

csolatos kir. érseki konviktus Értesitője az 1899 — 1900. 
tanévről, közli Kőhalmy József. 

Az Ér tes í tőben Marton József tanár befejezi tanul-
mányáta magyar Voltaire és magyar encyklopedistákról. 

Ezen igen gondosan készült tanulmányt nem kel-
lett volna felvenni az Ér tes í tőbe ; mivel az sem a szü-
lőket, sem a növendékeket nem érdekli. Van akárhány 
neveléstani tétel, melyet haszonnal lehetet t volna ol-
vasni. Dr Lőrincz Gyula tanár gyászbeszédében Erzsé-
bet királyasszonyunk emlékére vonzóan s lelkesen 
fe j teget i ama nagymérvű veszteséget, melyet a nemzet 
Nagyasszonya elveszte által szenvedett . A tanári tes-
tület 18 egyházi s egy világi tagból áll. 

Az intézetben 30 évig működnek Kőhalmy József 
igazgató, Helcz János és Znamenák István. 

Következik a végzett tananyag s az Írásbeli dol-
gozatok tételei a magyar nyelvből ; a tanári, i f júsági , 
természettani, a természetrajzi s ra jz i könyv és szer-
tár gyarapodása. 

A Mária Congregátió 4. évi működésében öröm-
mel olvassuk, hogy a tagok száma a mult tanévben 22 
taggal szaporodott . A tagok közül sokan hetenkint 
járul tak a szentségekhez. 

Az intézetből kikerül t tagok rendesen renováltak 
s általában ezen intézmény az intézet életében üditő 
forrást képez, melynek hatása a jövőre is k i ter jed . A 
főgymn. gyorsírói s a 30 év óta fennálló önképzőkör 
ezidén is kifej te t te munkásságát ; az ének és zene is 
kiváló sikerrel taní t ta tot t ugy, hogy a november 29-én 
s febr. 27-én rendezet t ünnepélyeken a közreműködők 
nagy tetszés között kiváló képzettséggel adták elő da-
rabjaikat . Kőhalmy József igazgató ékesen megír ta a 
kir. érseki konviktus 275 éves tör ténetét Pázmány Pé-
ter alapítása óta, melyet kiváló fontosságánál fogva a 
„Religio" egész ter jedelmében fog közölni. Az intézet 
kiváló jótévői ő felsége, továbbá őemja Vaszary Kolos 
bíboros hgprimás, az esztergomi főkáptalan, Nagyszom-
bat városa, Graeffel s Nóvák apátok. A tanulók száma 
volt 471, ebből róm. kath. 386, izraelita 73, evang. 12. 
Anyanyelvre magyar 257, német 107, t ó t 105. 

Az intézeti értesítő ennélfogva magasztos kultur 
missziójának tel jesen megfelel t s a nagynevű Pázmány 
szellemében nevelte a haza jövő reményét — a gond-
jaira bízott i f júságot . F lo rea t ! 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Országos katholikus nagygyűlés. 

Budapest , aug. 1. 
Az országos katholikus nagygyűlésre javában foly-

nak most a bejelentések. Az ország minden részében 
nagy az érdeklődés a nagygyűlés ügye iránt, mely az 
első rendes katholikus nagygyűlés lesz Magyaror-
szágon. 

A nagygyűlés négy szakosztályban fog tanács-
kozni a magyar katholiczizmus legfontosabb kérdései 
felett . E szakosztályok a következők : 

I. Katholikus közügyek. 
II. Katholikus irodalom, tudomány és művészet. 
I I I . Katholikus nevelés- és iskolaügy. 
IV. Keresztény szoczializmus. 
Az I. szakosztály a fővárosi Vigadó kistermében, 

a I I . Szent-István-Társulat dísztermében, a III . a ke-
gyes tani tórendiek főgymnasiumának dísztermében, a 
IV. a központi papnevelő-intézet dísztermében fog ta-
nácskozni. 

A nyilvános ülések a fővárosi Vigadó termében 
tar ta tnak. 

A nagygyűléssel kapcsolatos eucharisztikus kon-
gresszus a Budapest i Katholikus Kör dísztermében 
fog ja tar tani üléseit. 

Az istenitiszteletek a belvárosi plébániai tem-
plomban lesznek. 

A nagygyűlés tagjai a gyűlés ideje alatt je lvényt 
fognak viselni. A jelvény a jubileumi emlékérem. A 
Boldogságos Szűz és 'Szent Is tván király alakjával, 
nemzetiszínű csokorral. Ez t minden tag ingyen kapja . 
Lesz azonkívül díszesebb je lvény is. egy kereszt, tűvel, 
díszesen kiállított zománczozott alappal, ezen felirat-
tal : „A kereszt ta r to t ta fenn a hazát. 1000—1900." 
Ara 45 krajczár s beszerezhető a nagygyűlés irodá-
jában. 

Jelentkezni lehet a nagygyűlésre a Budapest i 
Katholikus Kör irodájában, Budapest , IV., Molnár-
utcza 11. 

IRODALOM. 
— „A munka és az ember". I r ta és az ungvári 

„Katholikus Kör" fölolvasó-estélyén felolvasta dr 
Hadzsega Bazil. 

A füzet, mely ezt a czimet viseli, jelentéktelen-
nek látszó kis könyvecske, egy a nyilvánosság előtt 
már megjelent fölolvasásnak külön lenyomata; de an-
nál fontosabb az eszme, amely abban kifejezésre 

ju to t t . 
Munka ós ember régtől fogva elválaszthatlanok 

egymástól ; már ősszülőnk a paradicsomban bűnbeesése 
után ezen rendelést kapta, „fáradsággal, orczád veríté-
kével szerzed kenyeredet", — s azóta még jobban 
összeforrott e két dolog egymással. 
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Érdekes és mélyreható tehát a tárgy, melyet 
szerző földolgozásul tűzött ki magának, amint igen jó l 
összhangzott azzal az alkalommal is, amelyre vá-
lasztva lett . 

Ma ugyanis, kivált a társadalom munkás és ipa-
ros osztálya irtózik a sok munkától, könnyen szeretne 
élni mindenki, a dolognak könnyebb végét keresi, mint 
például a szocziális és munkás egyesületek, melyek a 
nyolcz órai munkát, ugyanannyi pihenést és szórako-
zást tűztek ki czéljokul. 

De helyesen választotta szerző a jelszót is, a me-
lyekből kiindult, hogy tudniillik : „a munkát a termé-
szet szükségessé, a polgári társaság kötelességgé, a 
megszokás pedig gyönyörré teszi." 

Ebből kiindulva vezeti le a kis te r jede lmű mű 
keretéhez képest aránylag igen nagy készültséggel és 
theológiai idézetekkel — a munkát a paradicsomtól 
kezdve a bűnbeesés, pogányság, zsidó népek és keresz-
ténységen végig, fényesen bebizonyítva, hogy a munka 
a hivatása tudatában levő embernek életfeladat, mig 
a valódi rendel tetése felől tévedésben levő egyénnek 
teher, valódi lerázhatlan iga az, melyből minden ba j 
és nyomorúság ered ! 

A kereszténységnél általában idealizálódott a 
munka fogalma, mely ezáltal mintegy megnemesi t i az 
embert , ugy hogy a mig ezelőtt a kötelem puszta 
mezében je lent az meg előttünk, ma az édes gyönyör 
érzetével dolgozunk. 

Mindezt e könyvecske részletesen előtárja s ha 
lehet valamit szemére vetni a jeles művecske szerzőjé-
nek, az a szerfölötti theoret ikus tulbuzgóság, mely az 
érvek bizonyításául felhalmozott anyaggal helyenkint 
egyoldalúvá válik, melyet egy kis könnyed és nép-
szerűsi tobb modorban ellensúlyozni lehetet t volna. 

Azon alkalommal azonban, amelyre szerzője meg-
írta, igy is szép hatást érhetet t el s a munkakedv 
emelésére igen jó befolyással lenne meg több ilyen 
i rányú mű megírása. 

A mű Ungvárt , a szerzőnél 40 fillérért kapható. 

V E G Y E S E K . 
— Hogyan él a pápa? A pápa nyári életmódjá-

ról í r ják Rómából, hogy a szentatya korán kel s regge-
li jét a ker tben költi el. A reggeli a pápa szeme lát-
tára készül. Yan a pápának egy kis hordozható spiri-
tusz főzőmasinája, mely egy venyige kosárba van 
elzárva. A kosár lakat jának két kulcsa v a n : az egyik 
állandóan a pápánál, a másik pedig a szakácsnál, Giu-
lio Sterbininél van. Ha reggeli t akarnak készíteni, 
k inyi t ják a rejtélyes kosarat s előkerül a kis forraló-
masina és a szakács meg Pio Centra, a pápa komor-
nyikja , vagy ennek távollétében a helyettese Di Castro, 
a pápa szemeláttára hozzálátnak a reggeli elkészíté-
séhez. A pápa nagy érdeklődéssel nézi a két konyha-
művész mesterkedését és közben sokszor tréfálkozik 

velük. A pápa kedvencz étele a minestra, mely olyan, 
mint a nálunk szokásos levesbe való tészta. A minestra 
tésztá ja csak lisztből és tojásból van. A lisztet hozzá 
a grot taferratai szerzetesek malma szállítja, mig a 
tojásról naponta gondoskodnak a magnanapoli Santa 
Marta-zárda apáczái. A tészta jó ízű, könnyen emészt-
hető és a pápa nagyon szereti. Utána a pápa legjobban 
szereti a vajban sült jérczecroquett-et és ez az étel 
is mindennap ott van az asztalán. Végül gyümölcs, 
többnyire körte kerül az asztalra, melyet szintén 
nagyon szeret a pápa. Azonkívül a pápa napjában 
többször kávézik. A kávét forrón, de czukor nélkül 
issza. Bor t csak kétszer iszik napjában egy-egy pohár-
kával. A boros palaczkot maga veszi ki egy kis szek-
rényből, melynek kulcsát mindig magánál hordja . Erős 
aszuborok ezek, melyeket rendesen az uralkodók kül-
denek a pápának a jándékba. A pápa legjobban szereti 
a Ferencz József király tokai és a spanyol régens-
királyné malaga-borát. Gyakran mondja, hogy ezeknek 
köszöni életerejét. 

— Katholikus ifjak zarándoklata Rómába. A 
bolognai kathol ikus egyetemi i f jak „XIV. Benedek" 
köre nagyszabású mozgalmat indí tot t az iránt, hogy a 
katholikus egyetemi i f j ak körei a jubileumi szent évben 
nagyszabású zarándoklatot indítsanak Rómába a pápa 
elé s ugyanot t tar tsák meg kongresszusukat . A mozga-
lom eleinte csak Olaszországra te r jed t ki, később azon-
ban az összes katholikusok összetartozandóságának 
szükségessége annyira erőt vet t a lelkes olasz katho-
likusokon, hogy a mozgalom átcsapott az alpeseken is 
s belevonta körébe Európa valamennyi katholikus 
egyetemi köreit . Most a bolognai egyetemi i f jak 
lelkes felhívást bocsátanak a világ összes katho-
likus egyetemi if jaikhoz, melyben csatlakozásra és a 
zarándoklatban való részvételre hívják fel őket. A 
felhívás e lmondja azokat a nehézségeket, melyekkel 
az eszmének megküzdenie kellett, azokat az ellenveté-
seket, melyek magában a katholikusok közösségében 
felvétettek. Végre az olasz katholikusok Fer rarában 
megtar to t t X I V . kongresszusa lelkesedéssel te t te magá-
évá az eszmét s ezzel a lépéssel lehetővé te t te kivite-
lét. Az előkészítő bizottság Rossi Amadé dr elnöklete 
alatt Bolognában és a római egyetemi katholikus i f jak 
köre Rossi Gyula elnöklete alatt fáradhatat lan tevé-
kenységet fe j te t t ki az ügy érdekében s mindent el-
követett , hogy megszólaltassa a katholikusok lelkében 
azt, ami őket összehozza s eloszlassa azokat az aggá-
lyokat, amelyek őket elválasztják. Ennek a tevékeny-
ségnek eredménye az, hogy a zarándoklatot f. évi 
szeptember hó 8-tól 10-éig megtar that ják. A ki bővebb 
informácziókat és prospektust óhaj t beszerezni, az 
fordul jon Rossi Amadé dr-hoz, Bolognában, Via del 
Carro N. 1. — Váj jon a magyar katholikus egyetemi 
i f jaka t fogja-e valaki képviselni? 

w A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Valnicsék Béla hittanár. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



\ Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
} félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I 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 , TARSA 
Ö T V E N K I L E N C Z E 

Budapesten, augusztus 11. 12. 

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

3Z. II. Félév. 1900 
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TARTALOM. Vezereszmek es lanulmanyok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Jubileumi beszéd. — Egyházi Tudo.<ücs. 
B u d a p e s t : Országos zarándoklat Rómába Loreton át. — Tárcza. Dante és művei. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

FELHÍVÁS ELOFIZETESRE. 

katholikus egyház 
és 

az emberiség czélja. 
-— Irta: P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatjuk.) 

1. Ha mindazt megvizsgáljuk, mit az emberi 
szellem a művészetben és iparban e lér t ; ha lát-
juk, hogy a füstölgő mozdonyok, melyeknek 
egykori létezése őseink előtt hiu álomnak tün t 
volna fel, nyilsebességgel szeli keresztül a sík-
ságokat, és ha kényszeritve vagyunk általában 
minden téren az emberi találmányok hasznát 
megbámulni, melyek előtt csudálkozással hajo-
lunk meg, — még igy is kicsinynek tűnik fel 
mindez azon remekművel, az egész világegye-
temmel szemben, melyet Isten a saját tervei 
szerint azért te remtet t , hogy az embernek látha-
tóvá tegye örökkévaló erejét és Istenségét. *) De 
az ember még nagyobbnak érzi magát, mint az 
egész természet. Szellemének egyetlen gondolata 
nagyobb annál, mert á tméri vele az eget és 

l) Róm. 1, 20. 

földet. Szelleme a csillagokig fölemelkedett, s 
megvizsgálta út ja ikat , megmérte összehasonlitó-
lag tömegeiket ; belehatolt a föld kebelébe i?, 
hogy megszámlálja rétegei t ; az egész teremtés 
az ember czéljaira van, szelleme betölt minden 
időt és térséget s ha már mindent á tkuta tot t , 
még mindig nem elégitette ki szellemének vá-
gyait; mer t mindez még nem az igazság, melyre 
te remte te t t . 2 ) Az emberi sziv mélység, melyet 
semmi sem töl thet meg, mivel minden kisebb 
nála és szive vágyait csupán a végtelen elégít-
heti ki, maga az Isten. — Ha pedig az ember 
az Istenembert szemléli, még nagyobbnak érzi 
magát, mint aminő természeténél fogva. Mert 
látja, hogy nála nemcsak a művészet és iparnál, 
nem csupán az egész természetnél fölöttébb 
álló valami, hanem ott az ember az ember fö-
lött van. 

Kedves hallgatóim, vizsgáljuk most a keresz-
ténység alapkövét, mely nélkül egyetlen igazsá-
gát sem lennénk képesek megérteni s ez : a 
természetfölötti végczólra való rendeltetésünk. 

Miután sz. János megemlité, hogy Isten 
mindent örök igéje által időben te remte t t s 
hogy ezen ige az emberek világossága, szavait 
igy fej ezé be : vÉs az Ige testté lön és mikoztiink 
lakozék.u 3) Tudjátok, mit akart az apostol e 

2) Hettinger. A ker. védelme I. 1. o. 51. 
3) János. 1, 14. 
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s z a v a k k a l m o n d a n i ? P r ó b á l j u k m e g s h a t o l j u n k 
m é l y e b b e n a z o k n a k é r t e l m é b e . — I s t e n t e r e m -
t ő j e és f ö n t a r t ó j a m i n d e n n e k . M i n d e n c s a k a n n y i -
b a n j ö n l é t r e , a m e n n y i b e n l é t é t t ő l e veszi s 
a n n y i b a n m a r a d f ö n n , a m e n n y i b e n g o n d o s k o d i k 
ró la . Mi k ö v e t k e z i k e b b ő l ? Már t u d j u k is. E g y 
s a j á t s á g o s v i szony t e r e m t ő ós t e r e m t m é n y k ö z ö t t , 
v iszony, m e l y n é l f o g v a Tő le f ü g g ü n k s ve le 
e g y e s ü l n i t ö r e k s z ü n k . Ám az Ige testté lön, vég-
t e l e n j ó s á g a k é n y s z e r i t i ő t , h a s zabad ez t m o n -
dan i , h o g y e g y e s ü l j ö n az e m b e r r e l , b á r n e m 
s z o r u l r á ; a l á szá l l a m e n n y e k b ő l a n é l k ü l , h o g y 
i s t e n s é g e v á l t o z á s t s z e n v e d n e , m a g á h o z e m e l i 
fö l t e r m é s z e t ü n k e t , s egy személylyé e g y e s i t i ön -
m a g á b a n . A k é t t e r m é s z e t ö s s z e v e g y ü l é s e n é l k ü l 
K r i s z t u s J é z u s Isten és ember egyszersmind. Mi 
k ö v e t k e z e t t e b b ő l ? Az I s t e n e m b e r n e k i gy k e t t ő s 
b o l d o g s á g j u t o t t o s z t á l y r é s z ü l . Az egyik , m e l y 
i s t e n i t e r m é s z e t é t i l l e t t e m e g s a m á s i k , m e l y e t 
I s t e n é r t e t e l m e s t e r e m t m é n y e i s z á m á r a r e n d e l t . 4 ) 

K r i s z t u s n a k e m b e r s é g e b e l e v o n a t o t t I s t e n 
é l e t é b e s l e l k e m á r e f ö ldön é l v e z t e az i s t e n i 
L é n y ü d v ö z i t ő l á t á s á t . 

T e t v ó r e i m ( v a g y n e s z ó l í t s a l a k b e n n e t e k e t 
t e s t v é r e i m n e k , k ik m i n d a n n y i a n egy czé l r a h i v a -
t u n k ?) e b b e n l e t t K r i s z t u s J é z u s m i n t a k é p e az 
e m b e r i s é g n e k . De h o g y a n ? M i n d e n e m b e r szemé-
lyesen f o g e g y e s ü l n i I s t e n n e l ? 0 n e m , i ly egye -
sü lés c sak egysze r t ö r t é n t , m é g p e d i g Kr . J é z u s -
b a n . De azon m á s i k b o l d o g s á g b a n , m e l y r e K r i s z t u s 
l e lke m é g k ü l ö n f e l t á m a d t , mindnyájan része-
sülünk. (Folytatjuk.) 

Jubileumi beszéd. 
— 1900. Junius 29-én a pécsi székesegyház bucsunapján 

tartotta dr Kelemen László. — 

„Én is mondom neked, hogy te Pé te r vagy, és e 
köszálon fogom épiteni anyaszentegyházamat." Máté 
X V I . 18. (mai Evang.) 

Az apostolok fe jedelmének mai ünnepében részt 
vesz ugyan az egész keresztény világ, de mint nagy 
sz. Leo pápa mondja, e nap különösen illeti meg 
Rómát, hol e két apostol sz. Pé ter és Pál nemcsak 
kiváló buzgalmat tanusi tot t a keresztény vallás ter-
jesztésében, hanem ott mai napon dicső vértanúi halált 
is szenvedett e hitért . Nem csodálhat juk tehát, ha a 
római keresztények évszázadok óta kiváló módon rój-
j á k le t íszteletöket mai napon e szent apostolpár i rán t ; 
ha ott sz. Péter templomában lelkesedéssel éneklik a 
mai vecsernye hymnusának szavai t : „ 0 E o m a felix", 
.„óh szerencsés Róma, mely a két apostolfejedelem di-

cső vérével lettél felavatva". E világhírű templomban 
van a főoltár alatt sz. Péter sirja, közelében pedig 
ezen apostolfejedelemnek régi bronz szobra ülő hely-
zetben, melynek jobb lábát tisztelettel csókolják az 
odamenő keresztény hivek ; ma e szobrot ünnepélyes 
díszbe helyezik, s midőn mellette viszik a főoltár felé 
a római pápát, ez tisztelettel köszönti Ősrégi szobrát 
annak, kinek ő a keresztény egyház kormányzatában 
törvényes utóda. 

De ha kiváló jogczimök van a római kereszté-
nyeknek a mai ünnephez, nekünk is meg van az, 
nemcsak mint Isten jóvoltából, keresztényeknek, hanem 
ez évben különösen mint magyaroknak, főkép pedig 
mint a pécsi egyházmegye és e város híveinek. 

4) Sz. Tamás. 3 p. q. 9. a 2. ad 2. 

I . Mint keresztények évről-évre halljuk a mai Evan-
gelium azon szavait, melyekben édes megváltónk Péter 
apostolt kőszálnak mondja, r a j t a építi fel anyaszent-
egyházát, neki adja a mennyország kulcsait, őt teszi 
híveinek főpásztorává, saját helyettesévé e földön. 
Üdvözí tőnknek e határozott rendelkezését tehát tisz-
te letben kell tar tani minden kereszténynek. 

E nagy hatalommal felruházva működöt t sz. Péter 
apostol ugy Jeruzsálemben, mint később Antiochiában ; 
mig végre az isteni Gondviselés különös intézkedésé-
ből, az akkor hatalmas római birodalom fővárosába 
B-ómába ju to t t , hogy ott 25 éves főpásztori működés 
után vér tanúi halállal fejezze be szent é letét ; s igy a 
római püspökségben törvényes utóda legyen egyszers-
mind az egész keresztény anyaszentegyház kormány-
zója ; mint ezt a hagyomány folyton tartot ta, a ke-
resztény hivek mindenkor hitték, s a későbbi egyetemes 
zsinatok ki is mondták. 

A ki tehát nem ragaszkodik Péterhez a kőszálhoz,, 
mint a keresztény egyház alapjához ; a ki a római pápa 
mint sz. Pé te r törvényes utóda iránt nem viseltetik 
fiúi tisztelet- és hitbeli engedelmességgel, az legyen 
bárki, nem keresztény katholikus többé ; mert Krisztus 
Urunk határozott rendelkezése folytán minden keresz-
tény alá van rendelve Péternek a kőszálnak, s csak 
ennek utódai vannak jogosí tva és egyúttal kötelezve 
a keresztény hivek vezetésére, hogy az ő főpásztorko-
dásuk alatt ezek lelkök üdvét munkálva részesüljenek 
a megváltás áldásos gyümölcseiben. 

Visszatekintve már most K. K. a kereszténység 
X I X . százados múl t jára , van elég okunk hálát adni a 
jó Istennek, ki 1900 évvel ezelőtt szent F iá t adá ne-
künk Megváltóul, hogy ez éret tünk emberré levén, 
ugy szent tanítása és példája, mint kinos .szenvedése 
és kereszthalála által eszközölje az emberi nem meg-
váltását. E köszönetet rój juk le különösen a mai 
napon, midőn Krisztus helytartója Pé ter az apostol 
fejedelem, dicsőitette meg vértanúi halálával isteni 
mesterét , a keresztény hit szerzőjét és az egyház ala-
pi tóját . 

II. De van a mai ünnepen hálára okunk nekünk 
magyaroknak, a mennyiben nemzeti i rk keresztény hitre 
térésének 9 százados emlékét ül jük ez évben. 
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Midőn őseink e hazát elfoglalták, egy évszázadon 
át réme v©lt nemzetünk a szomszédos keresztény 
népeknek ; ki hi t te volna, hogy e vitéz, de szilaj nép 
is csakhamar meghódol jon a kereszt ha ta lmának? pedig 
ugy történt, mer t e l jöt t ennek a Mindenható örök 
végzésében rendel t ideje. E czélra Sz. Is tvánt válasz-
tot ta eszközül az isteni Gondviselés, ki előbb mint 
fejedelem „később mint király, valóban pedig mint 
igazi apostol buzgólkodot t honfi társainak tér í tésében 
a keresztény hitre. Az általa alapí tot t 10 püspökség 
közt van a pécsi is, melynek alapitó okmánya 1009-ik 
évről szól, s melyben apostoli sz. királyunk ezen egy-
házat híveivel együtt sz. Péter apostolfejedelem tiszte-
letére a jál ja feL Mivel pedig sz. Is tván az akkori 
római pápa II . Sylvestertől kapot t koronával 1000-ik 
évben lett országunk első királyává megkoronázva, 
azért joggal üli meg nemzetünk ez évben keresz-
ténynyé létének 9 százados évfordulóját , mi pedig 
pécsi hivek e székesegyháznak ma jdnem 900 éves 
bucsunapjá t e mai ünnnepen. Használ juk fel tehá t ez 
alkalmat, s ad junk hálát a keresztény hit kegyelméért 
édes Megváltónknak, ki 9 százada nemzetünket is be-
fogadta az ő egyházába, országunkat is a keresztény 
hit áldásaiban részeltet te nemcsak, hanem földi hely-
ta r tó ja által már akkor kiváló szeretetével elhalmozta. 
Avagy volt-e nemzet Európában, melynek első keresz-
tény királyát oly r i tka kivál tságokkal ruházta fel sz. 
Pé ter utóda, mint azt II . Sylvester pápa te t te szent 
Is tván királylyal? min tha prófé ta i lélekkel lát ta volna 
előre, hogy nemzetünk lesz hivatva egykor védőbás-
tyául lenni Európa keresztény népeinek a török ural-
ma ellen. 

Jó l tudom, hogy egy országnak megtérése pogány-
ságból a keresztény hitre nincs bizonyos rázkódás 
nélkül ; mindenüt t voltak e hi tnek ugy vértanúi, mint 
hitvalló bajnokai és szentjei. A keresztény erények 
hősies gyakorlatában maga a királyi család tündöklöt t 
hazánkban ; hisz ugy első királyunk István, mint ennek 
fia Imre a szentek sorába vétet tek fel ; ezeket követ te 
sz. László király, valamint II . Endrének leánya szent 
Erzsébet; mig ennek unoka-hugai, IV. Bélának 3 leá-
nya, Jolánta, Kinga és Margit mint boldogok tisztel-
te tnek . 

A vér tanuk sorát megny i t j a mind já r t sz. Is tván 
halála után sz. Gellért püspök és társai ; folyta t ták azt 
később azon többnyire ismeretlenek, kik a tatárpusz-
títás idejében vérzettek el ; mig azonban e két üldözés 
csak rövid ideig, mintegy átmeneti forgószél viharzott 
el hazánkban, addig a szerencsétlen mohácsi csata után 
bekövetkezet t török uralom nemcsak pár évi, hanem 
különösen e pécsi egyházmegyében másfél századig 
ter jedő üldözésnek let t szomorú korszaka; s e hosszú 
idő alatt nemcsak a különféle csatákban vérzettek el 
legjobbjaink, hanem rabszí jra fűzve számtalanok hur-
czoltattak el idegen földre, hol a legnagyobb nélkülö-
zés és szenvedés közt haltak el ; mindezek részint 
vértanúi, részint hitvalló ba jnokai voltak ugy keresz-
tény hitünknek, mint édes hazánknak, mert mindkettő-
ért szenvedtek és haltak meg. 

E lgondolha t já tok K. K. mily Ínséges ál lapotra 
j u t o t t ez időben országunk, mennyire érezte e csapást 
pécsi egyházmegyénk is egész nagyságában; hisz fő-
pásztora nem lakhatot t i t t ; virágzó 3 káptalana fel-
oszlot t ; s mig a mohácsi vész előtt i t t a püspöki 
székhelyen a különféle szerzetesekkel együtt 300 
áldozópap működött , később csak egy maradhatot t 
meg a hivek gondozására, mig a vidéken csak Bics-
érden és Berkesden volt egy-egy lelkipásztor. 

Nem lehet megindulás nélkül olvasni azon pana-
szos levelet, melyet e 3 egyházi férfiú 1581-ben innen 
Pécsről küldöt t Rómába XI I I . Gergely pápához, ecse-
telvén abban az i t t -ot t elszórva maradt keresztény 
hivek elhagyatot t állapotát ; és sz. Pé ternek ezen utóda 
megér te t te fiainak kesergő szavát ; hisz a római pápák 
a mily örömmel vet tek tudomást azelőtt a keresztény 
hit virágzó állapotáról honunkban, oly atyai gondos-
kodással viseltet tek hazánk iránt a vész idején. Fel-
jegyezte a tör ténet azon különféle pénzbeli segélyt) 
melyet sz. Pé ter utódai adtak királyainknak a török 
elleni védelemre ; de e mai évszázados ünnepen nem 
hal lgathatom el azt, mit éppen az előbb említett XI I I . 
Gergely pápa te t t nemzetünknek az akkori szomorú 
időkben. Azon panaszos levelekre ugyanis, miket ha-
zánk nem egy vidékéről kapot t , egy szép eszme meg-
valósításával felelt . 

Pá r évtizeddel azelőtt I II . Gyula pápa loyolai 
sz. Ignácz tanácsára egy intézetet létesítet t Rómában 
a németországi i f jak papi neveltetésére, hogy ezek ha-
zájukba visszatérve, a keresztény hit fentar tásán mű-
k ö d j e n e k ; ehhez hasonlót szándékozott XI I I . Gergely 
pápa a magyarok részére is alapítani ; de mivel a ke-
resztény fe jedelmeknek nyú j to t t pénzbeli segélye miat t 
e szép tervét nem valósí that ta meg mindjár t , egyelőre 
ugy intézkedett , hogy sz. I s tván királynak azon régi 
alapítványa, mely a Rómába menő magyar zarándokok 
ellátására tétetet t , de mely akkor éppen a zarándokok 
hiánya miat t par lagon hevert, az előbb emiitett inté-
zethez csatoltassék ugy, hogy a magyar szent korona 
tar tományaiból 12 i f jú nyer je ott egyházi neveltetését. 
Ezen intézkedése XI I I . Gergely pápának segély és 
köszönet volt szegény hazánknak ; segély az akkori 
szomorú jelenben, köszönet pedig a múltra ; igy akarta 
e pápa nemzetünknek meghálálni ama nagy szolgála-
tot, melyet ez a kereszténységnek azáltal tet t , hogy 
két századon át a vitéz magyar nemzet volt védőfala 
Európa keresztény népeinek a török előnyomulása 
ellen. 

Midőn tehát ez évben országunk keresztény vol-
tának 900 éves emlékét ünnepel jük, a sok örvendetes 
és szomorú emlék mellett mai napon arra is hálásan 
kell gondolnunk, mit sz. Pé te r utódai a római pápák 
atyai gondoskodással te t tek nemzetünknek ugy virágzó 
korszakában, mint különösen annak szomorú elhagya-
tot tságában. 

III . Nekünk pedig a pécsi egyházmegye és e város 
híveinek mindezeknél nagyobb jogczimünk van e na-
pon hálánkat nyilvánítani sz. Pé ter utódainak, kik ugy 
e várost s annak templomait , mint magát a főpásztorü 

12* 
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s annak tanácsát a káptalant nem egy ki tüntetésben 
részesítették. 

Pécs városnak díszére volt azon egyetem, mely 
Nagy Lajos király alatt létesült, s az akkori pápa V. 
Orbán által 1367-ben mindazon kiváltságokkal let t fel-
ruházva, melyekkel azon időben a külföldi híresebb 
egyetemek ki tüntetve lettek, sajnos hogy városunk e 
dísze, országunk régi egyeteme a mohácsi vész u tán 
lassanként megszűnt. 

Maga ezen régi székesegyház a római pápák jóvol-
tából nagyobb templomi, úgynevezet t bazilikai rangot 
n y e r t ; minek külső jele egy kis körsátor, melyet ün-
nepélyes körmenetek alkalmával szoktak az illető tem-
plom papsága előtt vinni ; ennek vörös márványba 
vésett alakja azelőtt ez átelleni fali oszlopon volt lát-
ható. Ugyanezen székesegyház a régibb időben YI. 
Kelemen pápától 1345-ben, I I . Piustól pedig 1462-ben 
lett búcsúkkal ellátva, s mindkét pápai okmányban a 
mai ünnep van e czélra k i tűzve; legújabban pedig 
XI I I . Leo pápa által let t 1891-ben búcsúkkal gazda-
gítva. 

Alig épült fel e városban sz. Ferencz szerzetes 
fiainak temploma, annak VIII . Bonifácz pápa 1303-ban, 
YI. Incze pedig e székesegyház észak-keleti részén 
levő Mária templomnak 1355-ben engedélyeztek búcsú-
kat . Ez utóbbi templomban volt a boldogságos szent 
Szűznek gazdagon aranyozot t szobra, s e templom 
egyik oltára alatt elhelyezve sz. Livin püspök-vér tanú 
teste. Sajnos, nemcsak e szent ereklyének, de magának 
ezen 8 oltárral ellátott Mária templomnak is nyoma 
veszett már, azon régibb várprépost i templommal 
együtt , mely keresztelő sz. János tiszteletére alapítva, 
külön társaskáptalannal bí r t ; de nyoma veszett azon 
két más kápolnának is, melyek egyike sz. András apos-
tol, másika sz. Móricz vér tanú és társainak tiszteletére 
épitve, az előbb említett két templommal együt t 
koszorú gyanánt övezték e székesegyházat, mint meg-
annyi tanúi régi dicsőségünknek, s egyúttal bizonyíté-
kai a keresztény hit virágzásának városunkban. 

És midőn a török uralomtóli felszabadítás u tán e 
püspöki templom ismét visszaadatot t is tentisztelet i 
czéljának, XI I . Incze pápa a török imaházból keresz-
tény templommá alakított mostani várostemplomnak 
1696-ban 5 szentnek nagyobb ereklyéit, — e székes-
egyháznak XI I . Kelemen pápa 1738-ban sz. Yincze 
vér tanú csontjait , YI. Pius pedig 1781-ben sz. Fauszt in 
vér tanú egész testét a jándékozták, melyek most is e 
templomban tiszteltetnek. 

A pécsi püspökök közül nem egy volt a római 
pápáktól személyes érdemeik miat t k i tüntetve érseki 
palásttal ; e gyapjúból készült palástok a mai ünnep 
első vecsernyéje u tán áldatnak meg a pápa által Rómá-
ban, azután sz. Pé te r sír jára tétetnek, s idő folytán 
küldetnek szét az érsekeknek, s csak ri tka esetben 
egyes püspököknek ; e szép kiváltságot XIV. Benedek 
pápa 1754-ben a pécsi püspököknek egyszer s minden-
korra megadta : utóda pedig XI I I . Kelemen pápa 
1766-ban a pécsi székeskáptalan testületének a püspöki 
je lvények viselését engedélyezte örök időre, hogy vala-

mint ezen egyházmegye főpásztora, ugy annak tanácsa 
a káptalan is kiváló módon legyenek kitüntetve. 

Meg kell még említenem azt, hogy 1849-ben bol-
dog emlékű IX . Pius pápa a pécsi egyházmegye 2-ik 
püspökét Mórt a boldogok sorába iktatta, igy akarván 
megtisztelni azon szent életű főpásztort, kit első 
királyunk sz. Is tván különösen megkedvelt , annak fia 
sz. Imre hét csókkal megtisztelt , s ki mint pécsi püs-
pök átélte minden viszontagságait azon első üldözésnek, 
mely sz. Is tván király halálától kezdve tar to t t I. Endre 
trónralépteig. Boldog Mór püspöknek e nyilvánosan 
engedélyezett tisztelete hazánk legszomorúbb korszakán 
kezdődött, ér tem az 1848-i szabadságharcz utáni vész-
időt, s igy kegyes vigasz és gyógyí tó ír volt az ne-
künk sz. Pé ter u tódjá tó l a szomorúság napjaiban. 

Ezekből lá that já tok K. K. hogy van nekünk is 
jogczimünk sz. Pé te r és Pá l apostolok mai napjának 
kiváló ünneplésére. 

Mint keresztények a római pápában sz. Péter 
utódát t iszteljük ; mint magyarok országunk keresz-
ténynyé létének 900 éves emlékét tar t juk, s a szent hit 
kegyelméért hálára kell buzdulnunk édes Megváltónk 
iránt ; mint e pécsi egyházmegye és város hivei pedig, 
kiket sz. I s tván király sz. Pé te r apostol fejedelem oltal-
mába és tiszteletére aj ált, e püspöki székesegyháznak is 
900 éves bucsunapjá t ünnepeljük. 

Ne fe ledjük azonban K. K. hogy sz. Pé te r tisz-
telete mellett köszönettel kell e mai napon megemlé-
keznünk mindazon lelkijavak — és kiváltságokról, 
melyekkel sz. Pé ter u tódai a római pápák ugy e szék-
várost s annak templomait , valamint a főpásztort s 
annak káptalanát ki tüntet ték. 

Ragaszkodjunk tehát törhet len hittel Péterhez a 
kőszálhoz, melyre építet te az ér tünk megtestesült 
Istenfia az ő anyaszentegyházát e földön ; viselkedjünk 
fiúi t isztelet — és engedelmességgel sz. Pé ter utóda a 
római pápa iránt, mint az egyház hű fiaihoz illik ; s 
hogy ez élő hitben, e tisztelet — és engedelmesség-
ben megmaradhassunk, ké r jük a jó Is tent az egyház 

; régi imájáva l : 

„Oltalmazd Uram a te népedet, mely apostolaid 
sz. Pé te r ós Pál pártfogásába bizik, s az Ő közben-
járásukra tar tsd meg azt örök védelmedben". Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest. Országos zarándoklat Rómába Loreton 
át. (Indul f. évi szeptember hó 19. és 20-án Budapest-
ről.) A zarándoklat lelki vezetését a szentségi társula-
tunk igazgatói és egyházi tagjai, a technikai vezetést 
pedig Varga Mihály csongrád-csanyi plébános, a „Re-
ménységünk" szerkesztője fogja intézni. A zarándokok 
a vezető áldozárokban a zarándoklat egész tar tama 
alatt odaandó lelkiatyákat, ügyesbajos dolgaikban gon-
dos tanácsadókat, a műszaki vezetőségben pedig min-
den jogos és méltányos kívánságaiknak lelkiismeretes 
gondozójá t fogják találni. A zarándoklatban bárki is 
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részt vehet, ki kész magát a vezetőség intézkedései-
nek alávetni. A zarándoklat két külömböző i rányban 
induló csoportra oszlik : Az első csoport a tengeri 
u ta t is igénybe veszi és szeptember 19-én este kel 
utra a M. A. V. budapest i keleti pályaudvarból. Ezen 
csoport részvételi dijai a következők: ' az I. osztály 
215 korona, a II . osztály 182 korona a I I I . osztály 
98 korona. A második csoport csakis vasúton utazik 
és szeptember 20-án reggel indul a déli vasút buda-
pesti pályaudvarából . Ezen csoport részvételi árai a 
következők: I . osztály 282 korona, a II . osztály 212 
korona, III . osztály 130 korona. Ezen d i jakban bele 
van ér tve : a vasúti illetőleg hajó árak Budapest től 
Loreton át Rómáig és vissza Budapest ig , a podgyász-
szallitás Lóretóba, Kómába a szállodáig és vissza a 
vasúthoz. Lore tóban egy napi szállás, Kómában 6 
napi tel jes ellátás. Az első csoport ú t i r ánya : Buda-
pest, Dombovár, Fiume, Ancona, Loreto, Ancona, 
Kóma, Ancona, F iume Dombovár, Budapest . A máso-
dik csoport út iránya : Budapest , Székesfehérvár , Kanizsa, 
Pragerhof , Szt -Péter Cormons, Mestre, Bologna, An-
cona, Loreto, Ancona, Kóma, Florencz, Bologna, 
Velencze, Cormons, Szt-Péter , Pragerhof , Kanizsa, 
Székesíejérvár, Budapest . A két i rányból jövő zarán-
doklat egyesülése Anconában lesz, a honnan közösen 
folyta t ja ú t já t Loreto és innen Kóma felé. Megérkezés 
Kómába. Tartózkodás. A két csoport szeptember 22-én 
este érkezik Kómába és ott ha t nap ig tar tózkodnak. 
Tudakozni lehet bármely katholikus plebánia-hivatal-
nál és je lentkezni az alulirottnál f. évi szeptember hó 
5-ig, azontúl rendkivül esetekben és a je lentkezőre 
nézve terhesebb feltételek mellett . A jelentkezéssel 
egyidejűleg beküldendő : az I. és II . oszt. résztvevők 
részéről személyenkint 100 korona, a I I I . oszt. részt-
vevők részéről személyenkint 50 kor. Varga Mihály, a 
loreto-római zarándoklat műszaki vezetője, plébános, 
a „Keménységünk" szerkesztője Csongrád-Csanyon. 

T Á R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

II. rész. 

A) 

A „Dïvïna Commëdia" általános jellemzése s a „Pokol." 

(Folytatás.) 

A hol a költők állanak : a hely nemsokára meg-
népesedik. Lelkek repülnek a légben testi alakjukkal 
együtt vihartól h a j t a t v a ; köztük van Cleopatra, Semi-
ramis, Dido kit öngyilkossága miat t keményebb helyre 
is taszithatott volna Minős kezével a szigorú Dante, 
de enyhitő körülménynek találván a meggondolatlan-
ságot, csak ide helyezte. I t t van Paris, t ró ja i királyfi, 
Helena, Tristan, Francesco és Paolo s egyéb szegény 

halandók azaz már holtak. Neveikből következtet jük, 
hogy miért vannak itt ? mert visszaéltek a szerelemmel, 
korlátot nem ismertek. Ennek megfelelően sodortatnak 
folyton a vihartól s a fá jdalmak úgy gyötrik testüket, 
hogy fogaikat vicsorít ják. Dante mélyen szánja őket, 
különösen Francescot és Paolot , kiket meg is szólit s 
kérésére e lmondják szerencsétlen tör téne tüket ; majd 
fá jdalmasan kiált fel Francesco, befejezve sorsuknak 
ecsetelését : 

Nincs gyötrőbb, mint kinok közepette 
Emlékezni meg eltűnt boldogságról. 

De a megjárandó út még hosszú ; azért Vergilius 
sürgetésére tovább mennek, folyton mélyebbre és mé-
lyebbre, hol 

Yég nélkül esik ; czudar, nehéz hideg ; 
Eső egyforma s változatlan minde'g ; 
Mocsok-viz, durva jég, hóförgetek 
Köd légen át szakad szüntelen 
Bűzhödtté téve a föld-réteget . . . 

E visszataszító vidéken át ju tnak Dante és Ver-
gilius a bűnhődőkhöz, kiket eső csapkod, hó verdes s 
azonfelül a háromfejű Kerberos, kit Vergilius Aeneisé-
nek VI. énekében szerepeltet, s ki a falánkságot jel-
képezi, mardossa őket. I t t tehát a falánkak veszik el 
méltó büntetésüket . 

Érdekes , hogy Dante a bűnt mindig, hacsak le-
hetséges, hasonló vagy megegyező büntetéssel sú j t j a : 
a mi által vétkezik az illető, az által bűnhődik. Továbbá 
feltűnő, hogy minden más és más bűnhődési helyen 
más és más szörny áll őrt, egyrészt, hogy már róla 
t ud juk a büntetés nemét, másrészt, hogy felügyeljen a 
bűnösök méltó büntetésére. 

Dante Vergiliusszal szörnyűködés közt megy to-
vább, hogy csak u jabb és u j abb kínokat lásson. Kövid 
já rás után, mely alatt Vergilius figyelmezteté, hogy 
mitévő legyen Dante, egy ujabb, az eddigieknél érde-
kesebb csoportot pil lant meg; férfiak és nők vegyest, 
de inkább az előbbiek képviselve, pénzeszacskóval 
mellükön, mely lehúzza fe jőket nehézségénél fogva, 
körbe futnak egymás u t án ; majd midőn összetalálkoz-
nak a legnagyobb szitkokat szórják egymásra, károm-
kodásra fakad istentelen szá juk ; majd visszafordulnak, 
hogy a kör ellenkező részén összeütközve folytassák 
ördögi átkozódásukat . S minthogy a pokolban minden 
szenvedés örök, ugy ez is az. Ha a pónzeszacskó nem, 
ugy az bizonyára muta t j a kilétöket, a ki őrt áll fölöt-
tük. Plútónak, az alvilág s egyúttal a gazdagság 
(tiXovtoç) is tenének éber szeme kisóri figyelemmel a 
fösvények és pazarlók mozdulatait , mert hisz' azokkal 
van dolgunk. 

Figyelemremél tó jelenség az, hogy a bűnök szélső-
ségének büntetését lá t juk minden helyen külön, mi által 
azt akar ja Dante jelezni, hogy a közép-út, az vaurea 
mediocritasu legjobb mindenben, sőt sokszor erény. 

Az eddigieknél azonban egy sokkal, de egyúttal 
borzalmasabb kép tárul most elénk. A távolban, a 
meredek alján egy ódonfalú, magas torony tűnik sze-
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műnkbe, m e l j n e k felsőbb emeleteiről az ó-kor leg-
hirhedtebb s legborzalmasabb boszulói, a fúriák, irtóz-
tató dallamu dalokat hallatnak, melyek a hozzá nem 
szokott ember véré t fagyaszt ják m e g ; k ö z b e n őrületes 
tánczot já rnak szétzilált haj ja l , villogó szemekkel vad 
hangokat üvöltve ; s hogy a hatás még nagyobb legyen, 
egy Medusa is van körükben észbomlasztó alakjával. 

A toronynyal szemben egy égő város, izzó vas-
falakkal, elolthatatlan tűzzel. Mily remek, de borzasztó 
egy kép ! Csak egyszer lásson valaki ilyet s többé 
nem felej t i el! A torony és az égő város közt van 
azonban a pokoli folyó, a Styx, mely tulaj donképen 
csak egy Fer tő , iszappal te lve ; benne kínlódnak a 
haragosak s a dühöngök ; viszont a szemtelenek és 
bambák is. Az előbbiek dühökben tépik, marják, 
harapják egymást ; az utóbbiak földi létükhöz hiven 
tét lenkednek, léhán fetrengenek az iszapban. — 
Szemeinkkel szinte keressük a hajóst , ki utasainkat 
majd a túlpartra szál l í t ja ; ez meg is jelenik Phlegias 
személyében, kinek neve a görög cpléysLv-tol (égni) 
vette eredetét. Nagy ösztönzés u tán átviszi utasainkat 
sa jkáján, hogy tovább haladjanak az égő város felé, 
mely csodák csodája! egyszerre elvesztette izzó külse-
jét . Minél inkább közelednek feléje, annál inkább 
győződnek meg a valóságról. Be akarnak lépni abba, 
de ijesztő deamonok zárják el az u ta t vándoraink elől, 
kik egy isteni segítségre várnak, mely nemsokára 
meg is érkezik egy angyal személyében. 

Az út nyitva. Belépnek s elszörnyedve bámulnak 
maguk elé. Az egész város sírokból áll, melyek belül-
ről égnek, égetve a bennfekvőket . Danté t a tudásvágy 
gyötri ; megszóli t ja őke t ; beszél Ubert i Farinatival , 
kitől megtudja , hogy az eretnekek és hitetlenek szen-
vednek i t t ; őt, jól lehet szabadsághős volt, mégis 
eretnek volta miatt helyezte ide Dante. Találkozik II. 
Fr igyes császárral és Anasztáz pápával, ki maga szó-
l í t ja meg D a n t é t : 

Ha jól veszem ki hangod s szavadból, 
Te ama nemes honnak vagy szülötte, 
Melynek e'n nagy nyűge voltam egykor, 

Az előbbit hitetlensége, valószínűleg „A három 
csaló" czim alatt ir t műve mia t t ; ez utóbbit az eret-
nekekkel szemben tanús í to t t engedékenységért helyezte 
ide Dante. Szörnyű, hogy milyen igazságos ő ! 

Képzeletét , mondhatná valaki, tel jesen kimerité e 
kép megrajzolása. De lehetünk még iszonyúbbra is 
elkészülve ! Már messziről dögletes bűz üti meg Dante 
or rá t ; mely folytonosan erősbödik; alig tud ja már 
elviselni, de tovább kell mennie, mer t nincs idő 
a maradásra. Azonban alighogy megszokta ezt, egy 
borzasztó lá tvány tárul eléje. — Egy sziklából irtóz-
tató vérfolyam fakad, mely forrva, sisteregve, néhol 
lángot vetve hömpölyög sötétbibor medrében; be-
lőle gyilkoló vérbűz árad ki elviselhetetlenné téve 
a huzamosabb ott tar tózkodást . Gyorsan le is viteti 
magát Vergilius és Dante a szörnyű Minotaurus 
által, kinek bikafeje, bozontos emberi teste is rémü-
letet kelt az emberben. Elsurrannak a vérfolyó mel-

lett, melyben azok, kik e folyamot növesztették, 
állanak ; most nekik, a zsarnokoknak s gyilkosoknak 
kell az általuk ontot t vérbe foj tva kínlódniok, égetve 
a forró folyadéktól s még csak az sincs nekik megen-
gedve, hogy a vérből párolgó vérbűz hozzá képest 
enyhítő hatásában részesüljenek, mert a par ton álló 
Kentaurok nyilaikkal kényszerítik a testet-lelket lassan, 
de biztosan ölő helyre. Ily erővel, ily színezéssel s 
élénkséggel, ily borzalmassággal még nem festet t költő ! 

Az egyik Kentaur t , Nessost, szólítják fel, hogy 
vigye át őket a túlsó partra, mit az, közben elmondva 
a bünhődők történetét , tel jesí t is. Leteszi utasainkat, 
kik tovább folyta t ják u t joka t azok felé, kik nem má-
sokkal, hanem magukkal szemben követtek el erősza-
k o t ; kik jogta lanul vetet ték el maguktól az életet, azaz 
öngyilkosokká lettek. Ágas, bogas fák alakjában lá t juk 
őket, ra j tuk harpyák tanyáznak. Ha letörünk egy ágat, 
fá jdalmas hangon beszélik el tör ténetüket , siránkoznak 
és ja jveszékelnek; de mindez h iába! — Nem messze 
tőlük pokoli ebek szaggat ják szét a pazarlók egy ne-
mét, hogy összenőve, azok még iszonytatóbban foly-
tassák a rémséges hajszát . 

Dante kedves mesterével, időnkint tanításokat 
véve, egy más vidék felé halad, mely ha nem is múlja 
felül az eddig látottakat , de nem is marad hátra mö-
göttük. E g y izzó homokú ta la j ra lépnek ; irtóztató a 
for róság; hozzájárul, hogy miként télen a hó, úgy 
hullanak tüzes szilánkok a szent helyek kifosztói, 
rablói testére s pokoli fá jda lmat okoznak azokba bele-
fúródva . Méltó büntetése a felsőbb lény lakását meg-
szentségtelenitők számára. I t t talál juk Capaneust, a 
thebai 7 ostromló egyiké t ; Brunet to Latinit , Dante 
egykori tanárát , kit habár tisztel, vétke miat t mégis 
ide helyez. S gondoljuk-e, hogyha Dantenak tu la jdon 
apja volna az illető s megérdemelné a poklot, nem 
helyezné ide ? Előt te ebben a tekintetben mindenki 
egyenlő. 

Mialatt tovább mennek, u jabb kinok felé, eszébe 
ju tva szülőföldjének, Flórencznek, gazsága, ez s a vi-
lági rossz előítélet ellen küldi szavainak sebző nyilait, 
nemes felháborodással és megvetéssel szól hálátlan ha-
zájáról. Ez talán a kitörések tekintetében a legszebb 
része Dante „Pokol"-ának. 

Nem sok ideig tart , mig más szerencsétleneket 
pi l lantanak meg : az uzsorásokat, kiknek 

. . . düledt szemük majd kipattan 
S testük' kezükkel majd itt, majd ott védve 
Forró homok — s lángoktól eltikkadtam 

Ezek között lá t ja meg Ferencz legnemesebb csa-
ládja inak tagjai t , kik uzsoráskodással szennyezték be 
nemességöket ; i t t ecseteli hiven Dante a XI I I . és XIV. 
század nagy erkölcsi romlottságát, mely a későbbi 
reformat ionak egyik alapoka volt. 

De még több pokoli gyötrelmet is akar nekünk 
bemutatn i Dante. Kövessük tehá t ! A legközelebbi kín-
országot Geryon óriás őrzi, ki hosszas kérésnek en-
gedve, leviszi a mélybe ; utasaink beléje kapaszkodnak, 
kinek 
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Mint igaz ember arcza volt a képe 
Olyan szelid volt külső látszatra ; 
De sárkány, kigyó undok termetébe' ; 
Válláig szörnyű volt két karja s-zára, 
Hátát s oldalát s a mellét pebelykék 
Fedék be tarkán karikák módjára. 

Ezen leírással már jelzi Dante, hogy csupa csaló-
val fogunk ezután találkozni. Aránylag kis helyre van 
a sok bűnös szorítva ; de épen ezáltal akar ja Dante 
elérni, hogy szenvedéseik igy megnagyobbodva a bün-
tetések fokozata is meglegyen. Fo ly ton lej ebb és lej ebb 
szállnak kohidakon át, melyek irtózatos sziklákat kap-
csolnak egybe ; ezekről a sziklahidákról lá t ja Dante a 
bűnösöket válogatott kínokban élve ; elmegy a csábí-
tók mellett, kiket daemonok korbácsolnak ; a hízelgők 
mellett, kik sárban és gana jban állva marczangolják 
tes tüket ; elér a simoniakusokhoz, azaz azokhoz, kik 
hivatalukat pénzért szerezték meg. Ezek között igen 
sok pápa van. Dante ezeket mind ide helyezi s ször-
nyű büntetést mér r á j u k : fej jel lefelé vannak lukakba 
buj ta tva, lábaik kiállanak s fá jda lmukban rázzák őket. 
Rendszerint addig kell az egyiknek e büntetéát elszen- ! 
vednie, mig a következő simoniakus pápa meg nem 
érkezik, ki elfoglalja helyét ; maga pedig a többiekhez 
megy, kiket ret tenetes nehéz sziklák lapítanak össze. I 
Találkozik a hamis jósokkal, k iknek feje meg van for-
dítva vállukon, mert előre akartak tekinteni a jövőbe. 
Hátrafelé kell járniok, Különben elesnének. Könyeznek 
szerecsétlen helyzetükön. Majd a vesztegetőket lá t ják 
meg költőink, kik forró szurokban égnek. Érdekes, hogy 
csak itt, a pokol fenekéhez közel, lá tunk ördögöket. Hisz' 
gondoskodot t Dante ördöginél iszonyúbb büntetések-
ről! Mint minden, ugy az ördögök leírása is, szemlél-
tető itt. Pa jkosságuk, hunczutkodásuk, egy szegény 
lélek fölött való veszekedésük még nevet te tő epizódot 
is teremt e szörnyű alvilágban. Különben arra valók, 
hogy a lelkeket nyakon csípjék, ha a forró szurokból 
kimenekülni s megszökni szándékoznának s egy kicsit 
megszurkálják vas villáikkal. A gonosztevők még Dan-
tét is megkergetik, őt sem respektá l ják! — A farizeu-
sok sem részesülnek j o b b sorsban. Izzó ólomköpenye-
ket kell hordaniok, melyeknek súlyától ma jdnem a 
földre roskadnak. De legtöbbet kell mégis szenvedniök 
Annásnak és Kaifásnak, kik kereszt a lakjában feksze-
nek a földön s a kimért bünte tésen kivül a r a j tuk át-
járókat, az őket taposókat is el kell tűrniök. — Tetézik 
ezek szenvedéseit az alattomos tolvajok, rablók kínjai. 
Igen találóan bünte t i őket Dante, midőn földi életük-
höz hasonlóan alattomos, csúszó-mászó kígyók által 
marat ja , melyek az illetőket megölik, de csak azért, 
hogy u j kínokra t ámadjanak fel. Érdekesen megkapó, 
tömör a leírás a kígyók által különféle módon okozott 
fá jdalmakról ; a lá tot takat igy í r ja le D a n t e : 

A kigyó 

A két közép lábát a basára rakta, 
A két karára nyomta elsőit rá 
S mérges fogával két arczát harapta ; 
A két utóval czombjait szoritá 
S farkát a láb közt keresztbe vetvén 
Hátul föl a vesék közt kanyaritá. 

Tehát nem is a közönséges, hanem a végletekig 
feszitett phantas ia alkotta szörnyeket teszi ezek bűn-
tetőiül, kik között a gonosz Kakos, Puccio Sciancato, 
Cianta Donat t i stb. vannak. — Majd a rossz tanács-
adók között lá t juk Diomedet s Odysseust, kik együtt 
rabol ták el a t rójaiak Pa l lad iumát ; most l ángok tan 
gyötrődnek. A viszályok okozóiról sem feledkezik meg 
Dante . Ezeket , többek közt Mohammedet s Alit, egy 
ördög, a mint mellette elhaladnak, karddal szúrja át, 
de sebük, mire hozzá visszaérnek, begyógyul s igy 
ú j r a elkezdhető az ördögi munka. „Ha Luther , Zwingli 
és Kálvin előbb éltek volna, mint Dante — jegyzi 
meg Szász — úgy őket is bizonyára i t t találnóku s 
ha meggondol juk, azt hiszem eléggé helyesen is. — 
Úgyszin tén it t lá t juk a hamisí tókat is ; az arany-
csinálók vizszomjban, a hazugok lázban égnek : mint 
Pu t i f á rné s a ravasz görög Sinon. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
— „Maria Országa". Hoós János, a temesvári m. 

kir. áll. taní tóképezde ének- és zenetanárra, előnyösen 
ismert dalköltő szerkesztése és kiadásában „Mária 
Országa" czim alat t énekre, orgona-, harmonium- vagy 
zongorakíséret te l megjelenő egyházzenei folyóiratnak 
megje lent a 6. füzete. A mily kitűnő s a czél elérésére 
alkalmas egy i lyen folyóirat eszméje, ép oly nehéz a 
reá való vállalkozás, mer t sajnos, a vallásosság nagyon 
megcsappant az emberek szivében és Isten anyjá t 
gyermeki bizalommal, a régi magyaroknak hozzá való 
szeretetével — ma már jóformán csak a köznép 
tiszteli. 

Azért tel jes elismeréssel adózunk Hoós János 
szerkesztő-kiadónak, valamint Gaál Ferencz szabadkai 
zenede-igazgató társszerkesztőnek, hogy a „Mária 
Országa" egyházzenei folyóiratot megteremtve, a kath, 
intelligenczia veszedelmes közönyösségét igyekeznek 
megtörni azáltal, hogy jónevü egyházi írók verseit 
megzenésítve, a zeneművészet révén óhaj tanak hatni 
a magyarra, hogy érzelmeiben meg ne tévedjen, az e 
folyóiratban olvasható melódiák já r ják át szivét, e 
melódiák hangjai között borul jon le Magyarország 
védőasszonya, a Boldogságos Szűz Mária előtt, kérve 
őt, hogy óvja, védje drága hazánkat mindattól, ami 
veszélybe dönthet i azt. 

A mi a folyóiratban eddigelé megjelent dallamo-
kat illeti, azokról csak a legkedvezőbben nyilatkozha-
tunk, amennyiben a mély vallásosságot kifejező szöve-
gek a csendes áhítatot tolmácsoló dallamokkal fonód-
nak össze, egyszerű és szép orgona- vagy harmonium-
kisérettel ellátva, de a melyek zongorán játszva, is 
mély hatást keltenek a hallgatóban. Az előttünk fekvő 
6. füzet t a r t a lma : 41. Ének szt. Gellért vértanú püs-
pökről. Szövegét irta Csicsáky Imre, zenéjét szerzette 
Hoós János. 42. Üdvözlégy Mária. Szövege Rudnyánszky 
Gyulától, zenéje Kecskés Ernőtől . 43. Szűz Anyám el 
ne hagyj . Szövege Virág Ferencztől, zenéje Ha jba 
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Kálmántól. 44. Kis gyermek halálakor. Szövege Bán 
Aladártól, zenéje Hoós Jánostól . E dalban a szerző 
egyetlen gyermekének elvesztése fölött érzett mély 
fá jdalma nyilatkozik meg. 45. Máriatársulati dal. Szö-
vege Rosty Kálmántól, zenéje Baka Jánostól . 46. Egek 
ékessége. Szövege Bándy Vazultól, zenéje Baka J á -
nostól. 47. Ave. Szövege Simon M. Pétertől , zenéje 
G-aal Ferencztől . 

A magunk részéről a legmelegebben a jánl juk a 
lelkész és kántor uraknak, valamint a tanitó-képezdék, 
zárdai iskolák és a katholikus legény-egyletek által 
való megrendelésre. 

Előfizetési ára : egész évre (12 füzet) 12 korona, 
félévre (6 füzet) 6 korona. 

Előfizethetni Hoós János szerkesztő-kiadónál Te-
mesvárott (Belváros, Kinizsi-utcza). 

— Az Örökimádás I-ső évfolyamának jul iusi 
füzete megjelent . A két ives füze t mindenben meg-
felel jó hirnevének. A je len füzet *%* Melkisedek, dr 
Csajka Ernő : Hogyan készitsük elő a beteget a szent-
gyónásra és áldozásra, Spes : A lélek kincse czimű 
czikkeket tartalmazza, továbbá közli a római zarándok-
lat programmját , az Oltár egyesül et folyóügyeit , az 
emelendő „Orökimádás-templom"-ra befolyt gyűj tése i t 
úgyszintén megemlékezik az Orsz. kath. nagygyűlésről . 
A füzet irodalom czimmel érdekes olvasni valót hoz, 
a mely mindenki t érdekel. Az ügyesen összeállított 
füzet úgy tartalmát, mint kiállítását tekintve, maga-
magát ajánl ja . Az „Orökimádás"-t Budapest , IV., Váczi-
utcza 46. sz. alatt lehet megrendelni . Egész évre 3 
korona (1 f r t 50). Érdeklődőknek a szerkesztőség kész-
séggel küld mutatványszámot. 

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

előterjesztésére Hot tovinszky Károly helyettes alesperes 
és balassa-gyarmathi plébánost , valamint Nóvák La jos 
szentszéki ülnök és budapest i főgymnasiumi hi t tanár t 
az esztergomi főkápta lan tiszteletbeli kanonokjaivá 
kinevezem. 

Kel t Ischlben 1900. évi julius hó 17-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 
I I . A diakóvári székes-káptalanban Babic Gábor 

olvasó kanonoknak a nagyprépostságra, dr Babic Is tván 
éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, dr Vorsak 
Engelber t kanonoknak az éneklő kanonokságra, Seztak 
József székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra, 
végül Cizmarevic Simon idősb mesterkanonoknak a 
székesegyházi főesperességre való fokozatos előlépte-
tésé t jóváhagyván , SajnovicMárk alesperest és slakovcei 
plébánost ugyanazon székeskáptalanhoz mesterkano-
nokká kinevezem. 

Kel t Ischlben, 1900. évi jul ius hó 18-án. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 

Cseh Ervin, s. k. 
Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. 

VEGYESEK. 
— Steiner püspök betegsége. Mint távirati uton 

a késő éjjeli órákban a legmélyebb részvéttel értesü-
lünk, dr Steiner Fülöp, székesfej érvári püspök állapota, 
miután f. hó 7-én teési (Fejérmegye) bir tokán hirtelen 
súlyosan megbetegedet t , jelenleg nagyon aggasztó. 
Remél jük és óha j t juk teljes szivünkből, hogy a derék 
főpásztor egészsége mielőbb teljesen helyre álljon. A 
jubi leumi ünnepségekre való előkészületeket beszün-
tet ték. 

— Magyar szt. képek. E g y budapest i magyar 
czég : a Werbőczy könyvnyomda részvény társaság 
elhatározta, hogy magyar szt. képeket fog készíttetni. 
Az eszme Teleki Géza gróftól ered. Az elhatározás 
igen helyes és életrevaló, mert eddig ezerek mentek 
évenkint külföldre szt. képekért , a melyek rendesen 
idegen felirásuak, illétve rossz magyarsággal megír tak 
voltak. A képekre kerülő felírások Lévay Mihály pap-
költő ír ja meg, a képek maguk pedig Roskovics 
Ignácz képeinek repródukcziói . 

— A Freiburgi Mária-Congregatio. Az akadémiai 
Mária- Congregatió a legkitűnőbb és legszükségesebb 
eszköz a mai főiskolák vallási és erkölcsi veszélyeivel 
szemben. A fre iburgi congregatio e tekintetben a 
többi egyetemnek valóságos példaképe lehet. Az utolsó 
időszakban nyáron 349, télen pedig 474 tagja volt. Az 
évi kimutatás a legnagyobb megelégedéssel számol be 
az eredményről. Többi között igy szól : „A Mária-
Congregatio az i f júságot egymáshoz közelebb hozza s 
ezen öntudatra ébresz t i : mi katholikus i f jak vagyunk s 
katholikusok férfiak is akarunk lenni, kik egy szívvel-
lélekkel akarunk küzdeni az egyházi jogaiér t s ragasz-
kodni vallásunkhoz." Az utóbbi időkben örvendetesen 
tapasztal juk, hogy nálunk is tér t hódit immár a Mária-
Congregatio, különösen a középiskolai i f júság körében 
s vajha a mi i f ja ink is mihamarább igy gondolkozná-
nak : mi katholikus i f j ak vagyunk s katholikus férfiak 
is akarunk lenni . . . . 

A szerkesztő telefonja. 

Dr Cs. I. Nagyon köszönjük. Már fel is használtuk a lendü-
letes tudósítást. 

Érdeklődő. Igen természetes, hogy mindkettőnek : ugy a 
«figyelmeztetésnek", mint a reá felelő „kérelemnek" helyt adtunk. 
Jusson eszébe csak az az eléggé elcsépelt közmondás, hogy : audia-
tur . . . etc. 

B. A kérdéses czikk csupán technikai okokból szünetel egy-
két számon keresztül. Legközelebb újból folytatjuk. 

A. Gy. Kívánságához képest intézkedtünk. Reméljük, meg 
van most már elégedve ? 

O V A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő: 
Valnicsek Béla hittanár. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, augusztus 15. 13. 

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

SZ. II. Félév. 1900 

,Perge alacriier in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendm 
idlabora. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

t 
Steiner püspök meglialt# 

1839. â p r . 88. — 1900. a u g. 11. 

A keresztény Magyarország kilenczszázéves jubileumának örömébe a gyász keserű ürömé 
vegyült. Dr Steiner Fülöp székesfejérvári püspök meghalt . A erős tölgy ledőlt s alig öt napi 
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Egyike volt ő azon püspököknek, kit benső, igaz 
vallásosság, apostoli lelkület, mély tudomány, fényes szónoki tehetség és anyagi erejét sokszor 
túlhaladó jótékonyság jellemeztek. Egyházáért , hazájáér t mindenkor küzdeni, fáradozni, áldozni, lelke-
síteni kész lélek vala, kiben a püspöki kar s a magyar katholiczizmus egyik legnagyobb alakját, 
a székesfejérvári egyházmegye pedig szeretett a ty já t siratja. 

Egyházmegyéjének, szent István városának, a püspöki karnak, a főrendiháznak gyásza a 
mi gyászunk is, az országé, a nemzeté, melynek kebelében voltak ugyan ellenfelei, de ellenségei 
soha. Hiszen fegyvere a kereszt volt s az a szeretet, mely arról lesugárzott s nem is azért harczolt 
ő, mert szerette a harczot, hanem, mer t az volt rendületlen meggyőződése, hogy a megtámadott 
vallás békéjét csak harcz árán lehet visszavívni. 

A Tomoriak, a Kapisztránok ellenállhatatlan lelkesedésével hirdette a keresztény Magyar-
országot s erős lelke nem ismert soha fáradságot, sem gyengeséget ebben a legapostolibb s leg-
ideálisabb küzdelemben . . . . 

Sokat reméltünk még tőle ós most reményeink vele együtt oly hirtelen sirba szállanak . . . 

Ám lesújtó gyászunkban is alázattal hajlunk meg az isteni Gondviselés, az élet és halál 
Ura előtt. 

A test porrá le t t ós hamuvá, de a lélek, a szellem él ós élni fog közöttünk. 
Add, Uram, neki az örök világosságot ! 
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A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Ir ta : P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. a'ya. 

Forditotta: Valnicsek Béla. — 

(Folytatjuk.) 

Isten képére teremtve, vagy mondjuk inkább, 
min t Isten teremtménye, az ember nem képes 
magától Is tent lényegében látni, hanem egyedül 
te remtményeiben. Ót látni, ahogy van, boldoggá 
lenni szinröl-szinre látása által oly dolog, mely 
természeténél fogva nem csak az embernek, 
hanem minden gondolható t e r emtménynek lehe-
te t len . Vagy nem oly igazság ez, melyet min-
den értelem magától á t l á t ? Ha az embernek 
természeténél fogva lenne czélja Isten tiszta és 
lényegi látása, akkor ugyanazon lényeggel kellene 
birnia, min t Isten. Miért? Mert minden lénynek 
czélja saját munkásságának elvégzése s ennél-
fogva, a tula jdon létezése.*) De ha nem külön-
bözik két dolog sajátszerű munkásságában, mely-
lyel végezóljukat elérik s ha mindke t tő létezé-
sében ugyanazon munkásságot fe j t i ki, akkor 
szükségképen ugyanazon természet te l is kell bir-
niok, mer t munkásságuk kútfe je a dolog termé-
szete és lényege. Mivel t ehá t Isten tu la jdonképeni 
muukásságának czélja sa já t lényegének látása, 
azért a t e r emtménynek nem lehet természeténél 
fogva ugyanaz a czélja. Szépen fejezte ki ezt 
egyik mélyen gondolkozó :2) Isten fönsége abban 

3) Miután az ujabb időkben efölött kath. körökben 
is bizonyos tévelyek keletkeztek, nem lesz fölösleges egy 
némely tudósítás. Már Aristoteles azt mondta, hogy rnin-
don dolognak czélja a tulajdon munkássága v. ö. Index 
Arist. p. 753 b, 38; és sz. Tamás sok helyen ismételi, 
hogy minden dolog munkássága végett létezik. Hiszen 
minden tevékenység törekvésen alapul, mert minden műkö-
dés és minden munkásság törekvésből származik. De 
mint már az utolsó beszédben is láttuk, még az öntudat-
lan természetnek is van törekvése. Am miután törekszik 
minden lét, mire irányul munkássága? Semmi egyébre, 
mint végtökéletességére. A lét végtökéletességében pedig 
rejlik tulajdonképeni czélja, végczélja. (Eth. Nie. I. 6.) 

2) l'aider, Pred. 16. Somit a. Trin. Ezen helyzetben 
rejlik egyszersmind a benső ok, amiért a teremtménynek 
természeténél fogva nem lehet ugyanaz a végczélja, mint 
istennek, épen azért, mert a teremtmény, mint már neve is 

áll, hogy ő, ki mindent létrehozott , azt még 
sem teheti , hogy a t e remtmény t oly nemessé 
tegye s annyira minden Cherub és Szeraf fölé 
emelje, hogy Is ten fönségét természeténél fogva 
elérni vagy megismerni képes legyen. 

A t e r emtmény mindig csak re t tenetes semmi 
lenne Is ten fönségóhez képest, mer t hiszen terem-
te te t t , Is ten ellenben senkitől sem a lko t ta to t t , 
ő önmagától való és létét senki mástól nem 
vette." — De hiszen emi i te t tük , hogy mindnyá-
j an hivatva vagyunk azon boldogságra, mely 
Isten lá tásán alapul s melyben Krisztus lelke 
már e földön részt ve t t ! Bizonyára; ám ez nem 
természetünknél fogva il let meg minket és nincs 
is te rmészetünk ugy alkotva, hogy az emberinek 
és is teninek legbensőbb egyesülésére s közössé-
gére törekedjünk, sőt ellenkezőleg, ez t isztán 
Is ten jóságának kifolyása. Ez a kathol ikus tan, 
melyet az egyház mindenkor vallot t s melyet 
ú jonnan is védelmébe ve t t . 3 ) Vagy el lenmondást 
ta lá lunk-e abban, hogy Isten az ember elé oly 
rendel te tés t szabott, melyet a saját erejéből nem-
csak, hogy nem le t t volna képes elérni, de egy-
általán nem is vágyódhato t t volna r á? Nem, 
mer t ha föltesszük, hogy az ember teljesen 
Is tentől függ, semmi különös nincs abban, hogy 
Isten az ember t oly czélra képesítheti, mely 
mivel egyedül I s ten t illeti meg természeténél 
fogva, minden t e r e m t e t t szellem természeté t 
f e l ü l m ú l j a , lia egyébként egyúttal az erő és mun-
kásság is hozzá egy uj, magasabb életelv hozzájáru-
lásával segittetik, min t azt az ötödik beszédben 
fogjuk látni. — Mily szerencse ez nekünk, ked-
ves hallgatóim, mely k i lá tások! Amit az ember 
szeme nem lá tha to t t , füle nem hal lhatot t , s 
ami t szive nem ta lá lha to t t volna ki, azt maga 
Isten kószité elő nekünk végtelen jóságában. 
Nem elégedve meg azzal, hogy minket te rem-
te t t , egyút ta l — hogy műveiből az 0 ismeretére 
is jussunk — oly czólt tűzöt t elénk, mely nem 
kevesebb, min t a tu la jdon czélja, tudniillik : hogy 
őt egykor végtelen lényegében lássuk s ugy 

mutatja, teremtetett, s következőleg semmiből, mig Isten 
mint teremtő önmagától van. Igy tehát teremtőnek és 
teremtménynek különböző lét-lényege s persze különböző 
végczélja is van. 

3) A vatikáni zsinaton, kap. : A kinyilatkoztatásról: 
„Isten az embert végtelen jóságánál fogva természetfölötti 
czélra rendelte, hogy t. i. részesüljön azon isteni javakban, 
melyek az emberi szellem felfogási képességét teljesen 
felülmúlják. 
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m e g i s m e r j ü k , m i n t ö n m a g á t i s m e r i , u g y sze res -
sük , m i n t ö n m a g á t sze re t i , s é l j ü n k az é l e t é b ő l , 
b o l d o g o k l e g y ü n k a b o l d o g s á g á b ó l , m e g d i c s ő í t t e s -
s ü n k a d icsőségéből , m á r a m e n n y i r e ez t e r e m t -
m é n y n e k l e h e t s é g e s , m e r t h i s zen az e m b e r m i n -
d ig c sak az m a r a d . De m i e g y e b e k l e s z ü n k igy, 
h a n e m az isteni természet részesei.Igen ez a 
természetfölötti végezel f o g a l m a , m e l y r e n e m c s u p á n 
e g y e s k ü l ö n ö s e n k e g y e l t , h a n e m minden ember? 
b á r k i l e g y e n is az, h i v a t v a v a n . 5 ) Mily m á s 
s z e m m e l néz i a k a t h o l i k u s e g y h á z az e m b e r t , 
m i n t a m o s t a n i h i t e t l e n e k , k ik a t u d o m á n y 
h a l a d á s á n a k t a r t j á k , h o g y az e m b e r b e n c s u p á n 
m a g a s a b b r e n d ű á l l a t o t l á t n a k ? M e l y i k ó v j a m e g 
e k e t t ő k ö z ü l az e m b e r i m é l t ó s á g o t és m i t é v e -
d é s ü k n e k az oka , ha n e m az I s t e n t ő l v a l ó t e l j e s 
e l p á r t o l á s ? A modern hitetlenek az I s t e n t ő l va ló 
f ü g g é s b e n az e r k ö l c s i és s z e l l e m i e m b e r l e a l a -
c s o n y i t á s á t l á t j á k ; ö n m a g u k a t i s t e n i t i k — és 
m é g s incs e g y é b czé l juk , m i n t az o k t a l a n á l l a t -
n a k ; a katholikus egyház e l l e n b e n , b á r r á p a r a n -
cso l j a az e m b e r r e I s t e n t ő l va ló f ü g g é s é t , m é g i s 
e m e l l e t t o ly c z é l r a u t a l j a , m e l y c sak I s t e n r e 
n é z v e t e r m é s z e t e s . — S z a k i t s u k m o s t e g y e l ő r e 
e l m é l k e d é s ü n k e t fé lbe , h o g y k é s ő b b ú j b ó l f o l y -
t a s s u k ; m i e l ő t t a z o n b e n s ő v i s z o n y t , m e l y az 
e m b e r n e k J é z u s K r i s z t u s h o z v e z e t ő t e r m é s z e t -
f ö l ö t t i v é g c z é l j á t s zabá lyozza , egész t e r j e d e l m é b e n , 
a m e n n y i r e c sak l e h e t s é g e s , b e h a t ó b b a n m e g -
v i z s g á l h a t n á n k , e l ő b b m á s i g a z s á g o t ke l l k ö z e -
l e b b r ő l m e g f o n t o l n u u k . 

(Folytatjuk.) 

A titkos kártalanítás. 
I r t a : V. B. 

A ti tkos kártalanitásról (compensatio occulta) 
szóló tan soha oly időszerű, soha a mindennapi életbe 
oly mélyen belenyúló nem volt, mint épen napja ink-
ban, midőn elégedetlenség uralkodik mindenfelé, a kézi 
munkával megterhel teknél csakúgy, mint a szellemi 
munkával foglalkozó egyéneknél . 

Aki figyelemmel kiséri a nagyobb, főleg főváro-
sokban megindul t mozgalmakat , szemmel t a r t j a a vitás 
gyülésezések inditó okait, tárgyalásait s emellett nem 
hagy ja figyelmen kivül az észszel dolgozókat sem, 
szükségképen a következő Ítéletet a lkot ja magának : 
olyan a társadalmunk, mint egy beteg test, amelyen 
férgek rágódnak, élősködnek, a szoczialdemokratiz-
musnak életet, erőt kiszipolyozó férgei, melynek 

2. Péter 1. 4. 
5) Világosan és érthetően adta ezt elő Zwerger püs-

pök : Die Reise in die Ewigket 930. 

következtében napirenden vannak a kárt okozások, 
másoknak megkárosítása, de a kártalanítást , jóvátevést . 
nem ismerik, még csak hirből sem. 

Hogy mik ennek az okai, s melyek volnának 
orvosszerei, most nem tar tozik szorosan tárgyunkhoz.. 
Csupán annyiból ta r to t tam szükségesnek mindezeket fel-
hozni, amennyiben emiitettek képezik alapját, inditó 
okát a t i tkos kártalanításra alkalmat adó tényezőknek^ 
a lopásnak, a jogos bér visszatartásának a munkaadó 
részéről, stb. 

A ti tkos kártalaní tás definicziója G-ury morálisá-
ban következőképen hangzik : Es t rei propriae recu-
perat io per alienae occupationem, vagyis jogos tu la j -
donomnak t i tkos uton való visszaszerzése a jogta lanul 
birtoklótól. 

Hogy a t i tkos kártalanítás megengedett , jogos le-
gyen, két kellékkel kell bírnia : 1. Az igazság szellemé-
ben (secundum just i t iam) kell történnie, ami annyit 
je lent , hogy csak oly dolog körül foroghat fenn a 
t i tkos kártalanítás esete, melyhez az illetőnek szorosan 
vett j oga van, terminus tehnikussal : jus s t r ictum ad 
rem. 2. Secundum honestatem, a t isztesség határain 
belül kell történnie, vagyis szükséges, hogy más u ton , 
módon pl. tö rvény u t ján ne legyen alkalma a tulaj-
donosnak jogos bir tokát visszaszerezni, csupán a t i tkos 
kártalaní tás u t ján . 

Ehe lyü t t félemlí tendőnek tar tom azt is, hogy ha 
a törvény u t ján való visszaszerzése a jogos tu la jdon-
nak kelemetlenségekkel, viszálykodásokkal volna egy-
bekötve, vagy a perköl tségek többe kerülnének, mint 
a vitás dolog maga, nem tartozik a jogos tu la jdonos 
a törvényhez fordulni, hanem t i tkosan kár ta laní that ja 
magát . G-ury ugyan homályosan fejezi ki ezt Morálisá-
ban, Ballerini azonban egész világosan k imondja az 
ily eset lehetőségét, nemcsak megengedet t ségét is. 

A ti tkos kártalanításnál azonban egyéb kelléke-
ket is tekintetbe kell venni. Igy szükséges, hogy a 
t i tkos kártalanítással élő egyénnek joga biztos, leg-
alább morali ter biztos legyen a visszaszerzendő tárgy-
hoz. Ha nincs meg ez a bizonyosság, a compensatio 
jogtalan, meg nem engedett , mer t kétség fenforgása 
esetén ez az elv áll : Melior est conditio possidentis. 

Másodszor kell, hogy ugyanazt a dolgot, ugyan-
azt a tárgyat szerezze vissza, a mi jogos tu la jdoná t 
képezi ; terminus tehnikussal : Ut sumatur res in eadem 
specie, si fieri possit. Es ez természetes, mert a tu la j -
donos joga csak bizonyos tárgyra vonatkozik, melyet 
nem cserélhet fel kénye kedve szerint akármivel. Csu-
pán akkor kártalaní thatná magá t egyébbel, mint amit 
elvit tek tőle, ha az már nem léteznék. 

Végre van egy körülmény, mely rendkívüli fontos 
az occulta compensatio tanánál s ezt e szavak fejezik 
k i : Ut damnum débi tons praecaveatur. Lehetséges, 
hogy a tulajdonos kár ta laní t ja magát , visszaszerezvén 
tula jdonát a bitorlótól. Azonban a bitorló — a t i tkos 
kártalanítás megtör ténte után — visszaadja, rest i tuál ja 
a jogtalanul bi r t tárgyat . I t t van az a damnum débi-
tons , melyet meg kell előzni, mert ily esetben kétszer 
kártalani t ta t ik a jogos tu la jdonos : egyszer occulta 

13* 



100 RELIGIO. 

compensatióval, másodszor restitutióval. — Mit tegyen 
most a jogos tulajdonos? Egyszerűen engedje el a 
visszaadni akarónak tartozását. Nem kell megmondani, 
hogy már kártalanította magát titkosan ; ez haragot, 
viszályt szülne, hanem látszólag engedje el a tartozást. 

Es ha ez, gavalérosan, nem fogadja el ez elen-
gedést? Ha a jogtalanul birtokló minden áron vissza 
akarja a dolgot neki adni? Akkor a már titkosan kár-
talanított tulajdonoson a sor, hogy restituálja az elfo-
gadott tárgyat. 

Nagyobb szemléltetés kedvéért lássunk példát. A 
munkaadó és munkás megegyeznek bizonyos összeg-
ben. Eljön a fizetés ideje s a munkaadó megtagadja a 
kialkudt összeget. Mit tegyen az a napszámos ? Ha 
bepörli a gazdáját, többet vészit, mint a mennyit a 
napszáma ér, mert a tárgyalásokon jelen kell lennie. 
Ha a gazdájához megy s többször felszólítja, hogy 
fizesse ki a tartozását, ez utóbb még kidobja őt. Nincs 
egyéb hátra, mint a titkos kártalanítás, melylyel emlí-
tett napszámos bátran élhet, mert van jus strictuma 
ad rem, a kialkudt bérhez ; más uton-módon nem jut-
hat az összeghez s az az eshetőség sem áll fenn, hogy 
gazdája esetleg kifizeti még, hiszen nyilvánvalóan meg-
mondta, hogy nem. De lehet egyéb eset is. A munka-
adó és munkás például 1 fr t 20 kr napszámban egyez-
nek meg, holott az illető iparágban a rendes napszám 
1 fr t 40 kr. A napszámos később megbánja az alkut s 
igy gondolkozik : A legkisebb napszám 1 frt 40 kr, 
de én csak 1 fr t 20 krt kapok, tehát a 20 krajczárt 
megveszem gazdámon. (Occulta compensatio.) Helyesen 
gondolkozik-e, vagy sem ? — Minden attól függ, hogy 
önkényt, kényszeritéstől menten egyezett-e gazdája 
ajánlatába s hogy azt végzi-e, amiért 1 fr t 20 krért 
beszegődött. Ha igen, ugy jogtalanul tenne, ha meg-
venné a gazdáján a 20 krajczárt, mert nincs jus stri-
ctuma ad rem s következésképen nem kártalaníthatja 
magát. 

Ellenben ha csupán kényszerből egyezett csak az 
ajánlatba, ha fenyegetésektől kellett tartania, ha gaz-
dája egyéb az alkuban fel nem emiitett dolgokkal 
terhelte meg, akkor helyén van ugyan a titkos kár-
talanítás, de nem ajánlható, mert a munkás nem képes 
részrehajlatlanul megítélni a tulajdon munkája több-
letét, értékét. 

Lehet egy harmadik eset is, amikor a napszámos 
szívesen beleegyezett az alkuba, de mégis többet végez 
nem ugyan gazdája felszólítására, hanem mert kedve 
tart ja . Ilyenkor sem tarthat igényt a kártalanításra 
azon a czimen, hogy többet tesz mint kellene; mert 
önként, jó szántából teszi s ugy tekintetik, mintha a 
többet, amit tesz, ajándék gyanánt adná, hogy igy 
gazdája kegyeit megnyerje. 

A felsoroltaknál sokkal kényesebb azon eset, 
midőn valakit ártatlanul ítélnek el bizonyos összeg ki-
fizetésére. Hogy fizetnie kell, az kétségen kivül van; 
mert törvényes úton szorították rá : csupán az a kér-
dés, kártalanithatja-e magát titkosan, miután ártatlan 
s következőleg kárt szenved abban, ami tulaj donképen 
jogos, de a körülmények látszólagos összhangzása szerint 

jogtalan birtokát képezi. A moralisták habozás nélkül 
adják meg a választ, hogy igen, mert a biró ítélete 
jogtalan, est inixa falsa praesumptione facti s követ-
kezésképen nem kötelezheti a lelkiismeretet. 

Az eddigiekből tehát láttuk, mikor van helyén 
a titkos kártalanítás s most csupán az van hátra, hogy 
tisztába hozzuk vájjon vétkezik-e s nevezetesen a 
justitia ellen vétkezik-e, aki mellőzve a törvényes utat, 
mindjárt [titkosan kártalanítja magát. I t t feltesszük, 
hogy a törvény érvényre tudná jut tatni keresett jogát, 
de az illető nem veszi azt igéuybe, hanem önhatalmú-
lag mellőzi. 

Az ilyen a jog, a justitia ellen nem vétkezik, 
feltéve, hogy csak annyit vesz vissza kártalanításul, 
amennyi jogos tulajdonát képezi. Mert ha többet vesz, 
természetes, hogy már contra justitiam vét. 

De nemcsak hogy a jog ellen nem vétkezik, 
hanem egyáltalán nem vét súlyosan, mert abból, hogy 
mellőzvén a törvényes közeget, melynek segítségével 
kellemetlenségek nélkül juthatna tulajdona birtokába, 
mindjárt a titkos kártalanításhoz folyamodik, mondom, 
ebből, a rendnek ilyetén módon való megzavarásából 
nem származik nagy skandalum. 

Sőt, mint föntebb emiitettük, minden bűntől ment, 
ha akkor mellőzi a törvényes eljárást, amikor nehéz-
ségek, kellemetlenségek nélkül nem vehetné azt igénybe, 
vagy ha ez eljárás többe kerülne, mint maga a vissza-
szerzendő jogos tulajdon. 

Ide vehetjük végre a kártalanítás azon faját, 
midőn másnak lopással okozott kárát kell jóvá tenni. 
A rendes mód erre a restitutio, a lopott tárgy vissza-
adása ; vannak azonban esetek, midőn nehézséggel van 
összekötve a kárnak ilyetén való jóvátevése, ilyenkor 
a titkos kártalanítás, restitutio occulta alkalmazható. 
Péld. egy jóhirü uri ember lop s meggyónja bűnét. A 
gyóntató meghagyja neki, hogy adja vissza a lopott 
tárgyat. Kérdés, teheti-e ezt titokban ? Igen és pedig 
különféleképen. Vagy megbízhatja gyóntatóját, aki 
nevének titokban tartása mellett kártalanítja a jogos 
tulajdonost, vagy maga teszi ezt ajándékozás ürügye 
alatt. — Ha kereskedő az illető jóhirü uri ember, még 
könnyebb a titkos kártalanítás, mert annak, akitől 
lopott, esetenként nagyobb mennyiségű áruczikket 
adhat ugyanazon pénzért, mint másoknak, s igy tehet 
mindaddig, amig a lopott tárgy értékét ki nem 
egyenlíti. 

A moralisták mind megegyeznek abban, hogy az 
ilyen eleget tesz kötelességének a restitutiót illetőleg. 
S ez könnyen érthető ; hiszen ha nyilvánosan resti-
tuálna, megtudnák, milyen ember s ez rá nézve nagyobb 
baj lenne, mintha az egész vagyonát elvesztené. 

Sőt, ha semmiképen sem volna lehetséges a titkos 
kártalanítás addig, amig kellemetlenség nélkül lehetővé 
lesz, nem is tartozik restituálni, mert csak hírnevének 
ártana, amihez pedig szoros joga van, s mert — ha a 
megkárosított jogos tulajdonosnak nem is tetszenék, 
mindegy — dominus esset irrationabiliter invitus, quia 
nihil patitur. Hiszen előbb-utóbb úgyis megkapja. 
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Különben mód mindig van a t i tkos kártalanításra, 
t. i. magának a gyónta tónak közbenjárása, vagy a 
lopott tárgynak pos tán való névte len elküldése. 

De mint emiitettem, a t i tkos kártalanítás e fa ja 
szorosan véve nem tar tozik ide, ez már inkább resti-
tut io occulta, nem compensatio. 

A szorosan vet t compensatio abban áll, hogy 
magamat kártalanítom azzal szemben, aki engem meg-
károsított , akár jogos bir tokom eltulajdonításával, akár 
a jogosan járó fizetésem jogta lan visszatartásával, 
ellenben a rest i tutio occulta az, mikor valaki nem ön-
magát , hanem azt kár ta laní t ja t i tkosan, akit megkáro-
sított, meglopott . 

Ez t a különbséget a moralisták ugyan nem teszik 
formaliter, mégis kivihető tankönyvükből , amennyiben 
például Guri az occulta compensatio czimű szakaszá-
ban egyetlen szóval sem tesz említést az occulta 
resti tutióról, sőt a definiczióban csak ennyit mond : 
est rei propriae recuperatio, — önmagam kártalanítása 
— per alienae occupationem ; nem pedig : rei alienae 
resti tutio. A lopásnál tehát szintén lehet occulta com-
pensatio, csakhogy nem a tolvaj , hanem a meglopot t 
részéről, ha t. i. tud ja , ki lopta meg. A to lva jnak a 
lopot t tá rgyat vissza kell adnia akár nyi l tan akár tit-
kon, ez kötelessége ; de a meglopot t egyénnek nem 
kötelessége az occulta compensatióval élnie, sőt nem 
is szabad, csak a föntebb említett kel lékek mellett. 

Edd ig a theoria. Hogy azután mennyi t a jánlatos 
mindebből tanítani, értem a népnek tudomására hozni, 
azt kiki könnyen be lá tha t ja . Azt hiszem, tótágast állna 
a világ, ha a t i tkos kártalanítás taná t mindenki tudná ; 
mert a gyanúsítások napirenden volnának s bizony a 
ha tár t sem tudnák vagy akarnák megtar tani a kártala-
nítás e módjában. 

E tannak csupán gyónta tókra nézve van fontos-
sága, akik hivatva vannak megítélni a t i tkos kártala-
ní tásnak talán öntudat lan s bűnnek gondol t esetében, 
vá j jon csakugyan bűnnek rovandó-e fel az vagy sem. 
De seholsem igazodik be annyira a közmondás : Hall-
gatni arany, mint éppen a gyóntató-szókben, ha occulta 
compensatio esete forog fönn. A gyónót ugyanis nem 
ajánlatos felvilágosítani ; hogy bizonyos körülmények 
közöt t jogában áll magát kártalanítani, főleg nem 
akkor, ha a kártalanítás erkölcsi személylyel, pl. állam-
mal, kormánynyal szemben tör ténik azon okoskodás 
alapján, hogy a kivetet t adók úgyis jogta lanul haladják 
meg azt a quanti tást , amelyet nap ja inkban tényleg 
meghaladnak. — Kényes a kérdés s a moralisták is 
csak átsurranólag foglalkoznak vele, minek bolygatnók 
hát mi. 

Alkalmazkodjunk inkább a közmondáshoz és hall-
gassunk, mivelhogy nem jó az embereknek mindent 
tudni . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Jubileumi főpásztori szózat. — 
A kereszténység jubi leuma alkalmából legújabban 

ft . Cs^szJca György kalocsai érsek ő nmltsga és f t . 

Hettjey Sámuel pécsi püspök ő mltsga adtak ki körle-
veleket, melyekben a jubi leumnak egyházmegyéjük 
terüle tén való megülésének módozatait rendelik el. 

A kalocsai érsek körlevele így szól : 
Krisztusban szeretet t testvéreim és fiaim ! 

A keresztény katholikus népek ama lélekemelő 
versenyében, mely a jubi leumi szent év megünneplé-
sére irányul, elől illik járni a nemzetünknek, — igy 
adtam kifejezést közös érzelmeinknek az ápril havi 
római zarándoklat hódolásakor Krisztus Urunk hely-
tar tó j Elj szentséges atya előtt. Mert megengedte az 
is teni Gondviselés, hogy a keresztény vallás felvételé-
nek hazánkban s az apostoli királyság megalapításának 
kilenczszázados évfordulóját is ezen jubi leumi szent 
évben megünnepelhessük s igy az isteni Gondviselés-
nek és Nagyboldogasszonyunknak a múltban nyert 
kegyelmekér t és oltalmáért forró hálát mondva, ezeket 
a jövőre is kikér jük, és szent Is tván első apostoli ki-
rá lyunk jámbor életén, valamint őseinknek vallásos és 
hazafias erényein felbuzdulva, az egyház, haza és apos-
toli királyunk iránti kötelmeinknek buzgó teljesítésére 
fe l se rken jünk; mely érzeteknek szivünkben való külö-
nösebb felkeltésére alkalmatos arról is megemlékezni, 
hogy szent Is tván az általa alapított kalocsai egyház-
megyének védszentje , s hogy a főszékesegyház is 
Nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve. 

Teljék tehát meg szivünk hálával s áhítattal a 
boldogságos Szűz és szent Is tván királyunk iránt a 
kilenczszázados ol ta lomért ; fakad jon a jkunkon esdeklő 
könyörgés, hogy a kétes jövő küzdelmei között is 
mennyei pár t fogóink legyenek. 

És most a kilenczszázados emlékünnepnek meg-
ülését főegyházmegyém részére a következőkben álla-
pí tom meg. 

1. A székesegyházi és minden plébániai és szer-
zetesi templomban augusztus hava 14-től kezdve 20-áig 
bezárólag Magyarok Nagyasszonyának tiszteletére dél-
u tánonkint a szokott időben ünnepélyes litánia tar-
tandó. 

2. Augusztus 14-én este az Angyali Üdvözlet után 
félórán keresztül a harangok hirdessék a következő 
nap nagy ünnepét . 

3. Nagyboldogasszony napján nevezet t templo-
mokban a szokottnál ünnepélyesebb istenitisztelet tar-
tassék, melyre az összes helyi hatóságok eleve meg-
hívandók lesznek. Az ünnepi nagymise — felvétetvén 
az ima a pápáért és a királyért — végével tétessék 
ünnepélyes hitvallás a tr identi-vaticani forma szerint 
(Vide Rituale Colocense, pag. 19.); ezt pedig kövesse 
a „Te Deum". 

4. A szentmisével kapcsolatos ünnepi szentbeszéd 
utal jon a fentér in te t t szempontokra s ne mulaszsza el 
a hála felkeltését, s a vallási és hazafias erényekre 
való felbuzdítást . 

Mondanom sem kell, hogy a hivek lelkészeik által 
az ünnepélyről eleve értesítendők s az abban való 
részvételre minél hatásosabban buzdí tandók lesznek. 

Kalocsa, 1900. aug. 4. György, érsek. 
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Pécs. Jubileumi főpásztori szózat. — 
A pécsi püspök körlevelében következőleg intéz-

kedik : 
Püspöki székvárosomban, az apostolfejedelmek 

szt. Péter és Pál ünnepén, székesegyházam bucsú-
napján, rendkivüli ünnepségek közt, a hivők nagy 
sokaságának lelkes részvéte mellett ül tük meg a ke-
reszténység a tizenkilenczszázados, a magyarországi 
katholiczizmus, vele az apostoli királyság és a pécsi 
egyházmegye fennállásának 900 éves jubi leumát. 

Minthogy pedig mult évi deczember hó 8-án kelt 
X I X . számú körlevelemben az iránt is intézkedtem, 
hogy egyházmegyém egész területén augusztus hó 
15-ike és 20-ika : Nagyboldogasszonyunk és Is tván 
királyunk szent napja i különösebben megünnepeltesse-
nek, mint oly napok, melyeknek emlékéhez minket 
magyarokat hi tünk és hazánk szeretete egyforma erő-
vel köt : nt. lelkésztársaim gondoskodását megkönnyi-
tendő, fentér inte t t körlevelem intézkedésének kiegészi-
téseíil a következőket a jánlom és rendelem e l : az ösz-
szes plébánia és szerzetes templomokban, hol rendes 
istenitisztelet szokott tar ta tni augusztus hó 14-én és a 
következő napokban augusztus 20-ig bezárólag a bold-
Szűz, Magyarország Védasszonya tiszteletére délutánon-
kint ünnepélyes li tániák tartassanak. Augusztus 15-én 
és aug. 20-án az istenitisztelet az Oltáriszentség kité-
tele mellett lehető nagy fénynyel végeztessék és a 
szentbeszédekben e nagy ünnepek jelentősége a hivek-
kel megismertessék, hogy hálára gyuladjanak az isteni 
Gondviselés iránt, mely a le tűnt századok viszontag-
ságai közt sz. vallásunkat és nemzetünket föntar tot ta 
és oltalmazta. Egyesí tsük e napokban hő imáinkat és 
kér jük az egek Urát, hogy a jövő századokon keresz-
tül is áldja meg és védelmezze szentegyházunkat és 
szeretett magyar hazánkat. 

A szent beszéd után záró imaként mondassék el 
Eszterházy Pál nádor imádsága, melyet mult évi X I X . 
számú körlevelemmel a t. papsággal közöltem. 

A sz. Is tvánnapi a j ta tossággal azon 6 napig tar tó 
ünnepség befejeztessék olyképp, hogy a délutáni isteni-
tisztelet alkalmával a legfölségesebb Oltáriszentség ki-
tétele mellett Jézus legszentebb szivének li tániája 
elimádkoztassék avagy elénekeltessék s ezzel kapcso-
latosan az Eszterházy-féle ima elmondassék. Végre „Te 
Deum" eléneklése után az Oltáriszentséggel áldás 
adassék. 

T Á R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmány nyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Ha most már végigtekintünk a bűnökön és bün-
tetéseken, a személyeken : be kell látnunk, hogy Dan-
tenál igazságosabb, részrehajlat lanabb, pártat lanabb 

bírót alig képzelhetünk el. Neki az mindegy, akár ó-, 
akár ú jkor i a személy; akár pogány, akár kathol ikus; 
akár magas-, akár alacsonyrangú ; akár császár, akár 
p á p a ; akár guelf, akár ghibellin : bűnhődjék, ha meg-
érdemelte, vétke szerint. ; ;Ah ! kiről feledkezzék meg, 
i r ja Szász, ez a Minosnál ret tenetes s kérlelhetetlenebb 
biró ! Az ó- és ú jv i lág bűnösei mind itt vannak, cso-
por tonkint vagy egyenkint megnevezve s elveszik ke-
zétől büntetésüket , melyet képzeletének kifogyhatat lan 
leleményessége te remte t t és szab ki rá juk" . Majd a 
büntetések fes tésénél : „A büntetések annyi fokozásá-
val még nem elégedett meg Dante, a hatások fokozá-
sának e nagy mestere : a pokol legalsóbb részeit, hol 
annyiféle bűn és bűnös van összezsúfolva, úgyszólván 
egymás hátán, dögleletes bűz tölti be, mely mintegy 
ráadásul szolgál valamennyi — iszonyú leleményesség-
gel feltalált büntetéseknek, melyekből az isteni költő-
nek pokoli képzelődése soha sem fogy ki !" 

De ereszkedjünk vezetőinkkel még lejebb : oda, 
hol a bűnök t e tőpon t juka t érik el; men jünk az árulók-
hoz ! Minthogy ezeknek a vétke a legnagyobb, a pokol 
legalsó részében, annak fenekén vannak. Mielőtt be-
ju tnának Vergilius ós Dante ezeknek szenvedése szín-
helyére, mintegy a bűnök nagyságára emlékeztetve: 
az ó-szövetség s az ó-kor legnagyobb óriásai állják el 
az utat . Hatalmas tes tüknek csak felső része látszik 
ki ; i t t van Nimród, a bábeli nyelvzavar megszemélye-
s í tő je ; Ephialtes, a Zeusszal harczoló ; Anteus, kit 
csak Herkules, — az is csak csellel — tudot t legyőzni. 
Ez utóbbi , hosszas hizelgésnek engedve, végre rá-
szánja magát, hogy leszállítsa utasainkat. 

A sivárság, a pusztaság, a h ideg borzasztja i t t 
az embert, a mint a testvérárulókhoz ju t , kik itt, a róluk 
találóan elnevezett Kainában érzik kínja ikat : de mind-
ezek daczára sem bánják tet teiket , a mint az An tenor ár-
ban sem, mely hely Antenor árulótól vet te nevé t : 
konokak ezek a legnagyobb fokban! Ez a tu la jdon-
ságuk is a bűnösök lelkiállapotának kifejezése, foko-
zása akar lenni. — A feléjök közeledőt szidják, káro-
molják, mint Danté t is, ki véletlenül vagy készakarva 
az egyiket kissé megrúg ja s tudakol ja az illetőtől, 
hogy ki ő ? mely város szülötte ? De az szemtelenül 
felel vissza : 

„De te ki vagy . . . az Antenorán, 
Ki itt, mi élőtől is sok lehetne, 
Ily rugdalódzva jársz a mások orrán ?" 

Dante természetesen ezt replika nélkül nem 
hagyja , mire a gonosz bűnös, legcsekélyebb megbánást 
sem mutatva, arczátlanul felel. Ezzel is kiakarta muta tn i 
Dante az e helyen levőknek teljes elfásultságát, bünte-
tésre méltó voltát ; az ember irántuk szánalmat nem 
érezhet, mint nem érez Dante sem, ki te t t leg is bán-
talmazza őke t ; mint m o n d j a : 

„Hajánál fogva én torkon ragadtam 
S mondván : neved majd megmondod te mindjárt 
Vagy egy hajszálad sem marad legottan !" 

De az gúnyosan felel r á : 
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^ Csak rajta ! tépd ki hát ! 
Most ugy sem mondom s csak azért sem és nem ! 
Bár tánczodat fejem tetején járnád!" 

Tovább menve, a költők egy tóban, mely a pokoli 
folyónak befagyott , Cocytus nevű része, két derékig 
fagyot t alakot pil lantanak meg. Ugolino grófot s 
Ruggier i érseket, a mint tépik, szaggat ják egymást, 
az előbbi sorsa két fiával s unokáival együt t ismere-
tes ; maga Gers tenberg is feldolgozta e tör ténete t egy-
ben, melynek elolvasásával Schiller nem csekély tápot 
nyer t költői phantas iá ja számára. Dante e lmondhat ja 
vele iszonyú történetét , valamint Albrik barát ta l is, 
ki bará t já t árulá el s most ezért a Tolomeában szenved ; 
bűnének tudatában folyton könyezik, de ezen arczá-
rói lepergő könyek azonnal megfagynak ; maga mozdulni 
nem tud ; k imondhatat lanul szenved. 

Végre a legnagyobb árulókhoz, jó tevőike t eláru-
lókhoz j u t u n k ; köztük a legkiválóbb Júdás , az Is ten 
fia elárulója. — Válogatot tabb kínokkal kellett azon-
ban ezeket sújtani, mint a többi á ru ló t ; azért Dante 
nem elégszik meg közönséges eszközökkel, hanem 
magát Luczifer t használ ja fel a büntetésre. — Ez a 
bozontos szőrös, három arczú, egy fe jű alak, ki deré-
k ig áll ki a földből, középső arczának szájában t a r t j a 
az elvetemült gonosz tevőt : lábai kinn, fe je s felső 
testrészei Luczifer szájában vannak, melyeket az foly-
ton marczangol. A sárga s fekete fe j szájában is egy-
egy gaz áruló látható. Méltó betetőzése a bünteté-
seknek. 

íme a Dante alvilága minden borzalmasságával, 
félelmetességével együt t ! Gondolhat-e ki emberi ész 
valami lesúj tóbbat , de egyút ta l fölemelőbbet ; valami 
nagyszerűbbet , de i szonyatosabbat? Rajzolha t ja -e 
valaki az emberi gonoszságokat és azok bünte tésé t 
erősebb vonásokkal, művésziesebben ? Hiszen Home-
rosnak és Vergiliusnak alvilága ezzel össze sem hason-
lítható. Amabban minden valószínű, körvonalozatlan ; 
ebben a szomorú és re t tentő valóra találunk ; meg-
remegtet , de reményt kelt le lkünkben : nem ugyan az 
onnan való kijutásra, hanem a földi életben gyakorol t 
jócselekedeteinkkel a paradicsom megérdemlésére, 
melyet Is ten igazságoságossága rendezet t el a legböl-
csebben igy (Folytat juk.) 

IRODALOM. 
— A Katholikus Magyarország. A magyarok meg-

térésének és a magyar királyság megalapításának 
kilenczszázados évfordulója alkalmából szerkesztik dr 
Kiss János és dr Szilday János. Nagyszabású diszmű 
fog megjelenni a jövő év folyamán a S tephaneum 
nyomdájában. Kiss és Sziklay a magyar katholicziz-
mus és a magyar királyság megalapításának 900-ik 
évfordulója alkalmával meg akar ják örökíteni hatalmas 
diszműben mindazt, a mi Magyarországnak katholikus 
jellegére a 900. éves történelem folyamán utal. Fel-
öleli a mű : 

A katholikus egyház tör téneté t Szent Is tvántól 
kezdve, jellemző nagy vonásokban. 

Az egyházmegyék, püspökségek, káptalanok rövid 
történetét , azok mostani szervezetének ismertetésével. 

A plébániák, szerzetek, nevelőintézetek stb. tör-
ténelmi képét, az azok területén előforduló műemlékek 
és egyéb nevezetességek, irodalmi és művészeti ritka-
ságok megismertetését , a mű ter jedelméhez mért jel-
lemző, kerek előadásban. 

A főpapság, a lelkészkedő és tani tó papság, a 
kiválóbb, érdemes kegyurak, a katholikus hitélet és 
nevelés terén érdemeket szerzett világiak életrajzát. 

Ezek kapcsán diszes íllusztrácziókban adja a neve-
zetesebb egyházi műemlékek, kincsek, irodalmi, mű-
vészeti emlékek képmását s az emiitet t érdemes mun-
kásságú egyének arczképét. 

A mű 1901. folyamán fog megjelenni nagy folio-
alakban, 800 oldal ter jedelemben s mint a hozzánk be-
küldöt t muta tvány- iv tanusi t ja , fényes kiállításban. 

A megrendelések ily czimre küldendők : A Katho-
likus Magyarország kiadóhivatala, Budapest , VIII., 
Szentkirályi-utcza 5. szám, földszint 2. 

A diszmű ára kötve tokkal, 25 frt , mely összeg^ 
a mű megjelenésekor fizetendő. 

— Magyar Sión. Egyházirodalmi havi folyóirat. 
A VII. füzet (megjelent jul ius 25-én) t a r t a lma: Leg-
mélyebb t i tkunk, legnagyobb kincsünk. Dr Krammer 
Györgytől . — Modern geológia. Dr Pethőtől . — Májusi 
Mária kultusz. Dr Zubriczky Aladártól. — Hogyan 
u taz tunk Rómába negyven évvel ezelőt t? Várnaitól. 
— Irodalom és művészet Fors te r Gyula : III . Béla 
magyar király emlékezete. — Dr Johannes Nikel : 
Bibi. Studien herausg. von Prof . Dr Bardenhewer. Ism. 
Dr Kereszty Viktor. — Szűz Mária Rózsafüzér-albuma 
az 1900. jubi leumi évre. Ism. Liberius. — Mayer Manó : 
Hi tvédelmi értekezések. — Ujházy László : A magyar 
nemzet történelme. — Stolz Alban : Kleinigkeiten I* 
Sammlunk. — Vegyes közlemények. 

— A Jézus Szentséges Szivének Hirnöke augusz-
tusi füzetének tartalma : A szivek középpontja . — 
Jézus szentséges Szivének ügyei. — Croiset elmélke-
dései Jézus szent Szivéről. — A hegyek között. — 
Töredékek boldog Alacoque Mária Margit irataiból. — 
Az életből. — Jézus szents. Szivének áldásai. — Az 
imaapostolkodás havi szándéka augusztusban. 

— A Szűz Mária virágos kertje augusztus havi 
füzetében következő közleményeket olvassuk : Szent 
Is tván ünnepén. Hazánk fel tűnőbb templomai. íme, az 
urnák szolgáló leánya. Egy atya életrajza. Mária szen-
vedései. A szent rózsafüzér kiváló emberek kezében. 
Rövidebb történetek. A bolds. Szűz tiszteletének 
nyilvánulásai Nyitra egyházmegye területén. 

V E G Y E S E K . 
— Zarándoklat Velenczébe szent Gellért szülő-

földjére és ereklyéihez indul szeptember 22-én, dél-
után Budapestről keleti pályaudvarról, Velenczébe 
érkezik 23-án este 6 körül. A zarándoklat útiránya 
Fiume, Szent-Péter-Udine. Az ünnepségek Velenczében 
szeptember 24-én és 25-én lesznek. Kétnapi tartózko-
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dással Yelenczében az összes költség, vagyis ut, a 
vasútállomástól Velenczébe be és onnan ki gondola, 
utivezető, Velenczében lakás és tel jes ellátás, borra-
va ló : I. osztály 110 korona, II . osztály 86 korona, I I I . 
osztály 64 korona. Háromnapi tartózkodással Yelen-
czében I. osztály 126 korona, II . osztály 97 korona, 
III . osztály 74 korona. Négynapi tartózkodással Ve-
lenczében I. osztály 140 korona, II . osztály 104 korona, 
ü l . osztály 84 korona. Ezek az árak igen csekélyek. 
Például magányos I. osztályú utasnak maga az ut i jegy 
többe jön, mint e zarándoklatnál az ut, a városba be 
és onnan kiszállitás, u t iveze tő , Velenczében két r a p o n 
át lakás és teljes ellátás borravalóval. Ehhez járul, 
hogy a F iúmén Szent-Péteren átvezető utat közönsége-
sen csak megszakításokkal lehet megtenni , mig a 
zarándokok közvetetlen gyorsvonatot kapnak. A vál-
lalkozó Cook-czégnek j ó előre tudnia kell, hány utasra 
számithat s nevezetesen lesz-e annyi utas, amennyi a 
külön vonatot lehetővé teszi. Nem jó szokás az, hogy 
ily társas utazásoknál mindenki ha logat ja s az utolsó 
időre hagyja a je len tkezés t ; ezzel a vállalkozót és a 
rendező bizottságot nagy zavaroknak, magokat pedig 
annak a veszedelemnek teszik ki, hogy el nem fogad-
hatók. Tehát minél előbb tessék je lentkezni Kiss János 
dr, egyetemi tanárnál Budapes ten Rottenbil ler-utcza 
5/a vagy "Wittenberger Antal püspöki t i tkárnál Temes-
várott . A jelentkezés alkalmával az I. osztályos küld-
jön 40 koronát , a II . osztályos 30 koronát, a III . osz-
tályos 20 koronát, a többi költség a j egy átvételekor 
fizetendő. 

— A magyar növendékpapok hódoló ünnepségé-
nek programmja. A budapest i növendékpapság dicsé-
retes példával külön és fényesen üli meg a keresz-
ténység jubi leumát . A növendékpapság magyar egy-
házirodalmi iskolája a hazai egyházirodalmi iskolák és 
növendékpapok közreműködésével ugyanis a magyar 
katholiczizmus és királyság 900 éves jubi leuma alkal-
mából a Szent-Is tván-Társulat disztermében 1900. 
augusztus hó 20-ikán d. u. 5 órakor hódoló ünnepséget 
rendez. Tárgysoroza ta : 1. K o e n e n : Pápa i hymnusz. 
Előadja a hazai növendékpapok egyesült énekkara. 
Zongorán kiséri Lamberg Dezső, csanádegyházm. IV. 
é. h. h. 2. Megnvitó beszéd. Mondja Buzsáky Imre, a 
budapest i növendékpapok M. E . J . J . elnöke. 8. Ének 
sz. Imréhez. Előadja a hazai növendékpapok egyesült 
énekkara. 4. A magyar katholiczizmus és a ma-
gyar királyság. I r ta : Schmidt Ferencz, a csanádi növ.-
papok M. E. J . J . elnöke. Fölolvassa : Marton Sándor, 
pécs-egyh. IV. é. h. h. 5. H. Reinhold : Cis-moll-Im-
promptu . Zongorán előadja : "Wajdits Károly, pécs-
egyhm. IV. é. h. h. 6. Szózat. Szaval ja : Szabó Tamás, 
munkács-egyházm. IV. é. h. h. 7. Zárószó. Mondja 
Nagy Lajos , az esztergomi növendékpapok M. E. J . J . 
elnöke. 8. Huber K. Királyinduló. E lőadja a hazai 
növ.-papok egyesült énekkara. Zongorán kiséri : Lam-
berg Dezső, csanádegyházm. IV. é. h. h. — Hódolatu-
kat a Szent J o b b előtt a növendékpapok augusztus 
21-én, d. e. 9. ó. fejezik ki. A fölvonulást ünnepies 

szentmise és dicsőitő szent beszéd követi a várpalotai 
Szent-Zsigmond kápolnában. Ez t megelőzőleg aug. 
19-én d. u. 3 ó. a közp. papnevelő dísztermében a ma-
gyar egyh. iskolák zártkörű kongresszust tartanak, 
melyen az iskolákat érdeklő ügyek teszik a megbeszé-
lés tárgyát . A növendékpapok résztvesznek egyúttal a 
kath. nagygyűlésen és az euch, kongresszuson. 

— Jézus Társasága Zágrábban. Zágráb város 
törvényhatósága Jézus Társaságának megengedte, hogy 
ott letelepedhessék s egyszersmind elhatározta, hogy a 
Haulik érsek által e czélra te t t alapitványt, mely 
kamataival kétszázezer forintra növekedett , á tadja a 
rendnek. A jezsuiták gymnasiumot s egyetemi hallga-
tók számára internátust emelnek. Az u j koloniát 
spanyolországi szerzetesekkel népesiti be a rend. 

— Bátor ref. le lkész. A „Sárospataki Lapok u - a t 
r iaszt ja Szent Is tván király nevében a „Szent" szó s 
neki megy egy bátor református lelkésznek ; Pé te r 
Antalnak, a ki nem kevesebbet mer t inditványozni, 
mint hogy Szent Is tván király ünnepe nemcsak a 
katholikus, hanem a protes táns naptár i részben is 
vörös betűvel szedessék, — mert Szent István király 
napja nemzeti ünnep. E r re rohan ki a „S. L."-ban Horváth 
István, az indi tványt kísértésnek czimezvén. Okosko-
dása oda lyukad ki, hogy Szent Is tván napja volta-
képpen csak ugy becsúszott nemzeti ünnepnek az 
1891. X I H . t.-czikkbe, tehát még csak nem is igazi 
nemzet i ünnep. Igazi nemzeti ünnep csak április 11, 
mert ápr. 11-ét Bánffy az 1898. V. t .-czikkben czikor-
nyás szavakkal te t te meg nemzeti ünneppé, mig Szent 
I s tván napjá t már 1891. előtt régen azzá avat ta a 
nemzeti kegyelet. Már pedig Bánffy ő szerinte, ugy 
látszik, több minden kegyeletnél. Gratulálunk a „S. L." 
„korrekt magyar" gondolkozású Horvá th Is tvánjának. 
Sapient i sat  

— A hitoktatók egyesülete . A budapest i ág. 
hitv. vallástanárok a tanév végén értekezletet tar tva 
tes tüle t té alakultak s a szükséges nyomta tványok költ-
ségeinek födözésére tagsági di jként 2 koronát állapí-
to t tak meg. Elhatározták, hogy tankönyveket készí-
tenek, azokat megbírál ják és fölkérik a Luther társa-
ságot a tankönyvek kiadására. Az egyetemes egyház 
tanügyi bizot tsága által készítet t tantervet lényegileg 
helyesnek ta r t ják . — Mikor fogunk értesítést adhatni 
a székes főv. róm. kath. h i tokta tók egyesüléséről? 

— Az esztergomi főkáptalan kitüntetése. Vaszary 
Kolos herczegprimás, mint az O. E . jelenti , a főkáp-
talan t ag ja i t „méltóságosu czimmel tün te t te ki s ezúttal 
minden kanonok kineveztetésekor olyan egyházi rangot 
kap, mely u tán a „méltóságos" czim jár . A ki tüntetés 
a kereszténység ünnepével kapcsolatos. 

B V A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Valuicsek Béla hittanár. 

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok, f Steiner püspök meghalt. — A katholikus egyház e's az emherise'g czélja. — A titkos 
kártalanitás. — Egyházi Tudósítások. K a l o c s a : Jubileumi főpásztori szózat. — P é c s : Jubileumi főpásztor szózat. — Tárcza. Dante 

és művei. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. 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, 
bérmenfces nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, augusztus 18. 14. 

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

II. Félév. 1900 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
'dlabora. . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

A h e r c z e g p r i m á s b e s z é d e . * ) 
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hálás utókor kegyelete ünnepet szentel az elmúlt nagy idők, a századokra kiható 
üdvös események emlékének. 

Nemzeti multunk ily kimagasló eseményei: a kereszténységnek hazánkban való behozatala 
és a magyar királyság megalakitása. 

A történelem igazolja, hogy még óriási birodalmak is, melyeket hóditás gyűrt egy állam-
testbe, de csak fegyver és nem egyszersmind erkölcsi erő t a r to t t össze, lassankint szótbomlottak, 
vagy a szomszéd népekbe olvadtak. 

Hősi bátorság lelkesité az Európa téréin egykor hullámzott néprajokat , a hunokat, keleti 
góthokat. longobardokat, kik nagy birodalmakat alapítottak. 

És e birodalmak hová le t tek? 
Holt betűk hirdetik, hogy léteztek, de rövid idő múlva megszűntek. 
Öleink is vitézséggel szerezték meg e hazát, de biztosithatták-e függetlenségét, fenmara-

dását pusztán bárdjaikkal az őket minden oldalról körülvevő ellenséges szomszédokkal szemben? 
Alig százéves állami létünk a test i erőnél szilárdabb alapot k ivánt : szellemi műveltséget. 

Ezt szerezte meg István nemzetünknek a kereszténységgel, amelyben nemzetünk újjászületett. 
Kegyelettel áldólag emlékszem meg kettős nagyjelentőségű ünnepünkön küldetéséről a 

szentéletű Asztriknak, kinek kettős minőségében: úgyis, mint az akkor hi t térí tő pannonhalmi 
szent Benedek-rend első főnökének, ugy is, mint Esztergom főegyházmegye első érsekének mél-
ta t lan utódja vagyok. 

Ezen nagynevű elődöm István fejedelem megbizásából azon kéréssel járult az egyház 
feje elé, hogy fogadja be a magyar nemzetet az egyház kebelébe és küldjön neki koronát : tehát 
a szentkeresztet és a királyi t rónt egyszerre akar ta felállitani a hazában. Asztriknak mindkét 
kérelme teljesít tetvén, oly előnyös eredménynyel t é r t vissza, amelyhez hasonlót nem találunk a 
keresztény hitre t é r t nemzetek múltjában. Abban az időben azon elv uralkodott, hogy a keresztény-
világban csak két párt, illetve hatalom létezik: az egyik az egyházi: a római pápa, a másik a 
világi: a római császár. Ezen elv szerint a keresztény hitre t é r t népek vallásilag a római pápának 
lettek hivei, államilag, politikailag a római császárnak lettek hűbéresei. 
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Mondotta az esztergomi jubi leumi ünnep díszlakomáján. 
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Nem ugy nálunk. Vallásilag hivei, hű fiai lettünk, voltunk, vagyunk egyházunknak s 
annak taní tásától egy vonalnyira sem té rhe tünk el, de államilag, politikailag országunk kül- és 
belügyeiben, javaink ós jogaink élvezetében függetlenek maradtunk, vazallusai soha semmiféle 
ha ta lomnak nem voltunk. 

Kilenczszáz év előt t Is tván a pápától küldöt t koronával i t t Esztergomban a mai napon, 
augusztutus 15-én megkoronázta to t t . 

Rendkívüli állambölcsessóggel a keresztény vallás t a n á t s a magyar nemzet ősi alkot-
mányát oly összhangba hozta, hogy vallás és nemzet min t lélek ós test olvadt egybe. Ezóta 
in tézményeinket a vallás éltető szelleme h a t o t t a át. Háromszínű zászlónk is állítólag akkor 
keletkezett , midőn a pápa a bibornokok gyülekezetében Nagy Lajos ki rá lyunkat az egyház zászló-
ta r tó jává nevezte ki ós a vallásos király a keresztény hi t három főerényének : a h i tnek fehér, a 
reménynek zöld s a szeretetnek piros színeit választot ta lobogóul ós e zászló alat t vivta ki győ-
zelmét; e zászló a la t t küzdött és győzött t ö r t éne tünk nagy alakja Hunyady János, ki kora meg-
győződésót tolmácsolta e szavaival: „Ez a haza, ha a hithez nem ragaszkodot t volna, soha fenn 
nem t a r h a t t a volna magát . 

Bár a viszonyok megváltoztak, bár a vallás bennünke t e lkülöní t : a szent korona mind-
nyá junka t egyesit. 

A szent koronával, mely nálunk nem jelent kor lá t lan ha ta lmat , egygyó olvadt a haza 
fogalma, a koronának tagja minden polgár, bármilyen legyen felekezete, bármilyen legyen a nyelve, 
csak legyen magyar a szive. 

Négy év előtt az ezredéves ünnepség alkalmával én ve t tem ki ta r tó jából a koronát . 
Első é r in te t tem a jka immal a nemzet e klenódiumát s l á t t am drága kövekkel ék í te t t 

egyes részeit és azt gondoltam : e drága kövek jelképezik a korona részeinek, tagja inak hazafias 
erényei t ; l á t tam az arany abroncsot, mely a korona egyes részeit összeköti ós azt hi t tem, ez 
symboluma a szeretet aranyabroncsának, amely a korona t ag ja i t egymással összefűzi. 

Igy van-e? E nagy ünnepen nem k u t a t o m ; de hogy igy kellene lennie, ezt áll í tom é> 
hogy igy legyen, azt szívből óhaj tom. (Elénk tetszés.) 

A szent korona nagylelkű adományozójának méltó utódjára , XIII. Leo pápánkra és a 
korona más hordozójára, á ldot t jó k i rá lyunkra mondok áldomást. Soká boldogul éljenek. (Lelkes 
éljenzés.) 

A katholiczizmus 900 éves jubileuma, 
Esztergom, augusztus 14. 

Talán mióta fennáll Esztergom, ősi falai között 
nem folyt le oly fényes ünnep, mint ma. Az egész 
nemzet szine java, élén a király képviselőjével, ott 
gyűl t össze, hogy hálát adjon a magyarok Istenének, 
aki hazát és vallást adot t a népnek. Gyönyörű volt 
az ünnep, méltó az egyház nagy múlt jához és méltó a 
magyar nemzethez. Több mint harminczezer ünneplő 
volt Esztergomban. A város csendes utczái óriási vál-
tozáson mentek keresztül. Minden ház fellobogózva s 
kidiszitve a főbb utczákon hatalmas diadalkapuk. 

A kormány képviseletében már reggel megérkez-
tek Wlasics, Plósz, Lukács miniszterek és Gromon állam-
titkár. Csak a legfontosabb főrendiházi tárgyalások 
alkalmával látható együt t annyi egyházfejedelem, mint 
ma Esztergomban. 24 megyés püspök kétharmadrésze 
itt van, akik megjelenésükkel és kíséretük nagy pompá-
jával nagyban hozzájárultak az ünnepi pompa eme-
léséhez. 

Korán reggel kapta meg a herczegprimás a pápa 

értesítését, hogy Andor czeremoniásmester és Gudenus 
báró a pápai kamarási méltóságot kapták, továbbá, 
hogy az esztergomi kápta lan tag ja i személyenkint is 
megkapták a protonotáriusi és a prelátusi méltóságot, 
ami a méltóságos czimmel já r . A kanonokok nagy 
pompa kifejezése mellett vonultak a primási palotába, 
ahol a herczegprimás a jelenlevő püspökök segédlete 
mellett avatta fel a kanonokokat a pápától nyer t u j 
méltóságra. 

Déli két órakor megkondultak a város összes 
harangjai , de mindnyá já t tu lzugta a történelmi neve-
zetességű bazilikának 150 mázsás nagyharangja , melyet 
még Scitovszky herczegprimás hozatott ide, majd 
megszólaltak a mozsárágyuk, jelezve az ünnepély kezde-
tét . A templomok zsúfolásig megteltek áj ta tos hivőkkel. 

Két órakor Almás-Füzi tő felől megérkeztek Széli 
Kálmán minisztereinők és Darányi Ignácz földmivelés-
ügyi miniszter, kiket a pályaudvaron Andrássy alispán 
üdvözölte néhány szívélyes szóval. Ez üdvözlésre a 
ministerelnök válaszolt, majd mind a ket ten a primási 
palotába haj ta t tak, hol Vaszary herczegprimás fogadta 
őket. 
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Három órakor ismét megkondul tak a harangok, 
jelezve az ünnepi vecsernye kezdetét, melyet a székes-
egyházban Csúszka György kalocsai érsek végzett . 

Háromnegyed 4 órakor érkezet t meg a párkány-
nánai állomásra Frigyes főherczeg Pozsonyból . Andrássy \ 
János alispán üdvözölte a főherczeget, aki szivélyesen 
válaszolt. Az állomásról a főherczeg és kisérte egye-
nesen a városba, a Széchenyi-térre ha j ta to t t , ahol 
felavatták az u j Szent-Háromság szobrot, melyet Kiss 
György szobrász készitett . A felavatási szertartást 
beláthatat lan néptömeg jelenlétében Rimely püspök 
végezte. 

Ha t órakor Fr igyes főherczeg s Széli Kálmán 
ministerelnök a t isztelgő küldöt tségeket fogadták a 
primási palotában, ahol az ünnep két nap ján tar tóz-
kodnak. 

A mai estére fényes kivilágítást terveztek, de az 
eső sokat rontot t ra j ta . 

Esztergom, aug. 15. 

A reggeli órák. 

Reggel öt órakor megszólaltak a várfokon a 
mozsárlövések, ma jd megkondul tak a város összes 
tornyaiban a harangok, jelezve, hogy a jubiláris nap 
megérkezett . A közönség csakhamar ellepte az utczákat 
s tömegesen vonultak a templomokba, hol szent misé-
ket tar tot tak. A templomok különben egész éjjel 
nyi tva voltak, amit a városban levő zarándokok érdeké-
ben igazán czélszerü volt elrendelni. 

A szent misékkel kapcsolatosan : a belvárosi tem-
plomban a magyar szent beszédet Kudora J ános Báth-
kerületi alesperes, hont-viski lelkész, a vízivárosi 
plebánia-templomban a német szentbeszédet SJcarda 
József sasvári prépost-lelkész .; a szent Ferenczrendiek 
templomában a tó t szentbeszédet Való Simon dr 
pozsonyi kanonok mondot ta . A vidéki zarándokok e 
misék után 7 órakor a Kis-Duna-par t mentén és a 
Gantner utczán át azonnal a főszékesegyház felé vo-
nultak és a Váruton a katonai sorfal mögöt t elfoglal-
ták a számukra kijelölt helyeket. 

Hét órakor kezdődött meg a testületek felvonulása. 
Daczára a rossz esős időnek, a Széchenyi- téren nagy 
tömegben s csaknem tel jes számmal je len tek meg a | 
testületek, hogy a diszmenethez felálljanak. 

Jóleső tudat tö l tö t te el ugy a városbelieket, mint 
a vidékieket, midőn konstatálták, hogy a zsidó hit-
község, a protestánsok és görögkelet iek szinte tünte tő 
számmal je lentek meg s ezzel bebizonyítot ták, hogy 
a katholiczizmus kilenczszáz éves jubi leuma nekik is j 
ünnepük, mert a magyar hazának ők is épp ugy fiai, 
mint a honalapító és fenntar tó kathol ikusoknak. 

A menet. 
A menetet a tanintézetek növendékei nyi to t ták 

meg és Esztergom vármegye tisztikara fe jezte be. Az 
útvonalon, merre a menet elhaladt, katonák állottak 
sorfalat. 

Igen kedves és bájos lá tvány volt a bazilika előtt 
felállított esztergomi női iskolák növendékeinek csa-
pata. A zuhogó eső daczára is helytállottak s az egész 

hosszú ünnepély tar tama alatt zúgolódás nélkül ott 
maradtak. 

Maga a menet igen impozáns látványt nyúj to t t . 
Fé l nyolczkor indult meg a Széchenyi-térről s a 

s Ferencz József téren, a Yár-uton áthaladva ju to t t a 
székesegyházba. A testületek a templom előtt foglal-
tak állást. 

A herczegprimás félkilenczkor érkezett meg díszes 
hintaján, melyben hat fekete ló volt fogva. A kocsi 
mellett vörös és kaczagánymentés huszárok haladtak. 
A herczegprimás fogata előtt ment Komlóssy Ferencz 
lóháton, ki kezében a kettős keresztet tar tot ta . Álta-
lános szenzácziót és csodálkozást kel tet t a prímás 
mel le t t haladó hat apród. A herczegprimás fogatát 
követ ték az udvari papok, a kanonokok és Csáky 
Károly gróf, továbbá Hetyey Sámuel fogata. 

A templomban. 
Végre a bazilikához ért a menet, majd bevonult 

a bazilikába, hol a jegygyei biró közönség már el-
foglalta helyét. 

A főoltárnál a herczegprimás t rónja a király kép-
viselője számára volt fentartva, vele szemben, a nagy-
prépost t rón ján foglalt helyet a primás. A kanonokok 
helye ez alkalommal a notabili tások számára volt 
hagyva, akik már a herczegprimás megérkezése előtt 
elfoglalták helyeiket. Oit vo l t ak : Szápáry Gyula gróf 
volt ministerelnök, Zichy Nándor gróf, Márkus József 
főpolgármester , Teleky Géza gróf, Ruf fy Pál, Major 
Ferencz, F r e y Ferencz , Neiszidler Géza, Molnár János 
orsz. képviselők, több esztergommegyei és városi tör-
vényhatósági tag, mindnyá jan magyar díszben, majd 
Kruplani tz főispán, Andrássy János alispán, Mailáth 
gróf nyugalmazot t főispán s a meghívot tak hosszú 
sora. 

A herczegprimás rövid ima után stallumába vo-
nult, ahol bevárta a főherczeg érkezését. Ezalat t jö t -
tek a templomba a ministerek és sok előkelő szemé-
lyiség. Valamennyien a szentélyben kaptak helyet. A 
püspökök a szentély e lőhajójában foglaltak helyet. Ott 
vo l tak : Császlca György kalocsai érsek, Beh.de Imre 
nyitrai, Bubics Zsigmond kassai, Csáky Károly gróf 
váczi, Dessewffy Sándor csanádi, Firczák Gyula mun-

' kácsi, Hetyey Sámuel pécsi, Hornig Károly veszprémi, 
Mailáth Gusztáv gróf erdélyi, Bimeiy Károly beszter-
czebányai, Szmrecsányi Pál szepesi, Váli János eperjesi, 
Rada Demeter lugosi, Szabó János szamosujvári püs-
pökök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, Takács Meny-
hért jászóvári prépost fehér ruhában, Vajcla Ödön 
cziszterczita apát. 

Végre megérkezet t a primás kiváló vendége Fri-
gyes főherczeg, akit mély meghajlással üdvözöltek. A 
szokásos szertartások után megkezdődöt t a mise, me-
lyet Vaszary Kolos herczegprimás tar tot t fényes segéd-
lettel. Mise után Rimely Károly beszterczebányai püs-
pök lépett a szószékre. A szónoklat t isztán theológiaí 
mederben folyt. A püspök beszédében utal t a boldog-
ságos szűz Mária mai ünnepére, majd szűz Mária mű-
ködéséről és érdemeiről beszélt nagy szónoki lendü-
lettel. 
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A főherczeg elutazása. I 
A szertartások végezte u tán — 1 óra után — fél 

2 órakor kocsira ült a főherczeg s elrobogott a pár-
kány-nánai országúton. A pályaudvaron nagyon meg-
köszönte a szives fogadást, melyben Esztergomban 
része volt s Pozsony felé utazott . 

A város díszközgyűlése. 
Tizenegy órakor volt Esztergom város díszköz-

gyűlése. Yimmer Imre polgármester a székház erké-
lyére j ö t t ki s beszélt a néphez. 

Történelmi sorrendben halad végig beszédjében a 
kereszténység 900 éves eseményein s következtetései-
vel jellemez korokat, melyekben a keresztény hit fény-
lett mindig, mint vezérlő csillag. 

Beszédében lángoló szavakkal apostrofál ja kirá-
lyunkat , aki méltó u tódja szent Is tvánnak, kinek a 
koronája — ahogyan beszédét végzi — »ragyogjon 
fe jén még igen-igen soká, nemzetünknek, hü váro-
sunknak és az ország minden fiának áldásai között, 
hogy lássa jóságos tekintetével szaporodni erőben és 
jólétben t rónjának legbiztosabb támaszát, szent Is tván-
tól örökölt leghűségesebb népét . 

É l jen a ki rá ly! Virul jon a drága hon s a Gond-
viselés örök szeretetének áldása s kegyelme lebegjen 
szent Is tván városa fö lö t t !" 

A kultuszministernél. 
Wlassics Gyula dr vallás- és közoktatásügyi mi-

nister előtt ma délben a katholikus tani tók országos bi-
zot tságának küldöt tsége je lent meg Hornig Károly 
báró veszprémi püspök vezetésével, aki hosszabb be-
szédben üdvözölve a ministert , biztosí tot ta őt a kath. 
tani tók ragaszkodásáról. Wlassics minister szives sza-
vakban köszönte meg a küldöt tség megjelenését, amely 
az egész ország katholikus taní tóságát képviseli. Végül 
a minister a küldöt tség minden egyes tag jával kezet 
szorított . 

A díszebédet. 
Vaszary Kolos bíboros herczegprimás a jubi leumi 

ünnepségek alkalmából ma délben 2 órakor a vendé-
gek tiszteletére fényes ebédet adott . A meghívot tak 
száma mintegy nyolczszáz volt. Az összes vendégek 
befogadására alkalmas helyiség hiányában a vendégek 
négy helyüt t je leutek meg, a primási palotában, ahol 
maga a herczegprimás a szemináriumban, ahol Wen-
czel Antal szemináriumi rektor, a „Fürdő"-szállóban, 
ahol Boltizár püspök érseki helynök és a „Magyar 
Király "-szállóban, a hol Bogisich Mihály püspök vit-
ték a házigazda tisztét. 

A herczegprimási palotában adott lakomán rend-
kívül érdekes pohárköszöntők hangzot tak el. 

Az első felköszöntőt maga Vaszary Kolos bíbo-
ros herczegprimás mondotta, mint lapunk első oldalán 
olvashat juk. 

E felköszöntő után Széli Kálmán ministerelnök 
emelt poharat : 

a z idők járása ós viszontagságai által meg-
viselt t iszteletreméltó határkő előtt állunk. E határkő, 
melyet kilenczszázad moha föd, hirdeti, hogy a hazát, 

melyet honfoglaló vitéz és dicső őseink megszereztek, 
a kereszténység felvétele és a magyar királyság meg-
alapítása által Magyarország első nagy királya alaki-
tot ta át állami szervezetté és vezette be mint államot 
az európai államok családjába. 

A százéves Magyarország ellenállva az akkor oly 
hatalmas Kelet csábító vonzerejének, hozzásimult a 
Nyugathoz, — de abba bele nem olvadt. 

Átvet te a Nyugat czivilizáczióját, annak fejlesztő 
erejét és áldását, de megtar to t ta hiven sajátos nem-
zeti jellemét, szokásait, intézményeit ós nemzeti ön-
állóságát és soha semmi hatalomnak, sem világinak, 
sem egyházinak alárendelt jévé nem vált. A maga ere-
j ában kereste fenállásának forrását. 

Ez a két alapgondolat vezette azokat, akik Ma-
gyarországot az ezredév első századaiban megalkották 
és vezették. Ez a két gondolat volt alkat-eleme már 
akkor is a magyar polit ikának. 

Századok jöt tek, századok mentek, hoztak jó sze-
rencsét és viszontagságot , dicsőséget és sok csapást. 
Az ország Is ten segítségével mindezeket kiállotta. Szá-
zadok látták Magyarországot hatalmasnak és nagynak. 
A kereszt és korona kettős varázsával az európai álla-
mok közé bevezetet t magyar állam tiszteletreméltó 
helyet vivot t ki, tudva magának és ta r to t t meg ön-
erejéből. Minden időben ez a két alapgondolat volt 
vezércsillaga. És a mikor századok lejártával lankadó-
ban volt is hatalma, elég ereje maradt, hogy a Kelet 
ostromaival szemben biztosítani tud ja lételét és czivi-
l izáczióját ; sőt megtudta védeni, visszaadva a kölcsönt, 
szenvedésteljes de dicsőséges küzdelmekben a Nyuga-
tot és annak czivilizáczióját, azt a Nyugatot , amelytől 
sa já t czivilizáczióját vette. 

Történelmi fe j lődésünk ezen tényének kegyeletes 
emlékét ültük ma meg fénynyel, áhítattal, hazafias 
érzésekkel, a mult dicsőségéből a nemzet jövőjébe 
merí te t t reménynyel és hittel. 

És hogy ilyen hazafias érzés, és ez a felfogás 
töl thet el ma minden magyar embert, még azt is, 
aki azt külsőleg nem ünnepli , abban nagy része van 
annak az alaphangnak, amelyet ez ünnepélynek Magyar-
ország herczegprimása adott . Ez az alaphang méltó 
visszhangja annak a jelszónak, amelynél szebbet nem 
tűzhete t t ki más, mint ember, aki csak a nemeset 
t ud j a érezni és akarni, más, mint hazafi, aki az ország 
ügyéről és az állam érdekeiről soha nem feledkezett 
meg és más, mint egyházfő, aki a szeretetnek legelső 
apostola. 

Béke legyen, mondta ő, mikor ezt a széket el-
foglalta. Béke legyen a szivekben és kedélyekben, 
mondom én is, mert csak ez egyesíti a magyar haza-
szeretetben, az egységes magyar nemzethez való tar-
tozás érzésében és a nemzeti nagy munkában amelyre 
oly nagy szükségünk van, a haza minden egyes igaz 
fiát. Bármily templomban is imádja Istenét, csak imádja 
és bármily nyelven szereti hazáját , csak szeresse a 
magyar hazát ós hirdesse a magyar haza dicsőségét. 

Fü lemben csengenek most is azok a szavak, 
amelyeket két történelmi nevezetességű nag}T napon, 
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a koronázás negyedszázados forduló ján és az ezred-
éves fenállás ünneplése alkalmával Eminencziád mon-
dott. Párat lan ékesszólással és mély bölcseséggel 
zengte, mint a nemzet lantosa a nemzet dicső múl t já t , 
a nemzet és korona válhatat lan összetartozandóságának 
ós annak, hogy abban van a nemzet üdve, ha király 
és nemzet egyetért , nagy igazságát, in te t te a nemzetet 
kitartásra ós kötelességeinek tel jesi tésére és ébresz-
te t te hi tét és reményét a jövőben. És ezt te t te szavak-
kal, amelyek minden ember érzését egyaránt kifeje-
zésre hozták, hogy minden magyar ember, aki hazájá t 
és nemzetét szereti, u tána rebeghet te azokat, mint 
imádságot a király és a haza boldogságáért . 

0 Eminencziájá t , Magyarország herczegprimását, 
aki ez és akit ennek ismerek és i lyennek tisztelek és 
ilyennek szeretek, az Is ten tar tsa erőben, egészségben, 
megelégedésben. Is ten éltesse ! É l jen . 

Császka György kalocsai érsek a következőket 
mondta : A kereszténység szent I s tván hi t tér i tői apos-
toloskodása által hazánkba való behozatalának és a 
magyar királyság megalapí tásának kilenczszázados év-
fordulója alkalmából i t t Esztergomban, ahol szent 
Is tván megkereszte l te te t t és megkoronáztatot t , rende-
zett e nagy ünnepre megjelent püspöktársaim nevében 
is e poharat azon forró óhaj jal emelem a főmagasságu 
bibornok herczegprimés ur jólétére, hogy a Minden-
ható ő főmagasságát : Asztr iknak, ki a szent koronát 
II . Sylvester pápától hozta és szent I s tván t megkoro-
názta, az esztergomi széken dicső u tód já t még számos 
éveken keresztül tar tsa meg a leg jobb testi és szellemi 
erőben a nemzetnek ós a hazának nagy javára és 
diszére. Is ten éltesse, Is ten tar tsa ő eminencziáját , 
országunk herczegprimását. (Élénk éljenzés.) 

* 

A banket t után délutáni 5 órakor Széli Kálmán 
ministerelnök az itt időző ministerekkel együt t Buda -
pestre utazott . 

A többi ebédeken is sok felköszöntő hangzot t el. 
Elsősorban Boltizár József szólalt föl a Fürdő-szállo-
dában rendezet t banket ten, utána aztán megeredt a 
szónoklatok árja. Boltizár nemes egyszerű szavakkal 
köszöntöt te fel a királyt, a pápá t és a nemzetet . Zugó 
tapsvihar volt erre a válasz. 

Ezután Bóta Szilárd, a bpesti egyetemi hallgatók 
egyik küldöt t je hosszabb és lelkes toasztban köszöntöt te 
fel a hgprimást . Való Simon dr az egységes hazasze-
rete te t a jánl ja a hallgatóknak. Neumann pozsonyi ügy-
véd Pozsonyváros 48,000 katholikus nevében Bolt izárt 
élteti. 

Nagy fel tűnést és megelégedést kel te t t Horn Károly 
dr zsidóhitközségbeli elnöknek tószt ja . A hatalmas 
keresztény egyház iránt tiszteletét, bámulatát és nagy-
rabecsülését fejezi ki azon vallás iránt, amely a ma-
gyar hazát megalkotta. Késze kérnek ők is, a zsidók, 
a mai ünnepből, mely a magyar szent koronának az 
ünnepe. Marosi József az esztergomi katonaságot 
éltette, mire Kadetzky őrnagy köszönő szavakkal vá-
laszolt. 

* 

Fr igyes főherczeg, a király képviselője, elutazása 
előtt 1200 koronát adományozott Esztergom szegényei 
között leendő szétosztás czéljából. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Székesfejérvár, aug. 14. Steiner Fülöp, püspök 

temetése. — 
Tizenötezer ember kisérte sírjához Steiner püspö-

köt. I lyen impozáns gyász-manifesztácziót még nem 
látott az őskoronázó város. Nemcsak a városból és 
F e j érmegyéből, hanem messze vidékről tömegesen jö t -
tek el Steiner hivei és barátai és ez a mai gyász-
pompa legjobban bizonyítja, mily fényesen sikerült 
volna — ha a Gondviselés másként nem intézkedik 
-— a szókesfejérvári jubi leumi ünnep. . . 

Ott gyászolt ravatalánál József főherczeg csa-
ládja, amelynek koszorúja, mint a szeretet utolsó ado-
mánya simult a koporsóhoz. Ott gyászolták püspökök 
s főurak s a hivek ezrei, mert az a koporsó pótolha-
ta t lan ür t hagy há t ra katholikus közéletünkben. . . 

Már korán reggel a püspöki palota előtti téren 
óriási nép gyűl t össze, ugy, hogy kordonvonással 
kellett fentar tani a rendet . Legalább is 15,000 főre 
becsülhető az összesereglett gyászoló közönség. 

A koporsóban nyugvó holt testet 9 órakor t izenkét 
pap a székesegyházba vitte, ahol Meszlényi Gyula szat-
mári püspök misét mondot t , Spiesz János dr pécsi, 
Néger Ágoston veszprémi, Mayer Károly és Szuborics 
J enő fej érvári kanonokok asszisztáltak. 

A koporsó beszentelése után a papok — koporsó-
val a vállaikon — nyi to t ták meg a gyászmenetet , amely 
a Szent Is tván-utczától a Városház-téren, a Nádor-, 
Sas-utczákon és a Palota i -uton át a Szentháromságról 
elnevezett temetőbe vonult . 

A temetéshez a zenét a 15. honvédezred zene-
kara szolgálta. 

Az elhunyt püspök végső tisztességére összekerült 
nagy közönségen kivül megje len tek: József főherczeg 
képviseletében zalavári Zurna Károly al tábornagy az 
5. honvédkerület parnesnoka, Klotild főherczegasszony 
képviseletében Szirmay grófnő udvarhölgy, az egyházi 
férfiak részéről ott voltak : Mailáth Gusztáv gróf 
erdélyi püspök, Fehé r Ipoly pannonhalmi főapát , 
Va jda Ödön zirczi apát, a székesfej érvári káptalan 
tagja i Huszár kanonok kivételével, Néger Ágoston és 
Kada Is tván veszprémi, Beidl, Braun és Schlegl győri, 
Spiesz János pécsi kanonok, Schiffer Ferencz pozsonyi 
kanonok, (mint a Kathol ikus Legényegyletek Országos 
Szövetségének elnöke), Medics Nándor a pilis-csabai 
lazaristák főnöke, Kiss János egyetemi tanár, Szentes 
Anzelm ciszt. rendű tanár, Bobleter Ignácz moson-
szolnoki plébános, Hérics Márton ászári plébános, a 
moóri kapuezinusok, Zichy Nándor, Gyula és Vladimír 
grófok, Cziráky Antal gróf, a székes fej érvári nőegylet 
Szőgyény Jul ie elnöknő vezetésével, F iá th Pál báró 
fejérmegyei és Fenyvessy Ferencz veszprémi főispánok, 
Huszár Ágost alispán vezetésével a fejérmegyei tiszti-
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kar, a város részéről Havr«nek József polgármester s 
az egész városi tisztikar, Meszlény Pál országgyűlési 
képviselő, Kégl György s több megyei földbirtokos, a 
katonaság részéről a honvédség gyakorlaton ott levő 
tisztjei, továbbá a 69-ik gyalog-, 12-ik ulánusezred 
tisztjei, a c>er,dőrkeriilet és méntelep tisztjei, a kir. 
tanfelügyelőség, a kir. főmérnökség, a kulturmérnökség, 
a Déli vasút, a M. A. V. képviselői, társaskörök, 
egyesületek, tanintézetek, egyszóval Székesfehérvár 
társadalmi, állami é-* kulturintézeteinek képviselői és 
vagy kétszáz egyházmegyei pap. 

A gyászmenet 11 órakor ért a temetőbe. Ott a 
kápolna előtt ravatalra helyezték a koporsót, amelyet 
i t t Meszlényi püspök utol jára beszentelt . Ezután a 
Déli vasút dalárdája gyászdalokat énekelt, mire Mesz-
lényi püspök megható beszédet mondot t . „Azt mondták 
rá a boldogultra — úgymond — gáncsképpen, hogy 
harczias volt. Hát nem az a katona legfőbb köteles-
sége és érdeme, hogy harczol jon? Steiner püspök pedig 
hűséges katonája volt Krisztus Egyházának!" Meszlé-
nyi püspök beszéde könnyekig meghatot ta a gyászoló 
közönséget. A beszéd után a koporsót a kápolna előtt 
ásott sirba helyezték nyugalomra, melyet szintén be-
szenteltek s ezzel véget ért az általánosan szeretett és 
tisztelt püspök végső t isztességadásának gyászos szer-
tartása. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A katholikus tanitók ünnepi kongresszusa. 

Budapest, augusztus 14. 

A magyar katholikus taní tóság ma második or-
szágos kongresszusát tar to t ta a fővárosban és ünnepies 
összejövetelével megnyi to t ta a kilenczszázados magyar 
kereszténység emlékjubileumát. Méltó ouverture- je volt ! 
ez a nagy napoknak, melyek most Magyarországra ! 
elkövetkeztek s méltó volt, hogy a jubi leumi örömnek 
első akkordjai t a magyar keresztény társadalom büszke-
sége, a magyar katholikus tani tók kara adja meg. 

A kongresszus következőleg folyt le : 
A tegnap este tar to t t előértekezlet megállapo-

dásai értelmében a második országos kongresszusukra 
egybegyűlt magyar katholikus tani tók ma délelőtt 
valamivel 9 óra előtt az egyetemi templom előtt 
gyülekeztek, hogy diszgyülésök előtt ünnepi Te 
Deumot-ot és szent misét hallgassanak. A szent 
misét, valamint a hálaadó istenitiszteletet is Hornig 
Károly báró veszprémi püspök tar tot ta s az egye-
temi templom egészen megtel t a fényes szertartás 
alatt a kongresszus tagjaival. Tiz óra előtt véget ért 
az istenitisztelet és a tani tók rendkivül diszes Szűz-
Máriás zászlójuk alatt, melyet tudvalelőleg Wenckhe im 
Krisztina grófnő ajándékozot t a magyar katholikus j 
tanitóknak, impozáns menetben vonultak az Egyetem-
térről a vendéglátó Szent-István-Társulat Szentkirályi-
utczai palotájába. 

Az országos bizottság tisztviselőin és igen sok 
karzati vendégen kivül ott volt — amennyire felje-
gyezni sikerült — Hahrcvszky I s tván cs. és kir. tábor-
nok, Csávolszky József váczi kanonok, Machovics József 
beszterczebányai kanonok és fő tanfelügyelő, Kaposi 
József a Szent-István-Társulat igazgatója, Kánter 
Károly budavári apátplébános, M'adoniczk'i Yincze bács-
u j falusi esperes plébános, Schultz Károly baranyai espe-
resplebános, Rózsavölgyi Gyula budapest i alpolgár-
mester a főváros képviseletében, Véterffy Sándor tanító-
képzői igazgató, királyi tanácsos, Lakits Vendel az 
országos tanitó-bizottság elnöke, Ujváry Géza a Nép-
taní tók Lapjának szerkesztője, stb. stb. 

A diszgyülésnek programm szerint tiz órakor 
kellett megkezdődnie és tiz óra előtt a kongresszus 
Steinberger Ferencz kanonok egyházi elnök javaslatára 
küldöttségi leg hivta meg a gyűlés megnyitására Hornig 
báró veszprémi püspököt, aki Steinberger Ferencz nagy-
váradi kanonok, Ember Károly igazgató, Csávolszky 
József váczi kanonok és Dreisziger Ferencz kon-
gresszusi t i tkár kíséretében lépett be a terembe, a 
közönség zajos és meleg ovácziókkal fogadta, melyek 
csak akkor szűntek meg, mikor Hornig Károly báró 
az emelvényen elfoglalta elnöki székét, hogy onnan az 
álló közönségnek a kongresszus megnyi tását hirdesse. 

Horn ig püspök, ki mellet t az emelvényen Stein-
berger kanonok egyházi elnök és Ember Károly igaz-
gató világi elnök foglalt helyet, nagyszabású és mély 
gondolatokkal tel jes ünnepi beszéddel nyi tot ta meg a 
tanácskozást. 

A püspök beszéde, a magyar katholikus taní tónak 
eme kitűnő és belátásos jel lemrajza, f renet ikus hatást 
keltett a hal lgatóság körében. A püspök nem győzte 
köszönni a szeretetnek és a lelkesedésnek ri tka nagy 
mértékben való megnyilatkozásait , melyek perczekig 
zúgtak a nagy teremben. A püspök után alig tudot t 
szóhoz ju tn i Steinberger Ferencz elnök aki a közön-
ség hangos tapsai között indítványozta, hogy a védő-
elnök beszedét a taní tóság megszivlelésül és hálából 
iktassa egész te r jedelmében a kongresszus jegyző-
könyvébe. 

. Horn ig Károly báró indí tványa szerint most Drei-
sziger Ferencz t i tkár olvasta fel a három táviratot , 
melynek továbbítására a püspököt kérte fel a kon-
gresszus. 

Némethy Gyula dr nagyváradi theologiai tanár a 
mai ünnepre Keresztény tanitók hymnusza czimen 
magasan szárnyaló alkalmi költeményt irt, melyet a 
tani tók lobogója mellé állva, zajos tetszés közben 
Szokoly Is tván tanitó, a Népnevelő belmunkatársa és 
a kékkői kerület képviselője szavalt el nagy tempe-
ramentummal . 

A pápai hymnusz eléneklése következett aztán. 
Mindannyian felkeltek ülőhelyeikről és hatalmas har-
móniában r iadt fel a népek szeretetének és hódolatá-
nak nagyszerű dala, melyet megnégyszerezve erejében 
vertek vissza a terem falai. Horn ig Károly püspök a 
hymnusz eléneklése után rövid köszöntést mondott a 
pápára, melynek a legzajosabb visszhangja támadt. 
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Ezúttal üdvözölte a püspök Rózsavölgyi alpolgármes-
tert , a fővárosnak képviselőjét . 

A kongresszus ezzel át tér t Ember Károly igazgató 
értekezésére. A kitűnő és előnyösen ismert tanférfiu 
művében teljes és pontos tör téneté t muta t t a be a kath . 
népoktatásügy kilenozszázados tör ténetének. 

Ezután Dresziger Ferencz t i tkár olvasta fel a 
különböző határozati javas la tokat és beérkezet t indít-
ványokat . 

A kongresszus Dreisziger Ferencz előadása alapján 
a katholikus taní tóképzők tanképesi tő jogáról a követ-
kező határozatot hozta : 

1. A katholikus taní tóképzőknek tani tóképesi tő 
joga az állam ellenőrző jogának elismerése mellett 
tel jes épségben föntar tassék s mindennemű törekvést , 
mely e j o g elkobzására irányul, elitéi és jogta lan erő-
szaknak tart. Az állami preparandiáknál a vallás-erkölcsi 
irányzat ellenőrzésére az egyház jogát elismerjék. 

Számborovszky Rezső nagyváradi taní tó nagy 
tetszés közben a katholikus tani tók nyugdí jügyének 
számos sérelméről t a r to t t előadást. Az előadó a nyug-
dí j törvényt különösen azon pon t ja inak módosítását 
t a r t j a kívánatosnak, melyek a szolgálati idő kezdetére 
és tar tamára, a nyugdí j összegnek megállapítására, a 
já ru lékok mennyiségére, az özvegyek és árvák segély-
és gyámpénzének megállapí tására s az alap kezelésére, 
illetőleg a nyugdí jügyek elintézésére vonatkoznak. Az 
ambicziózus és rendkívül tevékeny előadónak gyökeres 
reformmal biztató javaslataihoz nagy lelkesedéssel 
já rul t a gyűlés. 

A beérkezezett indí tványok során Dreisziger 
Ferencz ismertet te ugyancsak Számborovszky Rezsőét 
a katholikus tanitók és a kathol ikus h i tokta tók vasúti 
kedvezményeiről . 

A tanítóképző tanárok nyugdi járól Herckl János 
kassai kir. kath. taní tóképzői igazgatónak határozat i 
javaslatát fogadták el. 

Majd a tisztviselő választás következet t . Az egy-
házi elnökség nem esett választás alá, mer t az országos 
tanító-bizottság egyházi elnökét a herczegprimás nevezi 
ki, de a többi tiszviselő mandátuma lejárt . A kon-
gresszus Steinberger Ferencz kanonok, egyházi elnök 
meleghangú ajánlatára újból megválasztotta világi 
elnöknek Ember Károly igazgatót, Dreisziger Ferencz 
tanárt t i tkárnak, Wal ther Gyulát pénztárosnak és P u r t 
Iván dr-t ellenőrnek. Változás csak az elnöki t i tkárság 
betöltésénél esett. Bodnár Gáspár lemondásával a gyűlés 
zajos éljenzéssel Számborovszky Rezsőt kiál totta ki 
elnöki t i tkárnak. Az újból megválasztot t t isztikar 
nevében Ember Károly elnök mondot t köszönetet . 

Végül Steinberger Ferencz nagyváradi kanonok, 
a kongresszus e g y h á ú elnöke, mondot ta el magas 
szárnyalású berekesztő beszédét, melyet a kongresszus 
osztatlan figyelemmel és rendkívüli nagy lelkesedéssel 
hallgatott . 

Beszéde befej ezetével köszönetet mondot t a Szent-
Is tván-Társulatnak és a központi papnevelőintézet 
igazgatóságának az előzékenységért, amelylyel a kon-
gresszus czéljaira átengedték a dísztermet és az egye-

temi templomot , aztán megköszönték az elnökök Horn ig 
Károly báró veszprémi püspöknek fáradozását és szép 
beszédét. A védőelnök kiemelte válaszában, hogy 
mindenkor szívesen dolgozik a katholikus tanitók 
érdekében. Kijelentet te , hogy az esztergomi ünnepen 
tolmácsolni fog ja a magyar katholikus tanitók hódoló 
üdvözletét Wlassics Gyula kultuszminister (Lelkes 
éljenzés) e lőt t ; végül püspöki áldását adta az összes 
jelenlevőkre. 

A lélekemelő és emlékezetes ünnep a Szózat 
éneklésével és a király éltetésével ért véget. 

A katholikus tani tók gyűlés után megtekinte t ték 
a Szent-Is tván-Társulat tanszerkiálli tását. Délután ban-
ket t volt a Margitszigeten, aztán az aquincumi ása-
tásokhoz rándultak ki. 

T A R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

II. rész. 

B) 

A „Purgatórium " és a „Paradicsom 

Általános tapaszta la t eredménye az, hogy nagy 
sötétség u tán nehezen szokja meg a szem a fénybe 
való tekintést . Dantenál azonban nem igen érez-
zük ezt. A mint keblür k a nyomasztó légkörből a 
szabad levegőre ju to t t , fel tekint a magasba, vidáman 
néz körül, hogy közelebb jusson az Úrhoz, hogy 
gyönyörködhessék a pokoli kínok látása után az isteni 
szellemek ezreiben, habár a szenvedések, a gyötrelmek 
nyomai megmaradnak szivébe vésve. A nagy fájda-
lom után azonban a hirtelen nagy öröm bensőnket 
megzavarja szivünk nem bir ja el a kimondhatat lan 
nagy gyönyöröket : akarva, nem akarva, le kell 
rogynia az édes teher alatt. Éppen ezért s egyéb 
okok miatt is, nem vezet bennünket Dante azonnal a 
fölülmulhatat lan fény, pompa, boldogság és öröm szín-
helyére; épen ezért nem ízlelteti meg velünk a para-
dicsom isteni ambrosiáját : félt bennünket a hirtelen 
változástól. Azér t előbb egy oly helyre visz (bennün-
ket) mely az örök kínoktól a soha el nem muló örö-
mökhez átmenetül szolgál ; hol szivünk vigasztalódni 
tud, hol a remény szállja meg a lelket, hogy egykor 
Is ten körébe, végnélkül boldogító társaságába j u t ; 
„hol őt szinről-szinre láthatja, szeretheti s örökké 
bírhat ja" . Ez az átmeneti hely a purgatórium vagy 
tisztitó-hely, hol a lélek a ra j t ' maradt salaktól meg-
tisztul bűnbánata s vezeklése által s igy érdemessé 
lesz arra, hogy bekopogtasson az ég kapuján. Külön 
van választva a pokoltól s közel hozva a mennyor-
szághoz. — Senki a , ; jaj-ország"-ból ide át nem mehet ; 
egy leirhatlan nagy ür van közöttük — gondolatban, 
de nem ugy a Dante által megfestet t , anyagban létező 
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túlvilágon, mert ő is csak az anyag bilincsei között 
mozoghat felcserélve ezeket a képzelet sebesszárnyu 
sasával. (Ezért választottam én is külön némi számitás-
sal a poklot a purgátöriumtól és a paradicsomtól.) 

De mielőtt a lelkek vezeklési helyére lépnénk, 
czélszerülesz egy kis összehasonlítást t ennünk a „Pokol" 
a „Purgatórium" és „Paradicsom" közöt t a tar ta lmat 
s a tudományosságot illetőleg. 

A „Pokol"- t a benne felhalmozott bűnök s a 
megérdemlett büntetések, a kínok, gyötrelmek és fá j -
dalmak, ezeknek s a képeknek nagy változatossága, 
élénksége, megdöbbentőleg ható volta miatt bárki 
könnyen megér thet i : legfel jebb a mythologiai, törté-
nelmi és politikai vonatkozások maradnak az olvasó 
előtt homályosan ; de ezek a mű élvezésében senkit 
sem gátolnak, miután a szó szoros értelmében vett 
tartalom is művészi. Mig a „Purgatór ium" és „Para-
dicsom", ha mindjár t képei elevenek és erős hatásúak, 
fényesen körvonalozottak s a képzelet is eléggé működik 
bennük, mégis oly könnyedséggel nem olvasható. A 
„Pokol"-ban csoportosuló mozzanatok inkább a phan-
tasiát akarják a végletekig felcsigázni, a szivet meg-
inditani : benne az általános érdekeltségen és tanul-
mányosságon kivül nem igen találunk mást ; mig a 
„Purgatórium" és a „Paradicsom" még büntetéseire 
illetve jutalmaira nézve is inkább az elmére hat : szak-
kérdésekkel foglalkozik, a legnehezebb theologiai, böl-
csészeti és csillagászati tételeket fe j teget i ; a leghire-
sebb rendszereket tárgyal ja ; azokat átalakitani törekszik, 
helyesli vagy helyteleniti , több bennök az elmélkedés, 
mint a megkapó festések és leirások, habár ezekben 
sem szűkölködnek. A „Pokol" fôliépen a laikus, a 
„Purgatórium" és a „Paradicsom" a képzet tebb szak-
ember számára való. Amabban több az érzékeltető, 
szemléltető, emebben nagyobb gond van fordi tva az 
elméletire. Ezen s még egyéb fő-jellemvonásai vannak 
az „Isten Színjáték" e két utolsó részének, mint azt 
a tárgyalás folyamán látni fogjuk. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
— A lelkészkedő papság lapja. Az „Egyházi 

Közlöny", a magyar katholikus papság e kiváló lapja, 
mely már XI I . évfolyamot ért meg a magyar katholi-
czizmus igazainak bátor szolgálatában, immár előnyö-
sen megváltozott alakban jelenik meg. A lap ugyanis 
szerkesztőt és nyomdát cserélt, a mennyiben a lap 
szerkesztését Schmidt Ferencz, az ismert fővárosi lel-
kész-iró vette át s a lap feltűnően csinosabb és tar-
talmasabb formában a Szent-István-Társulat nyomdá-
jában kerül saj tó alá. Az „Egyházi Közlöny" méltó a 
pártfogásra, mert mint szaklap egyetlen s kitűnően 
van szerkesztve. A terjedelmes lap minden pénteken 
megjelenik, előfizetési ára egész évre csak 5 fr t . A 

lapból olvassuk, hogy mutatványszámot bárkinek kész-
séggel küld a kiadóhivatal Budapest , VII., Rózsa-utcza 
23. szám. 

— (Megjelent) a ,Magyarorsz. Papi Imaegyes, és 
Euchar is t ia — Társ. Er tes i tő jének 5. száma. Tar ta lma: 
Felhívás az orsz. Euchariszt ikus kongresszusra ! — Az 
eucharisztikus mozgalom és ami korunk. — Tiszteletre-
méltó Tschiderer János életéből. — Vegyesek. — Egy 
órai elmélkedő imádás az Oltáriszentség előtt. — Tár-
sulati ' ügyek. — Memento. A kitűnő folyóiratot Hahne-
kamp György győri kanonok szerkeszti. 

V E G Y E S E K . 
— A hetvenéves király. Ő felsége tegnap ülte 

70-dik születésnapját . Az ősz király harminczhárom 
esztendeje viseli fölkent fe jen Szent Is tván apostoli 
koronáját . Magyarországra soha sem volt kivánatosabb 
mint most, hogy még sokáig és sokáig ékesitse a 
szent korona azt a főt, a mely hála ég, agg kora 
daczára még élénken, bölcsen gondolkozik, ép ugy 
mint uralkodása első évében. Az ősz király a sok gon-
dok, a családi t ragédiák megrázó hatása és 83 év 
uralkodási gondja i alatt megfehéredet t , jóságos kék 
szemei megtörődtek, de tes tben és lélekben még min-
dig az a ruganyos, aczélos király, a milyennek min-
denkor ismertük. Hallgassa meg az Ur azt a sok 
bnzgó fohászt, mely 70-dik születésnapján fölszállt az 
égbe és tar I sa meg számunkra sokáig, kikről oly neme-
sen gondolkozik. 

— Kétszázéves jubileum. A görög-katholikus 
románok Balázsfalván e hó 18-án nagy ünnepet ülnek. 
Kétszázados évfordulóját azon magasztos ténynek, 
hogy Rómával az egyesülés lé trejöt t . A zsinaton Mi-
hályi Viktor dr érsek fog elnökölni. Sok nagyfontos-
ságú ügy kerül tárgyalás alá, többek közt a naptár-
egyesités kérdése is. A nagyváradi megyét Laurán 
Ágoston dr püspöki helynök, Kőváry Tivadar nagy-
prépost és Brán Feliczián nagykárolyi főesperes fog-
ják képviselni. 

— Egyházi hangverseny. A Mátyás-templom kar-
személyzete mul t havi hangversenyének fölötte fényes 
sikerén felbuzdulva, Szent Is tván napján az országos 
főisteni t isztelet és körmenet után 10 órakor délelőtt 
egyházi ének- és zeneelőadást rendez. Igy alkalma 
nyilik a Budapesten időző vidékieknek is kik a fő-
isteni t isztelethez ugy se igen ju tha tnak a templomba, 
hogy egyházi zenénk néhány remekeivel megismerked-
jenek. A műsoron van Palestr ina, Cherubini, Liszt 
Ferencz, Beliczay Gyula és Bogisich Mihály két régi 
magyar egyházi énekén kivül Astorga örökbecsű 
„Stabat Mater"-je . Ez az első első eset a fővárosban, 
hogy ezen az oszágos jelentőségű napon a nagyközön-
ségre is figyelemmel vannak s ily gazdag műélvezetben 
részesitik. 

A főszerkesztő távollétében felelős szerkesztő : 
Válni esek Béla hi'tanár. WQ 

T\UTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok. A herczegprimás beszéde. — A katholiczizmus 900 éves jubileuma. — Egyházi Tudósítás. 
S z é k e s f e j é r v á r : Steiner Fülöp püspök temetése. — Tárcza. Dante és müvei. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. A 

katholikus tanitók ünnepi kongresszusa. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest. 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



PI 

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 j 
minden 

kir. postahivatalnál : Î 
Budapesten a szerkesz- | 
tőnéí, és Nagy Sándor ! 

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

netaláni reclamatiók is, \ 
bérmentes nyitott \ 

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

Budapesten, augusztus 22, 15. 

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

m 

sz. II. Félév. 1P00. 

tPerge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendnt 
ndlabora. . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per am anter twp^r-

timus.* IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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A kereszténység meghonosítása és a magyar királyság megalapítása kilenczszázados évfordulójának megünneplése 
alkalmából. A budavári Mátyás-templomban 1900. évi augusztus hó 20-án mondotta dr JVdlter Gyula. 

„Boldogok akik megőrzik utaimat 
Példab. VIII . 32. 

Ájtatos Hallgatók ! 

A fény és pompa vakitó sugarai, amelyek e szent falak között szétáradnak; a lelkesedés 
és öröm kitörő érzelmei, amelyek az arczokon visszatükröződnek; azok a forró imák, amelyek e 
merész boltivek felé szállanak : ékesszólóan hirdetik hazánk azt a nagy ünnepét, amelyet a keresz-
ténység meghonositása ós a magyar királyság megalapitása kilenczszázados évfordulójának szentelünk. 

A vallásos kebel áhitatos kegyeletének ós a honfiúi sziv hálájának lángjai lobbannak fel 
bensőnkben, ha arra az áldásos, szent szövetségre gondolunk, a mely az egyház ós állam között 
kilencz hosszú század előtt létesült . 

Elismerés és csodálat ébred lelkünkben, ha visszaszállva emlékezetünk szárnyain a rég 
letűnt idők távolába, azt a bölcsesóget és politikai érzéket, azt az előrelátást és erélyességet 
észleljük, amelylyel fenmaradásunk létfeltételeit megválasztania, nagyságunk alapjait leraknia, 
boldogulásunk tényezőit felismernie, dicsőségünk rugóit mozgásba hoznia sikerült. 

Megilletődött tisztelettel állunk meg azon dicső ősök emlékénél, akik a kereszténység 
drága öröksége mellett birtokába ju t t a t t ák nemzetünket második kincsének, annak a sz. koronának, 
amelynek állami életünk fejlődését, függetlenségünk biztositását, a t rón i ránt i hűség és a hazához 
való ragaszkodás féltékenyen őrizett javait köszönjük. 

Nagyok voltak a szolgálatok, amelyek hazánk állami és társadalmi életének fejlesztése 
szempontjából az egyház kilenczszázados működéséhez fűződnek. 

Teljesen igazolják azt a széleskörű befolyást, a melyet a századok folyamán nemzetünknél 
gyakorolt. 

Hatása és áldásai azonban nemcsak a múltban érvényesültek, hanem tényezői szerepet 
kérnek a jövőre is. 

Mig lesz nemzet e hazán, amely az Istent imádni, a királyt tisztelni, a hazát szeretni, 
az erényt becsülni, az igazságot félteni, a szabadságot élvezni és jólétét munkálni óha j t j a : addig 
épp oly kevéssé fogja nélkülözhetni az egyház közreműködését, mint a föld a nap sugarait, ha 
teremni; mint a virág az ég harmatát , ha diszleni akar. 
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Hosszú viszontagságok és heves küzdelmek á r á n ' h ó d i t o t t á k meg dicső őseink azokat a 
bérezés határokat , amelyek közé az isteni Gondviselés Árpád érez mellű és vaskarú hadait vezette. 

Hét év k i ta r tó fáradalmainak, szünetlen izgalmainak és emésztő nélkülözéseinek ju ta lma 
volt a Kárpátoktól Adriáig és a székely havasoktól a Morváig húzódó azon földterület , amelyet 
hazánknak nevezünk. 

Alig van nemzet Európában, amely súlyosabb megpróbál ta tásokkal küzdött, több hánya t -
t a t á s t szenvedett volna, mig állami létének, társadalmi szervezetének szilárdabb alapokat biztosít-
ha to t t , mint az a nép, amelyben őseinket tiszteljük. 

Nem elégedett meg azzal, hogy megszerezte azokat az i l latos mezőket, amelyeken sá t ra i t 
fe lüthet te . 

Gondoskodni aka r t arról, hogy az a föld, a melynek b i r tokáér t vére folyt, átszállhasson 
utódaira és biztosítva maradjon számukra. 

A férfias elszántság és hősi bá to r tág az a bámulatos fegyverténye azonban, amely a hazát 
dicsteljesen meghódí to t ta , állandó bir toklását , nyugodt fennál lásá t távolról sem biztosí tot ta . 

Az a csodálat és ret tegés, amelyet őseink halá lmegvető vitézsége a harezok mezején kel te t t , 
sem nem ta r ta lmazta , sem nem póto lha t ta azokat a fel tételeket , amelyek alapján győzelmes elő-
nyomulások sikereinek koczkázatát k izár tnak tek in the t ték . 

A nyugati ha ta lmak ádáz boszut l ihegtek Árpád harczedzett , békétlenkedő törzsei ellen. 
A Lech-mezőn szenvedett vereség ta lán meg is ásta volna s i r já t a nemzetnek, ha Európa 

népeivel, amelyeket kalandozásai ál tal oly sokáig zaklatot t , k i nem engesztelődik; velők egyen-
rangúságra nem emelkedik és el nem hár í t ja a megtorlást , amelyet ellene forral tak. 

Hiszen, számra nézve sokkal nagyobb, ha ta lomra nézve sokkal erősebb népeket sodortak 
el a v i lágtör ténet szinteréről bőszült ellenségek fel tüzelt hadai ! 

Könnyen meg tö r t énhe te t t volna, hogy őseink is az avarok, a hunok, vagy más oly nép-
törzsek sorsára ju tnak, amelyek a keresztény Európával azonosulni nem akarván, elleneik túlnyomó 
erejével diadalmasan megküzdeni képesek nem voltak és nyomta lanu l tűn tek el a birodalmak soraiból. 

Szilárdabb alapokat kel le t t t ehá t keresni, min t a minőket a nyers erő, a személyes bátorság 
és harczi vitézség nyú j tha to t t . 

Teljes átalakulásra, a műveltebb nemzetek világnézetének elfogadására, a nyugat i népek 
tá rsada lmi intézményeihez való közeledésre volt szüksége fa junknak, ha uj hazájában állandó 
ha j léko t óhaj to t t . 

Azokat a t isz tul tabb eszméket, amelyek gondolkozását nemesebb i rányba t e re l t ék ; azokat 
a művelő tényezőket , a melyek akara te re jé t és t e t t vágyá t magasabb érdekek felkarolására képe-
s í t e t t ék ; azokat a fejlesztő elemeket, amelyek valóját ér te lmi és erkölcsi t ek in te tben egészen 
u j jáa lkot ták ; azon intézmény meghonosí tásának köszönjük, amelynek egyedüli czélja és feladata az 
igazság és erény ösvényein a földi ós túlvilági boldogulás felé vezetni a népeket . 

Az a varázsos hatalom, amelyet a kereszténység népünknek kölcsönzött, eloszlatta hazánk 
egéről a nyugat felől tornyosuló sötét felhőket, a melyek a bizonytalanság veszélyével fenye-
get ték jövőjét. 

Az a bámulatos erő, amelyet nemzetünkbe lehelt, bókét biztosí tot t ellenséges szomszédai 
részéről és képessé t e t t e arra, hogy megőrizze Európa népcsaládjai körében azt az előkelő helyet, 
amelye t a Gondviselés számára kijelelt. 

Fenséges tana inak magvai, amelyeket maga az első szent király ü l te tge te t t alattvalói 
szivébe, meg te rmet ték az erkölcsi nemesség, a szellemi haladás és anyagi fejlődés azon gyümölcseit, 
amelyek az életviszonyok fokozatos átalakulásában, a közállapotok folytonos javulásában, a társadalmi 
rend tökéletesedésében nyilvánultak. 

Anélkül, hogy nemzetünk ősi jel lemét, öröklöt t sajátosságai t ér intet te , vagy áldozatául 
követelte volna, becsülést szerzett a kereszténység az igazságnak, megkedvel te t te az erényt, 
felébresztette és ápolta az egyéni és nemzeti önérzetet . 

Szive le t t a társadalomnak. 
Lelke az állami szervezetnek. 
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Beavat ta nemze tünke t magasabb kötelmeinek gyakorlásába. Megnyi to t ta számára az igazi 
szeretetnek, egyetér tésnek és békének forrásait . 

A kereszt tövéből, amelyet a sz. király hazájában feláll í tott , enyhület fakadt a szenvedők, 
vigasz a kesergők, erő az igazak, i rgalom a bűnösök számára. 

Nemcsak szellemi, erkölcsi ós tá rsadalmi téren á rasz to t ta azonban a kereszténység áldásait 
a hazára. 

Poli t ikai tekin té lyünk emelkedése, külbefolyásunk növekedése és nemzeti önál lóságunk 
szilárdulása tekinte téből is fé l re ismerhet len hatású, nagy jelentőségű tényezőnek bizonyult. 

Fenmaradásunk alapja, függet lenségünk záloga, boldogulásunk létfel tétele lőn legdrágább 
kincsünk, azon sz. korona megszerzése által, amely legelőször a bölcs és szent király, Is tván 
halántéka körül sugárzott . 

Nem volt e ragyogó ereklye disz csupán, amely halványulhat lan fénynyel kör i te t te 
királyaink homlokát , " hanem bűvös kapocs, amely a nemzet tes t t ag ja i t szétválaszthatlanul össze-
for rasz to t ta ; törhet len pajzs, amely a hazát leghevesebb küzdelmeiben védelmezte, legválságosabb 
pi l lanataiban óta lmazta . 

Az a tűz, amelyet a korona ékkövei löveltek, bátorságra, önfeláldozásra gyú j to t t a a 
nemzete t mindannyiszor, valahányszor veszély fenyeget te hazáját , vagy támadásokat intéztek 
szabadsága és jogai ellen. 

Nem voltak nemzet i törekvések, hazafias czélok, országos feladatok, amelyek megvaló-
sításához lelkesedést és áldozatkészséget ne mer í t e t t volna azon korona tiszteletéből, amelynek 
dicsősége és fénye legfőbb büszkeségét képezte. 

Annyira á t h a t o t t á k a keb leke t Is ten és a haza szeretetének érzelmei, hogy a kard, amely 
hévvel ver te vissza a hon ors t romlóinak támadása i t , a vallás ellenségeitől sem kimélte csapásait . 

Az a vitézség, amely életét áldozta királyáért , halálmegvetéssel rohan t a legnagyobb 
veszélyekbe, hogy megőrizze és biztosítsa a keresztnek, drága pal ladiumának dicsőségét. 

Azt a zászlót, amelynek á rnyában véres küzdelmeket vivott nemzetünk a félhold ha t a lma 
ellen, a b. Szűz képe díszí tet te és a h i té r t lángoló lelkesedés lobogtat ta . 

Az a szoros kapcsolat és bensőséges frigy, amely az egyházat és hazát szövetségesekké 
avat ta , egyrészről védő bástyája volt a kereszténységnek, másrészről bevehetlen erőssége a nemzetnek. 

A zavar ta lan összhang, amely a vallásos és hazafias érzelmek között uralkodott , biztosítéka 
volt a szivek egyetértésének és a kedélyek nyugalmának. 

Minél súlyosabbak voltak az ország gondjai, minél bonyolul tabbak polit ikai viszonyai, 
minél leverőbbek a honfiak aggodalmai, annál nagyobb volt az odaadás és készség, amelylyel az 
egyház és haza a közérdekek támogatásá ra és védelmére egyesült. 

Ujjongás tö l t i el ma keble inket és büszke önérzettel t ek in tünk e nagy nemzeti ünnepen 
azokra a dicső ősökre, akik kilenczszázad előt t művelődésünk megalapí tásának, a lko tmányunk és 
szabadságunk biztosí tásának nagy munká jában fáradtak . 

Ha azonban áldólag pi l lantunk fel kimagasló alakjaikhoz, ne feledjük azokat a szent 
hagyományokat , amelyeket u tóda ikra származta t tak . 

Ne legyen a lelkesedés és öröm, mely kebleinkben honol, muló és tünékeny. 
Ne legyen felbuzdulásunk csak a mult dicsőségének felvillanó szikrája, hanem a jövő 

te t te inek előrevilágító tüze. 
Ne legyen magasztalásunk csak az a jkak zenéje, hanem a szilárd elhatározások, az erős 

feltételek visszhangja. 
A vallás és erény, az igazság és igazságosság, a jog és szabadság, a hazaszeretet ós 

áldozatkészség él tető sugarai, amelyek a tekinté ly és tisztelet, a befolyás és hatalom, a szellemi 
haladás ós anyagi emelkedés t a l a j á t a múl tban te rmékenyí te t ték , csak akkor fogják bearanyozni a 
jövőben hazánk szép határai t , ha a Kárpá tok bérczei ós az Alföld rónái felet t tüzesen fog a 
kereszténység napja ragyogni. 

Az ál lami élet fejlődésének, a társadalmi rend szilárdulásának, a közállapotok virágzásának 
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t i tka és forrása a gondolkozás nemességében, a jellem tisztaságában, a törekvések eszményies-
feégében rejlik. 

A nép, amely vágyait és óhajait csak az érzéki természet szük körére szorítja; amely az 
anyagias gondolkozás határain felülemelkedni nem képes; amelyet nem lelkesítenek az igazság és 
erény eszményei, hanem békókba vernek a szenvedélyek és önző érdekek: az nem menekülhet az 
alacsony lelkek fojtó légköréből, nem számíthat szerepre a lét magasabb feladatainak szolgálata 
körül és ki nem kerülheti azon jelentéktelen tömeg végzetét, amely a feledés sötétében sínylődik 
és az enyészet veszélyében forog. 

A lélek azon drága gyöngyeit azonban, amelyeket nemesebb vágyai és törekvései képeznek, 
hiába keressük a kereszténység irányítása és követése nélkül. 

Ez az a delej, amely a magasabb érdekek felé vonz. Ez az a rugó, amely az üdvösebb 
törekvések megvalósítására indít. 

Voltak és lesznek kísérletek az emberiség boldogítására azon igazságok mellőzésével, 
amelyek az eget a földdel összekapcsolni hivatvák. 

Czéljukat azonban elérniök nem sikerült és nem is fog sikerülni soha. 
Szilárd léptekkel, felemelt homlokkal, nyugodt lélekkel, megelégedett kebellel csak azon 

ösvényen haladhatunk, amelyre Isten és a felebaráti szeretet törvényei szólítanak. 
Az emberiség boldogsága csak az igazság és erény elveinek követésétől remélhető. 
Egyedül ezek kalauzolnak biztosan az élet sötét, göröngyös utain. Egyedül ezek képesek 

az ész és sziv egyensúlyát fentartani . 
A lét súlyos küzdelmeinek veszélyeiből, viszontagságainak szirtjei közöl, csapásainak 

viharai elől, csak egy hajon menekülhetünk, azon, amelynek árboczát a kereszt disziti; vitorláit a 
hit duzzasztja; kormányát a szeretet és lemondás igazgat ja! 

Gondosan kell ennélfogva a vallásos érzelmeket a sziv mélyébe oltani és oly erősekké, 
hatalmasakká tenni, hogy sugallataikat elnémítani ne lehessen. 

A nyilvános és magán életének, a családnak és iskolának egyaránt a legnagyobb éber-
séggel kell a kebel nemessége, az erények tisztelete, az erkölcsök tisztasága felett őrködnie. 

Egyedül az a levegő, amelyet a hitben erős és erkölcsökben gazdag ősök vérpáráitól 
terhelve beszívunk; egyedül az a kenyér, amelyet sirhalmaik felett a ra tunk ; egyedül az a dicsőség, 
amelyet nagyságuk emlékeiből mer í tünk: nem biztosítja azt a nemes és erényes életet, amely 
nélkül nyugodt fenállásunk, virágzó létünk és boldog jövőnk i ránt reményt nem táplálhatcmk. 

* 

Kilencz viszontagságteljes század változatos eseményeinek lánczolatára pillant ma vissza 
az egyház ós haza. 

Szemeink elé állítva a lezajlott nehéz idők megpróbáltatásait , lehetetlen észre nem 
vennünk az isteni Gondviselés azt a hatalmas őrködését, amelylyel hazánkat annyi vész és vihar 
daczára fentar tot ta , nemzetünket annyi csapás és balszerencse közepett megótalmazta. 

Joggal sóhaj thatunk fel a zsoltáros szavaival, hogy egyedül az Ur irgalma folytán nem 
ju to t tunk az elenyészett birodalmak sorsára. 

Hálával kell azonban magasztalnunk azt a sz. Szüzet, hazánk Nagyasszonyát is, aki párt-
fogásának köpenyét soha nem lankadó kezekkel t a r to t t a ki tárva nemzetünk felett, hogy megvédje 
a kül- és belellenségek nem ri tkán végzeteseknek mutatkozó támadásai ellen. 

Mig azonban hálákat rebegünk a multak jótéteményeiért , buzgó lélekkel fohászkodjunk a 
jövő áldásaiért. 

Esedezzünk első sz. királyunk méltó utóda, rajongón szeretett királyunk drága életéért, 
hogy bölcsesége és szeretete, jósága és szelidsége sokáig boldogíthassa még hű népeit. 

Buzgó szívvel kérjük, hogy ne lásson soha borús fellegeket országa határai felett és 
életének egén állandó legyen az öröm é= boldogság derűje. 

Forró imával ostromoljuk az Eget, hogy amint eddig fentar tot ta , ugy a jövőben is 
védelmezze hazánkat és halmozza el áldásaival. 
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Élessze fiainak kebleiben az igazi testvériesség, a béke és egyetértés szellemét, hogy 
viszályok egymással el lentétbe ne ál l i tsanak, egyenetlenségek meghasonlásra ne ragadjanak. 

Oltsa sziveinkbe törvényeinek t iszteletét és parancsainak követését, hogy se a kísértések 
tő rbe ne ejtsenek, se a bűnös ha j lamok szolgaságba ne döntsenek. 

Tegye nagygyá, erőssé, hatalmassá a nemzetet , hogy sohase fenyegethessék az enyészet 
viharai. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger. A kereszténység kilenczszázados jubileuma. — 
Eger város közönsége a kilenczszázados ünnep-

lést, melynek rendezését, egyhangú határozatával, 
maga a városi képviselőtestület vet te kezébe, Nagy-
boldogasszony vigil iáján méltó fénynyel kezdet te meg 
s folyta t ta Nagyboldogassszony napján. 14-én délután 
három órakor a főtemplomban ünnepi vecsernye volt. 
Es te 8 órakor megszólaltak s félóráig zúgtak az összes 
templomok harangja i s egyszerre fényárban úszott a 
város. Rendkívül kedvező idő mellett az Egerben 
eddig páratlan kivilágítás gyönyörűen sikerült. Meg-
ragadó szép látványt nyú j to t t az érseki palota és park, 
melynek közepén villamos fényben, piros színben ra-
gyogot t magasan : 900; s ennek két oldalán nemzeti 
szinü villamos lámpákból alakított hosszú girlandokkal 
egybekötve, egy-egy szemkápráztató nagy csillag ; a 
palota ablakai is mind fényben. A főtemplom előtti 
téren Szent I s tván és Szent László nagyméretű szobrai 
szintén villammal voltak kivilágítva, mig a főtemplom 
homlokzata időnként váltakozó szinben, bengáli fény-
ben tündöklöt t . Gyönyörű t ransparentek ékítek a 
lyceumot, az angol kisasszonyok intézetét , Samasza 
János, Párvy kanonok stb. házai t ; nappali fényben 
világoltak egész utczák, gazdag díszítéssel, különösen 
kiemelkedett a főispán lakása i s ; az ünneplésben részt-
vet tek az izraelita polgártársak is. Est i nyolcz 8 óra-
kor a 60. gyalogezred zenekara lampionokkal szerená-
dot adott az érseknek mialatt tengernyi nép özönlé el 
az érseki parkot s a közeli u tczákat és tereket . A 
szerenád után a zenekar az egész várost disztakarodó-
val bejárta, követve ezernyi és ezernyi embertől, kik 
késő estig nagy tömegekben hullámoztak az utczákon 
s gyönyörködtek a kivilágítás szépségeiben. Augusztus 
15-én kora ha jna lban mozsárlövések je lentet ték az ün-
nepséget, délelőtt 9 órakor pedig a főtemplomban volt 
ünnepi hálaadó istenitisztelet, melyet fényes segédlet-
tel dr Samassa József érsek végzett . A templomot a 
szó teljes értelmében minden talpalatnyi helyen telje-
sen megtöl töt te az ünneplő közönség. A vármegye, 
városi tisztikar, az összes állami hivatalok, a város 
képviselőtestülete, a katonai t isztikar i t tmaradt része, 
valamennyi testület és egyesület, ezek közt kiváló 
díszben a tűzoltóság, a mindkét nembeli tanuló i f jú-
ság, nőegylet, negyvennyolczas honvédek testületi leg 
felvonulva, zászlósán megjelentek a templomban. Az 
ünnepi misén Lányi E rnő karnagy vezetése alatt a 
Dalkör s női vegyeskar magyar egyházi énekeket adott 
elő. Az ünnepi szent beszédet dr Sankovits Ignácz 
főegyházi hitszónok tar tot ta , elmondva ennek vé-
gén az Esterházy-féle ősi felajánló imát. Istenitisz-
telet végeztével a közönség a városházához vonult, 
melynek dísztermében dr Rá tvay Géza jogtanár , vá-
rosi képviselő tar to t t a korona a lkotmányjogi jelentő-
ségéről tartalmas és lelkeshangu felolvasást. 

Az összes kereskedők együttes megállapodásuk 
szerint üzleteiket zárva ta r t ják s átalán ünnepi munka-
szünet van. Délben 1 órakor az érseknél 70 terí tékű 

díszebéd volt, melyre a hatóságok fejei s osztály- és 
valláskülönbség nélkül hivatalosak voltak a város pol-
gárai. 

A pezsgőnél az érsek a következő felköszöntőt 
mondot ta : 

Midőn a Bulcs és Leh-1 vezérek alatt Német-
országot megtámadott tetemes hadsereg részint a Lech 
folyamnál vívott véres ütközetben, részint futásában 
az ú t j á t állott boszuló népség fegyverei alatt teljesen 
megsemmisí t te tet t , a nagyszámú foglyok kegyetlenül 
leölettek, magok a vezérek felakasztat tak : a nemzet, 
mely magát elbizottságában már-már győzhetet lennek 
ta i tá , megfélemlett s nagyjainak lelkéhez utat talált 
azon hit, hogy pusztán a fegyverek éle és a harczi 
vitézség nem fogják a nemzetet a hunok s avarok 
sorsától megóvni. Mindinkább tér t foglalt s gyökeret 
ver t tebát azon meggyőződés, hogy a nemzet európai 
helyzetének, hatalma és nyugalma fentartásának leg-
jobban a keresztény királyság felel meg. 

És midőn a körülmények további alakulásai e 
meggyőződés sikeres végrehaj tását biztosí tot tnak lát-
t a t ik , István, a német császárok túl ter jeszkedő hatal-
mának ellensúlyául, Rómához fordul t királyi czimért 
és koronáért . 

Elnyervén II. Sylvester pápától a koronát és 
apostolkodásának je léül a maga előtt viselendő kettős 
keresztet, amazzal magát az ezredik augusztus hó 
15-én az országnagyok és a népgyülekezetében egy-
házi szertartások közt ünnepélyesen megkoronáztat ta. 

A végbement koronázási tény véglegesen meg-
határozta a magyar állam és kirátyság jellegét, min-
denkorra ráütvén a kereszténység bélyegét és beiktat-
ván az európai államcsaládba, anélkül, hogy független-
ségében csorbát szenvedett volna. 

A mai nap tehát a magyar királyság megalapítá-
sának kilenczszázados emléknapja és ezért e nap min-
den magyar embernek szent és nagy napja. 

Kilencz évszázad óta a nemzet összes értelmi, 
erkölcsi s anyagi erejét a keresztény királyság védel-
mére és szolgálatára szentelé és valamint soha a sza-
badság ügyét el nem hagyta, ugy soha sem árulta el 
hűségét a hagyományos souverainitás ügye iránt, me-
lyet ugy tekintett , mint állami létének s társadalmi 
boldogulásának, valamint a közszabadságok bölcs s 
lojális élvezetének legtermészetesebb, legerősebb s leg-
állandóbb biztositékát. 

Minden magyar lelkében két nagy eszme, mond-
hatnám szenvedély összpontosul, mely egész életét 
betölti s ezek : a monarchia és szabadság. E két nem-
zeti eszme egyesülésében lát ja ő Magyarország hosz-
szantartó jövőjét , biztonságát, fejlődését, súlyát kifelé s 
benső jó lé té t ; ezen egyesülést lá t ja ő a nemzet jelle-
méhez legméltóbb politikai alakulásnak, ahhoz a jel-
lemhez, mely szereti a szabadságot és szereti a kirá-
lyi tekintélyt. 

Innen van az, hogy kilencz századon át egy bi-
zon3ros szám köztársasági irányzata, másoknak demo-
krat ikus érzületei, valamint a kikiáltott egyenlőség 
mellett a nemzet a legnagyobb viharok és viszontag-
ságok közt a mai napig monarchikus érzületét meg-
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őrzé. É s midőn annak védelmére fegyverhez nyúlt, 
véré t és életét feláldozva, a hazaszeretetnek legfensé-
gesebb tanúságát adá ; mer t a haza és király, e két 
eszme minden magyar előtt egy elválaszthatlan egy-
séget képez. 

S azért megvallom, nem ér te t tem azon, sokféle 
elmés magyarázat ta l és nagy le leménynyel összekeres-
gélt ürügygyei védet t i rányzatot , mely a magya r ki-
rályság megalapí tásának kilenczszázados emléknapjá t 
a maga saját lagos je l leméből k ivetkőzte tn i és azt pusz-
tán felekezeti te rmészetűvé átalakitani igyekezet t . 

Ez nagy tévedés, mely félreismeri a kilenczszázados 
királyság védőerejét s nemes felségét. 

A magyar királyság megalapitáf-áoak történelmi 
ténye az egé^z országnak, az egész nemzetnek köztulaj-
dona, miként közkincse a nemzetnek azon nagy jótéte-
mények, melyek a királyság magaslatáról a nemzet 
egyetemére kiáradtak ; — s azért a királyság kilencz-
százados emleknapja nemzeti közünnep. 

E jellegét felismerni, vagy kisebbíteni annyi, mint 
nem őrködni a nemzet méltósága és becsülete fölött. S 
azért ugy vélekedem, hogy e napnak ily jeliegü és 
tar ta lmú m^gdicsőitésére iránvuló minden mozgalom 
kezdeményezése és fenséges czélja felé sikeres irányítása 
mindenkor azon állami legfőbb közegnek fe ladata és 
kötelessége, melynek a társadalmat mozgató nagy nem-
zeti eszmék és érzelmek mögött soha vssszamaradni 
nem szabad. 

A gyámság alól kinőtt, önálló, függet len, öntuda-
tos népek, nemzeti létöknek szon szakait és eseményeit, 
melyek fennállásuk s nagyságuknak szilárd alapjai, 
nemcsak hálás kebelökben elévülhetlen kegyelettel őrzik, 
de annak tanú?ágául azoknak emléknapjai t r a g y nem-
zeti fény s pompa közt, összes állami intézményeikkel 
egyetemben kitörő lelkesedéssel dicsőitik ; és e dicsőítés-
ben megnyilatkozik a nemzetek mélósága, becsülete és 
annak tudata, hogy további egészséges fejlődésöknek 
gyökerei nagy múl t juknak ősi hagyományaiban rej lenek 
és azokból táplálkoznak. 

Súlyos bajnak és nagy gyengülésnek jele, ha 
valamely nemzet megfeledkezik múl t járól , vagy tiszte-
let lenséggel viseltetik i ránta. É s ha számba nem veszi 
his tór iáját s azt hiszi, hogy polgár isodásának százados 
elemeihez már nincs köze, az nem alapít u j társadal-
mat ; ami t csinál, az a rombolás szerencsét len műve. 

Midőn a nemzedékek, melyek a hazát egy pilla-
na t ra bir tokol ják, botor dölyfökben azt hiszik, hogy 
az kirekesztőleg egymagoké és h o g y a mul t szemben 
a jelennel , az a halál szemben az é le t te l ; midőn ehez 
képes t e lutas í t ják maguktó l a hagyományok ha ta lmát 
és azon kötelékeket , melyek nemzedéke t nemzedékhez 
csatolnak : akkor meg tagad ják az ember inem jel lemét , 
becsületét és hivatását , és amely nép ezen buta h ibába 
esik, az tönkre fog menni, mer t Is ten nem tűri, hogy 
műveinek természete és törvényei félreismertessenek 
büntet lenül . 

Ma, e nagy és szent napon minden magyar sziv, 
mely ket tős kamará jában hűen őrzi az igazság és 
rokonszenv érzelmeit régi emlékeink, egykori erköl-
cseink és azon ha jdan i magyar társadalom iránt, mely 
a királyság védő árnyékában kilencz évszázadon át 
munkásán és dicsőséggel élt azon polgárisodási örök-
ség betakarí tására, melyet nekünk hagyományozot t , 
azon imaszerű óha jban egyesül, és minden magyar 
a jkon azon lelkes kiáltás tör k i : É l j e n a mag}*ar ke-
resztény királyság és annak Felséges képviselője fény-
ben, dicsőségben, hata lomban, t iszteletben kint , szere-
te tben bent, éljen, igen-igen soká é l j en! 

Az érsek beszéde végén viharos él jenzésben tör t 
ki a közönség lelkesedése és meghato t t sága , mely a 
beszéd folyamán többször zajos tetszésben nyilvánult . 

Az érsekre ezután Janlcovics Dezső polgármester és dr 
Kállay Zol tán főispán mondot tak felköszöntőt , mire az 
érsek röviden válaszolt . 

Dr Samassa érsek ez alkalomból a város szegényei 
közt val láskülönbség nélkül kiosztás véget t 1200 koro-
ná t kü ldöt t a város polgármesteréhez. Délután 4 órakor 
az érsek-ker tben ingyenes népmula tság volt. 

Pannonhalma. — X I I I . Leo pápa levele a magyar 
szt. Benedek-rendiek fejéhez. — 

A katholiczizmus kilenczszázéves fordulója alkalmából 
X I I I . Leo pápa a következő levelet intézte Fehér Ipolyhoz, 
a magyarországi benczés-rend főapát jához Pannon-
halmára : 

Kedves fiunk, üdvözlet és apostoli ' áldás ! 
A magyar honfoglalás ezredéves évforduló jának 

nemrég tö r t én t megünneplése u tán alkalomszerűen jön 
az, hogy a I X . század fe jeződik be azon idő óta, 
amióta a keresz tény bölcseségnek hitval lása a magya-
roknál a köztekinté ly t i sz te le té t és a tö rvények kellő 
ol talmát magának szerencsésen kivivta. 

Kedvező alkalmul kínálkozik ez ugyanis annak 
nyomatékos fölemlitésére, hogy mily helyesen vol t 
gondoskodva az állam méltóságáról és jó lé téről mind-
addig, mig az összes közintézmények összhangzásban 
vol tak a szent vallással ; ennek fölemli tése ugyanis 
ha ta lmasan szól azoknak megczáfolására, akik manap-
ság te l jesen ki aka r j ák küszöbölni a vallást az államból. 

I gen helyes gondola t volt t ehá t t isztelendő test-
véreinktől , az o t tani püspököktől , hogy az i lyen kínál-
kozó alkalmat nem szalaszt ják el, hanem a nevezetes 
eseménynek emlékét a je len idők viszontagságaira 
alkalmazva, fölelevenít ik. 

I smere tes ped ig előt tünk, hogy azon kedvező 
közviszonyok megte remtésében megvan nektek, szent 
Benedek atya tan í tványainak , a maga tok külön része. 
Bőséges t anu l ságo t tesz a tör téne lem arról, hogy nem 
utolsó sorban kell a ti elődeitek buzgolkodásának és 
munká jának tu la jdon í tan i azt, hogy a kathol ikus hi t 
mély gyökereke t ver t és terebélyes fává nő t t a magyar 
nemzetben . 

Nagyon helyesel jük ez okból, hogy ugyanazon 
főpapok hozzád, kedves fiunk, in tézet t közös levelek-
kel épen e napokban mondot ták a ti rendetekről a 
legmegt isz te lőbb í téletet . H o g y ped ig családi dicső-
ségtekről való ezen megemlékezés a közérdeknek hasz-
nára váljék, fö löt te óha j t juk , hogy ez benne tek mind-
inkább fokozza a vallás és haza i ránt való érdemekre 
törekvést . 

Magatok is lá t já tok , hogy mily ir igységgel visel-
t e tnek sokan a kathol ikus hi t iránt , s hogy nem kis-
sebb hősiességet látszik k ívánni annak fentar tása , 
min t k iván t egykor annak meghonosí tása és elter-
jesztése . 

Buzgólkod ja tok tehát , kedves fiaim, és tö reked je -
tek, amint ezt r ende teknek ősi rendel te tése k ívánja , a 
ka thol ikus névnek dicsőségét Magyarország javára , 
szóval, tollal és példaadással , tőletek te lhetőleg fen-
tar tani . 

Az égi malasztok szerencsés jeléül és a mi jó in-
dula tunk bizonyí tékául n a g y szeretet tel ad juk reád és 
összes rendtársa idra apostoli á ldásunkat . 

Ke l t Kómába, szent Péternél , 1900. évi aug. hó 
6-án, pápaságunk 23-ik évében. 

X I I I . Leo pápa s. k. 
* 

Vaszary Kolos herczegprimás aug. 19-én a 
következő távi ra to t in tézte Fehér Ipoly főapáthoz : 

A keresz ténység meghonosí tásának kilencz száza-
dos évfordulóján hazafias kegyelet te l és for ró hála 
érzelemmel emlékezvén szent Benedek fiaira, akik a 
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térítés nagy munkájának hősei vol tak: szivem egész 
melegével kérem a Mindenhatót, tartsa meg és hal-
mozza el áldásaival lelkes utódaikat. 

A nm. püspöki kar nevében 
Vaszary Kolos 

bibornok, herczegprimás. 

KA Tfl. EGYESÜLETI ELET 
es 

KÖZTEVEKENYSEG. 
A budapesti jubiláris nagy napok. 

Tekintsünk röviden végig a magyar keresztény-
ség és a keresztény magyar királyság alapításának 
emlékére szentelt varázsos ünnepen, annak egyes ki-
emelkedőbb akczióin, mert ilyen ünnepe, ilyen napjai 
a magyar katholiczizmusnak nem voltak Mohács óta, 
sőt az Árpádok alatt is alig néhányszor. 

Az elmúlt péntek, szombat, vasárnap és hétfő 
rovatába aranyos betűkkel mesés dolgokat, mennyei 
eszmék reveláczióját, szentséges szent érzelmek és 
eltökélések ragyogó kitöréseit jegyezte fel a keresz-
tény múzsa Magyarország történetének évlapjain. 

Kisértsük meg tömör sorba összeállítani az ese-
ményeket. Mindenek felett uralkodott a háromnapos 
katholikus nagygyűlés. A tagok száma Isten különös 
kegyelméből 4000-re emelkedett. Az első napon, pén-
teken, a Yeni Sanctét Csúszka György kalocsai érsek 
ur tartotta. Mise után a tagok, pápai és nemzeti lobo-
gók alatt vonultak át a fővárosi vigadó pompás nagy 
termébe. Püspök atyáink közöl az első nyilvános 
ülésre megjelentek: Császka érsek, Bende, Babies, Hor-
nig b., Dessewfy, Szmrecsányi, Mailáth gr., Hetyey, 
Csáky gróf püspök urak. 

A jubiláris ünnepségek homlokára mennyei ihlet 
sugarát varázsolta oda Zichy János gróf elnöki megnyitó 
beszéde. Mellékletben teljes szövegében közöljük, a 
nyilvános ülések többi beszédével egyetemben. 

A nagyhatású elnöki megnyitó után a nagygyűlés 
tisztikara közfelkiáltással következőleg alakult meg : 

Fővédnök: Vaszary Kolos herczegprimás. Védnö-
kök: a püspöki kar tagjai. Diszelnökök : Apponiji Al-
bert gr., Batthyány Iván gr., Cziráky Antal gr., Ester-
házy Miklós Móricz gr., Hunyady Imre gr., Mailáth 
György gr-, Pálffy Miklós hg\, Szapáry István gr., 
Zichy Nándor gr. 

A délután ülésező szakosztályok elnökeivó meg-
választották : Apponyi Géza grófot, Margalits Edét , 
Felsmann Józsefet és Giesswein Sándor drt. 

Ezután kijelentette Zichy János gróf, hogy a 
hetvenéves királyhoz a holnapi ünnepi diszgyülésből 
fog a nagygyűlés hódoló iratot intézni s egyúttal 
indítványozta, hogy az első nyilvános gyűlés a követ-
kező üdvözlő táviratot intézze XIII . Leo pápához : 

Szentséges Atya! 
A magyarországi katholikusok, a magyar keresz-

ténység kilenczszázados évfordulója alkalmából orszá-
gos katholikus nagygyűlést tartván, fiúi hódolattal és 
lángoló lelkesedéssel üdvözlik Szentségedet. 

Ez ünnepélyes pillanatokban mély hálával emlé-
kezünk vissza Szentséged nagy elődjére, ki országunk-
nak koronát ajándékozott ós befogadta nemzetünket a 
katholikus népek sorába. 

Szent lelkesedéssel szivünkben, Szentséged trónja 
előtt megismételjük a 900 év előtt elhangzott hűségi 
esküt, hogy mindenkor hivek leszünk hitünkhöz, egy-
házunkhoz és annak fejéhez, a római pápához. Fiúi 
bizalommal kérjük Szentségedet, fogadja atyai szere-
tettel ezen igéretünket és áldja meg drága hazánkat, 

apostoli királyunkat, magyar népünket és buzgó törek-
véseinket. 

Záró aktusban a nagygyűlés térdreborulva fogadta 
Császka György érsek áldását, mire az elnök a gyűlést 
berekesztette. 

Délután 2 órától kezdve a szakosztályok ülései 
következtek, melyekről külön jelentést fogunk adni. 

A második nyilvános ülés délután 6 órakor vette 
kezdetét. Három szónok beszélt : Mayer Béla v. püspök, 
Margalits Ede dr. és Proliászka Ottokár dr. Mindegyikök 
egy-egy külön szónoki genre-t képviselt. 

19-én, a nagygyűlés második napján, a harmadik 
nyilvános ülés egyúttal díszülés volt, a 70 éves apos-
toli király tiszteletére. A szent mise-áldozatot 10 órakor 
Dessewjfy Sándor csanádi püspök úr mutatta be az Urnák. 
Mise után zászlókkal vonultak be ismét a nagygyűlés 
tagjai és vendégei a pápai jel vény nyel és 16 püspökség 
czímerével díszített vigadóbeli nagyterembe. A főváros 
fényes öltözetű huszárjait rendelte ki a redout lépcső-
házába. Főpásztoraink közöl a díszülésen jelen voltak : 
Bende, Meszlényi, Rimely, Pirczák, Szabó, Desseívffy, 
Hetyey, Mailáth gr. püspök urak. 

Nyitányul orgonaszó mellett az opera énekkara 
a hymnuszt énekelte el. Azután következett az ünnepi 
szónok, a katholikus magyarság patriarkája, Zichy N. 
gróf. Legsikerültebb beszédeinek egyikét hallottuk tőle. 
A katholikus hit kátéját ily sikeresen még nem magya-
rázta meg soha. Bátran és világosan beszélt, mint egy 
apostol. Rendkívüli hatást ért el. Még a kongreszszuson 
kivül, ellenesei körében is, hódított. 

A zugó éljenzés csak sokára hallgatott el, aztán 
az elnöklő if j . Zichy János gróf indítványára távira-
ratilag fejezte ki a kongresszus hódolatát a Felségnek. 

Az üdvözlő telegrammot Boromisza Tibor kalo-
csai kanonok, a gyűlés egyik alelnöke olvasta fel : 
„Ő császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb 

kabinetirodájának 
Ischl. 

Császári és apostoli királyi Felség ! Legkegyel-
mesebb urunk ! A magyar katholikusok a magyar 
királyság megalapításának kilenczszázadik évforduló-
ján és Felséged hetvenedik születése napja alkalmából 
országos nagygyűlést tartván, a legmelegebb hódolat-
tal üdvözlik Felségedet. 

Kilencz századon keresztül a magyar katholiku-
sok mindenkor hű és odaadó támaszai voltak a királyi 
t rónnak és soha meg nem ingatható hűséggel áldoztak 
életet és vért a haza jóléteért, a korona dicsőségeért. 

Kilencz századon keresztül Felséged dicső elődei, 
mint egyházunknak legfőbb kegyurai is mindenkor 
legmagasabb jóindulattal jutalmazták ezt a hűséget, 
ezt a benső ragaszkodást fölkent iszemélyük iránt. 
Amidőn tehát a mai napon hálát adva az isteni Gond-
viselésnek, hogy Felséged drága életét idáig megtar-
tani kegyeskedett, a legmélyebb hódolattal üdvözöljük 
Felségedet, mint szent István első királyunk dicső 
utódját. 

Kilenczszáz éves szent koronánknak legméltóbb 
viselőjét egyúttal alázattal kérjük Felségedet, hogy 
katholikus anyaszentegyházunkat legmagasabb védel-
mében, hű magyar katholikusait pedig királyi kegyel-
mében továbbra is megtartani kegyeskedjék. 

Isten áldja, Isten óvja a legelső magyar embert, 
a királyt. 

I f j . Zichy János gróf, 
a katholikus nagygyűlés elnöke. 

A közönség tapssal és folyton harsogó éljenzéssel 
kisérte a távirat felolvasását; a táviratot nyomban el 
is küldték. 

Az ülést a Szózat éneklése fejezte be. 
Délután ismét szakülések voltak. 
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Kongresszusi nyilvános ülés helyet t este 6 órakor 
eucharistikus körmenet volt. H o g y mi volt ez, és mi volt 
általában a nagygyűlés kere tébe beillesztett encharis-
tikus aj tatosság, azt külön fog juk kifej teni . Isten 
csodákat művelt közöttünk. I smét bebizonyult , hogy 
az imádkozó emberek a leghatalmasabbak. Ellenállhatat-
lanok a földön és — a mennyben . 

Vasárnap, a nagygyűlés harmadik napján volt a 
hivatalos záró ünnep. Reggel 8 órakor volt Te Deum. 
Mailáth gr. püspök ur pontifikált . Ekko r folyt le a 
kongresszusnak Is ten előtt legkedvesebb aktusa, 4200 
hivőnek közös áldozása. 

A negyedik és egyúttal bezáró nyilvános ülés a 
vigadó nagytermében, a már állandóvá lett fénynyel 
folyt le a püspöki kar tag ja inak jelenlétében. 

Az ülésnek 4 szónoka volt. Zlinszky J ános dr a 
katholikusok társadalmi feladatairól beszélt, Mihályfi 
Ákos dr a kath. egyetem ügyét fe j te t te ki, Giesswein 
Sándor dr a keresztény socialis mozgalom ügyében 
buzdítot t . Zichy Nándor gróf szónoklata a kath . hit-
élet fejlesztéséről méltó befejezése volt a nagygyű-
lésnek. 

A záró áldást Rimely Károly dr beszterczebányai 
püspök úr adta a nagygyűlésre. 

Es ezzel úgy látszott, min tha a jubi lár is ünnep-
lés be lett volna fejezve. Pedig korántsem volt. A záró-
üléssel párhuzamosan kimondhatat lan fontosságú aktus 
folyt le Budavárában. A királyi palota renovált kápolna 
oltárait ekkor szentelték fel Bende, Hetyey és Boltiáár 
püspök urak. I t t őrzik szent Is tván jobbjá t , i t t nyíl-
nak meg a magyar országgyűlések, ha megtar t ják a 
hagyományt, imával. Ehhez a szenthelyhez tehát az 
ország sorsa van kötve. I lyen eszmékkel foglalkoz-
tunk, ebben az i rányban imádkoztunk, kik e neveze-
tes szentelésen jelen voltunk. 

A jubi leumi nagy ünnepségbe nagyszabásuan olvadt 
be a Szent-Is tván napi prosessió és áj tatosság. Ezidén 
a király is képviseltet te magát, még pedig a ra jon-
gásig szeretett József f h g által, és a püspöki karból is 
sokan megjelentek. Különös tisztelettel kell említeni 
gör. szert, püspökeink megjelenését . A jelen volt püs-
pök urak fényes sora ez volt : Mailáth Gr. gr. és Hetyey S. 
püspök urak, azután Bende és Bimely püspök urak, 
Mihályi érsek és Pável püspök ur, Szabó és Radu püspök 
ur, Fehér Ipoly főapát és Szmrecsányi püspök ur, Firczák 
és Hornig b. püspök urak. Császka Gry. kalocsai érsek 
ur pontifikált, fáradhata t lan i f j ú hévvel és lelkesedéssel. 
Jubi leumi szónok az esztergomi főkápta lan egyik disze, 
dr. Walter Gyula volt, igazi főpapi ihlettel és fenséggel. 

Ugyancsak szent Is tván napján folyt le a Sz. I 
T. dísztermében a növendókpapság országos jubiláris 
ünnepélye az általunk már ismerte te t t p rogramm szerint, 
Eirczák és Mailáth gr. püspök urak jelenlétében, igen 
szépen, a kath. egyházra nézve Magyarországban szebb 
jövőt igérve. 

A jubiláris ünnepségek sorát végleg az országos 
katholikus legényegyesület esti ünnepélye zárta be, 
Szmrecsányi Pál és Mailáth Gr. gr. püspök urak 
jelenlétében. 

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

terjesztésére a szent-jobbi apátságot dr Fraknói Vilmos 

arbei czimzetes püspök s nagyváradi latin szertartású 
székes káptalani kanonoknak adományozom. 

Kel t Ischlben, 1900. évi augusztus hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Szentséges atyánknak 19-én volt nevenapja. 

Ez alkalommal, de máskor is örökké, szivünk egész 
erejével igy imádkozunk az egyházzal : 

0REMUS 
PRO PONTIFICE N0STR0 LEONE 

DOMINUS CONSERVET EUM 
ET VIVIFICET EUM 

ET BEAT UM FACIAT EUM IN TERRA 
ET NON TRADAT EUM 

IN ANIMAM INIMICORUM EIUS. 

— A herczegprimás jubileumi alapítványa. Vaszary 
Kolos bíboros herczegprimás nagyszabású alapítványá-
val is emlékezetessé t e t t e a magyar kereszténység és 
királyság megalapí tásának kilenczszázéves jubileumát. 
Abiboros egyházi ej edelem ugyanis kulturális és emberba-
ráti czélokra 120.000 koronát adományozott . Ez összegből 
30.000 koronát szánt az Esztergomban nyi tandó katho-
likus taní tói árvaház alapjára, cO.OOO koronát a módosi 
római katholikus leánynevelő intézetre, 40.000 koronát 
nőnevelési czélokra, 5000 koronát Esztergom város sze-
gényeinek, 5COO koronát a budapest i tanoncz-egyletnek 
és 10.000 koronát a budapest i gyógyí thatat lanok kór-
házára. 

— Bold. Steiner püspök volt tudvalevőleg kisze-
melve arra, hogy szent Is tván napján ezidén Budavá-
rában szent beszédet mondjon. Ot kórtér fel Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur. Ké-
szült is rá a boldogult szokott lelkiismeretességgel. 
Jegyzetei ott maradtak asztalán, feldolgozatlanul. Hogy 
mily mélyreható lett volna e püspöki beszéd, muta t j a 
a beosztás, melyet a boldogult püspök papírra vetet t . 
Er re a három kérdésre felelt volna a beszédben. Volt-e, 
van-e, lesz-e szüksége Magyarországnak a keresztény 
vallásra ? 

— A pápa áldása országos ünnepi nagygyűlése 
távirat i lag hódolatát fejezte ki XI I I . Leo pápának. A 
hódoló üdvözlésre a következő távirat i válasz érkezet t : 
Báró Hornig Károly veszprémi püspök 0 Exczellencziá-
jának Budapest. A magyar katholikus tanitók kon-
gresszusának, mely most ülésezett, szeretet- és hódo-
latnyilvánitását a Szent Atya kiválóan kegyesen fogadta 
s ezért köszönetet mondva, a kért apostoli áldást atyai 
szivének szeretetével küldi. Rumpolla kardinális. 

Köszönetet mondva Valnicsek Béla hi t tanár 
úrnak a lapnak távollétemben lelkes és ügyes szerkesz-
téseért, a lap szerkesztését a mai számtól kezdve újból 
átvet tem. Breznay. 

A szerkesztő telefonja. 
Dr B. D én. A dolog megállapodás szerint fog 

lefolyni. Egy kis akadály volt. — Dr Cs. P. J. Köszönettel átvet-
tem. — Sz. G. Megkapja. — B E A költeményt elkésve kaptam 
kézhez. Esztendőre, ha Isten éltet. 

TARTALOM. Vezereszmek és Tanuimanyok. Szent beszéd. — Egyházi Tudósitáiok. E g e r : A kereszténység kilenczszázados jubileuma. — 
P a n n o n h a l m a : XIII. Leo pápa levele a magyar sz. Benedek-rendiek fejéhez. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység• A 
bpesti jubiláris nagy napok. — Hivatalos. — Vegyesek.— Melléklet: Az orsz. kath. ragygyülés nyilvános ülésein elmaradott beszédek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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/ \ z o r s z á g o s kath. na^y^yï i lés 

nyilvános ülésein elmondott beszédek. 

E l s ő n y i l v á n o s ü l é s . 

Ifj. Zichy János gróf megnyitója. 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Ez volt az egybe-
gyűltekhez első szava Zichy J ános grófnak. 

— Mindörökké Amen! felelt rá ezer torok. Halk 
hangon kezdte beszédét a kathol ikus ügyek fiatal 
korában is már sok érdemeket szerzett vezérférfia. 
Aztán mondatonként emelkedet t lelkesedése és páthosza. 
Tüze, heve magával ragadta hallgatóságát , amely 
sürün tomboló tetszéssel szakitotta meg fontosabb ki-
jelentéseit . A beszéd tel jes szövege a következő: 

Dicsértessék a Jézus Krisz tus ! Nagyméltóságú 
védnöki kar ! Mélyen tisztelt kathol ikus nagygyűlés ! 
Örömmel üdvözlöm a kathol ikus nagygyűlés t főváro-
sunkban, az ország szivében, akkor, midőn a keresz-
ténység kilenczszázadik évfordulója alkalmából e sziv 
örömtől repes és hangosan dobog. Örülünk, mélyen 
t. katholikus kongresszus, hogy te tsze t t az isteni 
Gondviselésnek megengedni azt, hogy majd ezeréves 
viszontagságos mul t u tán ma is ugy ragyogjon a 
kereszt Szent Is tván koronáján, mint a mily ragyogón 
szórta maga körül sugarait akkor, amidőn Szilveszter pápa 
azt első királyunk koronájára tűzte. (Elénk éljenzés.) 

A kilenczszáz éves kereszténység születésnapja 
egybeesik a magyar állam létének kilenczszázadik év-
fordulójával és a magyar királyság létezésének kilencz-
századik esztendejével. Van tehát okunk örülni nekünk, 
magyar katholikusoknak, mer t bennünke t az a tuda t 
és az a meggyőződés tölt el, hogy valamint a magyar 
királyság megalapításában legnagyobb része a katho-
likus egyháznak volt, éppúgy, mélyen t. kathol ikus 
naggyülés, ezen királyság kilenczszáz éves fennmara-
dásának oka az az erkölcsi erő, melyet a katholicziz-
mus ethikai tar ta lma kölcsönzött ennek a hazának. 
(Elénk tetszés, éljenzés és taps.) 

Ez a nagygyűlés nem akar más lenni, t. közönség, 
mint a kathol ikus lelkesedés kifejezése, mintegy hála-
ima Is ten trónusához, hogy 900 éven át megőrizte az 
anyaszentegyházat e hazában, hogy még ma is áll a 
katholiczizmus és hogy hatalmas hul lámokban höm-
pölyög tova a legutóbbi időben a katholikus társadalmi 
élet, mely eddig még nem muta to t t életerőt f e j t ki. 
Fentar tani , felvirágoztatni a katholiczizmust e hazában, 
nem más, t. katholikus kongresszus, mint megerősiteni 
a leghatalmasabb ál lamfentartó orgánumot. (Igaz ! Úgy 
van !) megtámasztani azokat a márvány pilléreket, me-

lyeken a 900 éves magyar királyság nyugszik. (Úgy 
van ! Zajos éljenzés.) 

Midőn 900 évvel ezelőtt szent Is tván első királyunk 
belátta, hogy e haza fenmaradásának érdekében szük-
séges államot alkotni és egy királyságot alapítani, 
nem a Kelethez fordult , a mely a maga pompájában és 
hatalmában oly kecsegtetően in tegete t t felé, hanem a 
Nyugathoz, Bómához, a pápához (Elénk éljenzés), a 
katholikus világ fejéhez (Éljenzés) és a szent koroná-
val fe jén és az apostoli kettős kereszttel kezében meg-
kezdte a tér í tésnek nagy munkájá t . A katholikussá let t 
miveletlen népből idővel művelt polgárok váltak, akik 
a király iránti hűséget az ú j vallással, a hazaszeretetet 
az ú j hittel szivták magukba. (Elénk tetszés.) Es azóta, t . 
katholikus kongresszus, a katholiczizmus volt az a szilárd 
bástya, amelyen a t rón rendi thetet lenül állott, az a ki-
apadhatat lan forrás, amelyből tudomány és műveltség 
fakad t ; (Igaz! Ugy van!) az az ellenállhatatlan varázs-
hatalom, amely elválaszthatatlanul egyesi tet te egymás-
ban a vallásosságot a honszerelemmel. (Elénk tetszés 
és éljenzés.) 

Yan-e, t. katholikus nagygyűlés a világon egy 
hatalom, amely ezzel az erővel mérkőzni tudot t volna ? 
Képzelhető-e valami, ami oly átalakitólag lett volna 
képes hatni egy művelet len népre, erkölcseire oly 
nemesítőleg, szenvedélyeire oly csillapitólag, érzelmeire 
oly felemelöleg, elméire oly felvilágosítólag, mint a 
katholikus vallás, amely el tekintve erkölcsi tartalmától 
el tekintve a tar ta lmát képező és a világot megváltó 
igazságtól, mindezeken kivül még államalkotónak és 
ál lamfentar tónak is bizonyult . (Hosszas, élénk tetszés, 
helyeslés, éljenzés és taps.) 

Ezért , t. katholikus kongresszus, mai felvilágoso-
dott gondolkozóink, akik a katholikus hi tben a babo-
náknak gyű j t eményé t vélik látni és el szeretnék törülni 
a katholikus egyházat a föld színéről, gondol ják meg, 
lapozzanak vissza a kilenczszázéves keresztény Magyar-
ország történelmének könyvében és be fogják látni, 
hogy szeretettel, tisztelettel, hálával tar toznak a katho-
likus egyháznak, mert ő volt az erkölcsi, ő volt a 
második honfoglaló és mindannyian annak ma hazánkat 
köszönhet jük. (Elénk éljenzés.) 

Az én véleményem szerint, t. katholikus nagy-
gyűlés, nemcsak az államoknak alapja, hanem a mű-
veltségnek fokmérője is az erkölcs. (Ugy van ! Elénk 
éljenzés.) Hiába hivatkoznak tehát példás műveltségére 
oly nemzeteknek, amelyek el vannak vadulva erköl-
csileg! Nem művel tség az, hanem egy külső csillogó, 
ragyogó máz, (Igaz ! Ugy van !) amelyben tar talom 
nincsen, "Vagy nagyon értéktelen tartalom van. (Ugy 

* 
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van!) még pedig azért, t. uraim, mert a külső máz 
alatt lappangó erkölcstelenség mindig ú j ra ós ú j ra 
megmételyezi, megront ja az állami és a társadalmi 
«letet, amely a maga ragyogása és pompája daczára 
végre mégis össze fog omolni. (Igaz ! Ugy van ! Elénk 
tetszés.) 

Ezeknek előrebocsátása után, t. közönség, kutatom 
a valódi, az abszolút, a változhatatlan erkölcsnek föl-
tételét és alapját. És it t egybevetve mindazt, amit a 
bölcsészek, a psychologusok, az államtudósok e téren 
összműködésbe hoztak, arra a meggyőződésre ju tok , 
hogy az alkuvást nem tűrő erkölcsnek alapja nem 
lehet más, mint a pozit ív keresztény hit. (Hosszas, 
lelkes éljenzés, tetszés és taps.) azért, mert az változ-
hatatlan. A pozitív keresztény hit pedig csakis a katho-
likus vallás, azért, mer t a donnatikus alapon állva, 
hajszálnyira sem tér t el azon alaptól, amelyre Üdvö-
zítőnk alapította. (Élénk tetszés és éljenzés.) Az a 
vallás, mely változhatatlan, lehet tehát nézetem és 
meggyőződésem szerint alapja és őre egy változhatatlan 
erkölcsnek. (Ugy van ! Élénk tetszés és éljenzés.) Az 
abszolút erkölcsösség tu la jdonosának csak oly nemzet 
mondható, amely a pozitív hi tet nem csak vallja, hanem 
aszerint is él. (Élénk éljenzés.) Ez t a bölcseleti felfo-
gást vallotta magáénak Szent Is tván első királyunk, 
amikor minden államnak alapkövét, az erkölcsöt, a 
legszilárdabb, a változhatlan alapra, a katholikus 
hitre helyezte. (Élénk tetszés.) Azóta, t. nagygyűlés, 
nem is tudta a katholikus Magyarországot megdönteni 
sem a vallástalanság, sem az erkölcstelenség, mert erős 
volt az alap, amelyre ál lamiságunk fekte tve lőn és 
szilárd s erős volt a kéz, mely azt lefektette. Igy fel-
vértezve a katholikus Magyarország átélte a tatárok 
pusztí tását , átélte a reformácziónak átalakító befolyását, 
átélte a török uralmat, átélte a Josephinismus befo-
lyását és átélte a legutóbbi idők egyházpolit ikai radi-
kális akczióját is és az én véleményem szerint ki fog 
birni mindent, amíg a társadalom egy csoport ja is sor-
falat képez a Szűz Anya zászlója alatt, (Szűnni nem 
akaró lelkes éljenzés és taps.) amíg a nemzet hű marad 
kipróbált katholiczitásu dinasztiájához, addig, amíg el 
nem hal tel jesen emléke első nagy államalkotó kirá-
lyának, ki csak azért volt igazán nagy, mert szent is 
volt . (Élénk tetszés és lelkes éljenzés.) 

Valamint tehát, t. uraim, a magyar állam bölcsője 
a katholiczizmus volt, ápolója és fej lesztője pedig az 
egyház, éppen ugy a magyar állam további fentar tója 
első sorban csakis a katholiczizmus lehet, (Igaz ! Ugy 
van!) erkölcsi vezetője pedig az egyház. (Élénk éljen-
zés.) Ez, t isztelt kathol ikus kongresszus, nem légből 
kapot t tétel, hanem a történelem tanúságaira alapitott 
következtetés, melyet mai létünk bizonyit és kilencz-
száz év összes tapasztalatai bizonyitanak. 

A kathol ikus hi téletnek tehát virágoznia kell, ha 
azt akarjuk, hogy a katholiczizmus erkölcsi befolyását 
oly mérvben és oly módon gyakorol ja a magyar állami 
életre, amily mérvben és módon azt gyakorolni kell, 
hogy az állam erkölcsi alapját tovább is megőrizhesse. 
(Hosszas élénk éljenzés.) 

Akkor, t isztelt nagygyűlés, amikor Magyarország 
egy katholikus állam volt, nem érezték szükségét annak, 
hofiv a katholiczizmus társadalmilag szervezkedjék, 
hiszen a katholikus szellem lengte át az állami élet 

j összes funkczióit , ma azonban, t isztelt kongresszus, 
midőn a magyar állam fogalmából kiküszöböltetett a 
katholiczizmus fogalma, amikor a vallások viszonossága 
következtében nem létezik vallás, melyre az állam 
erkölcsi szempontból támaszkodhatnék, ma igenis nagy 
szűkség van arra, hogy azok az erők, amelyek azelőtt 
extenzive, de közvetetlenül ha to t tak és folytak be 
erkölcsileg az állami életre, ma közvetve bár, de társa-
dalmilag annál intenzivebben gyakorolhassák erkölcsi 
hatásukat . (Elénk tetszés és éljenzés.) Vannak azonban, 
fájdalom, irányzatok és törekvések ebben a hazában, 
t isztelt kongresszus, melyek a katholikus erkölcsi erők 
ezen ható működését bizonyos mértékben megbénitani 
akar ják . E g y mód, melylyel elleneink ezt az utolsó 
évt izedben elérni igyekeznek, az, hogy minden par 
exczellencze katholikus társadalmi kérdést egy politikai 
kérdéssel és minden katholikus irányba gravitáló poli-
tikai kérdést egy vallási kérdéssel akarnak agyonütni . 
A polit ikát kijátszszák a vallás ellen és a vallást a 
poli t ika ellen, csak azért, hogy a katholikus irányzat 
az állami életben megbénit tassék, minden katholikus 
társadalmi akczió pedig keletkezésének első stádiumá-
ban képtelenné tétessék. (Ugy van ! Élénk éljenzés.) 

T. katholikus kongresszus ! H o g y az illetők miért 
félnek, hogy az illetők minő veszedelmet sej tenek a 
magyar állammal egykorú katholikus irányzat fellen-
dülésében és megerősödésében, azt én, mint hű polgár, 
és jó hazafi, megérteni és felfogni egyáltalában képte-
len vagyok. (Tetszés.) 

T. u r a i m ! A modern eszmék, a melyek függet-
lenitő törekvéseikben elválasztották az embert az Isten-
től, az erkölcsöt a vallástól és az államot minden egy-
házi befolyástól elzárták, egy ú j tekintélyt állitottak 
fel : a vál tozhatat lan, az isteni helyébe az egyént. Erre 
az egy tekintélyre épült az utóbbi időben az erkölcsi 
világrend egy tel jesen materialis alapon. 

Fá jda lom, Mária országa sem tud ta magát eman-
czipálni e modern irányzattól, úgyannyira, hogy Szent 
I s tván szelleme ma már, fájdalom, csak a tradiczióé 
és azokat az elveket, melyeken a magyar állam épült, 
fájdalom, már csak az emlékezet s a tör ténelem őrzi. 
A felett, ami megmaradt abból, amit a nagy király 
belehelt ebbe a kilenczszáz éves államba, ami abból az 
időből a szent koronának fényt, a t rónnak nimbuszt 
kölcsönöz, — afelett ma már csak a katholikus társa-
dalom őrködik, ő a letéteményese az őserőnek, mely 
államot alkotott és fentar tot t , őre annak a tradiczióvá 
vált szellemnek, mely művelt té és nagygyá te t te a 
magyart . (Hosszas, élénk éljenzés.) 

Az emberi szellemnek azonban, t. nagygyűlés, az 
a tulajdonsága, hogy ha egy irányban elindul, nem áll 
meg félúton, ha egy alkotásba kezdett, azt be is 
akar ja fejezni, ha egy tételt falállitott, úgy le akar ja 
annak vonni annak összes konzekvencziáit . Ezért ve-
szélyes, t. uraim, az egoisztikus elv, melyre hivatkoz-
tam, amelynek nyomán elindult a gondolkozó emberi-
ség. Is ten tudja , hol fog megállani, Isten tudja , hova 
fog jutni . Is tentől elválva, azt se j t jük ugyan, de ki 
nem számithatjuk, mi lesz az emberiségből, ha oda 
ju t , hogy önmagán kivül más tekintélyt elismerni nem 
akar. 

P e d i g oda fog jutni , mennél inkább elválnak az 
államok a pozitiv hit alapjától, mennél inkább elho-
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mályosodik az isteni tekintély napja az emberek előtt 
és mennél inkább megnehezítették a vallási társada-
lomnak és különösen a katholikus társadalomnak köz-
vetlenül, vagy közvetve erkölcsi tekintetben behatni 
az állami élet összes funkczióiba. (Igaz ! Ugy van ! 
Hosszas, lelkes éljenzés.) 

Ezek, t. kongresszus, nem hipothézisek, ezek nem 
fantomok, melyeket a beteges intoleranczia szül, a 
történelemből merithetjük a tapasztalatokat és a min-
dennapi élet folyton ismétlődő, országot-világot ren-
dítő katasztrófái bizonyitják. Az emiitettem beteges 
átalakulása az uralkodó eszméknek veszedelmes kór-
anyagot halmoz fél. Midőn az erkölcsi érzés elenyész-
tésével a szeretet gyűlöletté fajult, a remény kétség-
beeséssé, a hitből pedig tagadás válik, meg van a tár-
sadalom halála pecsételve, mert a betegséget gyógyí-
tani talán már nem is lehet. (Igaz ! Úgy van ! Elénk 
helyeslés.) Ha igy haladunk tovább, maholnap ebben 
a stádiumban leszünk. Az a genfi tőr és az a monzai 
golyó eléggé hangosan, — fájdalom, elég véresen — 
bizonyitják. (Igaz! Ugy van!) 

Sajátságos dolog, t. nagygyűlés, hogy éppen most, 
midőn annyian foglalkoznak a társadalmi kérdések 
megoldásával, hogy még azok között is, kik mélyre-
ható nagy eszmékről elmélkednek, mily kevés alapos-
ságot találunk ; azok is, kik az emberiséget mozgató 
nagy kérdéseket tárgyalják, többnyire dilettánsok és 
ezért nem tudnak behatni a problémák legmélyére. 
Ennek oka, nézetem szerint az, hogy az emberiségből, 
mely önzéssel táplálkozik, kiveszett az objektivitás 
érzése, az egyes gondolkozó elmék, a létért való anya-
gias küzdelemben elmerülve, nem állanak már kellő 
összeköttetésben a társadalommal ; többnyire csak egy 
czél lebeg az emberek előtt : magunknak és bizo-
nyos szük korlátok közé szorított pártoknak vagy 
osztályoknak szolgálni. (Tetszés.) Tágítani kell tehát 
az emberi sziveket ! Nem csak hitre, hanem sok, igen 
sok önzetlen szeretetre is van szükségünk, mert ez 
lassan kihal az emberiség szivéből s a meleggel együtt 
elhalnak azok az illatos szép virágok, melyek az em-
beri élet költészetét képezték, (Riadó tetszés és taps), 
melyeknek bája és illata felemelték a kedélyeket, fel 
a magasba, Isten t rónja fölé, oda, ahol béke, engesz-
telékenység és örök szeretet honol. (Elénk tetszés, 
éljenzés és taps.) 

Ilyen alkalmakkor, t. nagygyűlés, mint a mai, 
midőn érezzük, hogy lelkünk fölfelé tör a magasba, 
szivünk tele van a hálával és gondolkozásunknak vilá-
gosságot ad az az örök fény, melyet isteni Gondvise-
lésnek neveznek, ilyen alkalmakkor kell — tudatában 
azon jótékonyan ható, államot és erkölcsöt fentartó 
erőnek, mely a katholiczizmusban van — hogy össze-
tartásunkat megpecsételjük ; kell, hogy ú j ra meg-
esküdjünk, hogy hű fiai maradunk egyházunknak, hü 
polgárai Szent István országának, hű alattvalói a szent 
király méltó utódjának. (Hosszas lelkes éljenzés.) 
Fogadjuk meg ma, hogy ha már nem tudtuk meg-
őrizni azon ősi jogokat, melyeket a katholikus egyház 
e hazában történet alapon bírt Szent István óta, leg-
alább megőrizzük a szent tradicziókat és őrei mara-
dunk annak a szellemnek, mely a magyarnak hazát, 
a magyar államnak tartalmat, a magyar király koro-
nájának fényt és ragyogást kölcsönöz. (Viharos tetszés. 

Zajos éljenzés és taps.) És fogadjuk meg ez alkalom-
mal, t. nagygyűlés, azt is, hogy mi, a magyar katho-
likus társadalom hivő csoportja, egymástól soha e inem 
válva, zárt sorokban fogjuk mindig körülállani a szent 
Szűz zászlaját és minden cselekvéseinkben, ugv is. 
mint magánemberek, ugy is, mint honpolgárok, soha 
el nem feledjük azt, hogy Szent István ezen szép 
hazát Krisztus Anyjának, az angyalok királynéjának 
ajánlotta fel. (Hosszantartó zajos tetszés, éljenzés 
és taps.) 

Ezen szent érzelmektől és a legnemesebb haza-
szeretettől áthatva üdvözlöm Önöket, t. uraim s a mai 
katholikus kongresszust megnyitottnak nyilvánítom. 
(Perczekig tartó zajos tetszés, meg-megujuló lelkes 
éljenzés és taps.) 

Második nyilvános ülés. 

Első nap délután 6 órakor a Vigadó termei ismét 
megteltek közönséggel. Még többen voltak mint dél-
előtt és különösen sokan jöttek el a főváros előkelő 
hölgyei közül. 

A gyűlést if j . Zichy János gróf nyitotta meg. 
Felolvastatott a bíboros herczegprimás következő 
sürgönye : 

Országos katholikus nagygyűlés elnökségének 
Budapest, Molnár-utcza 11. 

Gyengélkedő állapotom akadályoz az országos 
katholikus nagygyűlésen személyesen résztvehetni. 
Őszinte örömmel üdvözlöm az egybegyűlteket és mű-
ködésükre Istennek bő áldását kérem. 

Vaszary Kolos bibornok 
herczegprimás. 

Felolvastatott Apponyi Albert gróf távirata, mely-
lyel a katholikus kongresszust üdvözli és bejelenti, 
hogy vasárnap azon megjelenik. 

Ezután Mayer Béla v. püspök tartott nagysza-
bású előadást a katholikus iskolaügyről. A beszéd 
igy szól : 

Mayer Béla v. püspök ur beszéde. 
M. t. kath. Nagygyűlés ! 

Legyen szabad mindenekelőtt is hálás köszö-
netet mondanom azon kitüntető figyelmességért, mely-
lyel a m. t . Elnökség megbízni kegyeskedett ; hogy 
ezen kath. nagygyűlésen néhány szót szóljak „a kath. 
nevelés" ügyéről. 

Megvallom, nagy örömmel fogadtam e kegyes 
megbizást, mert ezzel alkalom adatott nekem ; hogy 
it t az ország fővárosában, az ország szine előtt nyil-
vánosvallomást tehessek arról, hogy katholikus vagyok ; 
hogy hitemért élek, halok ; hogy e hitem szerint az 
egyház és haza közös érdekeinek szolgálhatni, értök 
küzdeni, értök tűrni, szenvedni kiváló szerencsémnek 
tartom. 

Nem kérkedés mondatja velem e vallomást, hanem 
inkább azon erős meggyőződés, hogy ezzel is a kath. 
nagygyűlés legfőbb czéljának felelek meg, amely nem 
lehet más : mint hitünk nyilvános és bátor megvallása ; 
hitünk érdekeinek szent szolgálata és ezúton is hazánk 
javának előmozdítása. 

Ugy tudom, hogy ily nyilvános hitvallomás 
alkalomadtán szoros keresztény kötelesség is. E köte-

* * 
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lesség teljesítését elvárják tőlünk a magyar kath. hivők 
milliói, kiknek mi példaadással tartozunk ; kik csak 
akkor fognak minket követni, ha tényleg is vezetjük 
őket. Ily nyilvános hitvallomással tartozunk önbecsü-
lésünknek is, mert még elleneseink tiszteletét is csak 
u g y vivjuk ki, ha látják, hogy bennünket a hit dolgá-
ban is férfias nyíltság jellemez. 

Nyíltan valljuk meg hitünket, mert ezzel hazafiúi 
kötelességet is teljesítünk. Mi katholikusok egyházunk 
és hazánk érdekeit sohasem különítjük el egymástól ; 
mi mindkettőnek szolgálni, hasznára válni — nemcsak 
vallásos, hanem hazafias kötelességnek is tar t juk. 

Nincs nekünk semmi okunk ; kath. vallásunkat 
szégyenleni; sőt ha a múltba visszatekintünk, jogosult 
büszkeséggel utalunk azon kétségtelen történeti igaz-
ságra, hogy a mi vallásunk volt az, mely a magyar 
nemzet bölcsőjét r ingat ta ; művelődését évszázadokon 
keresztül egyedül dajkálta ; állami életének mindmáig 
bevált alapjait lerakta; társadalmi életünk legkimagas-
lóbb alakjait nagyra nevelte, nagy tettekre buzdította ; 
a mi vallásunk volt az, melyet első szent királyunk 
magával fejedelmi trónjára emelt; és a mi vallásunk 
buzgólkodásában nyerte ő egyházunk fejétől a koronát, 
melyet az apostoli erények és érdemek dicskoszorujá-
val fölékesített, a miért mi azt manap is szent koro-
nának nevezzük. 

E koronával a magyar nemzet és magyar kath. egy-
ház egymással a legszorosabb frigyre léptek és a történe- ! 
lem igazolja, hogy: mig e szent frigyhez híven egymást 
támogatták, egymást védték, addig egymásnak hasznára 
is váltak, egymásnak dicsőségét is előmozditották. Most, 
midőn e korona és a vele szorosan egybeforrt magyar 
katholiczizmus kilenczszázados évfordulóját ünnepeljük, 
miért ne dicsekednénk azoD kétségtelen történeti igaz-
ság nyilt hangoztatásával, hogy a magyar nemzeti élet 
fénykora azon időre esik, midőn a „szent kereszt és a 
haza védelmében" a magyar ősök és hősök világbámulta 
vitézségöket a keresztény vallás erényeivel megedzették 
és megszentelték. 

E kath. nagygyűlésnek bizonyára nincsen haza-
fiasabb törekvése, mint a multak dicső példáin épülve 
és okulva odahatni, hogy újra föléleszsze, nagyra 
növeszsze és terjessze azon nemzetföntartó keresztény 
erényeket, melyeknek hazai történetünk legdicsőbb 
lapjait köszönhetjük; amely erényeknek újra való 
érvényesülésétől remélhetjük egyedül hazánk felviru-
lását, nemzetünk szebb és dicsőbb jövőjét . 

Ugy hiszem, hogy ezen nemcsak keresztény, hanem 
hazafias czélnak örvendetes valósitására első rendben 
a kath. nevelés is hivatva van. 

Midőn itt a kegyes megbízáshoz képest a ker. 
kath. nevelés érdekébeu gyenge szavamat fölemelem, 
nehogy félreértésre alkalmat szolgáltassak, kénytelen 
vagyok előre is kijelenteni, hogy engem semmiféle 
elfogultság sem vezet az iskoláknak bármilyen jellege 
iránt ; sőt én csak épülni és lelkesedni tudok azon, 
hogy ma az állam, a községek, a magánosok százado-
kon át nem tapasztalt áldozatkészséggel is fordulnak 
a népnevelés érdekei felé és az erre első rendben hiva-
tot t és illetékes legfőbb nevelővel, az egyházzal vetél-
kedve azon fáradoznak, hogy a közművelődés minél 
szélesebb körökben terjedjen, minél magasabb fokra 
emelkedjék. 

És azért az iskolának bármely jellege iránt teljes 
közömbösséggel tudnék viseltetni, illetve irántunk 
egyformán lelkesedni, ha meg tudnék arról győződni, 
hogy az iskolák különféle-jellegei csak amolyan külön-
féle elnevezései a nevelési tényezőknek, akik különben 
mind egyetértőleg arra törekszenek, hogy az ő isko-
láikban is az i f júság necsak tanittassék, hanem szorosan 
valláserkölcsi nevelésben is részesittessék. Minthogy 
azonban erről nem tudtam meggyőződni, sőt az ellen-
kező tapasztalatok inkább arról győztek meg, hogy a 
különféle jellegek épen valláserkölcsi szempontból lénye-
ges különbséget is je lentenek: ép azért velők rokon-
szenvezni sohasem tudtam — nem az ő külön jellegök, 
hanem külön irányuk és külön szellemök miatt, amely-
lyel a valláserkölcsi nevelés czéljai sehogy sem egyez-
tethetők össze. 

Ezt a czélt csak az úgynevezett felekezeti isko-
lákban látom biztositva ; midőn tehát egész meggyőző-
désemmel csakis ennek párt jára állok: akkor voltaképen 
nem az ilyen iskola jellegeért, hanem a benne biztosi-
tott valláserkölcsi neveléseért buzdulok és lelkesedem. 

Századokon, sőt mondhatnám évezredeken át az 
volt a neveléstudomány alapdogmája, hogy sikeresen 
csak ugy lehet nevelni, ha a tanitást és nevelést egy-
aránt valláserkölcsös szellemben gondozzák, vallás-
erkölcsös alapra fektetik. 

Voltak ugyan minden időközökben, kik maguk is 
hit nélkül szűkölködvén, a neveléstudományból a vallást 
száműzték s ilyes vélekedésöket bölcsészeti rendszerbe 
is foglalták. Habár számos követőkre találtak, törek-
vésök sikere az elmélet határain tul mégsem ter jedt s 
a nevelés hivatott tényezőit elméletök gyakorlati alkal-
mazására megnyerniök nem sikerült. Állam, társadalom, 
család, iskola azon erős meggyőződésben maradtak, 
hogy a sikeres nevelésnek elengedhetetlen követelménye 
a vallásos szellemben való oktatás. 

A fölött pedig épen soha sem volt kétség, hogy 
a nevelési tényezők összetartása és egyetértése nélkül 
komoly nevelésről szó sem eshetik. 

Ma másként áll a dolog. Az elmélet gyakorlattá 
vált. Állam és társadalom vallási jellegükből kivetkőzve 
a hitvallásos iskolákat inkább csak tűrik, mintsem 
pártolják, rokonszenvökkel és segélyökkel azon iskolák 
felé fordulnak, melyeknek nincsen vallásuk, vagy, mint 
manap mondani szokás; nincsen felekezeti je l legök; a 
hol a hit- és erkölcstannak legfeljebb tantárgyi kultu-
rális jelentőséget tulajdonitanak, a vallást azonban 
nevelési szerepétől megfosztották s azt az úgynevezett 
fölvilágosodás és tudomány számára elkobozták. — 
Szóval: nevelnek vallás nélkül, nem vallásos szellemben. 

Teljesen osztozunk e kifakadások fájdalmában, 
midőn ezekben a vallástól elfordult iskolának s a hite-
vesztett társadalomnak szomorú képét látjuk ; de egy-
ben örömmel üdvözöljük a mindinkább megujuló pana-
szokban azon jelenségeket, melyek arra látszanak 
mutatni, hogy társadalmunk már megunta a vallás-
nélküli nevelés erkölcsrontó kisérleteit és azt a káté 
egyedül biztos alapjaira visszahelyeztetni óhajt ja. 

Örömünket azonban nagyon csökkenti azon több 
mint sejtelem ; hogy a társadalom erkölcsi nyomora 
által megdöbbent elmék magábaszállása nem egészen 
őszinte, inkább kényszerült s egyelőre legalább csak 
arról bizonyít, hogy a vallást az iskolákban, a társa-
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dalomban ugyan szükségesnek látják, de csak annyiban, 
a mennyiben annak gyakorlati hasznát is vehetni remélik. 
Nehogy a különben is hosszura nyúlt előadásomat 
még továbbra ís kitérjeszszem, tartózkodom attól, hogy 
bővebben kimutassam az ilyen fölfogásnak erkölcstelen 
voltát s bizonyitgatni sem akarom, hogy mily sok ki-
hágás ós bűntény származik szükségszerüleg abból, 
hogy ha az emberek csak annyiban birnának vallással, 
amennyiben annak ideiglenes előnyeit és hasznát élvez-
nék. Azt sem akarom itt részletesen kimutatni, hogy 
ez a fölfogás mily sértő, különösen a mi vallásunk örök 
igazságain alapuló nevelési elveire nézve, mert ez a 
keresztény vallást rendőri intézménynyé lealacsonyitani 
szándékozik ; csak annak konstatálására szoritkozom, 
hogy ez a fölfogás legalább a színleges vallásnak szük-
ségességét mégis elismeri, hogy a nép a rend határai 
között megtartassék s épen azáltal, akarva nem akarva, 
kényszerül megengedni, hogy a vallásnélküli nevelés 
erkölcsiséget ós becsületességet teremteni és föntartani 
nem képes, a miből mi észszerűleg azt következtetjük, 
hogy csak a vallásosságban rejlik az igazság, mert nem 
tudjuk elhitetni magunkkal, hogy az emberi nem összes 
erkölcsisége ós becsületessége csak hazugságokon ala-
pulhatna. 

Csak igazság lehet az, a min az emberiség leg-
főbb érdekei nyugszanak, aminek segitségével igazi 
műveltségét fejlesztette, a minek erkölcsi tisztaságát, 
erényeinek szépségét köszönheti. 

S ha manap a vallás-erkölcsös nevelés oly kevés 
szószólóra talál ; oly sok oldalról gúnynak, megvetés-
nek s üldözésnek van kitéve, ha még a nevelés leg-
főbb tényezői is elfordulnak tőle, cserbenhagyják, 
nem pártolják, mi ép ez oknál fogva is annál nagyobb 
hűséggel és ragaszkodással viseltetünk hozzája, mert 
jól tudjuk, hogy az igazságnak mindenkoron nemcsak 
sorsa, hanem egyik legbiztosabb ismertető jele is volt, 
hogy üldözték, hogy küzdenie kellett. Yigasztalásunkat 
abban keressük, hogy habár ez az igazság sokszor már 
azon sorsra látszott jutni , hogy ellenei végkimulása 
fölött halotti torra készültek : az igazság az evangeliumi 
leányzóhoz hasonlóan újra föltámadt s minden jóknak 
örömére diadalát ülte. Adja Isten, hogy ezen kath. 
országos Nagygyűlés erős kath. megnyilatkozása egyik 
legelhagyatottabb ügyünknek, a kath. nevelésnek föl-
karolásához, fölvirágoztatásához, diadalához hatásosan 
hozzájáruljon, hogy a nevelés minden tényezői értsék 
meg, a valláserkölcsiség nemzetföntartó és boldogitó 
nagy jelentőségét; értsék meg, hogy a nevelési 
tényezők összetartása nélkül nem lehet nevelni 
sikeresen ; értsék meg, hogy mi magyar katholiku-
sok csak magyar hazánk fönnállásának javára, nem-
zetünk jövőjének biztosítására, a társadalom tisz-
tességének megóvására, a családi élet boldogitásának 
biztosítására törekszünk, midőn iskolákban a vallásos 
nevelés szükségességét hangoztatjuk és a népiskolától, 
az ovódától kezdve föl egész az egyetemig annak 
általános kötelezettségét sürgetjük. 

A szoros igazság ugyan megköveteli, hogy hálás 
köszönettel emeljük ki, miszerint nálunk kormány és 
törvényhozás egyaránt elismeri a népoktatási és közép-
tanodai intézetekben a hittan tanításának szükséges-
ségét. Törvényeink szerint a vallástan a kötelezett 
tantárgyak sorába iktattatott , sőt első helyre is érde-

mesittetett. A magyar kormány e tantárgynak előadá-
sát rendeletileg is sürgeti, sőt időszakonkint az i f jú-
ságnak a templomba való vezetését is megköveteli. 

Szó sincs tehát arról, hogy nálunk, különösen 
a népiskolai állapotok ne volnának kedvezőbbek, mint 
egyebütt, a hol a vallástannak még tanítása is az 
államilag fentartot t iskolákból egyenesen ki van tiltva. 

Es mi hálás elismerésünk ismétlése mellett elő-
nyösebb állapotainkon meg is nyugodnánk, ha el tud-
nók hitetni magunkkal, hogy vallásosan nevelni nem 
tesz egyebet, mint a hit- és erkölcstant az iskolákban 
tanitani, egyes leczkéket beemléztetni s azután belőle 
nyilvános vizsgálatot is tartani és néha-napján az 
istenitiszteleten is részt venni. 

Ám ! a ki a nevelés fogalmával tisztában van, az 
jól tudja, hogy tanitás és nevelés közt ég s föld a 
különbség; hogy vallásosan nevelni csak ugy lehet, 
ha az összes tanerőket és tantárgyakat következetesen 
vallásos szellem hat ja át : mert a nevelés nem áll merő 
ismeretek közléséből, hanem mindenek előtt is jó 
példaadásból, aztán szoktatásból, fegyelmezésből, gya-
korlatból is s mindez azon czélból, hogy a mit a gyer-
mek a hit- és erkölcstanból tanult, az az ő elméjéből 
a szivébe is szálljon, ott gyökeret verjen, hogy a hit 
gondolkozását irányitsa, érzelemvilágát szabályozza, 
észjárását nemesítse, szenvedélyeit fékezze, jóra való 
ösztöneit szilárdítsa, fokozza, erősítse, nemesítse, szóval: 
valláserkölcsösségre vezesse, szoktassa és abba bele is 
gyakorolja. Ezt teszik a hitvallásos iskolák ; a feleke-
zetlen jellegű tanintézetek pedig nem teszik. 

Hogy a valláserkölcsösség képezi az iskolának 
egyik főczélját, annak igazságát maga Isten irta be 
eltörülhetetlen betűkkel a szülők szívébe, a gyermekeik 
iránt való szeretetnek legtermészetesebb követelmé-
nyébe. Az iskolának pedig az adta meg legigazabb 
meghatározását, ki azt mondta, hogy az iskola a szülők 
helyettese, a szülők megbizottja, és én nem képzel-
hetek magamnak szülőt, ki ne azt akarná, hogy az ő 
gyermeke jóravaló, becsületes, erkölcsös emberré nevel-
tessék. Sőt tudok példát, hogy a magát nyiltan hitet-
lennek valló apa az ő gyermekét minden áron szigorúan 
vallásos jellegű és szellemű intézetben óhajtotta nevel-
tetni, mert, mint maga mondá, azt akarja, hogy fia 
becsületesebb és boldogabb legyen az apjánál. Ugy 
hiszem a szülők csak természetes ösztönüket követik, 
midőn gyermekeik becsületességót s boldogságát bizto-
sítani óha j t j ák ; a mért is csak azon iskola tekinthető 
a szülők helyettesének és megbízottjának, a mely a 
családi élet boldogságát, a társadalom tisztességét, 
az állam szilárdságát megállapítani s biztosítani 
hivatva van. 

Midőn azt olvassuk, hogy az utóbbi években a 
franczia állami iskolákban háromszázezer tanulóval 
kevesebb volt, mint annak előtte, a hitvallásos isko-
lákban pedig napról-napra nő a tanulók száma, ennek 
csak azt az észszerű okát adhatjuk, hogy azon iskola, 
melyben nem nevelnek vallásosan, az nem helyettese 
a szülőknek s bármennyire dédelgetik is a minden 
áron s erőszakosan is „boldogítani" törekvők az ilyen 
iskolákat, a szülők irántuk nem viseltetnek bizalom-
mal és meg vannak győződve, hogy gyermekeiket csak 
hitvallásos iskolában helyezhetik el nyugodt lélekkel. 

Ha ezen, nálunk is szerezhető tapasztalatok daczára 
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ujabb időben még hevesebben nyilvánul meg azon 
áramlat, mely ismét napirendre hozta a vallásos jel-
legű iskoláknak ócsárlását, számának csökkentését, a 
felekezetleneknek magasztalását, minden áron és módon 
való ter jesztését : akkor mi csak önvédelmi kötelessé-
get teljesitünk, midőn elleneseink azon vádját hatá-
rozottan visszautasítjuk, mely szerint a mi iskoláink 
ellen csak azért törnek, mert szerintök nálunk nem 
tanítanak oly jól és alaposan, nálunk a tudományokra 
főleg pedig a népiskolákban magyar nyelv tanítására 
kevés gond fordittatik. 

Ha nem akarnám az indiskréczió vádját kerülni, 
kir. tanfelügyelőkre és áll. főigazgatókra hivatkozhat-
nám névszerint is, kik a mi kath. iskoláinkat, a szo-
san vett tanítást illetőleg a legnagyobb dicséretekkel 
elhalmozták és nem egyet közülök sokkal jelesebb-
nek is találtak, mint az úgynevezett felekezetlen köz-
ségieket avagy államiakat. En itt csak amaz elvitáz-
hatatlan tényre helyezem a hangsúlyt, hogy a mi 
iskoláinkban mind az taníttatik, amit szükséges, hasz-
nos és szép tundni ; nálunk épen a kevésbbé jóindu-
latú ellenőrzés következtében az előirt tananyag még 
intenzivebb gondozásban is részesül, mint egyebütt, 
hol nem kell attól tartaniok, hogy a legcsekélyebb 
hiányt is mindjárt nagy mulasztásnak felpanaszolják. 

Taní t juk mi mindazt, a mit törvények ós rende-
letek előírnak. A mi pedig különösen a magyar nyelv 
tanítását illeti, túlzás nélkül állithatjuk, hogy magyar 
érzület és hazafiság tekintetében a kath. iskolák min-
den egyéb felekezeti és nem felekezeti iskolákkal bíz-
vást kiállják a versenyt, sőt mi kötelességünket tar t juk e 
tekintetben valamennyit felülmúlni. A mi kath. népünk 
szívből-lélekből magyar érzésű, szereti hazáját s a magyar 
nyelvre előszeretettel taní t ta t ja gyermekeit, sőt akár-
hkny helyen a nem magyarajku kath. községek a 
magyar nyelvnek még mint tannyelvnek elrendelését 
is egyenesen követelték. Magyarország katholikusai 
legmagyarabb részét képezik a nemzetnek. Nálunk 
nincsen tanhatóság, mely a magyar nyelv tanítása elé 
a legcsekélyebb akadályt is gördíthetné, sőt a legna-
gyobb örömmel és készséggel ne működnék közre, 
hogy a magyar nyelv ismerete minél inkább terjesz-
tessék, tanulása megkedveltessék ; mi a magyar nyelv 
térfoglalását is vele kapcsolatosan a hazafias érzelmek 
ápolását nemzeti és állami lételünk egyik legfőbb 
követelményének tek in t jük; egyházi és világi tanitók 
nemcsak törvónyszabta, hanem kedves kötelességünk-
nek is ta r t juk oda törekedni, hogy ez az ország 
magyar legyen és magyar maradjon is nyelvében, 
hazafiságában egyaránt. Ám csodát mi sem müveihe-
tünk, a századok mulasztásait egy nap alatt mi sem 
pótolhatjuk. Kényes kérdés ez nagyon s aki a nemze-
tiségek könnyen ingerelhető érzékenykedésének veszé-
lyeit ismeri, az nekünk fog igazat adni, midőn azt 
mondjuk, hogy e kérdésben nem lehet elég tapinta-
tossággal eljárni. 

Ugy hiszem, hogy itt a körültekintő óvatosság-
ban több a hazafiság, mint az oktalan vakbuzgóságban, 
melylyel már nem egy helyen mindent veszélyeztettek. 
Ám ha mégis itt-ott volna hiány vagy mulasztás, 
ugyanazon törvények gondoskodtak a kellő korrekti-
vumokról is az ilyen bajok orvoslására. Midőn azon-
ban azt kell tapasztalnunk, hogy nem ezen korrekti-

vumokat veszik igénybe, hanem legott az elközösité-
sével fenyegetőznek ; ha azt kell tapasztalnunk, hogy 
az iskolák elállamositására ott is törekednek, ahol erre 
a legcsekélyebb ok sem forog fenn; ha azt is látjuk, 
hogy még tiszta magyarajku iskolák is államosittat-
nak, akkor mi nem a tanítás, különösen nem a magyar 
nyelv hiányos tanításában találjuk ennek okát, hanem 
inkább azon sajnálatos ellenszenvben, mely mindent 
perhorreskál, minek vallásos jellege, különösen katho-
likus színezete vagyon. 

Igaz, hogy a mi iskoláinkban a fősúlyt a vallásos 
szellemű nevelésre fektetjük, az ismereteknek maguk-
nak is nevelői jelentőséget tulajdonítunk és pedig 
azért, mert mi nem ismerünk tanítást nevelés nélkül, mert 
minden ismeretnek, még a legmagasabb tudományoknak 
is az a rendeltetésök, hogy az emberben az erkölcsi 
embert kifejleszszék, nemesítsék, műveljék, szóval: ne-
veljék. 

Nekünk főczélunk : erkölcsös, becsületes, haszna-
vehető, megbízható, kötelességtudó, hazafias honpol-
gárokat nevelni ; ezt a czélt csak ugy véljük elérhetni, 
ha a nevelésre fektet jük a fősúlyt. E mellett azonban 
a tudományokat nemcsak hogy el nem hanyagoljuk, 
hanem legalább is oly gondozásban részesítjük, mint 
az bármely más iskolában történik. Katholikus egyhá-
zunk és vallásunk a tudományokat már akkoron föl-
karolta, ápolta, midőn az államok ilyeneknek még csak 
érzékével sem birtak ; tudományos intézeteink túl-
nyomó többsége egyenesen kath. eredetűnek vallja 
magát s még a Magyar Tudományos Akadémia is főleg 
katholikus erők kezdeményezésének és bőkezű áldo-
zatkészségének köszöni megalapítását és fölvirágzását. 
Szó sincs tehát róla, mintha mi az igazi tudományos-
ságnak, a józan fölvilágosodásnak ne volnánk igazi 
barátjai, meleg szószólói, mi csak azon tudománytól 
és műveltségtől irtózunk, mely Istent nem ismer, az 
erkölcsöket megrontja, kipellengérezi és a mely miatt 
a tudományos intézetek mellett a börtönök szaporítá-
sának szükségét érezzük, — a szépmüvészetek csarno-
kai mellett a tébolydák elégtelenségét látjuk, hova 
sohasem jutot tak volna, ha nem lettek volna oly 
nagyon műveltek, mint a mily kevéssé voltak becsü-
letesek ; oly nagyon fölvilágosodottak, amily kevéssé 
voltak vallásossak. 

Hogy az ily irányú művelődés hová fog vezetni, 
tap asztalhatjuk azon előizelitő sajnálatos esetekből, 
melyek csakis a társadalomnak már-már teljes elkeresz-
ténytelenedésében lelik szomorú magyarázatukat. 

Fájdalommal látjuk, hogy társadalmunk Isten és 
vallás nélkül óhajtván haladni, a nemzetföntartó s 
állami életét is biztosító keresztény erkölcsökből mind-
inkább kivetkőzik; ezzel hazánk és nemzetünk jövőjét 
komolyan veszélyezteti. 

Nem akarok itt az elharapódzott korrupczió szo-
morú képének festésével foglalkozni, hisz — sajnos ! 
csak oly dolgokról beszélhetnék, miket ugy is nagyon 
jól tud ós mélyen fájlal mindenki. I t t csak arra a szo-
ros összeköttetésre akarok utalni, mely az erkölcsök 
romlása és a hitetlenség közt szükségszerüleg fönáll. 

Akik vallás nélkül akarnak nevelni, azok az 
ember természetének s az emberiségben élő hagyo-
mányoknak végzetes ignorálásában leiedzenek és — 
nagyon tévednek, midőn sajnálatos elfogultságukban 
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arról álmodoznak, hogy erkölcsösségre nevelni lehet 
a fölvilágosodás, tudomány, humanizmus és egyéb ily 
széphangu eszmék hirdetésével — minden hitnek és 
vallásnak igénybevétele nélkül. Hisz a fölvilágosodás, 
a tudomány maga a hit nélkül nem is t ud j a a jónak 
és rossznak meghatározását adni, nem képes az erköl-
csök törvényeit megalkotni, nem képes a törvényeknek 
szentesítést adni. 

Aki nevelni akar. annak az ember természetével 
és tör ténet i fejlődésével is kell számolnia. Kárbaveszet t 
minden munka és törekvés, mely ezen tényezőket 
szem elől téveszti , sőt épen ellenkezőjét éri el annak, 
mit magának czélul tűzött ki. A vallás és az annak 
alapjául szolgáló természetfölöt t i hi t minden indokai 
ott rej lenek a népek tör ténetében ép ugy, mint az 
egyes embernek kedélyvilágában és ott lesznek mind-
addig, mig korlátolt tudásunk határai t le nem ron t j a 
Isten, a ki azokat fölépité, — mig az ember nem 
szűnik meg ember lenni. A történelem nem ismer oly 
népet, mely természetfölöt t i hit nélkül szűkölködött 
volna, mert hát a természetfölöt t i hit emberi termé-
szetünknek ki ir thatat lan követelménye. H i t nélkül az 
emberiség nem állhat fönn. 

Hol a posit iv tudás végződik, ot t kezdődik a hi t -
nek uralma és szükségessége. H a összemérjük mindazt , 
amit emberileg tudhatunk , a kérdések ama nagy özö-
nével, melyekre választ adni a legnagyobb elmék leg-
nagyobb tudománya sem képes s a melyeknek nem-
tudásán az emberiség sohasem fog megnyugodha tn i : 
akkor érezzük csak igazán gyenge, parányi, eltörpülő 
vol tunkat ; csak akkor t ud juk becsülni a hi t vigaszát, 
felemelő erejét, mely nélkül sa já t gyar lóságunk tudata 
és gyengeségünk érzete végkép lesúj tana. A hi tnek 
ezen természetünkben rejlő szükségessége, melynek 
szövétnekét maga az Is ten g jmj to t t a meg elménkben, 
— teremtet te az emberek közösségét, ebből fe j lődtek 
fogalmaink az erkölcsökről, fe j lődöt t tá rsadalmunk 
rendje , és vi lágunk minden erénye, különösen a keresz-
tény hi t taní tot ta és nevelte az emberiséget az élet 
legszükségesebb, mer t nélkülözhetet len erényeire : meg-
taní to t ta tűrni, kitartani, küzdve győzni, becsület tel 
élni, egymást szeretni, egy örök élet reményében nyu-
godtan meghalni . 

El lenben a világ összes tudománya, mely a hit-
nek hadat üzent, az emberiség legfőbb kérdéseivel 
szemben csak arra képes, hogy az elmékben kételyeket, 
a szivekben nyugta lanságot támaszszon. H a gőgös 
elbizakodottságában mégis szakítani merészel a nevelés 
dolgában is a vallás-erkölcsi elvekkel és fennen hir-
deti, hogy hi t nélkül is elérhető a boldogulás minden 
üdve, mert ezt a tudás, felvilágosodás, művel tség és 
emberszeretet is megszerzi : akkor irgalmatlanul ráczáfol 
ezen ábrándra a mindenkor tör ténete által beigazolt 
elszomorító valóság : mely szerint a hit megvetése csak 
egy ádáz harcz lángjai t szí t ja a népekben ugy, mint 
az egyesekben, meghasonlásba ejti az elméket a szivek-
kel és erkölcsrontó hatásában megtömi a bör tönöket 
gonosztevőkkel, a tébolydákat őrültekkel, a sírokat 
öngyilkosokkal — a világot pedig csupa elégedetlen-
séggel. 

Innen van, hogy a természetfölött i tekinteteknek 
az erkölcsi nevelésben való szükségességét elismerni 
kényszerülnek már azok is, kik a maguk részéről sem-

mit sem mulasztot tak el, hogy a legfőbb nevelő, az 
egyház megutál tassék ; tekintélyétől megfosztassék ; a 
kereszténység gunytárgyává tétessék, az elmékből és 
szivekből minden vallásos gondolat és érzés kiirtassék 
s midőn most törekvésüknek gyászos eredményét lát ják 
a vallás fékétől kiszabadult szenvedélyek és erkölcsök 
elvadulásában : majdnem naponkint felpanaszolják a 
saj tóban, hogy „társadalmunkból kivesz minden a mi 
nemes, mi szép, mi eszményi ; s hogy ennek hiányát 
az állam minden hatalma daczára pótolni képtelen ; 
hogy haladunk műveltségben, de sülyedünk az erköl-
csökben ; f inomulnak szokásaink, de érzelmeink eldur-
vulnak ; a felvilágosodottság lépést tar t a barbarizmus-
sal ; becstelenség és becsületsértés egymást kergetik ; 
hogy a jel lemek elszegényednek; a meggyőződés áru-
czikké sü lyedt ; a közügy csak czégér, mely alatt a 
magánérdek üzérkedik; hogy erkölcsi fogalmaink meg-
zavarodtak : a szent ügynek félénk cserbenhagyását 
tapintatosságnak, bölcs előrelátásnak — érte bá t ran 
síkra szállni: oktalan ra jongásnak nevezik; hogy a 
kötelességmulasztást ma nem korholják, hanem meg-
ju ta lmazzák — teljesí tését nem dicsérik, hanem zokon 
veszik st." 

H a pedig ezen szomorú állapotoknak okait für -
készszük, lehetetlen közöttük iskoláinkra is nem találni. 
Igaz, hogy a nevelésnek több tényezője van, s az iskola 
egymaga, a többiek közreműködése nélkül, semmire 
sem mehet . Ámde végtelenül sajnálatos, hogy manap 
a keresztény nevelésnek majdnem minden munká já t 
egyedül a vallásos jel legű népiskolák végzik, a közép-
iskolákban, a tananyaggal való túl terheltség miatt, a 
tanárok egyező panasza szerint neveléssel foglalkozni 
már alig érnek rá ; hogy a felekezetlen tanintézetekben 
ker. egyönte tű nevelésről komolyan szólni sem lehet : 
mer t az i lyenekben a hi toktatón kivül másnak a vallás 
igazságaival foglalkoznia sem szabad, akárhányban a 
tanerők a hányan vannak, annyi különféle hitfeleke-
zethez is tar toznak, sőt nincs kizárva, hogy felekezet-
leneknek is vall ják m a g u k a t ; hogy a még magasabb 
tanintézetekben, sa j tóban és társadalomban mindent 
elkövetnek, hogy a keresztény szellemű nevelés lehe-
tőleg diszkreditáltassék, nevelési fáradozásainak ered-
ményei meghiusi t tassanak — ha mindezt itt nyilváno-
san, de egyben fájdalmasan is fe lpanaszol juk; akkor 
mi oly igazságokat mondunk, a melyeket tán nem 
szokás szivesen hallgatni, de bizonyos, hogy nem lehet 
t agadn i ; és akkor senki sem fog csodálkozni a fölött , 
hogy éppen ezen sajnálatos ténykörülmények miat t 
nálunk már a gyermekvilág is ismer bűnöket, minőket 
nem ismerni, a megle t t férfikornak is becsületére vál-
nék ; hogy az i f j ú nemzedék már rálépett azon lejtőre, 
melyen az erkölcsi korrupczió fertőjébe hanyatt-homlok 
sülyedni indul. 

Legyen szabad i t t egy külföldi lapnak a mai 
i f júság sajnálatos elkorcsosodása felett i panasz-szavait 
idéznem. „Gaulois" e lap czime, s ha megjegyzem, 
hogy épen nem klerikális, hanem nagyon is radikális 
szellemű : akkor, ugy gondolom, szavainak elfogultsá-
gán még inkább megnyugodhatunk, midőn az igy ke-
sereg : 

„Panaszkodunk — úgymond — az i f júság rom-
lottsága "és erkölcseinek elfajulása miatt , de ne az 
i f júságot hibáztassuk, hanem önmagunkra vessünk 
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követ, kik már élemedettebbek vagyunk. Senkit mást, 
csak bennünket terhel e miat t a felelősség. Hisz' mi 
azt hi t tük könnyelműségünkben, hogy fe l forgathatunk 
mindent , ami tisztelet és becsülésre méltó. Aláástuk a 
jó elveket, nevetségessé te t tünk mindent, a mi szent 
és minden lehető módon inzultáltuk és elferdítet tük azt. 
„Tagadni!" ez volt a mi kedves sportunk s nem gon-
dolva bajokra, leromboltuk még azon védtetőt is, mely 
holnap esetleg menedéket nyu j ha to t t volna nekünk. A 
halálról azt hirdettük, hogy az a megsemmisülés a j ta ja . 
Elfordul tunk az egyedüli menedékhelytől , a vallástól, 
mely valamikor bennünket is gonddal nevelt és táplált. 
— Nevetségessé t e t tünk e világon mindent ; még az 
eget is meghurczoltuk az utczák sarában. Ki fog immár 
vigasztalni bennünke t? Is ten Ítéletét nem ismerjük, 
bár már most is eléggé szenvedünk. A szerencse javai 
a szemeseké s furfangosoké, semmi emberi tekinteteket 
nem ismerőké, mi pedig hitvány, e lnyomott emberek 
vagyunk. — Ki fog most velünk törődni, megvédeni 
bennünke t? A gyermekek, kiket nemzet tünk, átkot 
fognak szórni ránk s minekünk majd türelemmel kell 
hal lgatnunk szemrehányásaikat, mert megfosztot tuk 
őket minden lelki örömtől, mely valamikor segedel-
mükre s vigasztalásukra szolgálhatott volna ; előrelát-
hatólag is rosszabbak, gonoszabbak lesznek, mint mi 
vagyunk sat." 

Ki ne ismerne rá e vérfagyasztó panaszhangokban 
a mi állapotainkra is, a melyek erkölcsi tekinte tben 
egy csepet sem jobbak azon szerencsétlen országéinál, 
melynek kendőzetlen trágárságai sehol ugy mint nálunk, 
nyil t piaczra találnak. És ha rágondolok arra a sok 
iskolára, a hova keresztény gyermekek járnak, de a 
hol a kereszténység je lvényei hiányzanak, feszület nincs, 
ha volt, a gyermekek szemeláttára kihányták ; ha azon 
ezer és ezer gyermekre gondolok, kik iskolába soha-
sem jártak, kik a Megváltóról, a kereszténység tanairól 
nem is halot tak semmit, de annál többet hall ják az 
úgynevezet t intelligencziának nyi l t hitetlenségét, hitet-
lenkedésének botránkoztató kérkedései t : akkor ismét 
eszembe ju tnak azon rémes szavak, melyekkel egy 
ügyvéd az ő védenczét mentege t te a törvényszék előtt, 
imigyen: „A vádlott — úgymond — beismerte tet tét , 
de a bűnösök ti vagytok, uraim. It t , a teremben van 
a Megváltó keresztje, itt, a hol a bűnösöket elitélitek. 
Miért nincs az a feszület az iskolákban is, ahová 
tanitás véget t a gyermekeket küldi tek ? Miért muta t ták 
meg védenczemnek csak most a Golgothán megfeszi tet t 
Krisztust . Ha az iskolában hallott volna a Megváltóról, 
nem ülne most a vádlot tak padján . Igen, uraim, ő 
t i teket vádol. Ti erkölcsbírák, kik a nép között a 
hitet lenséget ter jeszt i tek és csodálkoztok, hogy a nép 
lop, csal, gyilkol. í té l jé tek el védenczemet, jogo tokban 
áll ; de én t i teket vádollak és ez kötelességem. " 

A zajos éljenzéssel fogadot t beszéd után Margalits 
Ede tar to t ta a következő előadást a katholikus sajtóról. 

Margalits Ede dr. beszéde. 
A katholikus ünnep jelentőségét méltat ta . Örö-

mének adott kifejezést az ünnep nagyszerűsége, magasz-
tossága felett . A katholikusok dicsőén tet ték, hogy 
létezésüknek oly impozáns bizonyságát adták. (Nagy 
éljenzés.) Ez a mostani napok összejövetelének leg-
fontosabb eredménye. (Zajos helyeslés.) 

Megbízatást nyertem, hogy ezen az ünnepies gyű-
lésen a kathol ikus sajtóról szóljak. (Hal l juk! Halljuk!) 
Mondhatom, hogy nehéz és kényes kérdés ez, de azon 
függet lenségem és szabadságom, melynél fogva senkitől 
sem várok és nem reménylek semmit (Zajos éljenzés 
és hasszantartó taps), senkinek kegyeit nem keresem 
(Zugó éljenzés), felbátorí t engem arra, hogy a katholi-
kus saj tóról szóljak lelkem szerint (Zugó, minduntalan 
megujuló taps), mert ez egyike a legfontosabb kérdé-
seknek. (Halljuk ! Hal l juk !) 

Mikor a czivilizáezió nap ja k isütöt t az emberek 
felett, a legnemesebb lelkek a felismert igazságot szó-
ban és Írásban ter jeszte t ték. Tudomány és irodalom 
voltak ennek segédeszközei ; egy félszázad óta a meg-
győződések ter jesztésének porondján egy ú j harczos 
je lent meg, a sajtó, mely a rendelkezésére levő eszkö-
zökkel minden mást hát térbe szoritott. Fá jda lommal 
kell látnunk, hogy a saj tó hatalmas és mindenüvé 
elágazó körében kevés a j ó barátunk, sok az ellensé-
günk. (Úgy v a n ! Ugy van!) A katholikus saj tóra azért 
van szükségünk, hogy legyen, aki bennünket meg-
védelmezzen, a jóbarátokat pedig elveikben megerő-
sítse. Több mint kilencz millió kathol ikus él e hazán, 
és hogy van közöttük sok lelkes, derék is, lá t juk e 
kongresszusból. Es mégis kénytelenek vagyunk kon-
statálni, hogy daczára a nagy számnak, daczára annak, 
hogy az ország lakosságának jóval nagyobb felét tesz-
szük, mégis mostoha gyermekei vagyunk a hazának. 
(Zajos helyeslés és taps.) Ami másoknak szabad, ami 
másoknál dicséretes, az nekünk nem szabad, azt nálunk 
gáncsolják. (Zugó taps és éljenzés.) Hogy egy példát 
hozzak fel, ha egy más felekeseten levő miniszter vagy más 
államférfiú törődik felekezetével, ellátogat annak gyülekezeteire, 
akkor mi is épülünk ra j ta és az a miniszter, az az 
államférfiú soha, legkevésbé kathol ikus részről meg-
támadva nem lesz és nem is volt . Tennék ezt 
nálunk, bezzeg nem volna dicséretes, bezzeg megtámadnának 
érte. (Perczekig tar tó taps és éljenzés.) A mi legdrágább, 
legbecsesebb kincsünk a hit, (Zajos éljenzés), ezt senki 
el ne vegye tőlünk, mert helyette semmi mást nem 
adhat. (Zajos éljenzés.) E g y koronás fő nem régen 
hangosan kimondotta, hogy a művelt népek a keresz-
ténységen kivül semmi más alapot a jövő fej lődésére 
nem találhatnak. (Zajos éljenzés.) Azok, akik az ellen-
séges sa j tó t vezetik, a mi hitbeli igazságainkat s 
minmagunkat hol finom szellemességgel, hol nyersen 
is támadnak. Mi senki hi té t nem bánt juk , de követel-
jük, hogy a miénket ne sértegessék. (Zajos éljenzés.) 

E g y budapest i lap, melyet fő intelligencz-lapnak 
szokás nevezni, azt irta a kilenczszázados jubileumról, 
hogy a felnőt t ember kegyelettel nézi bölcsőjét, de 
nem fekszik bele. Nézetem szerint a Krisztus vallása 
hatalmas meder, melyben az emberiség nemzedékei 
1900 év óta azt mind szélesebbre vájva haladnak tova 
u j és uj idők elé. (Zajos éljenzés.) Gonosz az a kéz, 
mely ezt a folyót ú t jában mesterséges gátakkal aka-
dályozni akarná ; sokszor megkisérlették, de ez soha, 
soha nem sikerült. (Viharos, perczekig zugó éljenzés 
és taps.) Második nagy kincsünk a mi keresztény eré-
nyünk, legt isztább lángok a keresztény erények, melyek 
füs t nélkül égnek, világítanak és melegítenek. (Nagy 
tetszés.) Hamadik nagy kincsünk a mi katholikus magyar 
hazafiságunk. (Riadó éljenzés.) Soha sem hi t tük volna, 



hogy jön idő, midőn minket csak azért, mer t katholi-
kusok vagyunk, idtramontánoknak, reakczionáriusoknak, 
alávaló hazaárulóknak nevezzenek el. A magyar katholikus ok 
hazafiságukat mindenkor összetudták egyeztetni a val-
lással (Zugó éljenzés) és bátran mondhat juk , hogy 
minél több a hazában a katholiczizmusból, annál több 
a magyar hazafiság. (Viharos perczekig tar tó éljen-
zés.) Mi hazafiságot senkitől tanulni nem fogunk (Folyton 
tomboló tetszés.), a mi hazafiságunk a királyság meg-
alapításában nyilatkozott meg először és folyta tódtak 
ezek a megnyilatkozások százados, véres küzdelmek-
ben, melyekkel a hazát fentar to t tuk . (Zugó taps és 
éljenzés.) Szembe kell szállni bá t ran az üres szavakkal, 
melyekkel a gyengébbeket akar ják elriasztani attól, 
hogy buzgóan teljesítsék a val lásukból reá jok háramló 
kötelességeket. Ult ramontán, reakcziónárius : üres 
szavak ezek, mert ha nézem, kik azok, akiket ezekkel 
a jelzőkkel illetnek, látom, hogy ezek a legtiszteletremél-
tóbb férfiak (Zajos felkiáltások : Éljen Zichy Nándor gróf!), 
öregek és fiatalok egyaránt (Zajos éljenzés.) amilyenek 
nincsenek az ellenfél táborában. (Viharos, zugó éljenzés.) 
Ok nem ismernek fáradtságot , nem ismernek anyagi 
áldozatot, senkitől nem kérnek ju ta lmat , nem is kap-
nak. Az olyan férfiak előtt, akik i lyen nemeslelküek 
s a közhaszon érdekében oly derék tevékenységet fe j -
tenek ki, t isztelet tel kellene kalapot emelni, nem pedig 
megrágalmazni őket . És ha lá t juk, kiket i l letnek ezekkel 
a vádakkal, büszkék lehetünk rá, ha ullramontánoknak, 
reakczionáriusoknak mondanak bennünket. (Perczekig tartó 
taps.) A katholikus jogok kisaját í tása 1875-ben kezdő-
dött. Ebben az évben oly poli t ika inaugurálódott , mely 
szemben hízelkedett , de kéz alatt elfoglalta az összes 
katholikus pozicziókat. Hasonl í thatnám az ebben az 
időben tör tént dolgokat a keletrómai irodalom bukása 
előtt való eseményekhez, amikor a kathol ikus ország-
nagyokat pénzzel és a jándékkal vakí tot ták el, hogy 
azalatt titokban elterjeszszelt az arianizmust. (Zugó tetszés.) 
A katholikus sa j tónak hivatása az ilyen törekvéseket 
leleplezni, joga inka t megvédelmezni, az elveszetteket 
pedig visszavívni. Ám beszéljenek reakczióról, a libe-
ralizmus csődöt mondott amugyis, mer t szeretet helyet t 
gyűlöletet, boldogság helyet t boldogtalanságot árasz-
tot t : nem ócsárolni való törekvés, ha vele szembe 
szállunk és a reakczió, u l t ramontanizmus vádja ebben 
a papagáj-korban minket ne csüggeszszen. Csak sa j tónk 
támogatását ne mulaszszuk el és anyagi és szellemi 
támogatását . Ha gyenge is ez a sajtó, nem baj, a 
közelmúltban annyi sem volt, csak arra vigyázzunk, 
hogy idegen lapok támogatásával ne adjunk az ellen-
ségnek élelmi és hadiszert. Aki I s tenben bizik, meg 
nem csalatkozik (Perczekig zugó éljenzés és taps, a 
szónokot számosan üdvözlik.) 

Margalits Ede után Prohászka Ottokár lépet t elő 
és a nála megszokott hévvel szólott a kathol ikus tudo-
mányról. 

Prohászka Ottokár beszéde. 

A katholikus mozgalom ez idei szemléjén kiváló 
figyelmet kell a tudománynak szentelnünk. Nyiltan, 
világosan ki akar juk jelölni az álláspontot,. melyet vele 
szemben elfoglalunk; öntudatunkra akar juk hozni a 
tudomány iránt való kötelességünket, mulasztásainkat, 
föladatainkat. Hiszen a világot mentő kereszténység 
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közönyös nem lehet a tudomány i rán t ; a katholikus 
ébredés a tudományos törekvések hajnalodásával tar t 
lépést ; a katholikus mozgalom a legnagyobb mozgató 
erő nélkül, a tudomány nélkül képzelhetetlen. Ez t 
sürgetik régi hagyományaink, melyek a polgáriasodást 
az egyház leányának muta t j ák be s bár ez idő szerint 
ez a leány is nagykorú lett, bár a tudomány is laiczi-
záltatott s nem ül t öbbé a presbyter iumokban és zár-
dákban, hanem a világ színpadán mozog : nem szűnik 
meg mégsem egyházi lenni eredetében s nevelésében 
s nem nélkülözheti azokat a fönséges befolyásokat, 
melyek i rányt szabnak, lendületet s szárnyakat adnak 
neki. 

Azonban nemcsak a mult sürgeti az érdeklődést, 
sürgeti azt a je len is. 

Bármily fontos legyen az aktiv élet s a katholikus 
szervezkedés s bármennyire távol fekvőnek látszassék 
a tudomány abstrakt világa, t ud juk azt, hogy az aktiv 
élet is lendületét a szellemtől veszi s az uralkodó gon-
dolatokat a tudomány adja. 

Az emberiség életének fenékhulláma az eszme, az 
elv, a gondolat . Eszmék szerint alakul a világ, törté-
nelem, kulturélet , közvélemény. Az élet tarka és játszó, 
sötét és kegyetlen, de a világ e hangulatainak hordozói 
az eszmék ; ezeké a hatalom. Ezek épitenek és ronta-
nak, emelnek és döntenek ; ezek irányítanak föl a csil-
lagokba, vagy le a lápokba, ezek tesznek tönkre intéz-
ményeket vagy rehabil i tál ják azokat. A kul tura hom-
lokain ot t r agyog a csillag, a kor uralkodó gondolata 
s ez a csillag a maga fényét a tudománytól veszi. 

Legyünk arról meggyőződve, a tudomány az a 
csendes nagyhatalom, mely nem dolgozik kartácscsal, 
ágyúval ; de győzelmei s pusztí tásai a legmélyebb 
nyomokat vágják az emberiség életébe. Valamint a 
tenger áramai csendben s mélyen járnak, valamint a 
levegő áramai az egyenlítő s a sarkok közt magasan 
és nesztelenül vonulnak s mégis az élet föltételeit al-
kot ják, melyek elváltoztával elváltozik a föld színe : 
ugy az emberéletben az eszmék árama jellemzi a szel-
lemet, i rányí t ja az alakulást, á tha t ja a gondolkozást s 
meghatározza a világ fölfogását és érzését. A tudomány 
ez időszaki i ránya hozza ellenkezésbe az embert a hit-
tel, kelti föl az ellenszenvet, éleszti az animozitást, 
ébreszti a bizalmatlanságot, ter jeszt i az elfogultságot s 
megteremti a par-force ellenzékieskedést mindennek, 
ami természetfölött i , legyen az Isten, Krisztus, egyház, 
szentség, kegyelem. A kor gyermekei előtt a tudomány 
mondja ki az Ítéletet, van-e joga a kereszténységnek 
a lé thez? Váj jon idegenek s csak tür t exisztencziák 
vagyunk-e a modern életben ; a tudomány mondja ki, 
vá j jon a természetfölött i vallás súlyosan beteg-e, melyet 
agyonütni nem szabad, de szivesen látnák, ha meghalni 
tudna. E számottevő hatalommal szemben okvetlenül tisztáz-
nunk kell a helyzetet ; a félreértéseket s gyanusitásokat vissza 
kell vetnünk s öntudatára kell hoznunk a magyar katholikus 
intelligencziának azt az álláspontot, melyet elfoglalunk s azt 
az irányt, melyet követnünk kell. 

Kivel van tehát dolgunk? A modern tudomány és 
gondolkozás olyan, mint egy idegbeteg leány ; arczá-
rói le lehet olvasni jellegeit, természetét, temperamen-
tumát, hibáit, szenvedélyeit, gyengéit , vágyait . A mo-
dern gondolkozás főjellege a pozitivista irány ; erősen 
reális s realizmusa főleg abban áll, hogy befüggönyözi 
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s lekárpitozza a metafizikai, örökkévaló problé-
mákat. A természetfölött inek viszonya vesz ra j ta 
erőt s az egész vonalon a természetbe menekül. 
Tudományban, művészetben, kulturában, törvény-
hozásban, élvezetben, sportban kultiválja a termé-
szetet s el akarja felej teni a végtelent . Megmászsza 
a hegyeket, de nem szereti a spekuláczió magas-
la ta i t ; műveli a színérzéket, de tompí t ja a belső 
ember világának észrevevését ; u j harmóniákra les, de a 
szív békéltetésében szerencsétlen ; u j stilt keres, mely ne 
tör jön csúcs ivekben a magasba s ne tör je át aranyos 
kupolákkal a földi beérés touaivei t ; gondolja, hogy a 
harangzugást és orgonaszót feledtet i ma jd a gimnasz-
tika és ének s hogy a susini Madonnát egy széptani 
fe j tegetés kimeríti. U j paedagógiával akar u j nemze-
déket nevelni s folytonos kísérletezéssel k imuta t ja 
a régivel való elégedetlenségét. A korszellem befolyása 
átragadt teológiánkra is. Nyomása alatt feláldozzuk a 
természetfölöt t i t a természetnek, a kontemplát iv 
i rányt az aktívnak, a belénk öntöt t erényt a szerzett 
ügyességnek. Az áhí tatból élethivatás, a papságból 
kaszt, a theologiából kizárólagosan a papságnak való 
tudás lesz. E gondolkozás befolyása alatt a morális 
tévtanai a gyakor la tban mind megvannak ; az egyház 
suverenitását s a Szentszék függet lenségét kancsal 
szemmel nézik ; boszankodnak a könyvek kárhoztatá-
sán s a kánonjog sok fontos határozata fölött ; az egy-
házzal elégedetlenkednek s a faurenizmusnak „tiszte-
let tudó hallgatásába" gombolóznak. Az idő szelleme 
sok szivet beszennyez. Kevesen vannak, kik nem azzal 
végeznek, hogy a tömeghez csatlakoznak. Kevesen 
vannak, kiknek tiszta öntudatuk volna saját elveikről; 
azért hamis eszméknek engednek be utat , melyek ellen-
keznek szivük szentélyének Istenével. Kevesen van-
nak, kiket meg nem perzsel a tudomány fölfuvalko-
dottsága, a fölvilágosult irodalom, fiatalkori hősieske-
dése, a sa j tó szerénytelensége, a világ öntetsző meg-
elégedettsége vívmányai fölöt t s az igényeknek vak-
merősége, melyet a nemzedékek egy beláthat lan 
haladásra emelnek. 

Igy néz ki a világ it t minálunk s ott tu l? A sok 
vívmány s u j i tás daczára az emberi ész mégis a strucz 
madár benyomását teszi, mely a puszta végtelen hatá-
sától e lfordí t ja szemét s a fe jé t a homokba dugja. 
Végtelen kérdések vesznek körü l : okság és czél, idő 
és tér, örökkévalóság és végtelenség, esetlegesség és 
czélszerüség, szükségesség és szabadság ; racionalizmus, 
panteizmus, materializmus, ateizmus körüle guggol ja a 
bűvös köröket, melyeket a gondola t halhatatlan nem-
tője a mulandóság porába í r ; de ők elfordí t ják arczu-
ka t ; iszonyodnak, undorodnak tőlük s azt m o n d j á k : 
betege az emberiség e nagy kérdéseknek, eleven 
halottja, ne bán t sá tok! 

Ahelyet t a természet erőinek gyakor la t i kihasz-
nálása s az emberiség külső, anyagi, komfortos, élve-
zetes élete felé fordul s eltompítja magában a metafizikai 
érzéket is. 

A kul túr tör ténet taní t ja , hogy tudományban s művé-
szetben a nemzedékek érzéke változik, fej l ik és csök-
ken. Burkhard „Kultur der Renaisance" czimü müvé-
ben kimutat ta , mint ébredt az érzék a geografia, 
ethnografia, psychologia s esztetika iránt, Nemcsak 
világrészeket szokás fölfödözni, hanem egészen közel 

fekvő dolgokat : az alkony színjátékát, a berkek s a 
bükk-erdők megvilágítását, a hegyek vonalainak harmó-
niáját , a nép lelkületét, a szocziális élet tünetei t s 
törvényeit . A középkornak mély metazifikai érzéke 
vo l t ; az ú jkornak nincs ; a metafizikából egy ereklyéje 
maradt ; azzal j á r körül, mint a mesék bolygó zsidaja 
a koponyával kezében ; ez az ijesztő, szemgödrös 
ereklye : a kétely ; nem a methodikus kétely, mely az 
okokat s az érveket keresi s mindenüt t azt kérdezi, 
hogy miért van ez igy ; hanem az a kétely, mely tagad, 
mely prakt ikus megtagadása a közvetlennek, a világos-
nak, a hagyományosnak s nem szülő-anyja, hanem 
boszorkánya a haladásnak. 

„A tudományos kutatásnak életereje a Kétely", 
mondja Pau l sen ; csak a methodikus Kéte ly t értheti, a 
másik kétely nem életereje, hanem mérge ! Mire ju tunk , 
ha mindenben kételkedünk, még pedig ugy, hogy 
tényleg ké tségbevonjuk a legfőbb igazságokat? Mire 
ju tunk , ha kételkedünk a létben, az észbeli s az 
érzéki ismeret objekt iv értékében, az okság elvében, 
az élet czélirányosságában, a czél fölismerhetésében, az 
erény ér tékében? S mily bizonyítékokat fog fölhozni az, 
ki a világos dolgokban a közvetlen fölismerést kevesli ? 
Nem lehet kételkedni a létben, nem a czélban s az 
erényben ; aki ebben kételkedik, az nem halad, az 
nirvánába vész. Ha a művész a megalkotandó mű 
részleteit meghányja , az hagy j án ; de kételkedik, vá j jon 
egyáltalában lehet-e teremteni vagy megalkotni vala-
mit, vá j jon léteznek-e eszmék s lehet-e az alakitásnak 
ta r ta lma: már nem zsenialitásáról, de józan eszéről 
kételkedhetünk. Ami a logika az észnek, ami az eszme 
a művésznek, az az erkölcsi s vallási tar talom az élet-
nek. Örök czél és béke, erény és boldogság . . . ezek 
alapjai az életnek. 

A metafizikai érzék eltompulásán kivül nagy ellen-
szenv vesz erőt a modern intelig enczián s elfogultság a vég-
leges tájékozatlanságig a metafizikai s vallási kérdésékben; 
amit el nem képzelnek czent iméterekben és kilogram-
mokban, az előt tük nem létezik s ezt mind a Röntgen-
sugarak korszakában, midőn az anyagnak a parányo-
kon túlmenő oszlását kezdik rebesgetni . Innen a hit 
nehézségei : „Nem lehet pokol, mer t a tűzhöz levegő 
és anyagcsere kell" s ezt azok mondják, kik a föld 
magvát izzónak gondol ják ; „nem lehet menyország, 
mer t az atmoszférán tul h ideg és sötét van", s ezt 
azok mondják , kik végtelen világokról regélnek ; „nem 
mehetnek oda a lelkek, mer t az utazás hosszú volna 
s a fény is éveken át villan felénk, mig földünket éri ;" 
„Krisztus sem mehete t t oda" s ezt mindazok mondják, 
kik a test lényegét nem ismerik, kik a k i te r jedés t s a 
térben való létet erőkkel magyarázzák, s kik követ-
kezőleg legalább sej thetnék, hogy a nehézkes kilomé-
terekben kifejezhető mozgás a 'k i ter jedésnek tünemé-
nye. Mi a kötelességünk már most a gondolat e bete-
ges és ideges irányzatával szemben? 

1. Mindenekelőtt kötelességünk a tudomány lelkes és 
kitartó müvelése. Férf iak kellenek nekünk, kik hivő 
tudósok, kik a tudomány t hatalmas elmeéllel s szor-
galommal műveljék, de ugyanakkor a metafizikai alapot 
el ne veszítsék. Férf iak kellenek nekünk, kik a hi t elveit 
magasan ta r tva a zürichi poli technikum homlokzatá-
ról olvassák le p rogrammj ukat : Numine, indole, laboré, 
impetu, studio, persevant ia ; Istennek, képességgel, 
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lelkesüléssel, kitartással kell dolgozni ! A pozit ív tudo-
mányok művelése, adataiknak párosítása a metafiziká-
val : ez az alap, melyen a keresztény tudománynak u j 
korszaka emelkedik. Yolt a XI I . században egy idő-
szaka a keresztény tudásnak, mely a metafizika által 
győzte le az akkori modern világot, az arabs panteiz-
must s óriási bravúrral Ro landkén t küzdöt t a keresz-
ténységet fenyegető eszmeözönnel ; ezt a harczot kép-
viseli Aquinói szent Tamás, ki előtt a t udomány i t t is 
megha j t j a zászlóit : valamint akkor tet ték, ugy kell 
t ennünk nekünk m o s t ; az ellenség fegyverzetét kell 
felhasználnunk, az ateizmusnak erőditvényeibe kell 
hatolnunk s azokat elfoglalnunk. 

S ugyan sikerül-e ma jd ez? 'Meg vagyok győ-
ződve, hogy a mi századunk a kőfej tés és faragás 
durva, darabos munká já t végzi most, kérges kézzel, 
tompa lélekkel s káromkodva ; föl turt és összetaposott 
még az épitési t e lek ; lim-lom, szilánk, törmelék f ö d i ; 
de az épület még nem kész ; a vi lágnézet még nem 
kész ; egj^előre durva s erőszakos elemek dulakodnak 
a telken ; az egészet egységbe foglaló munka még 
csak i t t-ot t fogot t hozzá. A metafizikai, hivő gondolat 
fogja ezt a munkát végezni ; az fog ja azokat a nagy-
szerű nézőpontokat, azokat a fönséges kilátásokat föl-
használni, melyeket a természet tudomány nyú j t , hogy 
rendet, egységet, ér thetőséget teremtsen bele. 

De ehhez életemésztő, komoly munka kell : 
tanulni kell. 

Nemcsak hinni, tanulni is kell. Magyarországon 
ezt a ke t tő t egyformán kell a ján lani ; a magyar köz-
életben a tudományos, komoly munka még nincs 
i t thon, vagy csak j o g és tör ténelem képezi tárgyát . 
Tanulni kell bölcseletet, erkölcstant , természet tudo-
mányokat s nem szabad beérni a hittel, mely nem 
akar tanulni . Mi azt a hi tet pár t fogol juk, mely tanul 
és kuta t ; a köznézet s a divat azt a hitet , mely nem 
tanul s nem kutat , hanem gondola t res ten hisz, amint 
a gyermek hisz, mert a mama mondja , amint a taní t -
vány hisz, mer t a mester mondja s amint a nagyvi lág 
hisz, mer t az ú j ság mondja . E gondolatres t h i t csusz-
káin végre ott l yukadunk ki, hogy nem hisznek Isten-
nek, Írásnak, egyháznak, hanem hisznek a magnetizál t-
nak, a forgó korongnak, a tánczoló asztalnak, a 13. 
számnak, a péntek befolyásának s valóságos hastis-
pexekké lesznek ők, kik minket szeretnének azokká 
avatni. 

Második kötelességünk elfogadni : a természet-
tudománynak nagyszerű eszméit a természetről , miután 
kellőleg t isztáztat tak, ha kezdetben ellenséges éllel 
i rányultak is a hit ellen. Az ú jkor hűvösebb s élesebb 
gondolat i rányzatában a katholikusok gyakran félénk 
visszavonultságot tanús í to t tak s az irás tekinté lyét s 
az egyház tanát fél tet ték. Igy volt ez Galilei idejében 
igy volt ez az 50-es és 60-as évektől kezdve. E félénk 
visszavonultság érthető, de nem hasznos. A tudomány-
nak szabadság kell, nem az anarchizmus szabadsága, 
mely a tekintélyt tapossa, hanem az a józan szabad-
ság, mely a tekintélyt tiszteli s az eltérő nézeteket el 
nem itéli. Eélre tehát az ellenszenvvel s a kislelküség-
gel ! Vannak nevek, melyek a kathol ikus köznézetben 
az ördög nevével egy sorban állanak ; ilyen Darwin 
neve a legújabb ko rban ; de tévelyeinek kárhoztatása 
ne szolgáljon ürügyül arra, hogy az igaz gondolatot a 

vezéreszmét is elvessük a gyűlöletes név miatt . Az 
evolúció fogalmát mindenki e l fogadhat ja ; a leszárma-
zás problémáit bizonyos határok közt Kölliker, Wiegand, 
Baer nyomán bát ran oldozgathat ja ; a teremtés bámu-
latos kérdését a szent irás ha t napja daczára összes 
elméletével megtisztelhet i s ha a túlzásoktól óvakodik, 
a leglángolóbb hivő is a természet tudományt jó barát-
jának ismerheti. 

0 igen j ó bará tunk az nekünk : barát ja , tanitója, 
kalauza minden Is ten t kereső lé leknek; többet mon-
dok : theologus ; nem irt a hat napról senki oly kom-
mentár t mint a természet tudomány ! 

Mily haladás jelentkezik az Isten fölfogásában, 
ha összehasonlí t juk a régi nézeteket a föld központi 
helyzetéről a modern ausztronomiával ! Mintha kilökték 
volna a deszkafalat s egy végtelen kilátás szépsége 
ragadna magával. 0 mi más ez ! Kinek köszönjük, ha 
nem a t udománynak? 

Mint töri össze ez a tudomány szubjekt ív és relativ 
lé tünk csigaházait, — alaposabban s igazabban mint 
Kan t kri t ikája, — mint tölt el parányiságunk érzetével ! 
A föld tör téne té t a formációk kövült lapjairól olvassuk 
le, a hegyek rétegei az örökkévalóságnak. Kis kátéja ; 
a kövületek, a betűk, a melyek régi világokról, eltá-
vozott életről beszélnek! 

Mily nagy az Isten ! Minden gondolat róla egy-
egy olaj csepp, minden ismeret róla egy-egy színdarab, 
melyet a te rmészet tudomány az Is tenszerete t tüzére 
szolgáltat. 

Azért félre az ellenszenvvel, a bizalmatlansággal. 
Ne diszkreditál juk, ne nyomjuk le a tudományt . Nem 
az ő romja in épül t rónunk és t e m p l o m u n k ; ellenkező-
leg szomjazzuk s testvéri lelkesüléssel csodáljuk hala-
dását. Ha tényleg téved, fe lbuj tóvá lett a szomorkodó 
észnek ; de azért tud juk , hogy a fa t tyu-haj tás elszárad 
a tévely elfonnyad s az ész tovább építi az Is ten 
oltárát. 

Voltak, kik inkább lemondtak a tudásról, csak 
azért, hogy ne t éved jenek ; voltak, kik mint Lamruais 
kétségbe estek a kri t ikus áramlat józan esze fölött s 
a tradicionalizmusba menekül tek : mi nem követ jük 
őket. Mi tud juk , hogy az ész is az isteni értelemből 
való s következőleg az isteni gondolatokat keresi, tud 
örülni nekik, lát ja az istenség foszforencziáját r a j t u k : 
az örök-szépet! Voltak, kik a természetet anatemati-
zálták, nagyon tévedtek ; mi tud juk , hogy a természet 
az Isten első kinyilatkoztatása. Ez a gyönyörű világ 
az Is ten revolucziója! Belőle tör t k i ; lényének képe. 
A geologia, patalontologia, zoologia és az Isten logiája 
s akik lapja ikat forgat ják, tényleg az Ur gondolatai t 
keresik. Vannak kicsinyes, czéhbeli czopfok és elmara-
dások mindenüt t egyetemeken, laboratoriumokban épp 
ugy, mint műhelyekben ; de a munka magában véve 
jó, a mü szép s egyre szebb lesz. A szobrásznak 
köténye lehet piszkos, durva, még akkor is, mikor 
angyal fej eket farag. 

3. Végre harmadik kötelességünk: nagy készséggel 
nyújtani azokat a szolgálatokat, melyek nélkül a természet-
tudomány s a korszellem a szkepszis útvesztőjébe kerül. 
Öntudatára kell hoznunk a világnak, hogy a fizikai 
tudományok csak adatokkal s tényekkel szolgálnak, de 
a létnek értelmét ki nem merítik, a világot sem kez-
detében,-sem czéljában meg nem fejt ik. • 
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Kivált pedig hármas szolgálatot kell a keresztény 
világnézetnek tel jesí tenie; először, állítsa bele a világba 
a lényeges és szükséges igazságról való meggyőződést, mikor 
rámutat az igazságnak örök és változhatatlan alapjára : az 
Istenre. A modern tudományban minden tudás inog s 
a legfontosabb igazságokat is csak a természet czél-
szerü alkalmazkodásából magyarázzák. „Az ész — m o n d j a 
egy újkori íilozóf — azt tar t ja , hogy l - f 1 = 2 ; de nem 
azért, mert az örök szükségesség követeli, hanem azért, 
mert ez a legczélszerübb." Minden igazságot az emberi 
ész funkcziójának tekintenek. í gy foszlik szét az igaz-
ság s lesz a változó korszellemnek s nem a változha-
tat lan isteni szellemnek kinyilatkoztatása. í gy lesz az 
ember az igazság teremtője és nem alázatos h ive : az 
igazság zsarnoka s nem hü szolgája. 

Pedig az igazság az Ur s mi vagyunk szolgái, a 
végtelen igazságnak a hitben, a végesnek a tudásban, 
de mindig szolgák ! Szolgák, kik hódolnak, hódolnak 
hi tben és tudásban. E hódolat által lesz nagygyá az 
ember ! ez áldozat által lesz szabad ! Valamint az er-
kölcsi világban az áldozat nem aláz meg, hanem föl-
magasztal ; valamint a családban, a házasságban, a 
barátságban, a társadalomban az áldozat csak lépcső 
és á tmenet az igazi szabadságba : úgy a végtelen igaz-
sággal szemben való hódolat nem nyűg, nem iga, 
hanem szárny, mely lendületet ad, hogy a kezdetle-
gesség éretlenségén és szenvedélyességén túl férfias 
fegyelmezettségre segítsen. 

A második szolgálat, melyet a keresztény világ-
nézet teljesít, abban áll, hogy a tudományban az esz-
ményit , azt, ami a tüneményen tul fakadozik, keresi. 
A modern tudomány átlag irtózik az eszmétől s csak a 
mennyiséget keresi ; méterrel, ki logrammal dolgozik, 
perczekkel számit, mér és fontol, de az eszmének 
kifejezését vagy nem látja, vagy ignorálja. Ugy tesz, 
mint aki a Mátyás-templomot az által akarná tüzetesen 
meghatározni, hogy azt m o n d j a : ennyi köbméter tég-
lából, kőből s mészből áll, de az alakról, a stílről, az 
eszméről semmit sem szól. Az öreg Hershell máskép 
gondolkozot t ; minden parány „manufaktury" volt 
neki ; minden bokor , fa, virág egy kialakítot t ' gondolat, j 

A harmadik szolgálat abban állna, hogy a tudo-
mánynyal az isteni czélt : az Alkotó dicsőségét s a 
te remtmény boldogságát megérte tné. A természet, a 
létczélban talál ja meg észszerüségét s a tudomány a 
czél föl ismerésében koronájá t . Eszszerüt len a ké t czél 
nélkül s hóbort a gondolat s a tudomány a czél föl-
ismerhetősége nélkül. No de hiszen a czélt nemcsak 
kell, de lehet is fölismerni. Minél gazdagabb és nagy-
szerűbb a természet részleteinek és tüneményeinek 
i smere te : annál csodálatosabban rajzolódik ki az egé-
szen uralkodó egység. Ez az egység a gondolat u t j a 
Istenhez, a teremtő és rendező legmagasabb értelem-
hez; r a j t a népesül be ismét gondolat tal s eszmével a 
világ, nyer megnyugvást a sziv s pálmát az erény! 

Ha az emberi ész e czélt nem is akar ja felismerni, 
a sziv bizonyára rá fog ja ez ismeretre kényszer í teni ; 
mert ime bár a modern filozófiának egyik hatalmas 
irányzata Kan t és Hegeltől kezdve, Feuerbachon át 
Nietzschéig az örök igazság forrásának felismerésétől 

el is tért , de nem feledte el az emberiségnek eget 
ostromló vágyát a boldogság után, melyet Nietzsche 
igy énekel meg : 

Die Wel t ist tief, Viel tiefer als der Tage gedacht, 
Tief ist ihr "Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. 
Weh spricht : Vergeh ! Doch alle Lust will Ewigkeit, 
Will tiefe, tiefe Ewigkeit ! 

A vágy az örök boldogság után tériti észre a 
tudományban elkevélyedett ember t ! 

Akkor felderül majd az ideális gondolkozás, mely 
most hervad ; fokozódik a tudomány iránt való lelke-
sülés; az i f júságban té r t foglal majd az üde, tiszta 
idealizmus, mely kiszorít ja a lanyha nembánomságot ; 
felébred a kiképzés ösztöne, hogy a belső embert el 
ne hanyagol ja a külre kiáradó élettől. 

P a j t a tehát, dolgozzunk, hogy a fölületes és het-
venkedő „ tudomány" ne akadályozza meg vagy leg-
alább ne nehezítse meg az igazi haladást ! Művelje az. 
egyház is még nagyobb erélylyel a tudományt , bár 
meg vagyok győződve, hogy a döntő csata, naturaliz-
mus és supernatural izmus közt nem a tudomány, hanem 
ez erkölcs mezején vivat ik. Mario szerint a tévelyek 
megczáfol tatnak, ha a valóság terére átvitetnek ; ott 
tűnik ki tehetet lenségük. A kereszténység már meg-
mutat ta , hogy mit tud : t iszta vért, erényt, életet, erőt 
produkál t . A modern élet csak parazi tá ja az emberi-
ségnek : erőt emészt, de erőt nem ad ; vér t szi, de 
vért, t iszta vért nem teremt. Másrészt mi tud juk , hogy 
Krisz tus nélkül, az ő segítő és üdvözítő kegyelme 
nélkül az emberiség meg nem élhet, s ha mégis meg-
kísérti , elrothad erkölcstelenségében ; mi tudjuk, hogy 
az isteni tekintély elismerése s imádása nélkül a tár-
sadalom fönn nem ál lhat ; ezt ropogta t ják az anarkisták 
bombái, ezt vi l logtat ják tőrei, ezt hirdetik pisztolyai. 
I t t lesz a döntő csata ! 

Ha lad jon a kereszténység öntudatosan a maga 
u t j án ; a zsoltáros szava igazul be ra j ta : Tharsis 
királyai s a távol ta r tományok a jándékot küldenek 
neked, Arábia és Saba hódol neked ! A tudományt 
pedig tekintse az isteni értelem ragyogó sugarának, 
mely csillaggá gyulád ki homlokán, hajnalcsi l laggá a 
naturál izmus éjében. Ez a csillag hajnalcsi l laga lesz, 
a hitéletnek is, ha a katholikus tudósok a tudomány 
szeretetét a hi tből való élettel párosí t ják ; ha credo-
jukkal , melyet nem remegő ajkkal, de a meggyőződés 
öntedatosságával mondanak, a tudomány művelését 
egyesitik. Akkor azután mindjobban ter jed a fölfogás, 
hogy az élet nem theoria, hogy a valóság nem szegény, 
hogy az igazság nem egyoldalú ; hogy nemcsak anyag, 
de szellem is van ; nemcsak szükségesség, hanem sza-
badság, nemcsak mechanika, hanem czélirányosság is 
igazgat ja a világot. E fölfogástól eláll nemcsak fe j -
fájásunk, de szivfájásunk is s oly tudománynak ju tunk 
birtokába, mely a szivet meg nem tagadja , hogy a 
fe je t megkoronázza. Hagy juk addig is tovább iramodni 
a modern tudás Ahasverusát ; nyugtot csak akkor talál, 
ha szivet talál. Ha hozzánk betér, megtalálja azt. 

Ezzel a beszéddel a katholikus kongresszus f. hó 
17-iki esti nyilvános ülése véget ért. 
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D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imp er-

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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a magyar kereszténység és a keresztény magyar királyság 
alapításának 900-os emlékezetét ünneplő országos manifesztácziókhoz. 

„Omnes filii Israël videbant descendentem ignem et gló-
riám Domini super donium : et corruentes proni in terram 
super pavimentum stratum lapide, adoraverunt et laudave-
runt Dominum: Quoniam bonus, quoniam in saeculum mise-
ricordia eius." II. Paralip. c. 7. 

Bölcs Salamon király világszép templomot épí te t t Jeruzsálemben a ty ja Dávid szándéka 
szerint és gyű j tö t t kincseiből. 

Midőn a felavatás ideje elközelgett , mindazt a rengeteg kincset, a ranya t és ezüstöt, melyet 
Dávid király g y ű j t ö t t életében, Salamon király bevi tet te a templom kincstárába. 

Azután össze hivta a nép előkelőit és a családok fejei t mind Jeruzsálembe, bogy jelen 
legyenek a nemzet i ünnepségnél, melylyel a papok a frigy szent szekrényét az u j t emplomba 
bevi t ték és o t t a szentek szentjében, cherub-szárnyak alá elhelyezték. 

És a fr igy szent szekrényében nem volt más — de az azután benne volt mind a ké t 
kőtáblán — az Is ten t izparancsolat jánál . 

És a min t a papok, elhelyezvén a fr igyszekréűyt, a szentélyből kijövéuek, az ol tár 
kelet i oldala körül csoportosultak és renge teg zenekar kisérete mel le t t hymnuszt énekeltek az 
Is ten dicsőségére, mondván : 

„Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in ae ternum misericordia eius!" 
Alig kezdet t rá a papok lelkes serege az énekre, az Ur t emplomára oly tengere a fel-

hőnek ereszkedett le, bogy a papok a felhő á l t a l okozott homályban nem lá t tak és nem folytat-
h a t t á k tovább szolgálatukat. „Nec possent Sacerdotes stare et minis t rare propter caliginem". (II. 
Paralip. 5.) 

Ekkor előlépett bölcs Salamon király és imádkozot t . Elmondta, hogy mi t t e t t . Templomot 
ép í t e t t ; Dávid fogadalma szer in t ; s már elhelyezte benne a frigyszekrényben a t ízparancsolatot . 
Mindezt állva te t te , az ol tár előtt, egész Izrael népével szemtől-szemben. Azután ugyanot t letérdelt 
az 5 láb széles és hosszú és bárom láb magas ol tár talapzaton, s kezeit ég felé emelve s folyton-
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folyvást a nép felé fordulva, imádta az Is tent s arra kérte, hogy ta r t sa meg Dávidnak adot t 
igéretét , melylyel megígérte, hogy „nem szűnik meg tőle származó férfiú lenni, hogy Izrael 
t rónján üljön." 

Elmondta bölcs Salamon hiven azt is, hogy az Ur nem föltétlen Ígéretet adot t Israël 
népének a függetlenségre és önálló királyságra, hanem föltételest csupán. Föltételül ki tűzte Izrael 
<jrök független királyi élete számára, hogy a nemzet az Isten utain vigyázva jár jon és parancso-
la ta i t megtar tsa . „Ita tamen, si custodierint filii tui vias suas, et ambulaverint in lege mea." (6. 
fej. 16. v.) 

Gondolt bölcs Salamon imájában arra is, hogy az ember bűnös lény („neque enim est 
homo, qui non peccet) s hogy t ehá t bocsásson meg az Ur az ő népének, ha a bűn utaira talál tévedni. 

De e lmondta népe előtt térden állva s imádkozva bölcs Salamon azt is, hogy nemzete 
mikor és hogyan vá rha t j a csak Istentől bűneinek bocsána t já t s az irgalom kegyelmes vigaszta-
lásait . Si „egerint poenitent iam, et deprecat i Te fuer in t in te r ra capt ivi ta t is suae, dicentes : pecca-
vimus, inique fecimus, iniuste egimus". 

Bölcs Salamon király imájának záradéka ké t kérelmet foglalt magában. Első az vala, 
hogy az Ur Isten hallgassa meg népe könyörgését . A második kérelem a papokér t szólt. Azt kér te 
bölcs Salamon nemzetének papsága számára, hogy az — „üdvezitő" papság legyen, hogy az Isten 
szent je i és kiválasztot t ja inak legyen bőségesen jó, a minek örvendjenek. „Sacerdotes tu i Domine 
Deus induantur salutem (öltözzenek üdvösségbe) et sancti tu i lae ten tur in bonis". (6. f . 41. v.) 

Alig fejezte be bölcs Salamon király az ő imájá t , tűz szállott le az égből az áldozatokra 
és a templomot betöl té az Ur dicsősége. „Cumque complesset Salamon fundens preces, ignis 
descendit de coelo, et devoravit holocausta et vict imas: et majestas implevit domum". (7. f . 1. v.) 

Es most egyszerre a sötét felhő helyet t oly fény t á m a d t a templomban, hogy most meg 
a papok a nagy fénytől nem tud tak dolgozni, míg előbb sűrű homály akadályozta őket mun-
kájúkban. „Nec po te ran t sacerdotes ingredi t emplum Domini, eo quod implesset maiestas Domini 
t emplum Domini". (2. v.) 

Az egész népen meglátszott a rendkívüli esemény rendkivüli ha tása . Földre omlot t 
mindenki a tűz ós az „Ur dicsősége" lá t t á ra s egyszóval s lélekkel imádta a jóságos Isten irgal-
mát . „Adoraverunt és laudaverunt Dominum: Quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia 
eius." (3. v.) 

A rendkivüli tünemény és annak bűvölő ha tása elmúlván, mindnyájan kötelességök telje-
sí tésére indúltak. Salamon király az áldozatok előállításához fogott . 22,000 tu lkot és 120,000 kost 
h a j t a t o t t az oltár elé. A papokról azt jegyzé íel a szentírás, hogy azok erősen megáll ták helyöket 
kötelességeik teljesítésében. „Sacerdotes autem s tabant in officiis suis" (6. v.) A nemzetről pedig 
az van irva, hogy az liét napig ünnepel t királyával és papságával, és hogy a nemzet e gyűlése 
igen nagy gyűlés volt, „Fecit ergo Salamon so lemni t a t em in tempore illo septem diebus, et 
omnis Izrael cum eo, ecclesia magna valve, ab in t ro i tu Emath usque ad to r ren tem Aegypti." v.) 

Igy t ö r t én t ez az Igéretföldén Jeruzsálemben 487 és félévvel az Egyiptomból való kisza-
badulás után egy országos templomszentelés alkalmából. 

Mi tö r t én t Magyarországban és Budapesten, 1900-ban az Ur születése után, a keresztény 
vallás és a magyar királyság megalapí tásának emlékünneppel való megtisztelése alkalmával? 

Mindenki tudja. Az egész ország szeme előtt folytak le a hosszasan vajúdó, nagy és 
sokféle akadályokba ütköző nehézkes előkészületek, valamint az ünnepélyek maguk, vidéki szétága-
^ásukban és esztergomi s budapest i egybefolyásukban. 

Bölcs Salamon király ó-szövetségi, eget-földet dicsőséggel és dicsérettel betöl tő nemzeti 
ünnepéhez hasonlítva, a mely rendeltetéséhez képest mintáid szolgálhatott volna a magyar nemzet 
királyának és törvényhozásának, — a mi ünnepünk csak csekélység, hogy ne mondjam „fényes 
koldusság" volt csupán, annyi jelével azonban az isteni Irgalmasságnak, hogy igazán nem vagyunk 
képesek elég hálát adni az Istennek, hogy nyomorúságos körülményeink közepette még ennyire is 
felsegített . A külön-külön való virtuskodás, ha közbe nem lép az eucharisztikus buzgóság és a 
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kathol ikus egyleti élet zsenge fejlettsége, jubileumi űagygyülésünket igen csekély arányokra ká r -
hoz ta t t a volna. Erről Gyürky t i t ká r és Kan te r elnök, e két örökérdemű férfiú, tanuskodhat ik leg-
jobbban, mondván : „Misericordiae Domini, quia non sumus consumti." 

A részletezésnek most még nem jö t t el az ideje. Az egésznek hatása a la t t állunk. 
Az egésznek képét t a r t va szem előtt, az orsz. jubileumi ünnepben sok és nagy hiányt kell 

mindenek előtt mindenkinek fájlalni . Hiányzot t belőle a király salamoni nagyságú szereplése, h iányzot t 
az ország törvényhozásának Isten előt t való hódolása, h iányzot t a nemzet tetemes, nemkathol ikus 
részének kötelességteljesitóse, h iányzot t vagy csakis fél szívvel s lélekkel ve t t részt az ünneplésben 
a katholikusságnak az a része, mely emberi tekinte tekből s kath . hite magasztosságának nem 
ismerése mia t t , rendesen az egyház ellenségeivel szokott t a r tan i s e magaviselet daczára magá t 
mégis „jó" kathol ikusnak véli, va lamint az a része a kathol ikusságnak is csak immel- immával ve t t 
részt, mely laicarchikus autonomia nélkül semmi t sem akar, semmit sem remél. 

Szóval, nagyobb volt a magyar kereszténység és a keresztény magyar királyság emlékére 
szentelt ünnepünkben az Is tennek i rán tunk való irgalmassága, min t a mi sa já t életrevalóságunk 
és buzgóságunk, mint a min t érdemel tük és magunktól képesek le t tünk volna. Jól mondja az 
anyaszentegyház az ő pünkösd utáni 10-ik vasárnapra szerzett imájában, hogy az Ur Isten az ő 
mindenhatóságát leginkább a bocsánat és irgalom ut ján gyakorol ja , 1 ) és az ő pünkösd u tán i 11-ik 
vasárnapra szerzett imájában, hogy Is ten kegyelmeinek bőségével a könyörgőknek mind érdemeit , 
mind vágyai t felülmúlja.2) 

Ennélfogva hála, örök hála legyen az Istennek azért, hogy minden legalább ugy sikerül t , 
a hogy s ikerül t volt. 

Tűz szállott le a lelkekre az égből, s az Ur templomai t s a mi kath. gyűléseinket és a j t a -
tosságainkat betöl té az Ur dicsősége. 

Hogy imádkozni ha tha tósan s lelkesedni t e t t e k r e hevülőleg t u d t u n k : mindez Isten ado-
mánya, hisz tu la jdonképpen az ő adománya az is, ha neki szolgálni tudunk. Adjon, oh adjon az 
Ur nekünk még nagyobb, még igazibb egyetér tés t és összetartást ! 

Zárjuk be a jubiláris ünnepekről szóló e zárszót is imával, még pedig a következő 
könyörgéssel : 

„Omnipotens et misericors Deus, de cuius munere venit, u t tibi a fidelibus tuis digne e t 
laudabili ter servia tur ; t r ibue quaesumus nobis, u t ad promissiones tuas sine offensione curramus." 

Oh a katholikus vallás felvirágzásának és megizmosodásának akadályai t hárí tsd el, Uram, 
útból ! Mert még gyengék vagyunk az akadályokkal, és ijedősek az ellenségekkel szemben. 

* 
* * 

1) Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas". 
2) Omnipotens sempiterne Deus, qui abundant ia pietatis tuae et mérita supplicum excedis et vota. 

Az eucharisztikus kongresszus. 
— Kiállítás. Két ülés. Körmenet. — 

Már mondot tuk, hogy az Oltáriszentség tisztelete 
körül buzgolkodó emberek társulata és tevékenysége 
szemmel látható és kézzelfogható áldást hozott a ma-
gyar kereszténység és magyar királyság megalapításá-
nak 900-os emlékére szentelt összes ünnepségeinkre. 
Ezért ezt a kongresszust e lapok hasábjain külön 
megemlékezés és elismerés illeti meg. 

Az országos eucharisztikus kongresszus ünnep-
ségei sorát már f. hó 16-án délután a központi Oltár-
egyesület minta-kiálli tásának megnyitásával kezdette 
meg. Az országos jubiláris nagygyűlés első napján, 
pénteken, f. hó 17-én pedig, délután 3—5 óráig tartó 

nyilvános ülést ta r to t t az eucharisztikus kongresszus a 
budapest i Kath . Kör dísztermében, melyen főpászto-
raink közöl je len vo l t ak : Császka érsek, Desseívffy, Fir-
czák, Szmrecsányi és Mailáth gr. püspök urak. Ez utóbbi 
egyúttal elnökölt s a következő nagyhatású s örök-
emlékezetű beszédet mondot ta el : 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! (Mindörökké 
Amen !) Mélyen t. kongresszus ! Az első magyar eucha-
risztikus országos kongresszust van szerencsém ő emi-
nencziájának, a biboros-herczegprimásnak kegyes enge-
delméből és megbízásából ezennel megnyitni . Eucha-
risztikus kongresszusra gyűltünk össze. Mit je lent e z ? 
Eucharisztia — jó hálaadás. J ó hálaadást akarunk 
végezni a napokban, hálaadást mindazokért , a miket az 
Ur Jézus Krisztus által nyer tünk ; hálaadást azért, hogy 

16* 
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megengedte érnünk nemzeti önállásunknak, fennmara-
dásunknak 900. évfordulóját ; hálaadást azért, hogy 
megengedte érni a mi szeretett, ösz királyunknak ötven-
éves uralkodása után hetvenedik születésnapját ; (Lelkes 
éljenzés.) hálaadást azért, hogy nemcsak megtartotta e 
hazában ősi katholikus szent igaz hitét, hanem — a 
mint önámitás nélkül mondhatjuk és állíthatjuk — 
napról-napra feléled a hit, a mely talán éveken, évtize-
deken át szunynyadni, aludni látszott. 

S kinek köszönjük ezt első sorban? A jelen idők 
egy tévedése az, hogy tulságig viszi, majdnem imá-
dásig viszi a személynek kultuszát. (Igaz ! Ugy van !) 
Egy személyi kultusz nem veszedelmes, nem kárhozatos 
és soha nem jár hibás uton, és ez az Ur Jézus Krisztus 
szent személyének kultusza. (Igaz ! Ugy van ! Elénk 
helyeslés.) Ezt a kultuszt, az Ur Jézus Krisztus kultuszát 
emelni, lángra lobbantani, feléleszteni, az életbe átvinni 
van hivatva az eucharisztikus kongresszus is. Ha visz-
szapillantunk az anyaszentegyház történetére, azt talál-
juk, hogy az eucharisztia, ez az isteni adomány, az Ur 
Jézus Krisztus végtelen szeretetének ezen záloga nem 
minden időben részesült egyforma tiszteletben, nem 
minden időben járultak a hivek ahhoz egyforma buz-
gósággal és gyakran. 

És miért van ez? Az eucharisztia tisztelete mintegy 
hőmérője a vallásos életnek. Hogyan értem ezt ? Tehát 
a midőn gyakran áldoztak, akkor volt a hitélet a leg-
virágzóbb ? Korántsem ! Voltak idők — és nem is olyan 
nagyon régen, a középkorban — a midőn a legnagyobb 
szentek csak ritkán járultak a legméltóságosabb Oltári-
szentséghez. És miért? Oh azért, mivel a hit eleven 
volt minden szivben, nem volt szükség erre a felmele-
gítő, felbuzditó eszközre. De ä midőn a hit kezdett 
kialudni a szivekből, a midőn az erkölcsök kezdtek 
meglazulni, a midőn a családi élet szentsége kezdett 
figyelembe nem vétetni, a midőn az ifjúság erkölcsei 
kezdettek hanyatlani : oh, akkor az egyház mindig 
sürgette, csak járuljatok minél gyakrabban áldozni, 
mert ez a ti egyedüli mentőeszközötök ! Ha a ti lelke-
teket meg akarjátok menteni, járuljatok gyakran az 
Oltáriszentséghez ! íme, ezt látjuk napjainkban. A midőn 
az egész világ elfordul úgyszólván az Istentől, a midőn 
az egész világ olyan felületessé lesz, a mint szalad és 
bomlik a hiu, kápráztató külsőségek után, oh, akkor 
az Isten vonzza a lelkeket, a bensőséges, a hivő lelke-
ket oda vonzza magához, az eucharisztiához, hogy visz-
szaadja annak az emberi szivnek megint azt az erős, 
azt az önzetlen, azt az önmegtagadó hitet, a mely képes 
magát feláldozni másokért, a mely képes nagy tettekre 
serkenteni és buzdítani. (Élénk tetszés.) 

Igy van ez napjainkban, és hálát adok az isteni 
Gondviselésnek, hogy azok az erős hullámok, a melyek 
az egész keresztény katholikus világon elterjedtek, 
végre hozzánk is elhatottak. Vége a közönynek, vége 
a hithidegségnek, mindenki a maga hatáskörében igyek-
szik az Ur Jézust jobban megbecsülni, az Ur Jézus 
tiszteletét jobban előmozdítani ott, az Oltáriszentségben. 
Es milyen korszerű az éppen ma, a midőn azt az emberit 
keresi mindenki ! És mondja meg nekem a t. kongresz-

szus, nem emberi-e az Oltáriszentség is ? Hiszen Jézus 
Krisztus, az Istenember, megközelít minket az Oltári-
szentségben, odaadja magát nekünk, ott van köztünk 
éjjel-nappal, ott van a mi templomainkban, akar velünk 
közlekedni, akarja magát nekünk általadni. 

Azért t. kongresszus, ennek a kongresszusnak, 
minden egyes előadásnak, minden egyes áhitatgyakor-
latnak, annak a tüntető körmenetnek is nem tüntető a 
czélja, hanem a mi belső hálaérzetünknek szükség-
képeni nyilvánulása az. Erezzük, hogy nem tettünk 
eleget eddig az Ur Jézus nagy szeretetéhez mérten, 
kell, hogy külsőleg is nyilvánitsuk hálánkat, kell, 
hogy megkérleljük őt nyilvánosan, ünnepélyesen azon 
közönyösségért, azon hidegségért, azon tiszteletlensé-
gért, a melylyel őt illettük, az imádandó szentségben, 
íme, mindezeknek csak az a czélja, hogy mi bennünk, 
minden egyes tagjában e kongresszusnak, az Ur Jézus 
Krisztus iránti eleven hitet, szeretetet növelje. Hogyha 
visszatérünk haza, mindenki a maga hatáskörében 
igyekezzék ezt a tiszteletet, ezt az imádást terjeszteni, 
az Ur Jézusnak eucharisztikus uralmát itt ez országban 
biztosítani. 

Azért engedjék meg nekem, mélyen tisztelt kon-
gresszusi tagok, hogy kérve-kérjem különösen az én 
szeretett paptársaimat, hogy ha hazamegyünk, a mi 
templomunk, az legyen a mi szemünk fénye, az Ur 
Jézus lakását díszítsük fel, ha magunknak talán szegé-
nyesen, szerényen kell is élnünk. Tartsuk nyitva azt a 
templomot! Lesznek mindig buzgó lelkek, a kik nem 
hagyják egyedül az ő Urukat, Üdvözítőjüket, hanem 
ott fognak őrködni, hogy szentségtelen kezek ne mer-
jenek soha hozzányúlni. Hagyjuk nyitva a templomo-
kat a szomorkodó, a bánkódó lelkeknek. Oh, Istenem, 
mily vigaszt, mily erőt merítenek ők csak egy kis 
szentséglátogatásból is, a melyet élő hittel végeznek ! 
Oh, hitoktatók, de szeretném valamennyiüket szivem-
hez ölelni, a kik azokat a gyermekeket, a kik a mai 
szemérmetlen és erkölcstelen világban annyi veszély-
nek vannak kitéve, oda vezetik az Ur Jézushoz ! 

J Gyakran nem röstelik a fáradságot, ott ülnek órahosszat 
a gyóntatószékben, csakhogy azokat az ártatlan lelke-
ket az erősek kenyerével táplálják, megedzék és meg-
tartsák őket szivöknek tisztaságában, meg ártatlansá-
gukban, meg egészségökben, mert nincsen az egész-
ségnek és a földi boldogulásnak nagyobb megrontója 
az erkölcstelenségnél. (Élénk tetszés és helyesles.) Azt 
a tabernaculumot, az Ur Jézusnak földi lakóhelyét, óh, 
azt szeretetünknek, odaadásunknak, a hivők áldozat-
készségének minden eszközével tegyük az LTr Jézus 
méltó lakóhelyévé. Soha ne forduljon az többé elő, a 
mi magyar templomainkban, hogy a mig a lakások 
szépek, tiszták, kényelmesek, addig az Ur Jézus Krisz-
tusnak lakása telve porral, telve piszokkal, telve undok-
sággal, ugy, hogy az ember igazán szörnyűködve lép 
be azokba. Az az idő ne térjen többé vissza hozzánk, 
hogy az Isten jobban ne sújtson minket, mint eddig 
is sújtott már. (Tetszés.) 

Mélyen tisztelt kongresszus! Engedjék meg, hogy 
szivemnek őszinte háláját fejezzem ki a kongresszus 
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nevében a nagyméltóságú püspöki kar jelenlevő tagjai-
nak, a kik ide jönni kegyesek voltak, köszönetemet 
fejezzem ki a vidéki ol táregyesületnek és az Ur Jézus 
imádására alakult egyesületek küldötteinek, a kik 
távolról idefáradtak, idesiettek, hogy hitükről, a mely 
mindnyájunk szivében él, nyilvános vallomást tegyenek. 
E n g e d j é k meg, hogy ezeknek megköszönve a szives 
megjelenést , az Ur Jézus Krisztus nevében és szerete-
tében ezen ülést megnyi to t tnak nyilvánítsam. (Hosszan-
tartó zajos tetszés, éljenzés ós taps.) 

Ezu tán Tomcsányi La jos józustársasági atya tar to t t 
előadást az Oltáriszentségről hitágazati szempontból. 

Káutal t az ó-szövetségre s az abban talált előké-
pekből vonatkoztatva azokat az uj-szövetségre levonja 
az egyháznak tanát a legmóltóságosabb Oltáriszentség-
ről ; ráutal t az uj-szövetségre s ma jd azon beszédből, 
melyben az Is ten-ember a mennyei eledelt sz. Jánosnál 
megígéri, ma jd a három első evangelista által s sz. Pál 
által idézett azon szavakból, melyek az utolsó vacsorán 
oly ünnepélyesen elhangzottak a búcsúzó Megváltó 
isteni ajkairól, bizonyít ja a t r identi sz. zsinat tanát 
Krisztusnak az Oltáriszentségben jelenlétéről. 

A kongresszus a tudós atyának köszönetet szavazott. 
Porubszky József beszélt ezután. Mellvill (?) genfi 

püspöki helynökről mond el egy történetet , akinek a 
magányban való mélységes imádása egy protestáns nőt 
te t t katholikussá, s azután ismertet i a papi Eucharisz-
tikus Társulatot és az Oltáregyesületet . Az elsőnek 
tagszáma ma 60.000 s czélja közelebb hozni a papot 
az Eucharisztiával, hogy igazi apostol legyen, mer t 
he tenkint egy órát kell ot t tölteni, a mi mindenesetre 
emelte a buzgóságot . Az Oltáregyesület czélja pedig 
az engesztelés mellett a templomok felsegitése, t isztán 
tartása. Méltó tehát, hogy ezen egyesületek terjesztése 
által mi is eleget t együnk feladatunknak. 

Előadásáért a kongresszus köszönetet mond. 
Fi scher-Colbrie Ágost esztergomi kanonok előadá-

sának foglalat ja : Az élet legboldogabb perczei az áldo-
zás után valók. 1. Yégezzünk-e hálaadást? A válasz 
benne van. Természetesen, mert az Ur velünk van, a 
Mindenható e pil lanatokban. 2. De hogyan használ juk 
fel ? — Ugy, hogy készítsük el lelkünket a többi jó té-
teményekre, köszönve a már eddig vet t jó té teményeket . 
— E s használjuk fel mindannyian e negyedórákat , mer t 
14 millió negyed órát teszünk kedvessé Is ten előtt. 

Hahnekamp győri kanonok a pap feladatáról beszélt. 
A pap feladata a hivoket gyakran vezetni a szent 
áldáshoz s a hivőknek gyakran odajárulni . A XV. szá-
zadban kezd felhangzani a vágy a többszöri áldozás 
után s szent Vincze már hetenkint gyónta t és áldoztat. 
Nérei szent Fülöp szintén. S innét növekszik azután 
napja inkig a vágyódás a többször i áldozás után. A X., 
XI. , XII . , XIH. , XIV. században volt csak ritka, de 
máskor nem. 

Határozati javaslata ennek alapján az, hogy gya-
koribbá tétessék a gyónás és áldozás s a kongresszus 
tagja i könyörögjenek az Istenhez, hogy több pap legyen 
és több jóltevő, akik zárdákat, templomokat emeljenek. 

A kongresszus elfogadja ez óhajokat és érvényesítésü-
ket elhatározza. 

Tiszter Imre cziszt. r. á. főigazgató a kafaurnaumi 
jelenet végső epizódján kezdi, Krisztus ugyanis ott azt 
m o n d j a : Nagy mindaz, a mit ő mondot t itt, az mind 
valóság és mégis tökéletes szellemiség. — Az Oltári-
szentségnek is ez a karakterisztikuma. Valóság és szel-
lemiség. Kealitás benne a kenyér evése és a bor ivása ; 
de minthogy ez alatt valami más van — az benne a 
lélek, a szellemiség. 

Ezután a kongresszus a következő üdvözlete-
ket küldte : 

A pápához : 
A magyar katholikus papok és hivek az imádandó 

Oltáriszentség tiszteletének gyarapítása végett gyűlést 
ta r tván, mély alázattal leborulva Szentséged lábaihoz, 
apostoli áldásért esedeznek, hogy ezen reánk katho-
likusokra és magyarokra nézve háromszorosan emléke-
zetes és szent esztendőben a dicső ősök lelkülete szállja 
meg az utódok szivét is és az u j évszázad Magyaror-
szág papja i t és hiveit minél közelebb hozza az Oltári-
szentségben értünk élő isteni szivhez, lelkünk életének 
forrásához. (Éljenzés.) 

0 felségéhez : 
A hitélet fejlesztésére és az imádandó Oltári-

szentség tiszteletének gyarapítása véget t a Budapesten 
összegyűlt eucharisztikus kongreszszus mély tisztelettel 
üdvözli felségedet és felajánlja, a holnapi hálaadó kör-
menetet és reá következő közös szent áldozást felsé-
ged hosszú életéért és boldogságáért. 

A bíboros herczegprímáshoz : 
Az esztergomi főegyházmegye területén Magyar-

ország fő- és székvárosában összegyűlt eucharisztikus 
kongresszus hódoló tisztelettel üdvözli eminencziádat, 
Magyarországnak herczegprimását és első főpapját . Az 
eucharisztikus életben sikeres orvosságát találjuk hit-

ben és szeretetben szegény korunknak, benne ismerjük 
fel az igaz életnek forrását és erejét a mai világ káprá-
zata és felületessége ellen, innét merí t jük majd az ön-
zetlenségnek természetfölött i szellemét az önzés tom-
boló tényezőivel szemben. Éppen ezért a jubiláló ke-
resztény Magyarország jövő boldogságát az eucharisz-
t ikus életben lát juk s törekvéseink gyümölcsözővé 
tételére eminencziád főpásztori áldását kér jük. 

A beérkezet t üdvözlő táviratok a következők: 
„Nomine 5000 sacerdotum adoratorum in Austria 

salutat f ra t res Je sum in augustissimo mysterio ado-
rantes hungaricos Carolus Krasa director generalis". 

„A keresztény magyar királyság kilenczszázados 
emlékünnepe alkalmából egybegyűlt országos eucha-
risztikus kongresszust szivem mélyéből üdvözlöm. Mohi 
Adolf, győregyházm. igazgató." 

„Az Oltáriszentségben rejlő isteni kegyelem áradjon 
az országos eusharisztikus kongresszus üdvös tevékeny-
ségére és azt sikerdus eredménynyel áldja meg. Kadu, 
lugosi püspök." (Vége kőv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, aug. 23. A növendékpapság jubiláris ak-

cziójáról. — 
Külön fejezetben kell erről is megemlékeznünk. 
Növendékpapjaink magyar egyházirodalmi isko-

lájának együttesen rendezet t jubiláris akcziója 3 cselek-
ményben folyt le. Az oltári szolgálat lelkes levitái 
diszülést rendeztek a Sz. I. T. dísztermében, együttes 
ülést vagyis kongresszust tar tot tak a közp. papneveldé-
ben és testületi a j tatosságot végeztek a Szent Jobb 
előtt. Vegyük sorba, 

Szent Is tván napján fényes ünneplő közönség 
gyűlt össze a Sz.-I.-T. dísztermében. A papneveidei 
egyházirodalmi iskolák ad hoc létesült szövetsége ren-
dezte a magyar kereszténység és a ker. magyar királyság, 
900-os ünneplése alkalmából. A nm. püspöki karból ke-
gyes megjelenésükkel tisztelték meg a sikerült ünne-
pélyt Firczák Gyula munkácsi és Mailáth Gusztáv gr. 
erdélyi püspök urak. A vendégsereg élén ott volt, mint 
egy királyi sas, ki fiait magasra röpülni tanítja, Városy 
Gyula dr praelatus a közp. papnevelő-intézet kormány-
zója, s a többi közt Kisfaludy A. B. dr, a Sz.-I.-T. 
lelkes alelnöke, Zichy Nándor és Mailáth György gró-
fok s a fővárosi és vidéki illusztritások hosszú sora. 

Az ünnepély az általunk már ismerte te t t pro-
gramm szerint folyt le. A növendékpapok egyesített 
énekkara Lamberg Dezső'csanádi növendékpap zongora-
kiséretével Koenen pápai hymnuszát énekelte el hatá-
sosan. Azután Bussnky Imre, a budapest i hírneves 
egyházirodalmi iskola elnöke megnyitó beszédet mon-
dott, mely az ünnepély jel leme és czélja felől tá jékoz-
tar tot t . Es it t kitűnt, hogy a növendékpapok gyakorló 
iskoláikban szerencsés terv alapján sikeresen művelik 
együttesen a szólás és írás művészetét . 

Midőn — igy szólt az i f j ú szónok — Magyaror-
szág hi thű katholikusai hi tben, reményben, hazafiúi 
lelkesedésben egyesülve ünnepelnek és hálát adva az 
isteni Gondviselésnek, a múltért , esedezve kérik áldó 
kegyelmét a jövőre ; mi sem maradhatunk el, i f jú szi-
vünk lelkesedése b e n n ü r k e t is ide vonzott . E l jö t tünk 
mi is, az ország i f jú levitái, az édes haza minden tájé-
káról, hogy mi is részt vegyünk édes országunknak az 
egyháznak örömünnepén, hogy mi is együtt imádkoz-
zunk apáinkkal a magyar katholiczizmus és a magyar ! 
királyság kilenczszáz éves évfordulóján. E l jö t tünk tanú-
ságot tenni arról, hogy a mi le lkünkben is ugyanannak 
a szent hitnek a lángja ég s a mi szivünket is ugyan-
annak a hazaszeretetnek tüze hevíti . Tanúi akarunk 
lenni e nagy napok lelkesedésének és erőt akarunk 
meríteni abból a jövő küzdelmére. Megmutat juk, hogy 
fel tud juk fogni jövő hivatásunk nagyságát s minden-
kor készek vagyunk síkra szállani a hit és a haza érde-
kében. Tanúságot akarunk tenni arról, hogy egy szívvel 
egy lélekkel felesküdünk annak az iránynak harczosai 
közé, melyet egykor dicső szent királyunk tűzött ki a 
magyar elé. Lássa az egész haza lelkesedésünket és 
elhatározásunkat, melylyel nyomdokaiba akarunk lépni 

a keresztény újjászületés most még látszólag hiába 
küzdő nemes harczosainak, hogy, ha a jó Isten is ugy 
akarja, ú j ra teljes fényében ott ragyogjon az a sokszor 
meggyalázott szent kereszt a hármas bérez ormán és 
jobb kor hajnala v i r radjon a magyarra. Élni fog akkor 
ez a nemzet, állni fog a drága hon időtlen időkig. Ennek 
az eszmének akar kifejezője lenni a mi ünnepünk, me-
lyet ezennel megnyitok. 

A Szent Imréről szóló hymnusz eléneklése után 
Marton Sándor pécsi növendékpap olvasta fel Schmidt, 
F . csanádi elnök értekezését a magyar katholiczizmusról 
és a magyar királyságról. 

Nemzetünk ezeréves fej lődésében — úgymond — 
nincs nagyobb fontosságú mozzanat, mint azon világ-
tör ténet i esemény, hogy az első magyar király népével 
együtt megkeresztelkedik. Nincs fontosabb esemény akár 
politikai, akár vallási vagy más szempontból. Nincs 
politikai szempontból, mert a honfoglalás után a ma-
gyar nemzet egészen magányosan állt, szüksége volt 
tehá t hatalmas támaszra s ez nem lehetett más, mint 
a katholiczizmus a királysággal egyetemben ; nincs 
vallási szempontból, mert a társadalomnak legerősebb 
alapja ós kapcsa a vallás s nincs más, bárminő szem-
pontból, mert nem volt soha intézmény, bölcseleti iskola 
vagy állami szervezet, mely korára és embereire oly 
hatást gyakorolt volna, mint a milyet az egyház 
te t t gyermekeire. Európa műveltségét lényegében a 
katholiczizmusnak, mint művelődési elvnek köszönheti, 
A tudományok, művészetek és erkölcsök javí tása a 
katholiczizmus dicsősége. Ez hirdet 2000 év óta hala-
dást, egyenlőséget, testvériséget , létre hozta az ipart 
és a földmivelést meghonosí tó szerzetes rendeket . Ma-
gyarországon az egyház i ránt való ragaszkodás és a 
hazaszeretet karöltve jár t , a nemzet az egyházban tudta 
leghívebb támaszát, az egyház a nemzetben találta 
működésének előmozdítóját és jó tevőjé t . Együ t t dolgoz-
tak, együtt élvezték a jó lé t napjait , együtt viselték a 
sors csapásait, az egyiknek sérelme a másiknak kára 
volt . Is tván magyarnaK alapítot ta és katholikusnak 
keresztelte az országot. Kathol ikus is volt az minden 
életrendében, katholikus volt annak társadalma és poli-
t iká ja az Árpádok alatt, ilyen maradt a vegyes királyi 
családok uralmakor és csak a nemzeti nagy katasztrófa 
következtében gyengül t meg. A magyar kereszténység 
az első magyar király megkoronáztatásával nyer t bete-
tőzést. Ez a szent korona az i f jú királyságnak nemzeti 
szymboluma, önállóságának és függetlenségének jelvé-
nye. A hitet a királyság védte fegyverrel századokon át a 
pogány törökök ellen. Midőn hazánkban a pártviszály 
dult, hová fordul t volna a nemzet, hacsak nem ahhoz 
a hithez, mely őt a király iránti hűségre és engedel-
mességre intet te s igy az enyészettől megmentet te . Ezen 
hi t ösztönözzön bennünket is, hogy mennyei anyánk 
pártfogását kér jük. E g y egész ország milliói esedeznek 
ma hozzád, oh égi Pa t ronánk és kérnek, hogy Magyar-
országról, édes hazánkról se feledkezzél meg. 

Waj dit s K. pécsi növendékpap művészies zongora-
játéka után Nagy Lajos esztergomi elnök mondot t 
nagyhatású záróbeszédet. Czélt tűzöt t ki a növendék-
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papság törekvései elé. Ismét kitűnt, hogy az élőszóval 
való előadás sokkal gyuj tóbb . 

A magyar katholikus papság homlokára — igy 
szólt — egyház és nemzet tör ténelem egyaránt csak 
babérokat fűzhet , mert midőn a kereszténység szelle-
mében működtek, ugyanakkor fölemelték a hazát és 
megdicsőiték az egyházat. Az ő fellépésükben egyház 
és haza ügye karöltve jelenik meg, mint virága a he-
lyes gondolatnak, hogy a ket tő között csakis az ölel-
kezés van rendjén . Az egyház anyasas, mely szárnyai 
alá gyű j t i a nemzeteket s röpül velük az örökkévaló-
ság felé. Ez az egyház rendeltetése ; miért is ha egyik-
másik nemzetet az egyház szárnyai alól valamely vihar 
kisodorja, az egyház, mint a fiavesztett madár kesereg, 
de viszont az egyház nélkül is boldogtalan. Boldog-
talan, mert Krisztus nélkül a nemzet is boldogtalan, 
mer t Krisztus nélkül az a hon csakis a fizikai 
rendben adhat kitűnő termést ; de a szellemi életben 
csak ugy hoz jó gyümölcsöket, ha földjé t az élet vizei 
j á r j ák át, melyeket Krisztus az egyház által fakaszt. 
A nemkeresztény nemzetek kopár nemzetek : ebből is 
kitetszik, hogy a termoeröt a kereszténység nyú j t j a . 
E termőerőt a magyarral a katholikus papság először 
is a malaszteszközök szorgos kiszolgálása által közölte ; 
azonfelül teleszívta tüde jé t a szent kereszténység szel-
lemével — nemcsak, de át is lehelte azt a valláserköl-
csi s minden viszonyokba, melyekben megfordul t s 
ahova lehelt, u j életre zsendült a tá j . A nemzeti élet 
terén ugy tűnnek fel ők, mint az Ur művészei a nem-
zet műtermében, amint hűségesen szövik a haza sorsát 
a kereszténység szövőszékén s a lakí t ják a nemzeti gé-
niuszt az egyház üllő-vasán. Nemzetünk kilenczszázados 
törtetésében találunk egy csapatot, a kath. papságot, mely 
mindig az élén halad s az áldást hintő tevékenység 
fegyverei t leggyorsabban vil logtatja, békében és hábo-
rúban, a szerencse mosolygása közt s a balsors döre-
j ében és ár jában, mely csak akkor tűnik fel a nemzet 
menetéből, mikor az bizonytalan és bűnös mesgyékre 
téved, ott állván akkor is a kereszttel kiczövekezett 
uton, hívogatván az igaz ösvényre a nemzetet. Tisztvi-
viselők és államférfiak, hadfiak és hitvódők, tudósok és 
irodalmi férfiak, a művészet és irodalom maeczenásai, 
a gyámoltalanok pártfogói, valódi csillagok, az egyház 
és a haza valódi csillagai bukkannak elő a magyar 
katholikus papság hosszú sorában, amint kéznél fog ja 
a nemzetet s vezeti a kulturális élet hosszú skáláján. 
S ha voltak világi nagyjaink, ha voltak, kik büszke 
fénynyel a tömeg fölé emelkedtek és világítottak, ugy 
hogy önkénytelen kérdezzük: honnan vet ték pályájuk 
magasságát, lelkük mélységét és sugárzatát, akkor okve-
tetlen a katholikus papokra gondolunk, akik mint házi 
papok, nevelők és mesterek működtek ; vagy közvetve 
vagy közvetlen az ő munkásságuk ta la ján feseltek e 
gyönyörű alakok, az ő munkásságuk tűzhelyéből rob-
bantak elő ez égő szövétnekek. üjS ha a magyar kereszt-
tel irta be nevét a dicsőség könyvébe, e keresztet a 
katholikus papság tar tot ta . Azért a papsággal a katho-
liczizmus szorosan összefügg, mint gyökérrel a fa ; ha 
dicsőítjük a katholiczizmust hazánk múlt jában, dicsőít-

jük egyúttal papjait , szivünk kegyelete mint harmat 
lehet a gyökerekre is. 

Egyház és haza iránt, ha valaha, ugy főleg most 
kell szeretet ; szeretet, mely nem pislogó tűz, hanem 
lobogó láng, melyet a vihar el nem olt, csak maga-
sabbra szít. Mert viharok járnak, bőszült viharok az 
egyház ellen, melyek a hármas bérez között sem ke-
véssé erősek. Látva az általános pusztítást, a honfi 
kebléből most küzködik fel igazán a panaszos vágy : 
Hol vagy Is tván király ?! S ha a szent király szelleme 
a kesergő szavára a romlás fölé szállana, bámulva 
kérdené : Hová lett a nagy Seminator müve? Jégfel-
hők jöt tek, elverték a kövér ve tés t ! Es hová lettek 
oltárai? Földindulás jöt t , ledönté azokat! Látni vélem, 
mint épit a nemzetnek ravatal t s mint gyú j t köröt te 
halotti fáklyákat az élet géniusza. De nem, az nem 
lehet ! A csüggedő arczát éles fuvalom legyinti meg, 
a katholikus ébredés fuvalma, mely a világon átsüvölt. 
Már megfú j ták a csatakürtöt , szivünket rezegteti 
szózata. Az egyház az elvonultság földalatti termeiből 
kilép a napfényes szabadba s a non praevalebunt 
sziklafokán állva harezra tüzeli fiait. Hódi tó zászlaját 
a lomtárból előveszi, k ibont ja és odaadja harezosai 
kezébe. Már mi is ú tban vagyunk, hogy alá esküdvén, 
á tvegyük e zászlót s körüllengessük e haza terein . . . 
A je lent a hi tet lenség bitorolja, de a jövö még hódi-
tat lan terület . Nekünk kell majd azt meghódítani ; 
nekünk kell ma jd a kereszt szelid ágát az élet vad 
viszonyaiba oltani, hogy friss nedvkeringés induljon 
a száradó vesszőkben. E nagy föladathoz nagy benyo-
mást meríteni nincs j obb alkalom, mint a mostani, 
midőn az idők e nagy választóvonalán a magyar 
katholiczizmus kilánezszáz éves fönnállásának ünnep-
lésére az ország minden vidékéről összejöttünk. A 
katholiczizmusnak a magyar papság a múltban hatal-
mas organuma vol t ; legyen tehát a jövőben i s ! A 
századok fölkelnek és tanúskodnak a mi előképeinknek, 
a magyar katholikus papoknak nagyságáról. Az ő 
szellemük ez ünnepies pi l lanatban fölénk ereszkedik ; 
e lmondják mint formálták ők a magyart , mint csinál-
tak a földből márványt , a márványból alakot, az alakból 
is tenképet azon két gondolat hatalma alatt, mely 
iránt minket, örököseiket lelkesedésre akarnak gyúj tani . 

Két szót kiált föl hozzánk kilencz század mélysé-
geiből, előképeink je l szava: Király és H a z a ! 

A nagyhatású beszéd után Huber "király indul ója 
következet t és három feledhetlen felszólalás, Városy 
praelatus, Zichy N. gr. és Mailáth gr püspök urak ré-
széről. Yárosy Gyula praelatus sziporkázó szellemes-
séggel korrigál ta meg az egyik szónoknak azt az eljá-
rását, hogy Zichy N. grófot a megszólításban a püspö-
kök elé tet te. 0 is, úgymond, követi az i f jú elragadta-
tásnak ezt a példáját , hiszen, úgymond a li taniában is 
a patr iarkákat és prófétákat az apostolok előtt szoktuk 
említeni. Megköszönte a növendékpapok nevében a 
fényes gyülekezetnek a leereszkedő figyelmét. Zichy 
N. gróf Pázmány Péter a lakját állította a növendék-
papság elé például Mailáth G. gróf püspök ur fáradha-
tatlanságra buzdítva az if júságot áldást adott a gyüle-
kezetre. 

Ez tör tént szent Is tván napján délután. 
Másnap a növendékpapok testületileg zarándokol-
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tak fel Budavárába szen István jobbjának tiszteletére. 
Az ünnepi csendes misét Csúszka György kalocsai érsek 
nr mondotta, utána a szent jobbot dicsőítő szentbeszéd-
nek kellett volna következnie, amely azonban az ünnepi 
szónok, Prohászka Ottokár dr. theologiai tanár váratlan 
megbetegedése folytán elmaradt. Az ünnepi beszéd 
elmaradása felett érzett salnálatot bőven kárpótol ta az 
az öröm s boldogság, amelyben a szent jobb őre, Kanter 
Károly apát-plébános a növendékeket részesítette, mikor 
a szent jobb ereklyét nyú j to t t a át nekik csókra. Az 
istentisztelet után az ünnepséget rendező bizottság 
személyesen tisztelgett a kalocsai érseknél, ki a szent-
mise elmondásáért őszinte köszönetüket tolmácsoló nö-
vendékeket igen szívélyesen fogadta. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából felvilágosítás érkezett Umbertó király 

egyházi temetésére nézve, a ki tudvalevőleg excommu-
nicatus toleratus volt. A pápa egyszerűen megengedte 
az egyházi temetést ; annak miként való rendezése az 
illetékes egyházi férfiak belátására volt bízva. Meg-
jegyzendő az is, hogy a genuai érsek, a ki a temetést 
végezte, a savoy ai ház törvényes alattvalója. A mit 
Umbertó állítólagos nagy vallásosságáról beszéltek a 
lapok, az egyszerűen nem igaz. Az elhunyt olasz király 
hitközönyös ember volt, mint minden liberális ; 
csak nem volt oly vad természetű, mint az apja. Egy-
házához hű ember nem ragaszkodnék a rablott Quiri-
nálhoz. 

— Egyházi hirek. Az esztergomi főmegye máso-
dik fölszentelt püspököt kapot t az apostoli szentszék 
kegyelméből Vaszary Kolos bibornok hgpr imás érsek 
ur segíts e'gére. Kohl Medárd dr praelatus kanonok, pri-
mási t i tkár ur tegnapelőt t végezte a bécsi nunt ia turán 
az előirt processus canonicust Széchenyi Miklós gróf 
és Klinda Theofil dr tanúskodása mellett. Is ten áldása 
kisérje biboros atyánk u j segédjét minden léptén-nyo-
mán. — Dessewfíy Sándor dr csanádi püspök ur Sze-
geden tani tónőképzőt állított fel és azt ezidén már 
megnyitot ta . A két első évfolyamra eddig összesen 72 
leány iratkozott be. 

— Egyházi kinevezések. Ö szentsége az eszter-
gomi főmegyében Gudenus Ar thur br. főszentszéki 
jegyzőt és Andor György dr pr imási ceremoniárust a 
jub i leumi ünnepségek alkalmából kamarásokká nevezte 
ki, a székesfejérvári egyházmegyében pedig dr Klaucz 
György püspöki t i tkárt és Scheirich Antal seminariumi 
viczerektort pápai kamarássá, Streit Ferencz szentszéki 
jegyzőt pápai káplánná nevezte ki. Ad multos annos ! 

— Pápai áldás. 0 szentsége nevében Rampolla 
bibornok Zichy János grófhoz a kath. nagygyűlés hó-
doló üdvözletére válaszolva, a következő táviratot 
kü ld te : „Devotis animi vestri sensibus valde deleetatus 

Summus Pont i fex grat ias unicuique vestrum ex corde 
agit ac peramanter benedicit . Card. Rampolla." 

— A freiburgi kath. egyetemen két nevezetes 
esemény fordult elő. Első az, hogy az egyetem hittu-
dományi kara Egger st.-galleni püspököt honoris causa 
theologiai doktorrá avatta. Második az, hogy egy 
királyi fenség t. i. dr Pr inz Max Herzog von Sachsen 
a h i t tudományi karban tanári állást vállalt. 

— Az olasz katholikusok ezidei vagyis XVII . 
nagygyülésöket öt napon át szept. 1, 2, 3, 4. és 5-ikén 
fogják tartani magában Rómában. 

— Az osztrák „Los von Rom" mozgalom eddig 
15,000 katholikust szédített el s ragadt magával a 
minden dogmától elszabadult protestant izmus karjaiba. 
Tekintve, hogy e mozgalomnak indító oka tisztán 
politikai, a protestant ismusra nézve a mozgalom egy-
átalában nem mondható vallási nyereségnek. 

— Egyházmegyei zsinat lesz a brixeni egyház-
megyében. F. hó 28, 29, 30-ára hivta össze dr Aichner 
Simon hgpüspök. 

— A német franciskánusok, a kik tudvalevőleg 
a rend nagy re formjában vezérszerepet visznek, nagy 
erővel kezdik visszafoglalni a tudományok művelé-
sében a századok hosszú sorában birt magas állásukat. 
P . Aigner Damasus 2 évig tanult természet tudományo-
kat a müncheni egyetemen s ott magna cum laude 
doktori babért nyert , hogy rendjében a növendékek 
philosophiai tanfolyamán e természet tudományokból 
lector lehessen. 

Adakozás. 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti 

jubileumi zászlajára adakoztak 
Fehér Jinos s.-lelk. Kún-Lorozsma 3 kor. 

(Hozzájárultak : Nagy és Zaka pleb., Hovány és 
Orbán s.-lelkészek). 

Széli János ny. pleb. Keszthely 2 kor. 
Papp Péter Vanyarcz 1 kor. 
Strémen János Török-Szt.-Miklós . . . . . . 2 kor. 
Angyal György leik. Alsó-Bagod — 90 f. 
Válics János cz. kanonok pl. B.-Madarcs . . . 2 kor. 
Özv. Macsilusek Simonné és Ida gyűjtése Nagy-
Kanizsa 22 kor. 20 f. 
(Hozzájárultak : Bognár Borbála 2 k. 20 f., 
Szántó Jánosné 9 k., Meizner Roselia 1 k , Málfy 
Jánosné 60 f., Szajkovics Anna 60 f , Dattier 
Jánosné 60 f., özv. Berkes Istvánné 2 k., Berger 
János 40 f., Kohn Leopold 10 f., Hodics Ferencz 
10 f., Mária-társulati tagok 11 k. 20 f., Inkné 
20 f., Buhgraber Katalin 20 f.) 

Bernolák Nándor jogs. Beszterczebánya. . • • 2 kor. 
Összesen . . 828 kor. 10 f. 

Zsombolya, 1900. aug. 10. 
Csicsáky Imre, 

pápai titkos kamarás pleb. 

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Zárószó a magyar kereszténység vés a magyar királyság alapításának 900-os emlékezetét 
ünneplő manifesztáeziókhoz. — Az eucharisztikus kongresszus.— Egyházi ludositas. B u d a p e s t : A növendékpapság jubiláris akczió-

Jjáról. — Vegyesek. — Melléklet : Az orsz. kath. nagygyűlés nyilvános ülésein elmondott beszédek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Melléklet a „Religio" 1900. II. 16. számához. 

jf\z o r s z á g o s 
nyilvános ülésein 

A d í s z ü l é s . 
— Aug. 18. — 

Zichy Nándor gr. beszéde. 

Hallom még a belvárosi templomban a Tedeumot. 
Ott Is tent dicsértük, neki mondtunk hálát, hogy kilencz-
száz évig megengedte, üdvösségünkre, hogy keresz-
tényekké, katholikusokká lehet tünk és azok marad-
hat tunk. (Elénk éljenzés.) Kér tük a mindenható j ó 
Istent , hogy fejedelmünket megáldja és segélyezze, 
hogy ennek a jólelkű katholikus népnek ebben az 
országban védelmezője és bölcs vezetője lehessen. 
(Elénk éljenzés.) 

Hogy j u t a szó ez alkalommal éppen nekem? 
Talán azért, mert veletek együtt h íven ragaszkodom 
egyházamhoz és imádom az I s t en t ? (Elénk éljenzés.) 
Vagy talán, mert e hazának hű és szerető fia vagyok ? 
(Elénk éljenzés.) Vagy talán, mer t afelett senki sem 
kételkedik, minő hálával, t isztelettel és szeretettel visel-
tetem jó és kegyes uralkodónk iránt ? (Elénk éljenzés.) 
Mert én vagyok az, aki tudom és bizonyságot tehetek 
arról, hogy a katholikus nép ebben az országban tud ja 
és érzi, hogy királya olyan katholikus, mint bármelyi-
künk is, hogy az ő szive és lelke velünk v a n ? (Elénk 
tetszés és éljenzés.) 

És hogyne lenne az. Hiszen az a szent korona, 
amelylyel az isteni Gondviselés kegyéből a pápaság 
szent Is tván személyében megajándékozta ezt az orszá-
got, az ő fe jén nyugszik, a koronázási hitlevél őt ezen 
szentegyházhoz köti s ehhez csatolja az ő szive, az ő 
erős hite, melyről tanúságot tesz, midőn nyilvános 
körmenetekben az egyházzal körüljár, midőn a szent-
ségben részesül, midőn oly katholikus életet él, mint 
bármely katholikus. (Lelkes éljenzés.) Oh, igenis, fel-
séges urunk iránt szeretet és hála tö l thet el minden 
keblet. Mennyi az a rossz, amely megsúj to t t volna, ha 
nem ő ül a t rónon! és mennyi az a sok jó, amiről 
nem is tud juk , amit ő neki köszönhetünk. 

De hát az én feladatom nem az, hogy dicsőitsem 
őt a kilenczszázados keresztény királyságunkat ; nekem 
feladatom az, röviden kifej teni , mit gondolunk és 
érzünk e napon. (Halljuk!) 

Amit a Nyugat czivilizácziójának nevezünk, az 
a katholikus egyház alapján nyugszik. (Ugy van!) 
Ehhez az egyházhoz és nem bármi néven nevezendő 
czivilizáczióhoz szegődtünk mi, őseink, Szent Is tván 
dicső királyunk ; szent királyunk a római katholikus 
egyházhoz, a kereszténységhez kötöt te országunk jövő-
jé t . (Ugy van!) 

Két nagy alapon nyugszik a mi felfogásunk sze-
r int az állam : az egyik az erkölcsi alap, az egyház 
hatalma ; mert senki másra nem bizta a katholikus 
egyház kormányát az isteni Gondviselés ; Krisztus 
Urunk a római pápát , szent Pé ter u tód já t ruházta fel 
az egyház kormányhatóságával . (Hosszas, élénk tetszés, 
éljenzés és taps.) E mellett áll a polgári ha ta lom: a 

kath. na^yj>yülés 
beszédek. 

mi alkotmányunk, a mi királyságunk, amelyért, ugy 
mint elődjeink, életünket, vérünket feláldozni készek 
vagyunk : királyért és hazáért . (Zajos éljenzés és taps.) 

Nekünk, katholikusoknak nem az a felfogásunk : 
Szabad egyház a szabad államban, hanem: katholikus 
egyház a katholikus államban (Hosszas zajos helyes-
lés és taps.) és katholikus állam a katholikus egyház-
ban. (Elénk helyeslés és taps.) Ez az a két nagy 
hatalmi alap, melyre az országnak jövőjé t és alkotmányát 
épitette Szent Is tván királyunk és annak dicső utódai 
és a mi nemzetünk ezen az alapon fej te t te azt ki. 
Jöhe tnek idők, mikor a belső kapcsolat , amelyet a 
szent korona teremtet t az állam és az egyház közt, 
meglazul ; meglehet, hogy más felekezeteknek közös 
ügyei az államban nem engedik, hogy az állam kiváló-
lag és egyedül katholikus legyen ; de szabadságáról a 
katholikus egyház le nem mondha t soha. (Ugy van ! 
Élénk tetszés és taps.) Azért mindennap az Ur oltára 
előtt imádkozunk, ezért a szabadságért ha kell, min-
denünket feláldozzuk. És Szent Is tvánt és annak utód-
ját, az apostoli királyt ruházta fel a Szentatya a leg-
főbb kegyúri jogokkal, oly előjogokkal, amilyeneket e 
világon egy állam sem nyert . (Ugy van!) Azok az 
előjogok az egyház védelmére és felmagasztaltatására 

I adattak, nem pedig az egyház gyöngitósére. (Hosz-
í szantartó zajos tetszés, helyeslés és taps.) Azokat az 
! egyház gyöngítésére felhasználni Is ten sérelme ós az 
I állam veszélyeztetése nélkül nem lehet s nem szabad. 

(Élénk tetszés és helyeslés.) 
A tör ténet folyamán mennyi más országban for-

dultak elő visszaélések, midőn íélforgat tatot t , az egy-
háztól elszakadt a katholikus hivők közönsége, vagy 
meglazi t ta tot t a kapcsolat a szentszékkel ! Nézzük 
Angolországot, nézzük a franczia állapotokat a forra-
dalom előtt a gallikanizmust. Hazánkban ilyesmi bölcs 
királyaink és főleg a nemzet S Z Í V Ó S ragaszkçdàsa mel-
let t ősi hitéhez soha tért nem foglalhatott . És a mikor 
a Josephinizmus közel férkőzött e hithez, akkor a 
katholiczizmus hiven ragaszkodott egyházához és nem 
engedet t tér t az egyház rovására való uj i tásuknak. 
(Élénk helyeslés.) 

Ez a mult idők tör ténete és azok iránti felfogá-
som, De hát a lezajlott század elején más eszmeáram-
latok indul tak meg. Az állam az egyház felet t i hatal-
mat önmagának kívánta tu la jdoní tani és gyengíteni 
akarta a pápa kormányát . Ez az áramlat Európaszerte 
el terjedt . I . Napoleon volt ennek egyik előharczosa, 
midőn a pápát fogságba vetet te és kicsikarta tőle a 
visszavont konkordátumot . 

De hát áll még az egyház és áll, még Magyar-
országon a magyar apostoli királyság. (Élénk helyeslés 
és éljenzés.) Áll az egyház ós az állam egymás mellett 
és vajha azok ( együttes működését soha sem zavarná 
meg semmi! (Élénk tetszés.) Mert ami az egyháznak 
hatalmát, uralmát, szabadságát gyengíti , lazítja, az 
megrázkódtat ja a polgári rend alapját is. (Igaz! Ugy 
van !) Mert erkölcsi támpontok nélkül, puszta erővel, 

* 
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erőszakkal vagy pedig egyik osztálynak a másik felett 
való uralmával boldogitani, államot szervezni és azt 
fen tartarii nem lehet. (Hosszas élénk tetszés és helyes-
lés.) Es ime, ezen Európaszerte el terjedt áramlat elleni 
küzdelem közepette állunk. Ebben a küzdelemben 
Felséges Urunk segitségére hivatkozunk, az ő fenkölt 
katholikus érzésére, szivére. (Lelkes éljenzés.) Igenis, 
mert az igazságból sarjad ki a szabadság és az egyház 
szabadsága nélkül nincsen lelkiismereti szabadság. 
(Ugy van!) A lélek szabadságának szinboluma a hit, a 
hitnek alapja a kinyilatkoztatás, a kinyilatkoztatásnak 
őre az egyház, az egyháznak feje a Szentatya, a római 
pápa, (Hosszantartó élénk éljenzés.) aki iránt tiszte-
lettel és szeretettel viseltetünk, akinek engedelmesség-
gel tartozunk, ugy mint a polgári életben a legkegyel-
mesebb Urunk királyunk és a haza törvényei iránt. 
(Elénk helyeslés és éljenzés.) 

Igenis ez az áramlat megfosztot ta a Szent Atyát 
mindentől, nemcsak az állami hatalomtól, de minden-
től, ami magán személyes bir toka a pápának és az 
egyház feje arra van utalva, hogy a Péter-fil lérekböl 
éljen és az egyház szabadságát, saját személye méltó-
ságát és függetlenségét igy tar tsa fenn, Is ten dicső-
ségére igy működjék. (Igaz ! Ugy van !) Igenis, ha már 
vissza nem szerezhetjük neki e javakat mai nap, ugy 
a legelsőtől az utolsóig legalább igyekeznünk kell a 
Péter-fillér hűséges, mindenkori feláldozása által neki 
megtér í teni azt, amit visszaszerezni ez idő szerint 
k é p s e k nem vagyunk. Igenis ebben — én tudom — 
a mi jó királyunk igazán fényes példával já r elől. 
(Hosszas, élénk éljenzés.) Igen, volt sok katholikus 
király, aki szinleg talán katholikusabb volt a mi 
Urunknál, de mi katholikusok tudjuk, hogy ő szivé-
beu, lelkében katholikus En éppen azért, mert katho-
likus vagyok, éivezem azt a nagy kegyességet, azt a 
jóságot , amelylyel ő engem megáldott; és boldogított . 
(Elénk éljenzés.) 

De ez csekély, személyes dolog. De igenis, ad junk 
hálát az Isteni Gondviselésnek, hogy ebben a perczben 
felébredünk, hogy egyesülünk, hogy higgadtsággal és 
elszántsággal viaskodni engedet t és adjunk hálát min-
denek felett, hogy egy jó királylyal megajándékozott . 
(Hosszas lelkes felkiál tások: É l jen a király.) A d j a az 
Isten, hogy egyházát Magyarországon még soká fen-
tartani, ezt a jó népet boldogitani legyen képes. 
(Élénk éljenzés ) 

Nekünk nincs más politikánk, mint a keresztény 
kath. kötelességteljesítés. (Ugy v a n ! Hosszas élénk 
tetszés és taps.) Mi sem kívánunk többet, mint jogain-
kat , egyházunk szabadságát, hi téletünk kifej tésének 
feltételeit és ehhez való jogosul tságunk elismerését. 
(Ugy van !) Mi a szeretetnek hivei vagyunk. (Ugy van !) 
Mi minden honpolgárt , mi minden embert szeretünk, 
mi nem gyűlölködünk, másokat nem üldözünk, de 
mindenkinek a lehető legnagyobb jó t k íván juk ; és ne 
vegyék rossz néven, ha azt hisszük, hogy a legnagyobb 
jó az igazság felismerése, az isteni igazságnak az élet-
ben való teljesítése és az az által való boldogulás. 
(Ugy van!) Éz legyen je lszavunk! És kér jük Istent, 
hogy azt, ami az ő dicsőségére és ami az ö egyháza 
javára válik és szükséges és ezáltal azt is, ami hazánk 
és nemzetünk jólétének egyik alapfeltétele, kimond-
hatatlan kegyében, irgalmában megadni kegyeskedjék. 
Hálát adok Istennek, hogy ezen szép napot i t t együt t 
töl thettük és hogy e lelkesen kiadot t jelszó alatt 
továbbra is együt t a katholikus egyházban, a katholikus 
egyházért, a hazában a hazáért és a királyért egyesül-
ten működhetünk. Él jen a király! (Hosszantartó, meg-
megujuló lelkes éljenzés és taps.) 

N e g y e d i k n y i l v á n o s ülés. 
— Aug. 19. — 

Mihályfi Ákos dr. beszéde. 
Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 

Megdöbbenéssel vet tem a nagygyűlést előkészitő 
bizottság méltóságos elnökének felhivását. hogy e gyű-
lésen a katholikus egyetem kérdéséről előadást tartsak. 
Megdöbbenéssel, mondom, vettem e felhivást, mert mi 
keresni valója van itt egy szerzetesnek, kinek a nagyok 
gyülekezetében, miként szent Bernát mondja, inkább 
hallgatnia illik, mint beszélni? S valóban nem is 
merészkedtem volna e felhivást elfogadni, ha ugyanaz 
a körülmény, amely az előkészitő bizottság figyelmét 
csekélységemre irányitotta, engem is nem kényszerit, 
az erkölcsi kényszer legnagyobb súlyával, hogy nem 
törődve gyengeségemmel és gj^arló ságom mai, ideáll jak 
e fényes gyülekezet elé s egy katholikus egyetem fel-
állításának szükségességét hangoztassam. 

Évekkel ezelőtt i f júságom lelkesedésében az a 
vágyam támadt, hogy be jár jam a külföld katholikus 
főiskoláit, egyetemeit, megnézzem azoknak berendezé-
sét, megfigyeljem működését, tanulmányozzam szel-
lemét — s ha valami jó, valami nemes ott megragadná 
lelkemet, ezt szeretett hazánkba is átül tetni a honi 
földön is meghonositani igyekezzem. 

A vágyat te t t követ te s sorra jártam, sorra tanul-
mányoztam a belga, franczia és svájczi katholikus 
egyetemeket. S mélyen tisztelt nagygyűlés, elmond-
hatom, hogy ott a külföld katholikus főiskoláiban 
csodás dolgokat lát tam és tapasztaltaltam ; dolgokat, 
melyekről nekünk sej telmünk is alig van ; dolgokat, 
minőkre legvérmesebb álmainkban sem merünk gon-
dolni. Lá t tam pezsgő hitéletet, természetfölött i jámbor-
ságot és buzgóságot, keresztény fegyelmezettséget és 
erényességet nem a köznép körében, nem is egyik-
másik kolostor csendjében : hanem az egyetemek falai 
között, az egyetemi i f júság s a tudós tanárok testüle-
tében. Hogy egy-két példát hozzak fel ezekből a lel-
kembe vésődött jelenésszerü csodás képekből, láttam, 
hogy a löweni katholikus egyetem szabályzata előirja 
vasár- és ünnepnap a szentmise hallgatást, a jánl ja az 
egyetemi i f júságnak a szentségekhez való gyakori 
j á ru lás t ; láttam, hogy az nem megy ott ritkaságszámba, 
hogy a jogász és orvosnövendék tanárával együtt 
já ru l az Ur asztalához. Mi több, a löweni egyetem 
1800 hallgatója között 500 tag ja van az Oltáriszent-
séget imádó egyesületnek s ha a pap beteghez viszi a 
legméltóságosabb szentséget, mindig akadnak egye-
temi hallgatók, akik lámpával kisérik az Urat. A Szent-
Yincze egyletnek 17 konferencziája virágzik a löweni, 
hat a lillei egyetemen; a konferencziák tagja i az 
egyetemi hallgatók soraiból kerülnek ki, az elnöki és 
alelnöki t isztséget a jogi, orvosi, természettudományi 
és bölcseleti karok legjelesebb tanárai viselik. A lillei 
egyetemen az iskolai évet három napi szent gyakorlat 
előzi meg, melynek végeztével a tanári kar az if júság-
gal együtt a szent áldozáshoz járul , ugyanez történik 
húsvét előtt is. A Mária-kongregácziónak 200 egyetemi 
hallgató tagja van. Az egyetemi hallgatók között virág-
zik az engesztelő szent áldozás társulata : Jézus szent 
szive ünnepén az egyetem kápolnájában szentség imá-
dás v a n : nappal az egyetemi hallgatók, éjjel a tanárok 
térdelnek óránként felváltva a legméltóságosabb Szent-
ség előtt. 

De láttam azt is, m. tiszt, nagygyűlés, hogy a 
katholikus egyetemek tanárai tudósok, akikre büszke 
lehet bármely tudós társaság, tudósok, akik kutatásaik 
és tudományos búvárkodásaik által az egész tudós 
világ t iszteletét és elismerését kivivták maguknak. 
Tudósok, de nem törekszenek arra, hogy a tudomány 
szárnyain emanczipálják magukat a kinyilatkoztatás 
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igazságaitól; ellenkezőleg tudományukkal a természet-
fölötti hitet és vallást, a Krisztus alapitotta egyházat 
védik, támogatják. Láttam, tapasztaltam, még sok más, 
ezekhez hasonló csodás részleteket, melyekről annak 
idején egész lelkesedéssel le is irtam benyomásaimat. 
Ez az a körülmény, mely a bizottság figyelmét reám 
irányitotta, ez az, amely menteni fogja az én vakmerő-
ségemet is, melylyel ide merek állni a magyar katho-
liczizmus szine elé, hogy egy katholikus egyetem ala-
pitásának szükségességét hangoztassam. 

Tagadhatatlan tény, hogy a mai társadalomban a 
vezérszerepet az u. n. mtelligenczia viszi, az országok 
és népek sorsát ez intézi. Az intelligenczia képzőisko-
lája, jegeczesedő tere pedig az egyetem, ahol bölcse-
leti, ethikai. történelmi, jogi és eszthetikai képzettségét 
nyeri, amelyekből szellemi irányzata fejlődik és világ-
nézete kialakul. Azonban, mélyen tisztelt nagygyűlés, 
amilyen a gyökér, olyan a belőle sarjadzó fa ; amilyen 
a forrás, olyan a belőle fakadó patak ; amilyen az 
egyetem szelleme, olyan a benne képződő intelligenczia 
irányzata is. 

Mert, m. t. nagygyűlés, van az egyetemnek is 
szelleme, van a tudománynak is. Az egyetem lehet 
igazi világitó torony, de lehet csalfa lidércztüz is : a 
tudomány igaz vagy hamis fényét árasztva szét. Ko-
molyan gondolkozók előtt ma már gyermekmese számba 
megy az a naiv lelkeket oly könnyen megtévesztő 
kijelentés, hogy a tudomány tárgyilagos, hogy az füg-
getlen minden hittől és vallásos meggyőződéstől, hogy 
mindegy bármily vallású legyen, aki tanit, — csak jól 
tanitson. Igen, gyerekmese-számba megy ez a kijelen-
tés. Mert a tudomány igazságait mi nem látjuk önma-
gunkban, mintegy örökre megjegeczesedett állapotban, 
hanem az emberek eszén átszűrődve jelennek meg 
ezek előttünk. S azok a tudós emberek nem egyszerűen 
a tényeket, eseményeket, exakt kutatások eredményeit 
adják elő, hanem mindezeket bírálják, jellemzik, meg-
ítélik és megbecsülik, érdemeik szerint méltatják, rend-
szerezik, belőlük elveket, következtetéseket vonnak le. 

A tények, az események, az exakt kutatások ered-
ményei ugyanazok: de a tények bírálata, jellemzése, az 
azokra alapított elvek és következtetések, az azokból 
leszürődő ítélet és világnézet, melyeknek foglalatában 
a tudomány igazságait a tudósok elénk adják, nagyon 
is különbözők, a legnagyobb ellentéteket mutat ják fel. 
Bátran merem állítani, hogy a tudomány hasonló a 
szőlővesszőhöz : ugyanaz a faj ta más talajban és más 
égalji viszonyok között más izű és más zamatu bort 
terem ; bort terem Somlyón is, meg a kecskeméti ho-
mokban is, de más lesz az a bor, melyet a homok-
buczkák között termett fürtökből sajtolnak ki és ugyan-
csak más lesz az, melynek vesszeje a kialudt vulkán 
lávájában vert gyökeret. Igy vagyunk a tudománynyal 
is. Más szemmel nézi, bírálja és itéli meg az élet ese-
ményeit, a történelem mozzanatait, az egyének és tet 
teik értékét, az irodalom és művészet alkotásait; más 
elveket és következtetéseket von le a természeti tu-
dományok exakt eredményeiből és más bölcseleti tano-
kat épit azokra az a tudós, aki hisz a kinyilatkozta-
tásban, akit a természetfölötti vallás fénye kísér kuta-
tásaiban, aki szereti egyházát, mint a Krisztus alapitotta 
egyetlen üdveszközt — és egészen más világításban nézi, 
látja tünteti fel mindezeket az a tudós, akinek lelké-
ben a természetfölötti hit világát a közöny, a kétkedés, 
a tévely szürkesége, avagy a hitetlenség sötétje vál-
totta fel. Mert, mélyen tisztelt nagygyűlés, akarjuk, 
vagy nem akarjuk, az Isten ott van mindnyájunk 
szivében, lelkében, eszében ; s tőle, még ha akar sem. 
szabadhat, szabadulhat meg teljesen az ember. Eszének, 
szivének járását s igy mindent, amit eszével, szivével 
feldolgoz, tehát tudományát, világnézetét, erkölcsét, 
jellemét a személyes, a kinyilatkoztatásban megismert 
Istenhez való viszonya alakitja, módosítja, határozza 

meg. Az ember esze, szive, lelke mindenütt akarva, 
nem akarva, végre is a kinyilatkoztatásban megismert 
Istennel találkozik vagy ütközik. A tudományok tör-
ténele megdönthetetlenül bizonyítja állításomat. Nem 
találunk egy valamirevaló tudóst, aki, bármily tudo-
mánynyal foglalkozik is, müveibe ne lehelné belé 
theologiáját, ne mutatná be a kinyilatkoztatáshoz való 
viszonyát 

íme, mélyen tisztelt nagygyűlés, ez az, ami néze-
tem szerint a katholikus egyetem szükségességét min-
den egyébnél világosabban feltünteti. 

Mert ha igy áll a dolog, ha minden tudósnak van 
theologiája, mely tudományán átszűrődik: akkor nem 
közömbös, minő szellemű tudós tanít ja ifjúságunkat, 
éppen abban a korban, mely az elvek érésének, a világ-
nézet kialakulásának a korszaka; akkor mi nem nyu-
godhatunk meg abban, hogy az állami egyetemek tanárai 
tudós férfiak, a mi if juságunk szelleme csak akkor van 
biztonságban, ha a tudós tanárok egyszersmind hithű 
katholikusok is ! 

Sajnos, erre mindeddig nem gondoltunk s ez volt 
nagyrészt az oka annak, hogy a katholikus intelligen-
cziát úgyszólván teljesen elvesztettük. 

Ifjúságiinkat ugyan az elemi és középiskolákban 
katholikus szellemben igyekeztünk nevelni. De ime, 
éppen abban a korban, mikor a jellem kezd fejlődni, 
a világnézet kialakulni — átadjuk if júságunkat azok-
nak az egyetemeknek, amelyeken éppen a legfontosabb 
tantárgyakat, éppen azokat, melyek hivatva vannak az 
ember életelveit, életnézeteit formálni, a történelmet, 
bölcseletet, ethikát, eszthetiká1", irodalomtörténetet már 
évtizedek óta nemkatholikus szellemű tanárok tanitják. 
Csodálkozhatunk-e még azon, hogy a mai katholikus 
intelligencziánk szellem-irányzata, a gondolkozás módja, 
világnézete minden inkább, csak nem katholikus? 

Mélyen tisztelt nagygyűlés, ha mi katholikus intel-
ligencziát akarunk nevelni, ha azt akarjuk, hogy ne 
csak a köznép és a papok és egy-két mágnás család, 
hanem az u. n. művelt osztályok, az urak is gondol-
kozásukban, erkölcsi elveikben és világnézetükben 
katholikusok legyenek : akkor nem szabad addig nyu-
godnunk, mig a katholikus if júságot az egész vonalon 
az édes anya bölcsődalától kezdve az ovodákban, az 
elemi- és középiskolákban épp ugy, mint az egyetem 
kathedráin katholikus szellemben nem nevelik és tanit-
ják, addig nem nyugodhatunk, mig olyan főiskoláink 
nem lesznek, amelyekben minden tudomány összhang-
ban van az Isten által kinyilatkoztatott vallással. 

Ez, m. t. nagygyűlés, az egyik ok, amely a katho-
likus egyetem felállítását sürgetőleg követeli. A másik 
if juságunk valláserkölcsi életének a megóvása, neve-
lése és megszilárdítása. Mert az állam egyetemein a 
rosszul értelmezett egyetemi szabadság jelszava miatt 
az egyetemi if júság éppen a jellemképződés korszaká-
ban teljesen magára van hagyatva vallási és erkölcsi 
életében. Ott áll ugyan a Pázmány-egyetem mellett a 
templom is, de csak mintegy rég elhangzott s feledésbe 
ment dalnak megkövesült végső akkordja, melyet már 
sem a tanárok, sem a tanulók nem értenek; az ifjúsá-
got sem tanárainak példája, sem ösztönzése nem vezeti 
a templomba Hiányzik abból az egyetemi hitszónok 
is, aki a tanuló i f júság lelkében a vallási igazságokat 
fel-felújítaná. Amint az i f júság elhagyja a középisko-
lát, az egész életet ugy látja berendezve, mintha neki 
a valláshoz, az Istenhez már semmi köze sem volna, 
Igy nevelődik Isten és igaz vallásosság nélkül a magyar 
katholikus intelligenczia ! 

Ehhez járult a mi szép fővárosunk ezernyi erkölcsi 
veszélye, melyek között az az ingatag, tapasztalatlan, 
még nem jellemszilárd i f jú teljesen magára van ha-
gyatva. 

S mi ennek az eredménye ? Nem a magam ítéletét 
mondom el? egy szerzetes felfogását tán túlzónak, 

* * 
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elfogultnak, szigorúnak találhatnák. Egy magyar gaval-
lér szavait idézem, akit éppen nem lehet ulramontánnak 
nevezni, Szemere Miklósét, aki fá jó szivvel panaszolja 
I f j ú véreim-hez czimzett röpiratában, hogy a magyar 
egyetemi i f júság erkölcsi élete meglazult, belőle a ; 
nemesebb, ideális törekvések kiveszőben vannak, munka-
szeretete kialvó félben van s ezeknek helyét ideg- és | 
kedélysorvasztó szenvedélyek foglalják le. Es Szemere 
Miklós sem talál más utat a magyar i f júság erkölcsi 
megmentésére, mint egy tel jesen u j alapokra fekte te t t 
egyetem fölállítását, távol a nagyvárosok erkölcsi ve-
szélyeitől, ahol tiszta légkörben, komoly szellemi mun-
kában, férííerények gyakorlásában, testet és lelket ne-
mesítő szórakozások közt nevelkedjék a haza jövő 
reménye. 

Ezt akar juk mi is, mélyen tisztelt nagygyűlés : 
vallásos, tiszta erkölcsű, jellemszilárd, élet- és munka-
kedvtől duzzadó i f júságot akarunk nevelni a katholikus 
egyetemen. S bizonyára hálás lesz i rántunk az egész 
ország, ha egy, a külföldiekhez hasonló katholikus 
főiskola megteremtése által a magyar társadalom ge-
rinczének, az intell igencziának szellemi és erkölcsi 
megmentésére sietünk. Sőt megvagyok arról győződve, 
hogy egy jól szervezett, jó alapokra fekte te t t katholikus 
egyetem üdvös hatással lesz egész közoktatásügyünk 
megj avitására, megreformálására. 

De legyen szabad, mélyen tisztelt nagygyűlés, 
rámutatnom még egy körülményre, mely a katholikus 
egyetem megalapitását sürgeti. 

Napja inkban a konkurenczia korát éljük még a 
tudományban is. Szükséges, hogy mi katholikusok a 
tudomány terén is kiáll junk a versenytérre. Nem szabad 
engednünk, nem szabad tűrnünk, hogy mindenki ar-
czunkba vág j a : hogy mi maradiak vagyunk, nekünk a 
tudomány, a haladás nem való ; nem szabad engednünk, 
hogy nálunk is a katholikusok inferioritásáról beszél-
jenek. Meg kell muta tnunk a világnak, hogy mi is 
tudunk a tudomány minden ágában dolgozni s hogy 
minden igaz tudomány meg fér a mi hi tünkkel . Meg 
kell mutatnunk, hogy nem fé l t jük a mi dogmáinkat 
sem a górcsőtől, sem a kémiai oldószerektől, sem a 
történelem megsárgult oklveleitől, a mi dogmáinkat 
nem döntheti meg semmi, mert Krisztus mondo t t a : 
Az ég és a föld elmúlnak, de az én igéim el nem 
múlnak. 

De, hogy ezt tel jes mértékben, tel jes függet len-
séggel és szabadsággal megtehessük, életszükséglet a 
katholikus egyetem, a mely teret és alkalmat nyú j t 
arra, hogy minden igaz katholikus tudós érvényesül-
jön, ahol irhát, kutathat , tani that mindegyik anélkül, 
hogy katholikus meggyőződését re j tegetnie kellene. 
Mert hova-tovább odajutunk, mélyen tisztelt nagygyűlés, 
hogy a tudományos testületekben is akadályul szolgál 
az előmenetelben, ha valaki katholikus szellemben 
is kuta t és tanit S ha ez az állapot igy fejlődik 
tovább, akkor mélyen tisztelt nagygyűlés bekövetkez-
hetik az az idő, amikor majd csakugyan méltán lehet 
a magyar katholikusok szellemi inferioritásáról beszólni ; 
mert a katholikus szellem el lesz teljesen űzve, le lesz 
egészen szorítva a tudomány teréről. 

De nem, nem fog ez bekövetkezni. Egy szebb 
jövő hajnalsugarai t látom már ; a katholikus egyetem 
körvonalai fe l tűnnek lelkem előtt. Ez nem ábránd 
többé, nem álomkép ; amit a magyar katholikusok egy 
szivvel — egy lélekkel akarnak, az létre is jön. Sőt 
i t t vannak már az első kövek az egyetem alapjához. 
S minő kövek ! Bonnaz Sándor, a boldog emlékű csa-
nádi püspök százezer forintot hagyot t a katholikus 
egyetem alapitására. Ugyanannyi t Yácz nagy szivü 
püspöke, Schuszter Konstant in . A kalocsai főkáptalan 
hasonló összeget ajánlt fel e nemes czélra. A pécsi 
egyházmegye buzgó püspöke, Hetyey Sámuel ő méltó-
sága, szintén már az alapitandó katholikus egyetemet 

tar tva szem előtt százezer koronával gyarapí tot ta a 
pécsi püspöki liczeum alaptökéjét ; megyéjének nemes 
papsága már eddig 40 ezer koronát a jánl t fel a katho-
likus egyetem megalapítására. A kassai egyházmegye 
fenkölt szellemű főpásztora, Bubics Zsigmond ő nagy-
méltósága, kötelezte magát, hogy amig él, évenkint 
bizonyos összeggel járul e nagy mű megalkotásához. 
De — ami valóban megható — szegény falusi káplá-
nok és kispapok, az ország minden részéből, minden 
felszólítás nélkül, szivük sugallatát és lelkesedését kö-
vetve megfogadták, hogy megtakarí tott , maguktól 
megvont filléreikkel évenkint adózni fognak e szent 
czélra. Ha az összes idevágó alapítványokat össze-
gyű j t jük , már közel egymillió koronánk van az egye-
temre. 

Igaz, mindez kevés ; egy egyetem felállítása és 
fentar tása milliókba kerül. De ezeket a milliókat is 
összehozzuk. Hisz eddig csak egyesek adakoztak ; a 
katholikus társadalom még nem mozdult meg. Lelke-
sültünk ugyan az eszméért mindnyájan, de az ada-
kozást, az áldozatot addig korainak tar tot tuk, míg az 
eszme konkrét alakot nem ölt. Most van arra a leg-
kedvezőbb alkalom, hogy megindul jon az országos 
mozgalom. Ennek ebből a katholikus nagygyűlésből 
kell kiindulnia. Kér jük tehát fel a nmélt . püspöki 
kart , hogy a magyar katholikusok egyhangú óhajtását 
kegyeskedjék meghallgatni s vegye kezébe a katholi-
kus egyetem ü g y é t ; nevezzen ki még e jubiláris esz-
tendőben egy katholikus egyetemet épitő bizottságot, 
hogy igy ez örömesztendőhöz fűződjék e nagy mű 
megkezdése. S ha ez a bizottság megalakul, ha a 
nmélt. püspöki kar k imondja a teremtő nagy szót : 
legyen katholikus egyetem: mi odaállunk melléje mind-
nyájan, oda hűségünkkel, lelkesedésünkkel, odaállunk 
áldozatkészségünkkel, mely nem fog megfogyatkozni, 
nem fog lelohadni, mig e nagy alkotást be nem 
fejezzük. 

Igen, kér jük a nagyméltóságú püspöki kart, hall-
gassa meg a magyar katholikusok ezreinek legbensőbb 
meggyőződését. Mi ugy vagyunk meggyőződve, hogy 
a katholiczizmus kilenczszázados fennállásának emlé-
két nem ülhet jük meg méltóbban, mintha lerakjuk a 
katholikus egyetem a lapja i t : mert ezzel egyszersmind 
a jövő századokra biztosít juk hitünk, vallásunk, egy-
házunk virágzását szeretett hazánkban. 

Giesswein Sándor dr. kanonok beszéde. 

Nehéz felhők emelkedtek Európa látóhatárából, 
midőn a X I X . század delelő pon t ja felé közeledelt . 
S miként, ha hosszas szárazság után sürü felhők mutat-
koznak az égboltozaton, ki reménj^teljes örömmel 
üdvözli az áldásthozó eső közeledtét, ki meg veszedel-
methozó zivatartól s jégesőtől tart , ugy néztek Európa 
népei a remény és félelem megoszlott érzeteivel a 
jövendő dolgok elé. 

Ebben a válságos időben, midőn a kivívot t 
poli t ikai szabadságok a népeket bizonyos örömmámorba 
hozták, a mainzi ősi dom szószékéről egy lelkes pap 
akkor nagy fel tűnést keltő igéket hirdetett . Az akkori 
politikai mozgalmak közepet te rámutatot t az életbe 
léptetet t reformok hiányosságára, amely okozni fogja, 
hogy e reformokhoz fűzöt t szép remények teljesedésbe 
nem mennek s hogy a nép helyzetén javi tani nem 
fognak, hanem inkább rontani . 

vHa a jelen időket megismerni akarjuk, a szoeziális 
kérdést kell alaposan tanulmányoznunk. Aki ezt fél fogj a. az 
ismeri a jelent, aki fél nem fogja, annak a jelen és jövő 
talány.u 

Ezeket az igéket több mint egy félszázad előtt, 
1848. deczember 3-án, Advent első vasárnapján, a 
hopsteni plébános, később mainzi püspök, Ket te ler 
mondotta. Kevesen voltak akkor, akik ez igék jelen-
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tőségét megértették, de ma, már ért jük és bámuljuk ez 
apostoli lelkületű férfiúnak éles tekintetét, úgyszólván 
prófétai ihlettségét. 

Akkoriban Ketteler szavai feltűnést, sőt bizonyos 
körökben megütközést, megdöbbenést keltettek, de ma 
már a legvalódibb struczpolitikusok sem tagadhatják 
a szocziális kérdés nagy jelentőségét. 

Akik még egy évtizeddel ezelőtt váltig állították, 
hogy a szocziálizmus oly idegen palánta, mely Magyar-
ország talaján soha meg nem lionosodhatik, azok kezdik 
belátni, hogy igenis van szocziálizmus Magyarországon 
is, és kogy a szocziális kérdés oly kérdés, mely elől 
kitérni nem lehet. De azért mindig félve, mintegy 
keztyüs kézzel nyúlnak hozzá : mintha csak attól tar-
tanának, hogy rossz hirbe keveredik mindenki, aki a 
szocziális kérdéssel foglalkozik. 

Eszembe ju t i t t egy morvaországi plébános esete, 
melyről egyik folyóiratban olvastam. 

A kilenczvenes évek elején történt, hogy egy 
kisebb morva bányavárosban a bányászok, mások pél-
dájára, meg akarták ülni május elsejét. De mivel jó 
katholikusok voltak, hát katholikus módon akarták azt 
megtenni. Összegyűjtöttek maguk között néhány fillért 
s elmentek a nap előestéjén papjukhoz, megkérvén Őt, 
hogy mondjon szándékukra holnap szentmisét. 

A pap azonban megijedt, május elsején a mun-
kásoknak misét mondani, hisz ez szocziálizmus. Vissza-
utasította kérelmüket, följelentette őket fölebbvalóik-
nak. A munkások megbűnhődtek ez alkalommal, a jövő 
évben azonban már megint megülték május elsejét, de 
mise nélkül. 

S ne gondolják, hogy ez az eset olyan egészen 
magában álló. Van ennek elég pendantja, bár nem ily 
merev alakban. Igen sokszor történik, hogy a népnek, 
különösen a munkásnépnek, jogos vagy legalább alap-
jában méltányos törekvését, hogy helyzetén segítsen, 
szoczializmusnak bélyegezzük s ahelyett, hogy segít-
ségére sietnénk s azt helyes mederbe irányitanók, 
hidegen elfordulunk tőle. A következmény az, hog}' a 
lelketlen izgatók karjaiba menekül, kik kitépik belőle 
a vallásos érzületet, szivét osztálygyülölettel töltik be 
s igazi szoczialistává teszik. 

Tényleg ez a szó szocziálizmus, szoczialista, so-
kaknál rémületet gerjeszt, rémes munkászavargásokra, 
a párisi kommüne borzalmaira gondolnak. Mintha ennek 
a szónak nem lehetne, mint sok egyébnek, jó és nemes 
értelme is. S ha a szocziálizmus, a szocziális törekvések 
manapság nagyrészt téves irányba vetődtek, oly irányba, 
mely egyértelmű a társadalom felbomlásával, annak 
épp az az oka, hogy hidegen elfordultak tőle, mindjárt 
kezdetben elidegenedtek tőle azok, kiknek hivatása 
lett volna azt jó irányba terelni. 

A szocziálizmus, mint olyan törekvés, mely a 
munkás osztályt — az u. n. negyedik osztályt — rab-
szolgához hasonló helyzetéből felemelni iparkodik, 
mely a társadalmi életet szétbontó individualizmus elle-
nében a társadalmi életet összekapcsoló kooperativ, azaz 
együttműködő szellemet kívánja érvényre juttatni , 
magában véve csak nemes, humánus és keresztényies 
rendszer lehetne. De ezt a jelleget elvesztette azáltal, 
hogy alapjául a vallástalanságot, hitetlenséget, a mate-
rialisztikus világnézetet és erkölcsileg •— ezzel össze-
függésben — a leplezetlen egoizmust fogadta el. Ujat 
ezzel a szocziálizmus nem tett, mert csak azt csele-
kedte most a százezrek és milliók számára, amit a 
XVIII. században egy Holbach, Helvetius, Diderot, 
Voltaire s a közgazdaság terén Smith Ádám a felsőbb 
tizezer számára tett. S valamint akkor az értelmiség 
megromlása és vallástalansága a legnemesebb, leghu-
mánusabb törekvéseket meghamisította, kiforgatta s 
aminek áldást kellett volna hoznia, átokká tette, ugy vál-
toztatná át a sokaság vallástalansága a leghumánusabb 
szocziális törekvéseket a legembertelenebb vérfürdővé. 

A kereszténységnek és a modern szoczializmusnak 
egymáshoz való viszonyát jól jellemzi a szellemes 
svéd írónőnek, Lagerlöf Selmának regénye, melynek 
czime:„Az Antikrisztus csodái." Ki az az Antikrisztus, 
akiről itt beszél ? Nem más, mint a szocziálizmus, mely 
miként az Antikrisztus Signorellinek az orvietói dómot 
ékesítő hires képében Krisztus alakját veszi magára s 
ugy tünteti fel magát, mintha az emberiség nyomorú-
ságán akarna segíteni. Majd megint mintegy hason-
mását látja a szoczializmusban az Ara Coeli csodá-
latos képének, a kedves bambinónak, mely elé ezren 
zarándokolnak, hogy sokféle bajaikban segítséget, eny-
hülést nyerjenek. De bár külső formájában az ideali-
zált szocziálizmus a kereszténység képét veszi magára, 
bár ugy akarja magát bemutatni, mint amely telve 
emberszeretettel, a nyomorultak enyhítője, a kesergők 
vigasztalója, a szegények pártfogój cLZ elnyomottak 
gyámolitója — egy nagy, egy szembeötlő különbség 
van a kettő között. 

Azon a hamis, azon az utánzott kis Jézusképnek 
— mely a szocziálizmus szimbóluma — a koronáján 
a figyelmes szem ezt a felírást olvashatja: Az én orszá-
gom csak e földről való. Valóban ezt csak az Anti-
krisztus mondhatja, mert Krisztus urunk azt mondotta: 
Az én országom nem e világról való. S azért a huma-
nizmus minden fitogtatása mellett a szocziálizmus csak 
a legdurvább egoizmus, mely soha egy megtört szivet 
meg nem vigasztalt s a világ békéjét meg nem hozza. 

A közönséges értelemben vett szocziálizmus az 
az Antikrisztus, mely az embert csakis földi lénynek 
tekinti s amely számára a földet paradicsommá akarja 
varázsolni, de mivel Istent, lelket, halhatatlanságot, 
önfeláldozó szeretetet nem ismer, megvalósítva inkább 
pokollá változtatná. Kitépi az emberből az ő legneme-
sebb részét, mintegy földhöz t iporja az ő lelkét, annak 
minden vágyát, természetfeletti rendeltetését guny 
tárgyává teszi. 

Krisztus tele szánalommal és irgalommal az embe-
riség nyomorúsága iránt, a lélek által a testet is meg 
akarja menteni. Mert ha a Krisztus országa nem is 
e földről való, e földön él, uralkodik s azokért áll 
fönn, kik e földön vannak. Hisz isteni Mesterünk, mi-
előtt a világ váltságáért a keresztfán meghalt, e földön 
akart élni, keresztülhaladni jó t cselekedvén, betegeket 
gyógyítván, éhezőket táplálván. S Krisztus országa, az 
anyaszentegyház szintén felfogta mindenkoron felada-
tát, mert bár azért alapítva, hogy az emberiséget 
örök üdvösségre vezesse, nem szűnt meg soha a nyo-
mor enyhítésén, az elnyomottak felszabadításán dol-
gozni, ugy, hogy nincs a földön intézmény, mely a 
népek jóléteért annyit tett, mint amennyit tett és tesz 
a Krisztus egyháza. 

S kétséget nem szenved, hogy a szocziális kér-
dés, a jövő század e nagy kérdőjele is csak a Krisztus 
országának, az egyháznak közbejöttével, az evangelium 
alapján oldható meg. A szocziális kérdést egyszerűen 
kitörülni nem lehet, sem a szoczializmust megsemmi-
síteni, megrendszabályozni. Ami szükséges az, hogy 
ezt az erőteljes, de vad hajtást megnemesitsük : a vö-
rös, a vallástalan szocziálizmus elemében szerveznünk 
kell az igazi, a keresztény szoczializmust, azt, amely-
nek alapja az evangélium s amelynek elveit már 
aquinói szent Tamás és a kánonjog kifejtették. Az 
egyház itt nem lép teorenumra, hanem olyanra, me-
lyet kezdettől fogva kultivált, s amelyről csak a libe-
ralizmus akarta leszorítani. 

Azt mondják, a szocziális kérdés gazdasági kér-
dés, — mi köze van hozzá az egyháznak, a vallásnak ? 
Pedig van hozzá köze, először, mert a szocziális kér-
dés nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi kérdés is, 
másodszor pedig épp azért van hozzá köze az egyház-
nak, mert gazdasági kérdés. 

Ez oknál fogva kell nekünk arra törekednünk, 
* * * 
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hogy a munkásosztályt, beleértve a kisipart is, szóval 
azt az osztályt, melyet a szocziáldemokráczia magáé-
nak tart, vallásos, keresztény és közgazdasági alapon 
szervezzük. 

Azt mondja Kautsky, a szocziáldemokráczia böl-
cselője, a mi városainkat kétféle nép lakja, két egy-
mástól egészen idegen nép, a birtokosok és a proletá-
rok népe, egyik sem tud a másikról, egyik sem törő-
dik a másikkal, elhaladnak egymás mellett akár európai 
volna az egyik s khinai a másik. Ebben van ugyan 
valami túlzás, de van valami igazság is benne. A modern 
társadalmi élet meglazította, szétszakította azokat a 
kötelékeket, melyek régente az urat és szolgát, mestert 
és segédet, munkaadót és munkást mintegy egy családba 
összefoglaltak. 

A válaszfal a két osztály között mindig magasabb, 
az ür közöttük mindig tátongóbb lesz és pedig annál 
nagyobb mértékben, minél jobban tünedezik a népek-
nél "a keresztény szellem és felfogás. S vájjon ki fogja 
a válaszfalat ledönteni, az ürt betölteni és áthidalni, 
hacsak nem az a hatalom, mely az európai nemzeteket 
s köztük különösen a magyar nemzetet is, az igazi 
testvériség kötelékei által egységesekké, erősekké tette, 
a Krisztus egyháza, mely a rabszolgaság lánczait szét-
tépve, urat és szolgát egy család tagjává tett . A ke-
reszténység nélkül nincs megoldása a szocziális kér-
désnek, enélkül csak durva egoizmus fakad itt is ott 
is. S ezt a keresztény tanítást, a tiszta vallásos meg-
győződést nem lehet pótolni semmiféle pusztán érte-
lemfejlesztő, ismeretterjesztő oktatással vagy a művészi 
érzék fejlesztésénél. A munkás, ha a dologtól kifáradva 
hazatér, nem a czukrászboltban keresi azt a táplálékot, 
melylyel fogyatkozó erejét restaurálja. Tápláló, vért-
alkotó, izmokat erősítő eledelre van szüksége. S az ő 
lelke, mely szintén résztvesz a test munkájában, fárad-
ságában, az sem érheti be holmi szentimentális ömlen-
gések és áradozások édeskés eledelével, annak is erős 
és tápláló eledelre van szüksége, a keresztény igaz-
ságra, mely a lelket nem elaltatja, hanem megedzi, 
kitartóvá, mértékletessé, önfeláldozóvá teszi. 

De ne feledjük el, Krisztus urunk azt mondotta, 
„non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, 
quod procedit de ore Dei" Math. 4., 4. (nemcsak ke-
nyérből él az ember), s ha hibás a szoczializmus, mivel-
hogy azt mondja : „in solo pane vivit homo" (csakis 
kenyérből él az ember), hibáznak azok is, kik azt hiszik, 
hogy az ember kenyér nélkül meg tud élni. Ha a 
szoczializmus tévedése abban áll, hogy a szocziális 
kérdés csakis kenyérkérdés, ugy tévedés volna az is, 
azt hinni, hogy a szocziális kérdést tisztán vallási 
gyakorlatokkal meg lehet oldani. 

A szocziális kérdés igenis, bár nem kizárólag, de 
eminenter gazdasági kérdés. De ezért e szempontból 
sem szabad távol maradnia a keresztény tanításnak, 
az egyháznak. Mert hisz honnét származott az a gaz-
dasági válság, mely a szoczializmust létrehozta? Onnét, 
hogy a keresztény elveket a közgazdaságból elvetették. 
A közgazdaságtant vagy nemzetgazdászatot nem lehet 
elválasztani az erkölcstantól, — miként a liberalizmus 
teszi — s az erkölcstant nem lehet elválasztani a val-
lástól a nélkül, hogy ennek kárát ne vallja. Mindkettő 
elveszti az isteni tekintélynek egyedül biztos alapját 
s az erkölcs épp ugy, mint a közgazdaság emberi ön-
kénje és önérdek aljas eszközévé alacsonyodik. 

Ez a két fő szempont az, amelynélfogva szüksé-
günk van a magyar és keresztény munkásokat egye-
sületekbe összehozni, hogy megmentsük őket a ke-
reszténységnek, a hazának, a társadalomnak. Szüksége 
van erre nemcsak a munkásosztálynak, hanem az egész 
társadalomnak, mert téves felfogás az, mely a szocziá-
lis kérdést egyértelműnek veszi a munkáskérdéssel. A 
munkáskérdés csak egy része a szocziális kérdésnek, 
az a része, mely a megoldást leginkább sürgeti. 

Azért a szocziális kérdés megoldásában, mint 
dicsőn uralkodó XIII . Leo pápa e tárgyról kiadott 
encziklikájában mondja, együtt kell működnie az egész 
társadalomnak, az államnak, egyháznak, munkásnak, 
munkaadónak, klérusnak, laikusnak, jogásznak s ha 
mindezeket egy keresztény érzület vezeti ha mind-

: annyian a keresztény igazságosság vezérfonala mellett 
haladnak, akkor megtalálják az utat, mely a lelketlen 
manchesterizmus, a kereszténytelen, liberális közgaz-
daság által megteremtett labirinthusból kivezet. 

S hogyan jár junk el a szervezésben, erre a kül-
föld, az egész nyugati kereszténység megadta a példát 
és mintát, melyet nekünk ugyan nem kell szolgaiiag 

! utánoznunk, hanem hazai viszonyainkhoz alkalmazva 
átültetnünk. 

Németországban Ketteler munkáját folytatta és 
gyakorlatilag alkalmazta Kolping atya, Moufang kano-
nok, Haffner, később Ketteler utóda a mainzi püspöki 
széken, Hitze tisztelendő ur, azután Schorlemer-Alst 
stb. Svájczban Ketteler szerepét Mermillod bíboros 
vette át. Francziaországban a keresztény szocziális 
mozgalom élére Mun gróf, La Tour du Pin Csambly 
és Harmel gyártulajdonos, Pascal Jezsuita állott, az ő 
művök az Oeuvre des cercles cath. des Ouvriers. 
Angolországban, Mannig bíboros és Bragshau notting-
hami püspök, Észak-Amerikában Gibbons bíboros és 
Jreland püspök, Olaszországban Capecelatro capuai 
bíboros-érsek és Bonomelli cremonai püspök és még 
sok más működött sikerrel e téren. Ausztriában Vogel-
sang és Meyir Rudolf voltak a keresztény-szoczialis 
elvek úttörői. 

De egészen tétlenek mi sem maradtunk. Egy-
néhány város (Győr, Kalocsa, B.-Topolya, Zenta, Nyitra 
Pozsony) már megalakította keresztény munkásegye-
sületét. Másutt most teszik az előkészítő lépéseket, 
mint nevezetesen Budapesten az ország fővárosában. 

Ámul t év novemberében nekem jutot t a szerencse, 
hogy a katholikus körök országos szövetségének gyű-
lésén határozati javaslatot terjeszthessek be aziránt, 
hogy az ország nevezetesebb ipartelepein állítsuk fel 
keresztény munkásegyesületeket. E javaslat a gyűlés 
tetszésével találkozott s egy bizottsághoz lett utalva, 
mely tanulmányozás tárgyává tette, miként lehetne 
első sorban az ország fővárosában, hol legégetőbb a 
szükség, ily egyesületet létesíteni. Az első lépés már 
meg van téve s aki tudja, mily körültekintően kell 
eljárni ily dologban, nevezetesen itt az ország közép-
pontjában, az ezt az eredményt nem fogja keve-
selleni. Inkább egy évnél később legyen meg egyesü-
letünk életképességgel, mint korábban a koraszülött 
időtlenségével. Az uj század hajnala azonban ugy 
reméljük, meg fogja hozni nekünk a budapesti keresz-
tény munkásegyesületet is. 

Hitze a német katholikusoknak 1889. évi Frei-
burgban tartott nagygyűlésén ezeket mondotta : Mi 
nagy tiszteletben tar t juk a belga papságot az ő theo-
logiai képzettsége és tiszta erkölcsössége miatt, de a 
Manchester theoriák okozta bajok Belgiumban sohasem 
fejlődhettek volna annyira, ha annak idejében egy 
Ketteler püspök vezette volna vagy ha 20 évvel ezelőtt 
ugyanoly buzgósággal és szakértelemmel látott volna 
hozzá a szocziális kérdés tanulmányozásához, mint 
ahogy most teszi a lüttichi püspök ur vezetése alatt. 

A belga papság kissé későn ébredt ugyan felada-
tának tudatára, de megduplázott buzgalmával mégis 
jókor, hogy a teljes szocziális bomlásnak elejét vegye. 

Mi is elértünk már azon időponthoz, midőn azt 
kell mondani, most vagy soha. Lássunk tehát hozzá a 
keresztény szocziális munkához mindannyian, kik szent 
István országának nemcsak polgárai, hanem az ő szel-
lemének örökösei vagyunk. Lássunk hozzá mindnyájan, 
tehetségünk és működéskörünk szerint, papok ós vilá-
giak egyaránt. 
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Nem látták és nem olvasták még önök azokat 
a lapokat, brosúrákat és egyéb férczműveket, telve 
volt gyűlölettel és otromba rágalmakkal, minden val-
lás, minden isteni, minden nemes ellen, miket a szo-
czializmus jobb ügyhöz méltó buzgalommal a munká-
sok s a nép között terjeszt. .Ha látták, ha olvasták, 
akkor azonnal be fogják látni, hogy nem maradhatunk 
tétlenek, hanem csak ugy teljesitjük vallásos és haza-
fias kötelességünket, ha a jó ügy érdekében mi ugyan-
azt a tevékenységet fe j t jük ki, a mit mások a vallás-
talanság és vallásgunyolás érdekében kifejtenek. 

A vallástalanság, a materialisztikus világnézlet 
terjedésének, mely a munkásnép rétegeit egymásután 
meghóditja, egyik kiváló előmozdítója az, hogy a 
munkásnép nagy részének nincs alkalma s módja lelki 
táplálékot magához vennie. Mindig csak gőzös atmosz-
férában mozog, mely kábulttá, minden nemesebb iránt 
érzéketlenné teszi, — vagy a gyár ós műhely fojtot t 
levegőjében, vagy kevés pihenő órájában a pálinkás 
butik még nyomasztóbb légkörében. Lélekölő egy-
formaságban darálja le napjait, mint egy gép, melyet 
fűtenek, hogy munkaerőt fejtsen ki, ugy eszik, hogy 
dolgozzék és dolgozik, hogy egyék. Hogy munkájából 
megpihenve Istennek is áldozzék, hogy felsőbb ren-
deltetésére is gondoljon, arra a jelenlegi viszonyok 
között ritkán akad ideje is, mert az a piczike, ami a 
legjobb esetben a vasárnapból marad neki, legfölebb 
arra való, hogy heti keresményének jórészét elmulassa, 
amire akad alkalom elég. 

Mi természetesebb, hogy ilyen körülmények kö-
zött a munkás szivében kihal minden nemesebb érzés, 
az emberi méltóság öntudata. Hisz még jóformán arra 
sem ju t ideje, hogy családja körében övéinek szentel-
hessen néhány órát, hogy azt az imádságot, amelyet ő 
valamikor édes anyjától tanult, de régen elfelejtett, 
gyermekének ajkairól tanulja meg újból megszeretni. 

Anglia ködös éghajlata és füstös kéményei mellett 
minden épület bekormosodik, elkomorodik, ilyenné 
kell a munkás kedélyének is válnia, melyet sohasem 
dérit fel a Krisztus szeretetének napja. Csodálkozunk-e 
akkor még azon a szeretetlenségen, vak gyűlöleten, 
mely a szocziáldemokrácziában nyilatkozik? Nem, ez 
egészen természetes folyománya annak a rendszernek, 
mely a munkásban sem az embert, sem a keresztényt 
figyelembe nem veszi s elveszi tőle azt az időt, mely 
Isten rendeletéből a természetfölötti élet ápolásának 
volna szentelendő. 

Az Ur napjának megszentelése egy közel negyed-
félezer éves pozitiv isteni parancs, melyet minden 
idők s bizonyos tekintetben minden népek tiszteletben 
tartottak. Csak a franczia forradalom próbálkozott 
meg azt mellőzni. Elég lesz az embereknek minden 
tizedik nap pihenőre, igy gondolták akkor jónak, de 
nemsokára szükségesnek találták visszatérni a hetedik 
nap munkaszünetével. 

A liberális nemzetgazdászok pedig farizeus kép-
pel mondogatták minek megfosztani azt a szegény 
népet minden vasárnap munkakeresetétöl ? Jól esik 
annak a szegény embernek, ha vasárnap is kereshet 
valamit. Jól ám, különösen azoknak, akik a szegények 
verejtékén gazdagodnak. 

De lám, azóta a tudomány kimutatta, nevezetesen 
Petemkoffer és Niemeyer biológikus és higiénikus 
alapon, hogy az emberi szervezet, sőt még az állaté is 
megkivánja a hetedik napi pihenést, épp ugy, mint 
ahogy megkivánja bizonyos időszakokban a teljes 
pihenést, az alvást. A tudomány itt is tanúságot tet t 
arról, mily rendkivüli bölcseség rejlik az ó-testsmen-
tomi törvény nemzetgazdasági intézkedéseiben, valamint 
rájön erre más intézkedéseknél is (például az uzsora-
törvény). 

A hetedik nap pihenője tehát természeti tör-
vényen is alapszik és természeti törvényt nem lehet 

büntetlenül áthágni. A vasárnapi munka következ-
ménye az az elsatnyult, elégedetlen nemzedék, mely a 
nagyvárosok külvárosait oly barátságtalanná teszi. 

De a vasárnapi pihenő nemcsak fizikai, hanem 
erkölcsi törvény is; nemcsak a testnek van szüksége 
pihenőre, lianem a léleknek is fölemelkedésre. A vasár-
nap megszentelése Isten parancsa s az egyház parancsa 
s ha a népet kényszeritik Isten parancsának megveté-
sére, hogyan fogja az tiszteletben tartani az emberi 
törvényeket. 

De hogyan legyen aztán azon a vasárnapi munkán 
áldás, Isten áldása! Nincs is raj ta áldás, — hanem csak 
átok. Nem az a bűnös, ki kényszerűségből megszegi a 
vasárnapi szentséget, mert csak igy kereshet kenyeret 
övéinek, hanem bűnös az egész társadalom, mely ily 
visszaéléseket létrehoz és egykedvűen eltűr. S azért a 
társadalom lakol érte. 

A vasárnap megszentségtelenitése tulajdonképpen 
a munka megszentségtelenitése. Az a munka, mely 
Isten rendeléséből az ember feladata, mely Isten 
nevében végezve egy folytonos imádság, erkölcsi érték, 
nemesitő foglalkozás, erénygyakorlat, mely bérét nem-
csak a földön veszi el, hanem az örökkévalóságban, 
ez a munka a vasárnap megszentségtelenitése által 
imádság helyett káromkodássá válik és mint egy ólom-
súly nehezedik folytonos egyformaságával a munkásra, 
mintegy békókba fíizi kezeit, ugy, hogy azokat már 
nem tudja összekulcsolni imádságra Istenhez, hanem 
legfölebb ökölbe szoritani az őt kinzó zsarnok ellen. 

Igen, a vasárnap megszentségtelenitése az a talaj, 
hol az anarchizmus mérget lehelő palántája felburjánzik. 

A tapasztalat tanitja, hogy a felforgató szoczia-
lizmus. melynek az anarchizmus a virágja, ott terjed 
el leginkább a nép rétegeiben, ahol a vasárnapot nem 
szentelik meg. Angolországban, ahol a vasárnap meg-
szentelése nemzeti hagyomány, a szoczializmus nagyon 
szelid alakban lép fel, bár a munkás elem itt van a 
legnagyobb számaránynyal képviselve. Németország 
katholikus részében, ott ahol nemcsak a munkás nép, 
hanem a munkaadók, a gyárosok is hivő, gyakorlati 
katholikusok és a vasárnap megszentelését szivükön 
hordják, ott a szocziális kérdés minden érdekességét 
elveszti. Épp ugy Francziaország azon részeiben, hol 
ugy a felsőbb mint az alsóbb körökben vallásos meg-
győződés és gyakorlati kereszténység uralkodik, itt a 
szocziális kérdést munkaadók és munkások, egyetértő-
leg, vállvetve oldják meg. Ellenben a protestáns tar-
tományakban és országokban, úgyszintén azon katho-
likus országokban, hol a felső körök közönyössége és 
vallásgyülölete a vasárnap megszentségtelenitése által 
a nép szivéből a vallást kitépi s a munkás szellemi 
érdekeit nem tudja megvédeni a manchesterizmus kap-
zsisága ellenében, ott üti fel leginkább fejét az anar-
chizmus hydrája. S e téren jelenleg talán Olaszország 
érte el az első rekordot s tényleg én sehol sem láttam 
azt, hogy a vasárnapot nyilvános munkával ugy meg-
szentségtelenítették volna, mint e szép országban, 
melynek népe különben oly őszintén vallásos s a ter-
mészettől oly derült kedélylyel van megáldva. 

S hogyan áll e dolog minálunk? Nekünk van 
törvényünk a vasárnapi munkaszüneteléséről (az 1891. 
XII I . t.-cz.), mely kimondja, hogy vasárnapokon, vala-
mint Szent István király napján az ipari munkának 
szünetelnie kell. Igaz, hogy e törvény a kereszténység-
nek nem vasárnapra eső főünnepét, a karácsonyt nem 
ismeri, annál kevésbbé a többi ünnepeket s nagyon 
messze áll a keresztény szoczializmus ideáljától, 
melyet például a münhen - gladbachi Brandts-féle 
szövőgyár munkarendjében találtam, ahol a vasárnapo-
kon kivül az egyház ünnepei is munkaszünettel járnak 
s még a legsürgősebb kivételek esetén is gondoskodva 
van arról, hogy a munkások az istentiszteleten részt-
vehessenek. 
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A mi törvényünk ellenben annyi kivételt ismer, 
hogy az egész inkább csak elvi kijelentésnek vehető, 
mert a m u n k á s o k legeslegnagyobb részének csak annyit 
biztosit (4 §), hogy minden hóban egy teljes, vagy 
minden két hétben egy fél vasárnapi munkaszünet je 
legyen. 

Én azonban ezt az elvi ki jelentést is, melyet tör-
vényünk kimond, becsülöm valamire, mert irányitó 
lehetne abban, mit tar tsunk a törvény szellemének ; s 
ha a vasánap megszentelése mindannak daczára nálunk 
rossz, igen rossz lábon áll, annak nem annyira a tör 
vény, mint inkább a társadalmunk közönyössége az 
oka. Jó l mondja Buckle Tamás, hogy a közvéleményt 
nem lehet törvényekkel megváltoztatni, — előbb a 
közszellemet kell megváltoztatni, azután magától jó a 
törvény. 

Nálunk az a főbaj , hogy a mi keresztény társa-
dalmunk nem lát ja be, minő rossz háramlik az egész 
társadalomra, ha egy egész, egy számra nézve jelen-
tékeny osztály az Ur napjá t állandóan megszentség-
teleníteni kénytelen, ha százezren és százezren el 
vannak zárva a lelki élet táplálékától és üditő forrá-
sától. Ez az oka, hogy nemcsak a törvény szellemét, 
hanem annak be tű jé t sem ta r t j ák meg. 

Azért a társadalomba kell mindenekelőtt átültet-
nünk azt a közfelfogást, hogy az Ur napjá t meg kell 
szentelnie nemcsak az egyesnek, hanem a társadalom-
nak, a nemzetnek. Et tő l f ügg nagyrészt a nemzet 
keresztény karaktere. S ha ez köztudatba ment át, 
akkor ez lesz a legjobb ellenőre és szankcziója a 
törvénynek, oly szankczió, mely még a törvény töké-
letlenségeit is pótolni, jav í tani tud ja . 

Azért hát kezdjük a munkát mindjá r t magunkon. 
Tegye kiki szivére kezét és kérdezze meg magától, 
te t t -e eleget arra, hogy családja, alárendeltjei , alkal-
mazott ja i körében az lTr napja szent nap legyen! S 
fogadjuk meg ünnepélyesen, hogy mindnyájan, akik 
itt vagyunk, erőnkhöz képest, ahol csak szavunkat 
meghallják, azon leszünk, hogy a vasárnap megszen-
teltessék. Er re kell törekednünk családunk, községünk 
körében, erre a községi tanácsban, a törvényhatóságok 
termeiben. Ez legyen a keresztény-szocziális akczió 
alfája. Ha i t t kezdjük, könynyen megtalál juk a foly-
tatását is. A munkásvédelemnek nem egyedüli, de első 
és nálunk leginkább elhanyagolt p o n t j a : a vasárnapi 
munkaszünet. Ennek kell mindenekelőt t társadalmi s 
aztán törvényhozói uton biztosítékot szerezni. 

Igy leszünk csak szent Is tván szellemeinek örö-
kösei, ki a vasárnap megszentelését törvénynyel kívánta 
biztosítani. Is ten szent kegyelme erősítsen törekvé-
seinkben, mennyei nagy patronánk, Boldogasszony 
anyánk s te szent Is tván király, nemzetünk dicsősége, 
segítsetek meg jó szándékunkban. 

Zichy Nándor gr. beszéde. 
Tisztelt nagygyűlés ! (Szűnni nem akaró lelkes 

éljenzés és taps.) Megvallom, hogy aggódva vállal-
koztam arról szólani, hogy a hitélet fejlesztését mi-
ként kell lelkünkre vennünk. Könnyí t i azonban ezen 
feladatomat az, hogy én azt voltaképpen csak ugy 
akarom felfogni, mint mindannak összesítését és kiegé-
szítését, ami részint ezen nagyteremben és gyűlésben, 
részint a különböző osztályokban megtörtént , kifej te-
tett , kimondatot t és helyeslésüket megnyerte, lelkese-
désüket felgerjesztette. Hiszen ez a gyűlés nem egyéb, 
mint a hitéletnek fejlesztése (Ugy van !) ; a hitéletnek 
fejlesztése az ismeret, az a körüli sorakozás, az azért 
való küzdelemre vállalkozás és lelkesedés által. Mint-
hogy azonban összefoglalni és kiegészíteni a felada-
tom, csak röviden akarom jelezni, hogy mi a dolognak 
lényege az én szerény felfogásom szerint. (Hal l juk! 
Hall juk!) Az nagyon egyszerű, azt mindenki tudja , én 

csak emlékezetbe hozom vissza: Isten segítségével az 
ő igazságát megismerni, aszerint élni és azáltal boldo-
gulni. (Hosszantartó zajos tetszés, helyeslés, éljenzés 
és taps.) Ezenkívül semmi sincs. Ehhez hozzáadandó 
semmi sincs, ebből elvenni semmit sem szabad. (Elénk 
helyeslés és taps.) 

Mi a hi télet? A hitélet az Isten igazsága. Az a 
kinyilatkoztatot t igazságban lehet csak. Mert a tudás 
más ; a hiedelem, amit hi tnek is szoktak nevezni, 
szintén más ; de a hit, az csak a kinyilatkoztatott 
igazságban vagyon. (Ugy van!) Mert a többit látja 
kiki, ahogy tud ja látni, (Igaz, ugy van !), felismeri, 
ahogy tud ja felismerni. Hiszen az egyetemekről hal-
lottuk ma remekül kifejteni, miként külömbözőleg lehet 
az igazságokat felfogni és fej tegetni . Es a hiedelem is 
különböző. Ezen tudásból abstraháljuk, lekövetkeztet-
j ü k a hiedelmet, a feltevést, hogy ez biz igy lehet. 
Í s ezt nevezik : én hiszem, én azt vélem, én abban a 
hiedelemben vagyok. De ez nem hit. A hit az az erős 
meggyőződés, az emberfelett i meggyőződés, a malaszt, 
az Is ten kegyelméből való meggyőződés a felett és az 
iránt, hogy a dolog ugy van, amint azt Krisztus Urunk 
kinyilatkoztatta, amint az az evangéliumban taní t tat ik, 
(Szüni nem akaró zajos helyeslés, éljenzés és taps), 
amint azt az egyház elénkbe adja. Ahol nincs tanitó 
egyház, ott igazi alapja a hi tnek nem is lehet, mert 
visszatér arra, hogy kiki megint csak észlel magának, 
abból megint tetszése szerint következtetéseket von és 
hiedelmeket épít ezekre. J ó szándékkal lehet, de nincs 
mellette az isieni malaszt (Ugy van!), niucs biztosság, 
nincs mire fektetni a magán és a közéletben, az állam-
ban követendő irányok alapját , mert nincs miből le-
származtatni a kötelességet. (Élénk tetszés. Ugy van !) 

Nem a mi tetszésünkre van ám az hagyva, hogy 
a hitéletet magunkban és másokban fejleszthessük és 
fejleszszük. Hiszen kedves barátaim, ha Krisztus Urunk 
velünk vagyon, ha vele az Oltári szentségben egyesü-
lünk : akkor Krisztus Urunk tanítását ne igyekezzünk 
mindenben szem előtt tartani és ne törekedjünk ,arra, 
hogy az igazság mindenkiben élővé vá l j ék? (Élénk 
tetszés.) Hisz akkor nem volna hitünk, ha ezt nem 
tennők. (Igaz! Ugy van!) Es mi mindenkit boldogítani 
akarunk. (Elénk tetszés és helyeslés.) Há t hogyan 
lehet azt nekünk hibául felróni, ha az által akarunk 
boldogítani, ami minket boldogít ? ! (Szűnni nem akaró 
zajos tetszés, éljenzés és taps ) 

Már most mindnyá jan egyetér tünk abban, hogy 
mi a hit és mi a hi té let? Az élet a földön, a lélek a 
testben, a mi boldogulásunk, az a biztosság a feltá-
madásban és az üdvösségben, amelynek az éietben it t 
kell az alapját megvetnünk. (Igaz! Ugy van!) Ez az 
egész. Ez t kell fej lesztenünk, ezt a meggyőződést erő-
sí tenünk magunkban, ezt mindenüt t és mindenben 
érvényesí tenünk! Tehát megismerni tudni — és ez 
tisztán emberileg nem lehetvén, Isten malasztja által. 
Eszerint a hitélet fej lesztésének első feladata, első 
alapja a szentségekben való részesülés, mert ezek által 
nyer jük meg a malasztot, Is ten kegyelmét, a szent-
lélek segítségét és az imádság, mert ezzel kérleljük 
meg az Is tent és emeljük fel lelkünket az Istenhez. 
(Igaz! Ugy van! Zajos éljenzés és taps.) 

Tehát mondom : az igazságot meg is kell ismer-
nünk. A hitélet fejlesztésének első feladata, hogy le-
gyen lelkes, hogy legyen a hitéletben jártas, az egyház 
taní tásai t igazán ismerő, azoktól áthatott , azoktól lel-
kesített tani tója a h i tnek : az egyház és az egyháznak 
közegei, a Szent Atyától le az utolsó káplánig. (Elénk 
helyeslés.) Ezér t van az egyházi rend, hogy tanítson 
és az egyház közönsége, hogy az igazságot ezen taní-
tás alapján felismerje. Ezen tanítás elébe nyílt szívvel 
és lélekkel, nem elfogultan, azon óhajjal kell járul-
nunk : Istenem, segítsél meg, hogy a mit az egyház 
tanít, az által boldoguljak, az szivemet, lelkemet, 
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elmémet tökéletesen hassa át. (Zajos tetszés és taps.) 
— A tanítás igen sokféleképpen történik az egyház-
ban, történik a predikáczió által, történik a gyontató-
székben és történik az iskolában. És annak az iskolá-
nak. a népiskolától fel az egyetemig, ha az igazi 
iskola, ha szivünk szerint való iskola, ha olyan iskola 
akar lenni, amilyet követelnünk nemcsak kívánatos' 
hanem katholikus kötelességünk, (Élénk helyeslés és 
taps.) akkor annak katholikusnak kell lenni minden 
izében. (Hosszantartó zajos helyeslés, éljenzés és taps.) 
Mert az embert kétfelé elválasztani nem lehet. Az 
egyik kételkedik, a másik hisz. az egyik ide kacsint-
gat, a másik amoda; egy ember egy lélek, egy hit, 
egy Isten, egy Egyház! (Perczekig tartó éljenzés és 
taps.) 

Tehát ez bizonyos. De azt megítélni nem az én 
dolgom, hanem kérjük az Istent mert az imádság-
mindennek alapja — hogy erősítse a mi tanitó egy-
házunkat és annak papjait az igazi katholikus keresz-
tény meggyőződésben, hitben, buzgalomban ós az élet 
tisztaságában, hogy példa és szó által lelkesítse ós ve-
zesse a népet. (Zajos tetszés, éljenzés és taps.) A 
második dolog, hogy jár junk elől jó példával; a har-
madik, hogy a népiskolára a lehető legnagyobb súlyt 
fektessük, mert az elemi iskolában kell a gyermekek 
szivébe lefektetni az igazságnak alapját. Ha azt a kis 
keresztény katekizmust jól megtanulják, akkor aztán 
nagyon sokat nélkülözhetnek a bölcseségből. (Elénk 
tetszés, derültség és taps.) És miért? Nem mert ki-
csiny, az a könyv, hanem, mert a legnagyobbnak 
Istennek a kinyilatkoztatása és bölcsesége vagyon 
benne mindenki számára összefoglalva és az egyház 
által helybenhagyva. (Igaz ! Ugy van !) 

Ez tehát a széles alap ; itt kell aztán felfelé épí-
teni a középiskolákban, az egyetemen minden műkö-
désünk által, minden nap és minden órában. Hanem 
hát bizony szük a látkör. Az emberi szem nem hatol 
nagyon mélyen a dolgok velejébe, sem nem lát na-
gyon messze és könnyen elfeledkezik arról, ami távo-
labb van. Pedig a római katholikus szent egyháznak 
látható feje, az annak az alapja, arról nekünk meg-
feledkeznünk soha sem szabad, ha katholikusok aka-
runk lenni, (Ugy van!) annak fölébe helyezkednie 
senkinek sem lehet, ha katholikus akar lenni, (Ugy 
van !) és arról, mert mindenéből kifosztogatták, gon-
doskodni kötelességünk (Zajos helyeslés) még pedig 
édes kötelességünk, mert a jó Jézusnak teszünk ezáltal 
szolgálatot, akinek ő e világ helytartója. Ha őt szű-
kölködni hagyjuk, akkor megfeledkezünk arról a Jézus-
ról, aki nekünk ad lelki és testi tápot és aki az életét 
adta érettünk. Tehát nekünk azt a Péter-fillért tőle 
megsajnálnunk nem szabad. (Helyeslés.) 

Hallottuk itt az egyetemek és a szocziális kér-
dést is felemlíteni. Hát birjuk-e azokat magunk, a 
törvény ,és az állam közreműködése nélkül megvaló-
sítani? És a vasárnapi ; munkaszünetet dekretálhatja-e 
maga ez a gyűlés? Es a katholikus hitéletre vonat-
kozó számtalan kérdés és az egyháznak életfeltételei 
nem a törvényhozástól és az államtól ftiggnek-e? 
(Ugy van!) Nekünk pedig mindegy legyen, hogy ebben 
az országban aztán uralkodjék felettünk mindenki, an-
nak ügyeibe befolyjon mindenki, csak mi érezzük 
magunkat felmentve attól a gondtól, hogy katholikus 
meggyőződéseinket az országban érvényesítsük? (Elénk 
tetszés és taps.) Erről bizony megfeledkeztünk, ezt 
elhanyagoltuk, ezt tökéletesen elhagytuk. 

Miért? Mert már régen készül a rossz, mert a 
nevelés, mert a léleknek katholikus kifejtése, mert a 
hitélet fejlődése az elmaradt. Nekünk pedig ezen nagy-
gyűlésnek lelkesedése legyen a kezesség, hogy ez 
ezentúl nem fog elmaradni. (Zajos helyeslés, éljenzés 
és taps.) Nem is keresünk ám mást mi katholikusok 
az államban és a társadalomban, mint a katholikus 

hitelvnek és a katholikus hitelv szerinti fejlődésünk 
feltételeinek megadását és biztosítását, ami érvényesü-
lésünket, mint katholikusok. (Ugy van !) Nem a mi 
énünk és önérdekünk, nem a mi egoizmusunk, nem a 
kenyér, hivatal, a nagy tiszt és kitüntetés, hanem az 
vezet bennünket, hogy ebben a szeretett hazában 
legyen a katholikus is olyan jogosult és olyan szabad, 
mint bárki más. (Szűnni nem akaró zajos tetszés, 
helyeslés, éljenzés ós taps.) 

Hát az a kilencz millió és néhány százer katho-
likus, aki az ország lakosságának felerószét meghaladja, 
az csak arra való, hogy hallgasson ? (Nem !) Hát annak 
a közügyek intézésében és ezen a téren az ő hitelvé-
nek érvényesítésében semmi szava ne legyen? És az 
talán bűn, ha arra törekszik, hogy ez legyen? Ha 
pedig azok, akik erre törekszenek, esetleg tévednek, 
az azok hibája, akik nem csatlakoznak hozzájuk, (Viha-
ros tetszés, helyeslés és taps.) mert az sem nem mo-
nopoliuma, sem nem privilégiuma akár 20, akár 30 
képviselőnek, az az egész katholiczizmus ügye, érdeke, 
kötelessége. (Perczekig tartó zajos helyeslés, éljenzés 
és taps.) Ezzel Istent szolgálj tik ós egyházunkat és 
polgártársainkat, azzal is megmentünk lelkeket, ha a 
közügyeket kellőleg rendezzük és azok alapján meg-
szerezzük a katholikus hitélet fejlesztésének feltételeit. 
(Zajos, helyeslés és taps.) 

Es most virulni kezd a katholikus hitélet. Hiszen 
a századok folyamán, mikor lanyhaság állott be, mikor 
nagy csapások érték az emberiséget, mindig akkor 
keletkeztek az uj, a nagy egyházi rendek, akkor óle-
dett föl az egyházban is a hit körüli buzgalom és az 
mentette meg az emberiséget. (Igaz! Ugy van!) És 
mennyi rend, szövetkezet, egylet létezik manapság, 
amely a legközelebbi évtized folyamán keletkezett, 
mint a. hajnalvirraaásnak előjele. 

És még egy megjegyzést teszek. (Halljuk! Hall-
juk!) Ha azt hiszszük, hogy a hitélet olyan, mint egy 
márványból kifaragott kép, hogy az mindig ugyanaz, 
akkor tévedünk. A lélek mindig fejlődik, az mindent 
felkarol, az a század és a nap eseményei szerint ala-
kítja a képleteket magának az egyház utmutatása és a 
kinyilatkoztatás alapján. A mult századokban könnyebb 
volt ám! Akkor nem volt oly sürgős szüksége a nép-
ben és kivált a középosztályban a hitélet fejlesztésé-
nek, az igazság felismerésének, mint mai nap. Mert 
ma mindezek hivatottak az állam ügyeibe és ezáltal 
a magánélet minden viszonyaiba is befolyást gyako-
rolni. És ma benn vagyunk ennek a közepében. Tehát 
napról-napról sürgetősebb a hitélet fejlesztéséről való 
gondoskodás, a lelkünkbe való szállás, napról-napra 
sürgősebb és kötelességszerűbb a felgerjedés, a katho-
likus hitélet fejlesztése, élénkítése érdekében. (Elénk 
tetszés és helyeslés.) 

Mindazok a határozati javaslatok, amelyek itt 
hozatnak, mindaz, amit az egyház hirdet, mindaz, amit 
a mi jó főpapjaink pásztorleveleikben hirdetnek, mind-
az, amit a hitszónokok neküuk mondanak, mindaz, 
amiért minden nap leborulva az oltár előtt imádko-
zunk, mindaz a hitnek és a hitéletnek fejlesztése és 
erősítése bennünk és mi általunk az emberiségben, itt 
a nemzetben, a mi családi körünkben, a mi közelsé-
günkben és az egész országban, szent Istvánnak szép 
országában, a boldogságos Szűznek védelme alá fel-
ajánlott ebben a hazában, melyben hogy sok lélek 
még boldogulhasson, hogy a magyar még soká élhes-
sen, hogy boldog és nagy legyen ez az ország és 
Istennek akarata szerint boldoguljon: ez legyen a mi 
imádságunk. Ezt ajánlom önöknek, ezt szívleljék meg 
és akkor megfeleltünk kötelességünknek. (Perczekig 
tartó meg-megujuló zajos tetszés, hosszantartó éljenzés, 
helyeslés és taps. Zajos felkiáltások: Éljen Zichy 
Nándor !) 
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Az éljenzés nagysokára lecsillapodván, Zichy János 
gróf jelentette, hogy a szakosztályok befejezték műkö-
désűket, a határozati javaslatok ki vannak nyomatva 
és a nagygyűlés tagja i között szét is vannak osztva. 
Ennélfogva javasolja, hogy ezen határozati javaslatok 
felolvasottaknak tekintessenek és a nagygyűlés által 
elfogadottaknak nyilvánít tassanak ki. (Helyeslés.) To-
vábbá javasolja, hogy a nagygyűlés összes határozatai 
megvalósítás czéljából áttétessenek a magyarországi 
katholikus körök országos szövetségének igazgatósá-
gához, valamint, hogy megbízza a katholikus nagy-
gyűlés az országos szövetséget azzal is, hogy a jövő 
esztendőben is szervezzen katholikus nagygyűlést . 
(Hosszantartó élénk helyeslés és taps.) Végül igy 
szólt: Is ten segítségével befejeztük működésünket . 
E g y nagy ünnepet ül tünk és méltóképen akartuk ezt 
a nagy ünnepet megülni. Azt mondom, hogy talán 
még soha sem ölelkezett oly szorosan össze vallásos-
ság és hazaszeretet, mint e napokban, amidőn király-
ságunknak, államunknak és a magyar kereszténységnek 
kilenczszázadik születésnapját ül tük és talán még soha 
sem éreztük, hogy mennyire képezi kiegészítő részét 
a magyar katholikusnak a jó hazafi, mint ezen napok-
ban, amikor a koronára tekintve, a keresztet t iszteljük, 
amikor a keresztre nézve és a keresztet szemlélve, a 
koronát veszszük körül t iszteletünknek, hálánknak min-
den jelével. (Elénk tetszés, helyeslés és éljenzés.) Es 
valamint elválaszthatatlan a koronától a kereszt, épp 
oly elválaszthatatlan a magyar katholikus szívtől a 
hazaszeretet. (Hosszantartó zajos tetszés, helyeslés és 
éljenzés.) É s minél erösebben áll a kereszt a koronán, 
annál szilárdabb, annál nagyobb, annál bensőbb, annál 
odaadóbb ami szeretetünk a hazához és a királyhoz. 
Gyűlésünket méltóságtel jesen akartuk befejezni, menten 
minden politikai velleitástól, minden intolerantiától, 
minden agressivitástól. É n ugyan látom már a fulánkot 
és a megmérgezett nyilak hegyét, amelyek felénk van-
nak irányozva, már veszem észre, hogy félremagyaráz-
ta tunk és szavaink félreértatnek, de ez bennünket ne 
ér intsen; mi ide jö t tünk, hogy lelkesedésünknek kife-
jezést adjunk, hogy hálaimát röpí tsünk az ég felé, 
idejöttünk, hogy kifejezést ad junk a mi aspiráczióink-
nak, a mi törekvéseinknek, a mi reményeinknek, a 
mi hűségünknek egyházunkhoz és a mi szeretetünknek 
a hazához. (Zajos helyeslés és éljenzés.) Felkérem 
ezennel Beszterczebánya nagynevű püspökét , méltóz-
tassék mai nagygyűlésünket berekeszteni. (Szűnni nem 
akaró zajos éljenzés és taps.) 

Bimely K. püspök úr körülbelül ezeket mondot ta : 
Felkéretve a keresztény katholikus kongresszus ntolsó 
áldására, eszembe ju tnak azon aranyszavak, amelyek a 
kongresszus vezéreinek ajkairól és különben is itt e 
teremben elhangzottak. És ké rdem: kik vagy tok? 
Keresztény a ti nevetek? Ne szégyeljétek magatoka t 
a névért (Hosszantartó lelkes éljenzés). Melléknevetek: 
Kathol ikus ! Ne szégyeljétek magatokat e névért , mert 
maga Krisztus alapította meg anyaszentegyházát és 
azt katholikusnak nevezte. (Élénk tetszés.) S még egy 
előnevetek v a n : jó hazafi! f (Hosszas lelkes éljenzés.) 
Ezer év tanúskodik erről. É n tehát jó keresztény 
katholikus hazafiak felé fogom adni az egyház nevé-
ben, mint annak méltat lan szolgája, áldásomat és fel-
kérem ezennel mindnyájokat , hogy fogad ják azt Isten-
nek nevében. 

A naggyülés térdenállva fogadta az áldást s ezzel 
az országos katholikus kongresszus véget ért. 

J a v í t á s . 
Mayer Béla püspök ur beszédének végét előbbi 

számHnk melléklete hibás szöveg alapján közölte. Az 
illető rész hibátlan szövege ez : 

Teljesen osztozunk e kifakadások fá jdalmában 
midőn ezekben a vallástól elfordult iskolának s a hite-
vesztet t társadalomnak szomorú képét lát juk ; de egy-
ben örömmel üdvözöljük a mindinkább megujuló pana-
szokban azon jelenségeket, melyek arra látszanak 
mutatni , hogy társadalmunk már megunta a vallásnél-
küli nevelés erkölcsrontó kísérleteit és azt a káté 
egyedül biztos alapjaira visszahelyeztetni óhaj t ja . 

Örömünket azonban nagyon csökkenti azon több 
mint sejtelem : hogy a társadalom erkölcsi nyomora 
által megdöbbent elmék magábaszállása nem egészen 
őszinte, inkább kényszerült s egyelőre legalább csak 
arról bizonyít, hogy a vallást az iskolákban, a társa-
dalomban ugyan szükségesnek látják, de csak annyi-
ban, a mennyiben annak gyakorlat i hasznát is vehetni 
remélik. Nehogy a különben is hosszura nyúlt előadá-
somat még továbbra is kitérjeszszem, tartózkodom 
attól, hogy bővebben kimutassam az ilyen fölfogásnak 
erkölcstelen voltát s bizonyítgatni sem akarom, hogy 
mily sok kihágás és bűntény származik szükségszerü-
leg abból, hogy ha az emberek csak annyiban bírná-
nak vallással, a menyiben annak ideiglenes előnyeit 
és hasznát élveznék. Azt sem akarom it t részletesen 
kimutatni , hogy ez a fölfogás mily sértő, különösen a 
mi vallásunk örök igazságain alapuló nevelési elveire 
nézve, mert ez a keresztény vallást rendőri intézménynyé 
lealacsonyítani szándékozik ; csak annak konstatálására 
szorítkozom, hogy ez a fölfogás legalább a színleges 
vallásnak szükségességét mégis elismeri, hogy a nép 
a rend határai között megtartassék s éppen azáltal 
akarva nem akarva, kényszerül megengedni, hogy a 
vallásnélküli nevelés erkölcsiségét és becsületességét 
teremteni és föntar tani nem képes, amiből mi észsze-
rüleg azt következtet jük, hogy csak a vallásosságban 
rejl ik az igazság, mert nem tud juk elhitetni magunk-
kal, hogy az emberi nem összes erkölcsisége és becsü-
letessége csak hazugságokon alapulhatna. 

Csak igazság lehet az, a min az emberiség leg-
főbb érdekei nyugszanak, a minek segítségével igazi 
műveltségét fejlesztette, a minek erkölcsi tisztaságát, 
erényeinek szépségét köszönheti. 

S ha manap a valláserkölcsös nevelés oly kevés 
szószólóra talál ; oly sok oldalról gúnynak, megvetés-
nek s üldözésnek van k i téve ; ha még a nevelés leg-
főbb tényezői is elfordulnak tőle, cserbenhagyják, nem 
pártol ják, mi ép ez oknál fogva is annál nagyobb hű-
séggel és ragaszkodással viseltetünk hozzája, mert jól 
tud juk , hogy az igazságnak mindenkoron nemcsak 
sorsa, hanem egyik legbiztosabb ismertető jele is volt, 
hogy üldözték, hogy küzdenie kellett. Yigasztalásunkat 
abban keressük, hogy habár ez az igazság sokszor 
már azon sorsra látszott ju tn i , hogy ellenei végkimu-
lása fölöt t halotti tor ra készül tek: az igazság az evan-
géliumi leányzóhoz hasonlóan új ra föltámadt s minden 
jóknak örömére diadalát ülte. Adja Isten, hogy ezen 
kath. országos Nagygyűlés erős kath. megnyilatkozása 
egyik legelhagyatot tabb ügyünknek, a kath neve-
lésnek felkarolásához, fölvirágoztatásához, diadalához-
hatásosan hozzájárul jon, hogy a nevelés minden 
tényezői értsék meg a valláserkölcsiség nemzetföntartó 
és boldogító nagy jelentőségét ; értsék meg, hogy a 
nevelési tényezők összetartása nélkül nem lehet nevelni 
sikeresen ; értsék meg, hogy mi magyar katholikusok 
csak magyar hazánk fennállásának javára, nemzetünk 
jövő jének biztosítására, a társadalom tisztességének 
megóvására, a családi élet boldogitásának biztosítására 
törekszünk, midőn iskolákban a vallásos nevelés szük-
ségességét hangozta t juk és a népiskolától, az ovodáról 
kezdve föl egész az egyetemig annak általános kötele-
zettségét sürgetjük. 
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Az esztergomi nagyfooldogasszonynapi 
jubileumi 

e g y h á z i beszéd. 
— M o n d o t t a d r R i m e l y K á r o l y b e s z t e r c z e b á n y a i p ü s p ö k ur . — 

A hely, hová boldogságos szűz Mária, Krisztus Urunk anyja, szent hagyomány szerint, 
e lhunyta után felvéteték, az ég vala. Az ég, a mennyeknek országa azon hely, hol imáikkal magasz-
ta l ják a szentek I s t en t ; nem leszen o t t többé halál, sem bánat , sem ja jgatás , sem fá jda lom; elvo-
nul tak ezek, megszűntek már o t t mindörökre. Ide, I s ten közelébe ju tn i nekünk is, mindnyájunknak, 
kik a világ népeinek közös hi te szerint ha lha ta t l an lélekkel birunk, közös hitünk, közös vágyunk 
és Krisztus taní tása szerint közös reményünk, vágyainknak végczélja ! E hely az ég, a mennyek 
országa, a mai ünnepen különös fényben tá ru l fel lelki szemeink előtt , hova a boldogságos Szűz 
fölvétetet t , k i t örökös szeretet te l szeretet t Isten, min t egyszülött Fiának anyját , a ki mint ilyen 
megóva to t t már foganta tásában minden bűntől, megóvato t t a bűnnek minden következményei től 
és min t a megtestesül t isteni kegyelemnek anyja meg is maradot t az isteni kegyelemnek tárháza , 
mely magában viselné az isteni kegyelemnek forrását . 

Mint ilyen tűnik fel Mária szemeink előt t ma, fényben és dicsőségben, mint hódolatunk 
legméltóbb tárgya, reményünknek éltetője, t iszteletünknek és szerete tünknek ébresztője. Mély hit-
t i tkok ezek, melyekig az emberi puszta ész be nem hatolhat és a melyeket csak az is teni kinyi-
la tkoz ta tás t á r fel előt tünk, melynek tan í tásán kivül az emberi ész végnélküli csalódásokba sodor-
ta t ik és végre elesik. Nem kisér tem meg Uram k iku ta tn i a te mélységedet, mer t korántsem 
hasolítom hozzá ér te lmemet , de azér t óhaj tom némikép megismerni igazságodat, melyet szivem 

! i £ § i hisz és szeret. 

llPl 
Boldogságos szűz Mária, a Teremtő kegyelmének leánya, mivel a világ Megváltóját szülte, 

j j gg f á ldot tnak neveztetik Is ten angyala által, az asszonyok közt á ldot tnak, mivel az ő ivadékában 
| j | g j megáldat tak a föld minden népei (Genes. I. 26, 4). Áldot tnak neveztetni Isten angyala á l ta l oly 
J j p j j k i tünte tés vala, melyhez hasonló nem lé tezet t a világ asszonyai között , me r t nem volt, nem lehe te t t 
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több asszony Istennek anyja. Ó volt azon tiszta égboltozat, melyből Istennek egyszülött Fia alászállott 
hogy a világnak, Istennek ha tá r t a lan szeretetét, ki egyszülött Fiá t adá érte Megváltóul — megmu-
tassa. Mária szűz keblén táplálkozot t Jézusban az, a mi benne földi, emberi volt, mig megnyilatkozot t 
benne az, a mi isteni, m e r t Jézus Is ten-ember vol t ; Mária t iszta lelkületében olvadtak egybe az 
égnek ós földnek kegyelemkincsei, midőn megszülé Jézust, kinek megmérhet len istenségét befogadni 
isteni kegyelem nélkül elegendő nem vala különben az egész világ. Lehet-e ennél nagyobb kegyelem 
és ki tüntetés , min t Is ten anyjának lenni?! Valóban elhomályosodik minden nagyság, minden fény, 
Mária, a sz. Szűz nagysága mel le t t ; é r tékét veszti minden babér, ha Mária kitűnőségével hozatik 
hasonlatba. 

Ezer éveken á t t á r előnkbe a t ö r t éne t nagy eseményeket, ki tűnő személyeket, kik eszük, 
szivük, erélyük, nagy elszántságuk ós önfeláldozásuk által maguknak hir t és nevet szerezének, kik 
Istennel Istenért , az emberiségért , hazá jukér t nagyoka t műveiének, k iknek nevét ós t e t t é t hálás 
emlékben őrzi meg az utóvi lág: — de mik ezeknek te t te i , nagy buzgósága és önfeláldozása, 
ha az alázatos szent Szűzzel mére tnek egybe ? Mária érdemei az örökkévalóságig ha tnak fel, 
mer t ő az, ki szüle a világnak örök halálból való megmentésére Jézus Krisztust, az I s ten-ember t ! 
— Valóban, miként a fényben áradozó hajnal i szép csillag az égen felülmúlja fényben a többi 
csillagokat, ugy múlja felül ragyogásban a kegyelem világában Mária a boldogságos Szűz élte 
erényeivel I s tennek minden szenteit. 0 az egyetlen legfőbb megáldot t Istentől, á ldot tnak nevezi őt 
a megvál to t t világ most és mindenha, minden időben és téren, mer t ő szülte azt üdvösségünkre, 
kinek Izaiás prófé ta szer int : vállán vagyon a fejedelemség (Izai. 9, 6), a ki csodálatosnak, tanács-
adónak, Istennek, erősnek, a jövendőség a ty jának , a békesség fejedelmének neveztetik, ki t Isten 
felmagasztal t és oly nevet ado t t neki, mely minden név fölött vagyon, hogy Jézus nevére minden 
térd meghajoljon, a mennyeieké, földieké, ós a földalatt iaké (Phil. 29.) ós kinek ada to t t minden 
hata lom a földön ós a mennyben (Math. 28, 18.), miként magáról mondá Jézus, a halottaiból föltá-
madot t Üdvözítő, midőn lerontá a halálnak kapuit , ki országolt ós országának nincsen vége. 
(Luk. 135.) 

Fénylik Mária életében a legelevenebb hit, a legmelegebb szeretet, a legerősebb remény, a 
legmélyeb . 'ázatosság, a legkészségesebb engedelmesség, a legtevékenyebb buzgóság, a legtisztább 
szüzesség, a, legszorgosabb anyaság, röviden, megvan lelkében mindaz, a mit Isten kegyelme egy 
emberi kebelben nagyot és hősieset művelhete t t . Megvoltak, mondja aranyszájú szent János (Serm. 
133.) más szentekben is a hősies erények, de a hősies erények teljessége csak Máriában vala meg; 

Máriát t ehá t midőn a kegyelem leányának nevezem, ő a kegyelem és szép szeretetnek 
anyja, a melylyel minke t átölel. Isten kezében vagyon életünk, annak összebonyolult szálait csak 
Isten ismeri, magunk annak megismerésére elegendők nem vagyunk. Oh mily boldogság, ha egy 
oly anya keze rendezgeti azokat, ki a mennyekbe felvéteték, egy oly anya szive virraszt éltünk 
ezer és ezer viszontagságai fö lö t t ; mily boldogság, ha tudjuk, hogy Isten előtt, kinek tudása nélkül 
nem hull le egy hajszál sem fejeinkről, van egy védőnőnk, egy szószólónk, egy anyánk, Mária! 0 
a mi segélyezőnk, ha, e l t án to rodank az élet rögös utain, ha megcsalódtunk hiu ábrándok szemfény-
vesztései által, ha e lcsábí t ta t tunk a bűnök között, ha nyomorul tan és ínségesen re t tegünk a halál 
e bizonytalan órája előtt. Mily megnyugvás, mily boldogság azt tudni, hogy Mária az Isten anyja, 
ki a mennyek országába fölvéte te t t , ő a mi anyánk is, kinek esedezése által e lnyerünk Is tentől 
minden kegyelmet, a ki minket Ínségünkben el nem hagy, hanem esedezik egyre szent Fiánál 
é r e t t ü n k és kisegít minden bajunkból, ha hozzá folyamodunk, még a halál rómórájában is, meglá-
gyítva szivünket ós erőre keltve abban a hitet, mely nélkül kedvesnek lenni Isten előtt lehetet len 
(Hebr. 10.). Boldog az, kinek hi tében él Mária t isztelete, mer t ezen t isztelet csodás hatással Mi-
reánk. kik küzdelmek között élünk, küzdünk mint gyarló halandók, kiki a maga nemében, a test, 
a világ és a gonosz lélek csábító ingerléseivel szünetlenül, belát juk s követni is akar juk a jobbat 
és követjük a rosszabbat. Lelkünk ezer gyötrelem közöt t teng, száraz és tanácstalan, a meglazult 
erkölcsi élet árfolyama elragad olykor minket is, ébredni, megküzdeni akarunk elleneinkkel még 
ma, és holnap sem teszszük ezt, erőnk lankad, felsőbb segélyre van szükségünk, és hol ta lá l juk azt. 
ha Mária hi tünkben nem él, ha nem közeledhetünk hozzá, ha bá tor í tás t nem ad a tudat , hogy ó 
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a mi szerető anyánk, ki segíteni kész rajtunk, ha hozzája folyamondunk ós segít is mindenkor 
esedezve érettünk. 

Mária segits! ez a mi szorongatott szivünknek segélykiáltása anyánkhoz. Tartsanak is 
azért bármit, kik Mária segélyét nem akarják ismerni, akarva megvet ik; gúnyolódjanak, rágal-
mazzanak is bár minket mások Mária tiszteletéért, mi megmaradunk Mária gyermekei, hisz Mária 
nélkül nem képzelhető az egyház sem, Mária nélkül a keresztény ember nyomorult, a Máriára 
való gondolat már magában megadja nekünk az Isten országa, az Isten családjához való ta r to -
zandóság öntudatát és ezzel minden bizalmat, minden eröt. Repülni fogtok t i evvel a tengereken á t 
a föld végső határáig, mer t oda is e l jutot t a szent Szűznek ismerete. 

Ámde lapozzátok át a történelmet, mindenütt meg fogjátok ot t találoi Mária segitő 
erejét. Kérdezzétek meg a pogányokat, ki volt szent hitüknek felvilágosító csillaga s fogjátok 
hallani, bogy ez Mária vala; kérdezzétek meg az igazakat, ki volt erősítőjük a jóban s hallani 
íogjátok, hogy Mária; kérdezzétek meg a megtért bűnösöket, kinek köszönik a bánat könyeit, 
mely őket megmentet te , a jó ú t ra visszavezette, s megtudjátok, hogy ez is Mária vala. Számítsátok 
fel az üldözötteket, ki t a r to t t a vissza a kétségbeeséstől, ki csillapította lelkük fájdalmát, ha 
nem Mária ; a felszámithatlau betegeket, kik általa épséget, s nyomorúságot szenvedőket, kik 
Mária által segélyt; a harczfiakat, kik győzelmet; a városokat, melyek védelmet; az országokat, 
melyek ótalmat nyertek Mária esedezése által. — Legrégibb időktől azért a hegyek csúcsain, a 
völgyek mélyein Mária tiszteletére emeltet tek templomok és kápolnák, Mária t iszteletét jelent ik 
a költőknek dalai, a művészeknek ecsetei és faragványai, századokon által mai napig. És ki 
fogja fölszámítani a gyűlöletben megszakadt és szeretetben ismét egyesült sziveket, kik arany 
és ezüst jelvényekben Istennek emelt Mária oltárán vallották be Mária esedezésének erejét. Ámde 
nem szólok tovább ezekről, számítsátok fel ti k. atyámfiai, éltetek mennyi viszonyai között és 
hányszor, mennyi kegyelemben részesültetek Mária esedezése által. 

És ezekután óh édes szeretett hazám, hozzád fordulok, beszéld el Te, mit köszön-
hetsz Te Mária, Nagyasszonyod kegyelmének és közbenjárásának, ki szenvedtél századokon 
át annyiszor és oly sokat, bogy annak feljegyzésére még a tör ténetnek lapjai is kevesek; 
folytonos harcz, rabság, belháború, pártviszály, ragadós betegségek, éhség, inség dúltak tagjaid-
ban, hogy már-már oda jutot tá l , hogy alig maradt, ki árváidnak kenyeret törhe te t t 
volna. — Kilencz század előtt a mai napon i t t koronáztatot t meg szent István első 
királyod a Szilveszter pápától apostoli tevékenységeért nyert koronával, és ezen naptól vagy 
keresztény nemzet, óh hazám, mely alkalommal a szent király koronáját és hazáját annak pár t -
fogásába ajánlá, ki szülé Krisztust, a világ Megváltóját. Máriának ótalmába ajánlá Magyarországot, 
melynek népe azóta Máriát hazája, Nagyasszonyának nevezi, magát Mária gyermekének t a r t j a és 
méltán, mert megmente t te ő hazánkat, midőn az már-már elvérzett a hosszú harczok alatt, már-
már elhanyatlot t a sok elnyomások által, már-már megfosztatott legdúsabb kincsétől a szent 
koronától, mely saját ünnepén került vala vissza. És e biztos szövetségben ily hatalmas pártfogó 
mellett mindig szem előtt t a r tva e nemzet sz. Istvánnak Imre fiához mondott intelmét, hogy a 
hitet minden parancsa közt első helyre tegye. (Deer. 1.) Isten megoltalmazta e keresztónynyé 
let t népet születésétől fogva e napig, mert bizony Isten különös kegyelme az, hogy a föld szinét 
már annyiszor átalakító nehéz harczok között, oly sok viszály után még mindig élünk e szent 
király által a keresztség erejével megalapí tot t hazán. 

Elünk, ós nemzeti létünknek, állami fennállásunknak a kereszténység által ezredik évébe 
lépünk. Nem lobognak ugyan már ma Mária zászlai csatáinkban, nem kering kezeinkben Mária 
pénze már, de megvan még sz. Is tván koronája, fönn van még Isten különös kegyelméből az 
enyészettől megóvott dicsőséges sz. István jobbja, előttünk áll sz. István életének példája, lelkesít 
a boldogságos Szűz, Magyarország Nagyasszonya iránt tanúsí tot t kegyeletes buzgalma és odaadása, 
űl még szent István t rónján Magyarországnak felséges apostoli jóságos királya, él még Mária 
népe, megfogyva bár, de törve nem e hazán, mely a harczi viszontagságok elvonulta után változott 
viszontagság között is Mária pártfogása alat t szebb jövőben remél. 
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Sz. I s t v á n , M a g y a r o r s z á g n a k első a p o s t o l i k i r á l y a , I s t e n n e k k i k u t a t h a t l a n t e r v e s z e r i n t 
k o r á n f o s z t a t v á n m e g I m r e fiától, i f j ú t r ó n j á n a k u t ó d j á t ó l , h a n y a t l a n i k e z d e t t és ö s szeh iván 
o r s z á g á n a k n a g y j a i t , l e i k ö k r e k ö t é Már i a , a m a g y a r o k N a g y a s s z o n y á n a k m i n d e n k o r m e g ő r z e n d ő 
t i s z t e l e t é t s e k é n t á t a d v a a z o k n a k le lke egész k i n c s é t — e l h u n y t , m i n t k i v á n á , M á r i a m e n n y b e -
m e n e t e l ó n k ü n n e p é n . 

K e r e s z t é n y h i v e k ! K i l e n c z s zázadon á t m e g t a r t o t t á k a m a g y a r o k sz. I s t v á n , e lső k i r á -
l y u n k n a k h a g y o m á n y á t , m e g s z í v l e l t é k a h a l d o k l ó n a k u t o l s ó s z a v á t : i m e a t i a n y á t o k , M a g y a r -
o r s z á g N a g y a s s z o n y a ! és ezen N a g y a s s z o n y f e n t a r t o t t a h a z á n k a t , m i d ő n e l t ű n t e k k ö r ö s - k ö r ü l 
a n n y i n é p e k ós n e m z e t e k . L a n k a d n i fog-e t e h á t a m i k e b l e i n k b e n a t i s z t e l e t M á r i a , M a g y a r o r s z á g 
N a g y a s s z o n y a i r á n t ? M é l t a t l a n u t ó d a i l e h e t n é n k - e a p á i n k n a k , k i k M á r i á t M a g y a r o r s z á g N a g y -
a s z o n y á n a k v á l a s z t o t t á k , az ő t i s z t e l e t é b e n é l t e k és ó t a l m á b a n h a l t a k m e g ? N e m , s o h a s e m ! 
h a n e m i n k á b b f ö l e m e l j ü k m i is, m i n t a p á i n k k e z e i n k e t M á r i á h o z , a k e g y e l e m és s z e r e t e t A n y j á h o z , 
h i szen e l á r a s z t m i n k e t m a i n k á b b , m i n t a z e l ő t t az a l a t t o m o s s i gy v e s z e d e l m e s e b b e l l e n s é g e s 
i n d u l a t , f o h á s z k o d n i f o g u n k hozzá e s e d e z é s e é r t s z e n t F i á n á l , h o g y b é k é b e n é l h e s s ü o k ősi h i t ü n k b e n . 

E m l é k e z z é l m e g óh l e g s z e n t e b b Szűz, m i k é n t n e m h a l l a t s z o t t ^oha, h o g y va lak i , k i hozzád 
k ö z e l e d e t t , k é r t e s egé lyede t , k ö n y ö r g ö t t v é d e l m e d é r t , e l u t a s i t t a t o t t v o l n a á l t a l a d . B i z a l o m m a l fo lya-
m o d u n k t e h á t hozzád , esedezzé l s z e n t F i a d n á l , h o g y á l d j o n m e g m i n k e t , á l d j a m e g o r s z á g u n k a t , 
m i m a g y a r h a z á n k a t , vezé re l j e t o v á b b is j ó r a a m i j ó s á g o s k i r á l y u n k a t . A m e n . 

Az eucharisztikus kongresszus. 
— Kiállítás. Két ülés. Körmenet. — 

(Vége.) 

Másodil•• ülés volt f. hó 18-án a kath. nagygyűlés 
diszülóse után. A déli 12 órától délután 2 óráig tar-
to t t ülésen je len voltak : Mailáth Gusztáv gróf erdélyi 
püspök elnök, Zichy Nándor gróf és neje szül. Zichy 
Li via grófnő, őrgróf Pallavicini Edéné, Mailáth Géza 
gróf, Kiss Aladárné, Vézinger Károly pápai prelátus, 
Mattyasovszky lovag és még sokan egyházi és világi 
előkelőségeink közül, továbbá az esztergomi, kalocsai 
és pécsi oltáregyesületek küldöttségei stb. 

A kongresszushoz Vaszary Kolos bibornok her-
czegprimás a következő táviratat intézte : 

Az eucharisztikus kongresszus szives üdvözletét 
hálás köszönettel vet tem. Gyengélkedő ál lapotom foly-
tán csak lélekben vehetek részt s működésükre Is ten 
bő áldását kérem. 

Barkóczy Ilona báróné Balatonföldvárról ezeket 
táviratozta : Szivvel-lélekkel üdvözli működésüket Bar-
kóczy báróné. 

Í j alelnökké a kongresszus Hahnekamp György 
győri kanonokot , u j jegyzővé a tegnapi két jegyzőhöz 
Fischer Gusztávot választotta meg. Miután Mailáth 
püspök megnyi tot ta az ülést, 

Varga Mihály csongrád-csányi plébános tar tot ta 
meg előadását, mely röv.den a következő : 

Minden szaknak meg van a maga irodalma, meg-
van az eucharisztiának is. Bár nálunk még a kezdetén 
van, mert bizony inkább idegentől átül tetet t virágok 
ezek. — Fölsorol belőlük többet, igy Nogáll fordí tásai t : 
Valser imáit stb., de fölkarolhat juk, mert jók. — 
Azonban van lapja is az eucliarisztikának és pedig a 
Hahnekamp: Pap i Ertes í tő- je és Va rga : Reménysé-
giink-je. — Az első már 14 év óta működik, a másik 

meg 4 év óta töri a hivek lelkét, hogy megérthessék 
és megközelí thessék az Eucharisztiát . Hivatalos köz-
lönye pedig az Örökimádás — Kutschera szerkesztésé-
ben. Ezek viszik előre az Euchariszt ia ügyét, csak 
támogassuk és karol juk föl, mert ezek fogják kimű-
velni a hivők lelkét az Euchariszt ia iránt . Mint ima-
könyv pedig eddig legjobban ajánlható a Valser-féle 
és ezt is a nagygyűlés gondjába , figyelmébe ajánlja, 
annál inkább, mert a szónok saját p lébániá ján tapasz-
talta, milyen nagy eredményt idézett elő e köeyv olva-
sása a hívekben az Euchariszt ia iránt. 

A mgygyü lé s elnöke is terjesztésre a jánl ja az 
oltári Jézusnak irodalmát. 

E r r e Kutschera József badapest-belvárosi káplán, 
az „Örökimádás" szerkesztőjének beszéde köverke/et t , 
mely a következőket tar talmazza : A királyi lantos sze-
r int az égben ének veszi körül — miért ne vehetné 
tehát illő ének it t is körül a szeretet n^gy mesterét , 
mikor az az ének és zene a sziv érzelmeinek leghívebb 
kifejezése? — Legyen is ének az Oltáriszentség körül, 
csak az legyen a fő, hogy méltó legyen a nagy t i tok-
hoz, hogy legyen olyan, mint a milyen volt a nagy 
egyházatyák mélységes hittel, költészettel összeállított 
költeményei, dalai. — S ilyen a gregorián ének, mely 
mélységes, változatos, poétikus, kizár minden elpuhult-
ságot s a melyben benne van Krisztus szivének alap-
vonása is, az a tiszta, keserű fájdalom, mely bennünk 
is hi t tel emelt bánatot kelt . Ezeket a dalokat honosít-
suk meg s ne az érzelgős, világias zenét, mely csiklan-
dozza ugyan az emberi fület , de üresen hagyja a szi-
vet, a lelket. Ez t zár juk ki, amazt karol juk fel. — 
Határozat i javas la tként a Czeczilia-egyesület pártolását 
kéri a kongresszus tagjai tól s azt, hogy a hivek is 
oktassanak az igazi egyházi zenére s alkalom adassék 
a lelkészeknek, kántoroknak is az egyházi zene maga-
sabb művelésére. 
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A nagygyűlés e l fogadja a határozati javaslatokat . 
Az elnöklő püspök ezután a jánl ja az euchariszti-

kus római zarándoklatot , mely a legszebb hódolat lesz 
a század alkonyán. 

Kanter Károly apát, oltáregyleti igazgató, a szent-
ség-imádó mozgalom lelke, az esti körmenet sorrendjét 
hozza tudomására a kongresszusnak. 

Ezt a kongresszus tudomásul veszi. 
A püspök a kiállítást is figyelmébe a jánl ja a kon-

gresszusnak. 
A kongresszus azután k imondja , hogy évenként 

össze kíván gyűlni — és pedig mindig más és más 
püspöki székhelyen, és ter jeszteni akar ja az engesztelő 
áldozásokat, melyek nemcsak a mi j avunkra fognak 
szolgálni, hanem különösen oly emberek lelke hasz-
nára, akik különben nem járu l tak az Ur asztalához. 
Kéri a kongresszust , hogy a mai körmenet ne egy-
szerű tüntetés , hanem a szívnek igazi hálaadó aktusa 
legyen. Mi papok kér jük e kegyelmet, hogy ne ural-
kodjék más a mi szivünkön, m nt csak az Ur Jézus . 

Ne j á r j u n k s fá rad junk más biu dolgok után, ne 
örül jünk jobban holmi kicsinyes földi ki tüntetéseknek, 
hanem az legyen a legnagyobb örömünk, ha egy lel-
ket sikerült megmentenünk. Ké r jük továbbá azt is, 
hogy ma a hivek igazán őszinte szivvel végezzék 
szent gyónásaikat legyen az oly gyónás, a mely törő-
dött szivből fakad s akkor mindenesetre az mindnyá-
junknak rendkivűl nagy lelki előmenetelére fog 
szolgálni. 

Ezen lelkes, buzditó szavak után, a melyek a t. 
közönség tetszését nagyban megnyerték, az országos 
Euchar isz t ikus társulat igazgatója Kanter Károly udv. 
plébános rövid, de lelkes szavakban mél tányos dolog-
nak tar tot ta , hogy a t. kongresszus első sorban mély 
hálá já t fejezze ki az Ur Jézusnak, akinek szent sugal-
latára összejöttünk, másodsorban pedig a buzgóságból 
k i fogyhata t lan püspök urnák, mélt. ós főt. Mailáth 
Gusztáv grófnak. Azt hiszi, hogy mindnyá juk nevében 
szól és mindnyájuknak őszinte óha já t fejezi ki, midőn 
most Mailáth püspök ur ő méltóságának igen-igen 
hosszú életet kiván. Végül a kongresszus nevében 
kérik az püspök urat, hogy ad ja főpásztori áldását az 
i t t egybegyűltekre. Áldás után a közönség rendkivűl 
nagy óváczióbsn részesitvén a buzgó főpapot , szép csen-
desen szétoszlott. 

A kongresszus óriási sikere, monumentál is jel lege 
abban a hódolatos körmenetben csúcsosodott ki, a melyet 
az euchariszt ikus kongresszus az Ur Jézus imádatos 
t iszteletére ugyancsak f. hó 18-án d. u. 6 órakor Bpes t 
utczáin és terein rendezett . Szebb és fényesebb körmenet 
még nem volt Budapesten. Résztvevők és nézőközön-
ség ki te t tek számszerint vagy kétszázezer lelket s egy 
tömeggé egyesülve dicsőitették a Megváltót, ki életét 
áldozta fel a kereszten az egész emberiségórt s testét 
és vérét étkül és italul hagyta nekünk a kenyér és 
bor színében. Igaz, tu la jdon testét és vérét, ami a 
világrend legnagyobb s legtermészetfölött ibb csodája. 
Ezért , hogy a hódolat külsőleg is minél fényesebb 
legyen, az útvonalon levő házakat, amerre a menet 

elhaladt, kivilágították, földíszítették a háziurak és 
lakók. Ember i számítás nem bírhat ta rá őket, mert 
akkor azok is kivilágítottak volna, akiknek ablakai 
sötéten maradtak, azok, kiknek ősei valaha a ma meg-
dicsőített Jézus ellen Pilátus udvarán fölemelték sza-
vukat . Szívbeli érzés és hit ünnepel t ma, s az a sok-
sok égő gyer tya és virág mind egy-egy imádság volt, 
mely Jézusnak szólt, kit diadallal, ének, zene és imád-
ság közt vi t t végig és muta to t t föl az ő egyik főpapja. 

A belvárosi főplébánia-templom 6 órára zsúfolásig 
megtelt a hivek százaival, kik az ünnepiesen díszített 
boltozatok alatt, számtalan gyertya és gázláng fénye 
mellett imádságos csöndben várták a hódolati ünnep 
kezdetét. Az orgona bugó hangja i mellett érkezett az 
oltárhoz Mailáth Gusztáv gróf ezdélyi püspök úr, infu-
lával a fején, pásztorbottal a kezében, Boromissza Tibor 
apátkanonok és Skarda József prépost közt, fényes 
asszisztenczia kíséretében, melyet Kirner Károly bel-
városi apát-plébános vezetett . Kivétetvén és a taber-
nákulum fölé helyeztetvén az Oltáriszentség, Porubszky 
József tóalmási plébános lépett a szószékre és gyönyörű 
szentbeszédet és imádást mondot t a testtel, lélekkel, 
emberségével és istenségével jelenlevő Ur Jézusnak. 

E r r e azután megindul t a körmenet, melyre oda-
kint már j ó eleve sorakoztak az egyesületek és körök 
képviselői s a hivek ezrei a küldöttségek zászlóik alatt, 
égő gyer tyával kezökben. 

A baldachinum alatt Mailáth püspök úr által vi t t 
Szentség legközvetlenebb kíséretét a növendékpapok, 
fölszentelt papok, egyházi dignitáriusok százai, velők 
Hetyey Sámuel pécsi püspök ur képezték, kiknek nyol-
czas sorrendje előtt a zenekar haladt, az Oltáriszent-
ségben diadalut já t tar tó Jézus dicsőségét zengő egyházi 
énekeket adván elő. A zene hangja i t a hivők éneke 
kisérte. 

A rend fentartásáról a lehető legtapintatosabban 
Krecsányi kapi tány gondoskodot t egy-egy szakasz gya-
logos és lovas rendőreivel, kik díszruhájukban jelen-
tek meg. 

Igy vonul t el a menet, énekelve, imádkozva a 
I belvárosi tamplomból át a régi városház-téren, a Kigyó-

utczán a Ferencziek-terére, ahol ki tűnő benyomást gya-
korolt a nyi to t t a j tón át látható templom belseje, mely 
fényárban úszott. Tovább menet átvonult a hivők sok 
ezernyi serege az Egyetem-utczán, az Egyetem-téren, 
a Papnövelde-utczán, a Borz-utcza egy részén, a régi 
Lipót- , most Váczi-utczán, Irányi-utczán, vissza a temp-

; lomba. Fe l tűn t az Egyetemi-Kör és az Angol-kisasszo-
! nyok, valamint az Oltáregyesület épületének gyönyörű 
j díszítése és kivilágítása. 

Ami azonban könyekig meghatot ta a nagy Szent-
, ség közvetlen kíséretét, az azon mély hódolat volt, 
! melyet az Ur Jézus iránt a hivők ezrei tanúsí tot tak, 

mikor, előljárván, a templomhoz visszaérkeztek s ott 
ké t oldalt térdre borultak s az utcza porában imádták 

í a Megváltót. 
A templomban Mailáth G. gr. püspök ur az ő 

csengő hangján rázendítet t a „Te Deum a - ra . mire, 
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mint a vihar, zúgva, örvendve, győzelmesen énekelték 
el szent Ambrus és Ágoston hymnuszát a hivők. 

A szokásos „Tantum ergo" és „Genitori, genito-
que" eléneklése után a püspök áldást adot t a térdre-
borult hivekre s azután bezáródott a feledhetlenül 
fényes, impozáns nagyságában megragadó hódolati 
ünnep. 

Mikor Mailáth gróf püspök ur a templomból tá-
vozott, — 8 óra elmúlt — vagy 400 főnyi közönség 
szives óvácziókban részesítet te az országszerte mind-
inkább megszeretet t egyházfejedelmet. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Györ-Sz.-Márton. Szent István ünnepe Pannonhal-

mon — 
A pannonhalmi szerit Benedek-rend, mint a magyar ke-

reszténység első apostolainak utódja és sz. István királyunk 
első egyházi alapítványa hazánkban, szintén fényesen ün-
nepelte meg a magyar kereszténység 900 éves jubileumát. 
Fehér Ipoly pannonhalmi főapát fopásztori körleveleiben 
intézkedett, hogy elkülönített egyházterületén méltókép-
pen emlékezzenek meg a magyar kereszténység ezen ritka 
fordulópontjáról. A főapát maga az országos ünnepen 
Budapesten a püspöki karral együtt lévén elfoglalva, 
intézkedett, hogy szent István ünnepén Wágner Lőrincz 
dömölki apát helyettesítse őt Pannonhalmán az egyházi 
ünnep vezetésével. Pannonhalmára voltak rendelve a 
főapát egyházmegyéjének hitközségei, hogy elzarándo-
koljanak azon helyre, melyet szent István, szent Imre, 
szent László, szent Asztrik, szent Gellért, és szent Mór a 
magyar kereszténység első századában ottani áhitatosko-
dásukkal megszenteltek. Előző nap esti istenitisztelet, 
harangzúgás jelezte a nagy emlékünnep készülődését, 
szent István napján reggel 8 órakor az első istenitiszte-
letet Kroller Miksa főmonostori perjel tartotta ; 9 órakor 
a dömölki apát pontifikált fényes egyházi segédlettel, 
mely nagy mise alatt a rend növendékeinek énekkara 
énekelt régi egyházi chorál-énekeket ; ezután Yojnics Döme 
főmonostori alperjel, jeles szónok, mondotta az ünnepi 
szentbeszédet. Istenitisztelet után elzarándokoltak a hivek 
a másik dombon emelkedő Nagy-Boldogasszony ká-
polnába és a szomszédos harmadik dombon kimagasló 
ezredéves országos emlékhez. Az ünnepség délután Ma-
gyarország Pátronájáoak kápolnájában ünnepi beszéddel 
és 3 órakor vecsernyével a székesegyházban méltó befe-
jezést nyert. 

Róma. A pápa levele egy plébánoshoz. — 
Mint egy királyi sas, oly méltósággal és körültekin-

téssel ül XIII. Leo pápa Isten szent hegyének az ormáu. 
Sasszeme észrevesz minden bajt, meglát minden érdemet. 

Legújabban egy római plébános érdemén akadt meg 
a szeme. Brevilaqua Amerikó kanonok, a S. Caterina 
della Rota templom plébánosa, theologiai doktori czimé-
hez méltóan, kitűnő, mert korszerű munkát irt (Trattato 
dommatico, giuriaico e morale sul matrimonio cristiano) 
a Keresztény házasságról szent Tamás, lig. sz. Alfonz és 

más jeles iró nyomán, tekintettel az ap. szentszék l eg-
újabb rendeleteire s a polgári házasság intézményére. 

A szent atya a következő dicsérő levéllel tüntette 
ki a lelkes és tudÓ9 plebáuost: 

LEO PP. XIII. 
Dilecte Fili, salutem ed Apostolicam benedictionenu 

- - Quo tempore christiani connubii sanctitas, perspeciem 
tuendae libertatis, audacius impetitur, haud mediocri, so-
latio Nobis est, cordatos viros ingenium et studia conferre 
ad ea declaranda, quae de eiusdem natura, de Ecclesiaeque 
iure, anno MDCCCLXXXVIII encyclicis Litteris docuimus. 
Hoc igitur consilio a te scriptum Nobisque exhibitum opus 
perlibenter excepimus, non dubitantes quin eius lectio haud 
parum utilitatis sít allatura non modo sociiset consortibus 
tui ministerii, sed etiam religioni ac societati universae. 
Cui a te conceptae spei tuisque significatae litteris robur 
addere cupientes, caelestium munerum auspicem ac pater-
nae Nostrae benevolentiae in te testem, Apostolicam Bene-
dictionem tibi, dilecte Fili, permanenter impertimus 

Datum Romae apud S. Petrum die XXX Iulii MCM, 
Pontificatus, Nostri anno vicesimo tertio. 

LEO PP. XIII. 
Dilecto Filio 

Americo Bevilacqua Presbytero 
Curioni urbano S. Catharinae de Rota. 

T Á R C Z A . 
XIII. Leo legújabb költeménye. 

A „Civiltà Cattolica" julius 7-én kelt füzetében ujabb 
költeményt közölt XIII. Leo pápától, a ki köztudomásúlag 
mint Neander Heracleus foglal igazán méltóan helyet a 
római „arkádiai akadémia" nevű szépirodalmi társaságban. 

Maga a költemény tárgya igazán az életből van 
merítve. A szent atya évek hosszú során nagy gonddal 
kisérte egy ifjú férfiú életének folyását gyermek és isko-
lás kora óta. Kiváló figyelemmel gondoskodott különösen 
arról, hogy az ifjú mélyen vallasos s igazi keresztény 
nevelésben részesüljön. 

Az ifjút, kikerülvén az iskolából, magával sodorta a 
rossz társak áramlata. Tévedésből tévedésbe ragadtatott, 
szóval letért az igazság és üdvösség útjáról. De XIII. 
Leo pápa nem hagyta el az ifjú embert. Mint igazi pap 
és lelkiatya nem szűnt meg szivéhez szólni s jobb meg-
győződésére hivatkozni. Es fáradsága nem is veszett kárba. 
A lelkipásztor visszatérítette az eltévedt juhocskát. 

Ennek a lelki ujjászületesnek emlékére, a megtért 
ifjú ember akaratának a jó szándékban való nagyobb 
megerősítésére irta szentségei atyánk a következő klasz-
szikus költői levelet : 

IN IOANNEM BAPTISTAM N. 
TECTO NOMINE RUFUM 

Ephebei cuiusdam olim alumnum. 

Rufe, voluptatum quid caeco in gurgite niergi, 
Arbore quid vetita carpere poma iuvat ? 

Flore aevi in primo, solamen dulce parentum, 
Indole praestabas, moribus et niveis. 
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Tum puber cupide scrutari, attingere verum, 
Totusque ardebas pulchra et honesta sequi : 

Strenuus in primis aequaevos inter ephebos 
Divinae cultor relligionis eras : 

Atque ipsa o quoties te vidit sert a rosarum 
Ante aras pronum nectere Virgo suas ! 

At nunc o quantum subito mutatus ab illo es! 
Virtutis veteris concidit omne decus. 

Degeneri affectu, miseroque cupidine fractus 
Foedari heu ! pateris, sus ut arnica luto. 

0 Rufe infelix, quae te dementia cepit ! 
Appetis has sordes, haeccine stultus amas ? 

Ah facti pudeat ! coeno caput exsere tandem : 
Ex imo deflens elue corde luem. 

Abnuis ? et vocem quae te compellat amice 
Ne pereas, surda respuis aure miser ? 

Exitium struis ipse tibi ; ne fide ! . . . profundum 
Lapsu praecipiti volveris in barathrum : 

Atque Erebi in tenebris, ubi spes iam nulla salutis, 
Aeternum crucians poena luenda manet. 

Ah ! precor, avertat triste omen Candida Virgo, 
Neu miserum mater deperiisse sinat. 

Ipsa adsit miser o placidoque arrideat ore, 
Nutanti praesens porrigat Ipsa manum. 

NEANDER HERACLEVS. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
-

— A római katholikus iskolák rendezése. A 
katholikus vallás jövőjenek gyökerei iskoláinkban ágaz-
nak szét. Ha lesz kath iskola, IPSZ kath. bitélet, ha 
nem, nem. Ettől az igazságtól áthatva DeSSOWÍfy Sándor 
csanádi püspök ur közelebb fölhívást intézett egyház-
megyéje espereseihez, mely a kath. iskolák rendezését 
czélozza. Az egyházmegye uj tanfelügyelője tudvalevőleg 
Engelsz János dr kanonok, a kinek kipróbált keze bizo-
nyára orvosa is lesz a katholikus iskolák sok száz bajá-
nak. A megyéspüspök körrendelete igy szól: „Csanadi 
egyházmegyém tanügyének tiszta képét akarom nyerni, 
egyszersmind a törzskönyv megszerkesztését lehetővé 
tenni ; e czélból elrendelem, hogy minden esperesi kerület-
ből táblázatos minták szerint, az adatok legfölebb augusz-
tus hó vegéig minden egyes római katholikus jellegű 
elemi fiu- és leányiskoláról küldessenek be megfelelő 
jelentéstétel kíséretében az egyházmegyei hatósághoz. 
Továbbá elrendelem, hogy az minden iskolaszéki válasz-
tásról, vagy egyéb egyházmegyei hatóságom jóváhagyását 
igénylő ügyekről szóló jegyzőkönyvekből két példány 
terjesztessék föl." 

I R O D A L O M 
A kaíholikus irodalom legújabb termékei. 

I. Magyarország oknyomozó története. A közép-
fokú iskolák VIII. osztálya részére. Irta Komárik István 
S. J. tanár. Ara 3 korona. Második kiadás. Kapható 
Jurcsó Antal könyvnyomdájában Kalocsán. 8-r. 203 1. 

Enuek a könyvnek bemutatásával kezdem, mert ennek 
a könyvnek a terjesztése úgyszólván közszükség és — 
tekintve az iskolai év elejét, igen sürgőd. Még többet is 
fogunk mondani róla, most csak annyit mondunk még, 
hogy az valóságos magistra vitae, a való hiätoria beszél 
benne: azért nemcsak az iskolában, mint kath. tankönyv, 
alig pótolható, hanem az életben bárki bármikor élvezet-
tel frissítheti fel belőle magyar történettudományát 

II. Az életszentség katekizmusa. Betz Frigyes 
után P. Antal sarutlan karmelita áldozár. Az illetékes 
egyházi és rendi hatóság engedelmével. Budapest, a 
Stephaneum nyomása 1900. 16-r. 256 lap. Kapható csinos 
-vászonkötésben, potom áron, 1 koronáért. Papoknak egy 

sacrum elvégzése. Könyvkereskedők 15°/o engedménynyel 
kapják. Megrendelhető a karmelita zárdában Budapesten, 
VI., Huba-utcza 12. 

Ez az aranyos könyvecske, mely minden drágakőnél, 
még a gyémántnál is tisztább és drágább tartalmával va-
lóságosan elbűvöl mindenkit, a ki a lelki élet tökéletes-
ségét érti és szereti, — „Karmel ékessége és királynéjá-
nak, az életszentség mintaképének" van ajánlva. Minden 
keresztény katholikus ember, de különösen minden pap 
és szerzetes számára oly szükséges és kedves dolgot rejte-
get és kínálgat ez a kis könyv, mint a mindennapi Isten-
adta kenyér, melyre a keresztény hitélet jelen felpezs-
dülésének korában kimondhatatlan szüksége van minden-
kinek. hogy az életszentség utján okulatlan és tunya ne 
maradjon. Erről is nem ez a legutolsó szavunk. 

III. Virágcsokor. Költemények. Irta Pájer Mihály. 
Budapesten, 1900. Budapesti Hirlap (ki hinné!) sajtója. 
12-r. 110 lap. Ára 2. korona. 

Sok kiváló szép, szellemes és tanulságos mondást 
találni ebben a Virágcsokorban, ugy hogy én az egészet 
együttvéve is szívesen szépnek mondom. Három tagolatban 
kerülnek szem elé a csokrot alkotó virágok. Az első tago-
lat az eredeti lyrai költeményeké, a második tagolat for-
dításokat közöl, a harmadik tagolat csupa epigramm, 
gnóma s egyéb ily szellemes apróság. Mindegyiknek van 
gyönyörködtető szine és illata, olyiknak pedig megfelelő 
kis fullánkja is, mint például ennek : 

Tóni, hogy tiíllét nincs, 
Elhinni kívánná, 
Hogyha érvelése 
A próbát kiállna . . . 

IV. Theologische Zeitfragen: Von Christian Pesch 
S. J . Freiburg im Breisgau, Herder. 1900. 8-r. 167 lap. 
2i.ra 2 márka 20 fillér. 

A szigorú theologiai tudományosságnak is óhajtunk 
friss termésével szolgálni és kedveskedni. A nagytudományu 
jezsuita theologus ebben a munkájában nem vitatkozni, 
banem tájékozni és felvilágosítani akar három, napirenden 
levő tárgyra nézve, és pedig 1. mi az igazság az egyházi 
tanhatóság és a theologiai tudomány szabadsága közt levő 
viszonyra nézve, 2. miben áll az ó- és uj apologé-
tikáról felállított uj elmélet, 3. igaza van-e Schell dok-
tornak, és miért nincs igaza, midőn azt mondja, hogy 
Isten önmagának az oka? Ez az utóbbi igen sikerült 
tájékoztatás az u. n. Selbstverursachung Gottes név alatt 
Schell által forgalomba hozott elmélet felől. 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos bibornok hgprimás saeculáris 

beszédének hatása Rómában is észlelhető volt. A „Po-
polo Romano" kivette belőle azt a gondolatot, hogy 
Magyarország polgárait, ha elkülöníti is egymástól a Credo, 
mindannyit egyesíti magában a szent korona. „Mikor fog, 
kérdi a P. R., igy beszélni egy olasz főpap?" A pápai 
„Osservatore Romano" erre a kérdésre azt feleli, hogy 
igen szép dolog, ha Magyarországban a vallási küzdelmek 
nem akadályai annak, hogy mindenki a haza és nemzet 
javára szentelhesse politikai tevékenységét. Olaszország-
ban, sajnos, nincs ily szerencsés állapot. Itt állam és egy-
ház közt oly szakadás jött létre, amely a katholikusokra 
nézve lehetetlenné teszi a politikai tevékenységet. Az 
olaszországbeli állapot kivételes. 

— Szent gyakorlatok vannak Kalocsán Császka 
György érsek úr és Nagyváradon Schlauch Lőrincz bibor-
nok úr vezetése alatt. 
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— Uj jelszó Francziaországban. Kiadta Mélhe 
volt ministerelnök s újból minÍ9terelnökjelölt a mérsékelt 
köztársasági párt részéről. Az uj jelszó ez: „Nem a 
klerikálisok, hanem a szabadkőművesek ellen kell har-
czolni." Voilà l'ennemi! 

— Aranymise. Puli György praelatus szombathelyi 
nagvprépost ur f. hó 23-án ünnepelte meg áldozópappá 
szenteltetésének 50-ik évfordulóját. A praelatus ur. bár 
kerülte az ünnepeltetést, meg sem kerülhette ki, hogy 
számosan ne üdvözöljék. Igy üdvözletet kapott Emsből a 
megyés püspök úrtól, továbbá a" káptalantól, az udvari es 
központi papságtól, a szerzetesrendektől, világiaktól. Az 
esperesi kerületek üdvözlő feliratokat küldtek. Ad multos 
annos! 

— A bíboros hgprimás uj coadjutora, Kohl Medárd 
dr praelatus, a bold, szűz Mária legközelebbi ünnepén, 
Kisasszony uapján részesül püspöki fölszeutelésben. Con-
consecrátorok Császka érsek és Boltizár püspök urak 
lesznek. Az uj püspök ur ezentúl is ő eminencziája kör-
nyezetében fog tartózkodni s a főpásztort gyengélkedése 
esetein functióiban helyettesíti. 

— Fölöttébb kívánatos, hogy a katholikus egye-
temi ifjúság római nemzetközi kongresszusán mi magya-
rok legalább egy-két képviselővel legyünk képviselve. 
Németország és Ausztria körülbelül 100 taggal lesz 
képviselve. 

— Szent István napja Bécsben. Az osztrák csá-
szárvárosban, mint évenként mindég, fényes ünnepi isteni-
tisztelettel ülték meg a kapuczinusok templomában szent 
István király napját. A tágas templomot fényesen kivilá-
gították, feldíszítették. Az ünnepélyes szentmise után Bad-
nay Farkas prépost-kanonok, a nagyváradi egyházmegye 
hírneves szónoka tartotta a hitszónoklatot, mely a hazafi-
ság ékes nyelvén szólott a jelen voltakhoz. Az istentisz-
teleten megjelent Kállay közös pénzügyminister, Széche-
nyi gróf a király személye körüli minister, Jekelfalussy 
altábornagy, a hadügyministerium osztályfőnöke, továbbá 
Benkeő altábornagy a magyar királyi testőrség főhad-
nagya, Bálás vezérőrnagy, a magyar királyi testőrség 
hadnagya, a magyar testőrség valamennyi tisztje, Tallián 
Dénes külügyministeri osztálytanácsos és a király szemé-
lye körüli ministerium valamennyi hivatalnok». 

— Nagylelkű adomány Báró Hómig Károly ő 
nagyméltósága védnökelnök 500 frtot adományozott a 
kath. tanítók II. ünnepi kongresszusa költségeinek fede 
zésére. Ilv módon a kongresszus tagjai a Margit-szigeten 
ő nagyméltósága vendégei voltak és Esztergomba is a 
nagylelkű főpap adománya födözte a különvonat költsé-
geit. A kath. tanügy munkásainak igaz hálája legyen 
azon öröm, a mit eredményes működésével a kath. tanitói 
kar ő nagyméltsóságának, a kath. nevelés és oktatás föl-
virágzása, fejlődése által viszonzásul nyújt. 

— Zarándoklas Velenczébe szent Gellért szülő-
földjére és ereklyéihez. Indulás szeptember 22-én dél-

után Budapestről , a keleti pályaudvarról. Érkezés Ve-
lenczébe 23-án este 6 óra körül. A zarándoklat ú t i ránya 
Fiume, Szent-Péter-Udine. Az ünnepségek Velenczében 
szeptember 24-én és 25-én lesznek. Ké t napi tartózko-
dással Velenczében az összes költség, vagyis ut, a vasút-
állomástól Velenczébe be és onnan ki gondola, u t i 
vezető, Velenczében lakás és teljes ellátás, borravaló ; 
I. osztály llCTkorona, II . osztály 86 korona, III . osztály 
64 korona. Háromnapi tartózkodással Velenczében í . 
osztály 126 korona, II . osztály 97 korona, III . osztály 
74 korona. Négy napi tartózkodással Velenczében I. 
osztály 140 korona, II . osztály 104 korona, III . osztály 
84 korona. Ezek az árak igen csekélyek. Egy magános 
I. osztályú utasnak maga az uti j egye többe jön, mint 
o zarándoklatnál az ut, a városba be- és onnan kiszál-
lítás, ut i vezető, Velenczében két napon át lakás és 
tel jes ellátás borravalóval. Ehhez járul, hogy a Fiúmén, 
Szent-Péteren át vezető u ta t közönségesen csa.k meg-
szakításokkal lehet megtenni, mig a zarándokok köz-
vetet len gyorsvonatot kapnak. A vállalkozó Cookczég-
nek jóelőre tudnia kell, hány utasra számithat s neve-
zetesen lesz-e annyi utas, a mennyi a különvonatot 
lehetővé teszi. Nem jó szokás az, hogy ily társas uta-
zásoknál mindenki halogat ja s az utolsó időre hagyja 
a jelentkezést , ezzel a vállalkozót és a rendező-bizott-
ságot nagy zavaroknak, magukat pedig annak a vesze-
delemnek teszik ki, hogy el nem fogadhatók. Tehát 
minél előbb jelentkezzünk Kiss János -drregyetemi ta-
nárnál Budapesten, Kottenbiller-utcza ,5/á*; "vagy "Wit-
tenberger Antal püspöki t i tkárnál Temesvárott . A je lent-
kezés alkalmával az I. osztályos 40, a" I I . osztályos 30, 
a III . osztályos 20 koronát tar tozik előre beküldeni, a 
többi költség a j egy átvételekor fizetendő. 

A szerkesztő telefonja. 

K. L. Szerezze meg kérem D'Azambuja röpiratát, melynek 
czime ez : „Pourquoi le Roman à la mode est-il immoral, et pour-
quoi le Roman moral n'est-il pas à la mode ?" Kapható Bloud et 
Barralnál Párisban. Ara csak 60 centime. 

Adakozás 
A szent évnek, a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzett-

jubileumi zászlajára adakoztak 
Vimmer Ferencz rk. leik. Tisza-Várkony . . . 2 kor. 
Dr Artim Mihály gk. pleb. Becherón . . . . 3 kor. 
Kovács Sándor pleb. utján, Szerencs . . . . 12 kor. 

(Hozzájárultak : Lonárt Mária 20 f., Czimeres 
Mária 20 f., Korovics Mária és Klára 20—20 í'., 
Bénik Borbála 40 f., Kocsis Mária 40 f., Körösi 
Zsuzsanna 60 f.. Kovács Mária 20 f., Kovács 
Mária 20 f , Tóth Teréz 20 f., Pézsma Erzsébet 
1 kor., Szloboda Juliánná 20 f., Olajos Julianna 
20 f.. Bornyik Anna 1 kor., Sárkány Erzsébet 50 
f., Réti Erzsébet 50 f.. Nemesik Erzsébet 50 f., 
Roskó Teréz 40 f-, Tatár Rozalia 10 f. Dorgai 
Borbála 20 f., Tóth János 40 f., Majoros Terez 
1 kor.; Luskovics Istvánné 1 kor., Mikita Mária 
60 f., Mikita Erzsébet SO f., többen együttesen 
1 kor. 30 f. 

Olvashatatlan nevű Naszvadról 2 kor. 

8 f. 

Zsombolya, 1900. aug. 22. 
Összesen 858 kor. 18 f. 

Csicsáky Imre, 
pápai titkos kamarás pleb. 

T VKTALOM. Vezéreszmek es Tan'iimant/ok. Az esztergomi nagyboldogasszonynapi jubileumi egyházi beszéd. — Az eucharisztikus kon-
gresszus. — Eayházx Tudósítások. G y ő r-S z.- M á r t o n . Szent István ünnepe Pannonhalmán. — R ó m a. A pápa levele egy plébánoshoz. — 

Tárcza. XIII. Leo legújabb költeménye. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

z Előfizethetni 
E minden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Nagy Sándor 
E könyvnyomdájában, 
E IY., Papnövelde-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a 
E netaláni reclamatiók is, 
E 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 
Ö r V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, szeptember 1. 18. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

„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 per amanter impertimus."1 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : A magyar kereszténység és a keresztény magyar királyság jubileumával szemben a magyar protestantizmus 
magatartása. — N y i t r a : A jubiláris ünnepség programmja. — A m s t e r d a m : A németalföldi katholikus nép szervezeti szövetsége. — 
L y o n : Nemzetközi kath. kongresszus a bold. Szűz tiszteletére. — Tárcza. Dante és művei. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. — 

Vegyesek. 

k a t h o l i k u s e g y h á z 

é s 

az e m b e r i s é g czé l ja . 

— Irta: P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

2. Hogy Krisztus Jézus az embereknek be-
bizonyítsa, bogy a természetfölöt t i czélra való 
rendeltetésükben semmi ellenmondás nincs, s 
bogy az isteni és emberinek ily közössége tény-
leg megvalósi tható, nem le t t volna szükség azon 
re t t ene tes szenvedésekre, melyek a még kegyet-
lenebb halálát előzték meg, — egyedül megteste-
sülése is elég le t t volna e czélra. Hatol junk 
t e h á t mélyebben a megfeszített Isten ember t i t -
kába és kérdezzük: Miért e szenvedések, miér t 
e gyalázatos balál? — Izaias próféta, aki hétszáz 
évvel Krisztus előtt oly é r the tően uta l Krisztus 
szenvedéseire s halálára, akárcsak egy evangelista, 
igy felel : „ 0 pedig megsebesíttetett ami gonosz-
ságainkért, megroncsoltatott bűneinkért Mi 
mindnyájan, mint a juhok eltévelyedtünk, kiki az 
6 útjára térült; és az Ur őrá tette mindnyájunk 
gonoszságát,u *) — Igen ebben rejlik a megfeszí-

t e t t I s t enember t i t kának második része. Krisztus 
Jézus ami bűneinkér t szenved és hal meg a 
kereszten! Yajjon a szétroncsolt tes t re ve t e t t 
szomorú pi l lantásunk nem győz-e meg erről? És 
Krisztus negyedik szava a kereszten nem oszlat-e 
el minden ké te ly t : „Én Is tenem, én Is tenem, 
miér t hagytá l el engem ?" A bűn a legfőbb jó 
élvezetétől, melyre h ivatva voltunk, megfosztott , 
s ime most Is ten is elrejtőzik a megfeszí tet t 
I s tenemberben s emberi természete, nem ugyan 
lényegétől, de mégis az Istennel való egyesülés 
érzetétől és hatásától megfosztatik s ennek követ-
keztében vigasztalan e lhagyatot tság vesz e rő t 
ra j ta , mely a föntebbi ja jk iá l tás t saj tol ja k i 
belőle. A bűn megfosztot t minket az Is tennel 
való egyesüléstől is, amennyire ez lehetséges 
vala; e bűnnek kiengesztelése pedig e lvonta a 
kereszten levő Is tenember t azon egyesülés élve-
zetétől, amennyire ez nála tö r t énhe te t t . 

K. hallgatóim, az embernek fönsége és 
nyomorúsága oly t isztán állnak szemeink előtt , 
hogy az igaz vallás nem teheti , hogy ne figyel-
meztessen minket a bennünk levő fönség, de 
egyszersmind a nyomorúság okára, alapjára. Vagy 
nem kell az igaz vallásnak, mely hivatva van 
bennünket egészen megragadni, természetünk 
belsejét i smernie? 2 ) Bizonyára; és ha a ka tho-

Izaias. 53, 5. 2) Pascal, pensée II. 5. 1. 
18 
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likus egyház az ember valódi fonségének alapját , 
a természetfölöt t i czélra való rendeltetésében ; 
találja, ezzel másrészt minden másnál ékesszólób-
ban az emberi nyomor okára is ntal. 

Az áteredő bűn a kereszténység egyik leg-
mélyebb t i tka, semmi sem oly visszataszitó, min t i 
az áteredő bűnről szóló tan, — azonban ennek 
elfogadása nélkül mi magunk is titok maradnánk. 
Az áteredő bűn az ember előtt balgatagságnak 
látszik és megengedjük, hogy az észnek érthe-
t e t l e n ; ám e balgatagság bölcsebb, min t minden 
bölcseség, nélküle sem az embert , sem az ember 
tö r t éne té t nem foghat juk fel. — Vizsgáljuk meg 
először, mily ha tásokat eszközölt az áteredő bűn 
Ádámban ós Évában, hogy aztán ugyanazokat 
az emberiség további tör ténetében is nyomozzuk. 

Ádám és Éva, kik természefölöt t i életre 
rendel te t tek s abban a természet fölöt t i kegyelem 
által részt is vet tek, mindezt nélkülözhet ték is 
volna, — csupán természetes végczélra hivatván 
— épen ugy, amin t Is ten t iszta jóságából a r ra 
tényleg fölemeltet tek. És az isteni parancs meg-
szegése által elszakadt azon természetfölöt t i , s 
következésképen a természetes kötelék is, mely őket 
Istenhez íüzte, a bűn által kiestek természet-
fölöt t i ál lapotukból s elveszték jogukat is, hogy 
Istent lényegében láthassák. S bár lelkük tovább is 
szellemi és ha lha ta t l an marad t ; mégis elszakadt 
az Élet eleven forrásától s a tes t i halálnál 
sokkal borzasztóbbra ju to t t , mely a lelki halál, 
a bűn által. Ezen bukás következményeinek 
mindekelőt t az ember életelvében, a lélekben, 
kellett nyilvánolniok. Ér te lmük, ahelyett , hogy 
természeténél fogva világos és szabad marad t 
volna, meghomályosult . Szellemi maradt , meg 
eszes is, azonban elvesztet te éles látását , s nem 
ha to t t a át többé is teni világosság. Akara tuk, 
ahelyet t hogy természeténél fogva tovább is 
j ó ra i rányul t volna, a rosszra ha j lo t t s megszűnt 
őszintesége. A szellem, mely kivonta magát a 
természetének megfelelő Is tentől függő viszony 
alól, elveszté következésképen a tes t fölött való 
uralmát , mer t ez föllázadt ellene s most ő ural-
kodik. De a test maga is, mely eredetileg az őt 
é l te tő lélekkel hal lhata t lan életre volt hivatva, 
elvesztette ezen előjogát, s a halál mar ta léka 
le t t , melynek — ha bűn nincsen — még a nevét 
sem ismertük volna. 

Vájjon mindez csupán mese lenne? De hon-
nan egy emberben ily kézzelfogható ellenmondá-
sok? Nem különös, hogy egy emberben a szel-

I lem, mely nagyobbnak s tágabbnak érzi magát , 
I min t az egész természet , és mely k iku ta t t a a 

törvényeket , melyek szerint az egész világ ily 
diszépületté alakult , mely a művészetben és 
t e r m é s z e t b e n az a n y a g o t legyőzte és igazgatta de 

I sőt átszellemitette, — mondom nem különös, hogy 
egy emberben ezen legfőbb alapelv nyomorul t 
rabjává lesz alávaló tes t i kívánságainak s érzéki 
ö s z t ö n e i n e k ? A szellem e n g e d e l m e s k e d i k a test-
nek! Ki hinné ezt, ha nem érezné mindenki 
önmagában? 3 ) A leghősiesebb hadvezér s a leg-
eszesebb tudós, már azon nap után, melyen 
győzelmet a ra t t ak , egyik az ellenség fölött , má-
sik a tévelyen, mely szintén ellenség, oly asz-
szonyhoz hasonl i thatók, ki a legérzékibb kéjjel 
j á r szerelme u tán . Ki fej t i meg e ta lányt , ha 
nem a kathol ikus egyház, mely azon ősi adósságra 
figyelmeztet, melyből mindannyian részt veszünk 
Ádámban. 

Az áteredő bűn az egyedüli magyarázat az 
emberben levő ellenmondások t i tkának megérté-
séhez. E bűn szomorú következményeivel együt t 
minden emberre á t e r ed t : innen a rendetlenség 
az emberben s az egész emberi nemben. Vagy 
ta lán természetes az emberi nemnek e szomorú 
ál lapota? Ellenkezőleg, hiszen ép annyi ellen-
mondás van benne, mint akár az egyes embe-
r e k b e n . (Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodorianus). 

I r t a : dr Hozók y Alajos. 
(Folytatás.) 

A másik út a gyülekezések megakadályozása, melye-
ken az eretnekek a maguk módja szerint tarthatnának 
isteni tiszteletet és alkalmat adhatnának az igazhivő ke-
resztényeknek, hogy szintén amazoknak kárhozatos tanairól 

3) Az elleDmondás világos. Vagy talán bizonyításra 
szorul, hogy a szellem nemesebb lényeg mint az anyag? 
Már a régi tudomány képviselője, Aristoteles is a lelket ben-
nünk valami „isteninek" nevezte (anima I, 4. gen. an. II, 3.) 
s a szerinte rendezett életet „isteni életnek." (Eth. Nie. 
X. 7 ). S épen azért, mert a lélek oly messze felülmúlja 
az anyagot, esztelenségnek látszik előtte, hogy az anyag-
ból fejlődjék ki s inkább isteni eredetet tulajdonit a 
léleknek. (Gen. anim. I. c.). Ez által különbözünk az 
állattól s hasonlithatlanul fölöttébb állunk, mint az állatok, 
a növények és kövek fölött. Es mégis alá van vetve az 
állati testtel való harezban a magasztos szellem, a lélek ? 
Nem ellenmondás ez? 
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értesüljenek és a bűn fertőjébe elmerüljenek, holott az egy 
és legfőbb Istennek szent nevét egyedül a niceaeai hit-
vallás tanítása szerint szabad és kell ünnepelni.1) Theodo-
sius edictumai az eretnekek vallásos gyülekezeteit akár 
nyilvánosan, akár titokban, akár nappal, akár éjjel, akár 
a városokban, akár faluhelyen kísérlettek légyen meg 
azoknak megtartását, egyforma szigorral üldözik, az épü-
letet, vagy a telket, mely erre a törvénytelen czélra fel-
használtatott, a fiskus javára elkoboztatni rendelik. 2) A 
kiket ra j ta kapnak, hogy istentelen kezekkel oltárokat 
emelnek, vagy a mysteriumokat az igaz vallás meggyalá-
zására utánozzák, a biróságok elé kell hurczolni és szigo-
rúan megbüntetni . 3) A ki pedig a törvények tilalma da-
czára ily gyülekezéseket akár köz, akár magánépületben 
megenged, száz font aranyat fizessen büntetésül. 4) A prae-
fectus praetoriinak meghagyatik, hogy szigorúan ügyeljen 
az összes városi elöljárókra és tanácsbeliekre, nehogy 
valaki közülök ilyen tiltott gyülekezetek megtartását , 
habár félreeső helyen is, megengedje, még pedig szám-
űzetés terhe alatt. 5) A kik vakmerően állít ják, hogy nekik 
joguk van eretnek isteni tiszteletük megtartására, fej- é3 
jószágvesztéssel lakoljanak,6) ha saját épületeik volnának 
erre a czélra, melyeket nem szabad „egyházaknak", hanem 
„halálthozó barlangoknak" kell nevezni, ezeket fogadalmi 
ajándékaikkal együtt a tisztelendő igazhitű egyházaknak 
kell odaítélni.7) A montanis táknáfaz üldözés ezeknek köny-
veire is kiterjed, mint a melyekben összes gazságaik tana 
és anyaga foglaltatik, ezeket szorgosan és nagy körül-
tekintéssel fel kell kutatni, elkobozni és a bírák szeme 
láttára megégetni, azt pedig, ki ezekből a könyvekből va-
lamit visszatart és elrejt, ha ez reábizonyodik, bűvészként 
halállal büntetni .8) 

Harmadik ut az egyházi kiátkozásnak polgári jog-
következményekkel való egybekötése és súlyosbítása, de 
egyszersmind a megtérés lehetőségének fenntartása. A csá-
szárok ugyanis az eretnekek tévedéseit lényegileg makacs 
jellemüknek tulajdonít ják, mely tehát nemcsak a bűnbá-
natnak, hanem a ' büntetésnek is kell, hogy tárgya legyen ; 

U. o. a 6. törvény, mely kimondja, hogy igaz katholikus 
csak az, ki a mindenható Istent és Krisztust, Istennek egyszülött 
Fiát egy név alatt vallja, Istent Istentől, a világosságot a világos-
ságtól származtatja s a ki a Sz. Lelket, kit a dolgok legfőbb alko-
tójától nemcsak reméllünk, hanem meg is nyerünk, megtagadás 
által meg nem sérti, a kiben a megmásíthatatlan hit szellemében a 
tisztes Szentháromság oszthatatlan lényege él, melyet az igazhivők 
görög szóval helyesen ófioovGÍa-nak neveznek. A kik nem ragaszkod-
nak ehhez a valláshoz, szűnjenek meg csalfa ürügyek alatt egy az 
igazi vallástól eltérő nevet viselni és bélyegeztessenek meg a saját 
nyilvánvaló bűneikkel, tartassanak távol valamennyi egyház küszö-
bétől, egyszer s mindenkorra meg lévén nekik tiltva, hogy a váro-
sokon belül összejöveteleket rendezzenek. 

2) U. o. a 6. 8. 11. 12. 35. 36. 57. 58. 20. törvényeket „ne 
legyen sehol egyetlen zuguk sem gonoszságuk gyakorlására." 

3) U. o. a 15. törvény. 
4) U. o. a 30. törvény. 
5) U. o. a 46. törvény. 
c) U. o. az 51. törvény. 
7) Ü. o. az 57. törvény, melynek végszavai megtiltják a ma-

gántulajdon megsértését, minthogy azon ürügy alatt, hogy a magán-
emberek dolgai is a montanisták templomainak felszereléséhez tar-
toznak, sokan ezeket is elrabolták. 

8) U. o. a 34. törvény. 

hátha igy sikerül makacsságukat megtörni s őket az 
orthodox egyház kebelébe való visszatérésre reá birni. Már 
korán (372.) kimondják, ha bárhol a manichaeusok gyü-
lekezete vagy csapata akad, tanítóik súlyosan megbünte-
tendők, a gyülekezők pedig mint becstelenek az emberek 
társaságából kizárassanak.9) Már pedig tudvalevő dolog, 
hogy a kit az ó-korban a becstelenség szégyenbélyegével 
illettek, az a jogi cselekvési képességében is tetemes meg-
szorítást szenvedett. A császári constitutiók nem is hagy-
nak fenn e tekintetben semmiféle kétséget. Az infamiával 
súj tot t eretnekek sem végrendelkezési, 10) sem öröklési 
képességgel nem birnak (de az orthodox hiten megmaradt 
gyermekeik igenis örökölnek az ő hagyatékukban.) Xl) sem 
élők közötti jogügyieletet, ügyen az akár ajáudékozás, akár 
adás vevés, akár bérlés, nem köthetnek,1 2) ki vannak zárva 
a katonai szolgálatból, palotai őrszolgálatból, az udvari 
tisztségekből és kormányzási hivatalokból,1 3) sőt még a 
tanúskodásból is ; 1 4 ) ez utóbbi korlátozások mind abban 
lelik magyarázatukat, hogy a gonosz felekezethez tartozó-
kat esküre nem bocsátották. Nehogy azonban ez a körül-
mény némelyeknek ürügyül szolgáljon arra, hogy magu-
kat a katonáskodás alól kivonhassák, Honorius és Theo-
dosius (410.) kimondották, hogy azok, kiket municipális 
származásuk, vagy az előkelő ranguakkal való összeköt-
tetésök a katonai személyzethez utalt, az innen eredő 
szolgálatok teljesítésére snorítandók.1 5) 

Minthogy az eretnekség közbűntettnek nyilváníttatott, 
vádlóként bármely római polgár léphetett föl, azonban 
Theodosius inquisitorokat rendelt ki, a midőn meghagyta 
(384.), hogy az eretnekeket minden odúikban és rejtekhelyei-
ken fel kell kutatni és a biróságok elé állítani.1 6) A birák 
pedig hivatalvesztés és 20 font arany pénzbirság terhe 
alatt voltak kötelesek el járni , 1 7) és teljes szigort alkal-
mazni a bűnpártolók ellen is, kik az eretnekeket házaik-
ban elrej tegették, ol talmukba vették, elillanásukat elő-
segítették. 18) 

Büntetlenek maradtak az eretnekek gyermekei, ha 
apjuk tévelygését beismerték s a kath. egyházba vissza-
tértek, ugy nemkülönben a rabszolgák is. ha eretnek 
urokat otthagyva a kath. egyházba átléptek, sőt maguk 
az eretnekek u , ha tévelyöket kárhoztatva egyszerű hit-
vallást tettek, mely elégségesnek tartatot t a pertörlésre, 
„mert habár az emberek gonosz törekvéseit utoléri is a 
büntetés, mindazáltal azok számára, kik az igazi isteni 
tiszteletben visszatérnek, a törvények egyszersmind az ő 

9) U. o. a 3. 13. 14. 54. törvények. 
10) Átmenetileg (394.) visszaadták Theodosius, Arcadius és 

Honorins az eunomianusoknak a végrendelkezési és öröklési képes-
séget, de mintha ebbeli engedékenységüket megbánták volna, csak-
hamar (395.) ismét elvették tőlük s ennél maradt is a dolog. U. o» 
a 23. 27. 58. törvények. 

u ) „Ha apjuk gonoszságáról lemondanak, mert a kik büntet-
töket megbánják, azoknak megbocsátunk." U. o- a 40. törvény. 

12) U. o. a 7. 9. 18. 40. törvények. 
is) U. o. a 29. 42. 48. 58. törvények. 
14) U. o. az 58. törvény. 
15) Ezek hivatalszolgai teendők, a kiszolgált katonákra nézve 

pedig a hadastyáni élelmező biztosi állások. U. o. a 61. törvény. 
16) U. o. a 13. 15. 35. törvények. 
17) U. o. a 24. 46. 54. törvények. 
18) U. o. a 35. 54. törvények. 

18* 
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szószólóik.Ä 19) A schismatikusoknak is, kik gonosz sugal-
lat folvtán magukat a tisztelendő pápa (Celestin) közös-
ségétől elkülönítettéK, miután raegidéztettek, husznapi idő-
haladék engedtetett, hogy az alatt az egységre visszatér-
jenek, különben a 100 ik határkőig (Rómából) kiűzettek, 
„hadd gyötörje őket a magány, melyet maguk kerestek." 20) 
Ha sem a proscribálás. sem a szép szó, sem a megfélem-
lítés nem fog azokon, kik a kath. vallással ellenkező tévely-
hez ragaszkodnak, tőlük még a kérelem utja is minden-
korra megtagadandó." 21) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A magyar kereszténység és a keresztény 

magyar királyság jubileumával szemben a magyar protes-
tantizmus magatartása — a hazai történelemnek egy igen 
nevezetes és tanulságos lapját fogja betölteni. A mint 
kezdet óta semmi lelkesedés nem mutatkozott az atyafiak 
körében e kettős nemzeti, vallásos t. i. és hazafiúi jubi-
leum megünneplésére: úgy most annál nagyobb a harag-
juk, hogy nélkülök országos jellegű ünneplése jött létre 
a magyar kereszténység és a keresztény királyság meg-
alapításának. Egyik másikuk szidja is erősen az országos 
siker miatt mindenekelőtt természetesen a katholikus 
klérust, de legfőképpen a kormányt. Ennek ibis-redibis 
kétértelmű magatartása, amely szerint részt is vett az 
ünneplésben nem is, — ime meghozta az áldatlan ered-
ményt : bennünket katholikusokat meg nem nyert — mert 
letiltotta a hivatalos üunepeltetést, — a protestánsokat 
pedig felbosszantotta, mert a katholikus király képviselője 
mellől utóbb mégis nem tartotta tanácsosnak hiányozni. 

Ha szabad prot. atyánkfiainak megmondani az igazsá-
got, ez igy szól: az, hogy ők a magyar kereszténység és a 
keresztény magyar királyság 900-os jubileumának ünnep-
léséből kimaradtak, az tulajdonképpen egyesegyedül az ő 
mulasztásuk, az ő tettök, az ő hibájok, az ő vétkök. Van 
széleskörű iskolai, templomi és társadalmi szabadságokkal 
telített autonomiájok. Annak körében fényes iskolai, tem-
plomi és társadalmi ünnepségeket rendezhettek volna a 
magyar kereszténység és a keresztény magyar királyság 
alapításának tiszteletére. Miért nem t e t t é k ? . . . Senki ut-
jukat nem állta, senki nem akadályozta. Emelkedett is 
körükben hang az ünneplés mellett még keilő időben. 
Miért nem hallgattak r á? A nemakarásnak, ime, szánom-
bánom és harag a vége. Hogy mindakettőtől megkímél-
hették volna magukat az atyafiak, azt csak be fogják 
talán látni ? 

Mikor még az összes protestáns eklézsiákat moz-
gásba lehetett volna hozni fényes iskolai és templomi 
ünnepélyek érdekében, emelkedett ám az atyafiak körében 
olyan hang is, a mely egyenesen tagadta, hogy volűa mit 
ünnepelni, vagy legalább is az időre nézve igyekezett meg-
gyengíteni minden ünneplésre kész akarást hitfelei köré-
ben, pengetvén olyanféle húrokat mint péld. hogy hiszen 
már Géza vezér kezdte a keresztény magyar aerát, hogy 

19) U. o. a 40. 41. törvények. 
20) U. o. a 62. törvény. 
21) U. o. a 63. törvény. 

továbbá a magyar történelem maga sem állapodott még 
meg az első királykoronázás évére nézve stb. Mikor ezeket 
s ilyesféléket olvastuuk, eszünkbe jutott a rókáról szóló 
régi mese. Amint a koma meggyőződött, hogy el nem 
érheti a szőlőt, azt mondta, hogy neki nem is kell az, 
mert — „savanyu." Pedig hát érett és édes volt az, csak 
ő nem érte el erővel, különben nem kívánkozott volna 
utána. A protestantizmus is tulajdonképpen szerette volna 
ünnepelni a magyar kereszténység és a keresztény magyar 
királyság dicső és tanulságos eredetét, csakhogy az oly 
magasan áll felette, hogy annak méltó ünnepléseért fel 
kellett volna áldozni közel 400 évnek gondosan ápolt 
protestáns elfogultságát. Iskoláiban és templomaiban kel-
lett volna hirdetnie a pápaság és a pápistaság eltagadha-
tatlan czivilizatorius hatását és nagy nemzeti államfen-
tartó érdemeit. Mit mondtak volna a történeti igazság-
szolgáltatáshoz és őszinte igazmondáshoz az eklézsia 
meglepett tagjai ? ! 

Ime ez az igazi ok, a miért a protestantizmus, mint 
ilyen, nem jubilált. Protestáns atyánkfiai, azonban kik 
az elfogultságtól mentesebbek, mint emberek és magyarok, 
sőt mint keresztények is, lelkökben bizonyára elismeréssel 
és hálával adóztak és adóznak szent Istvánnak, hogy a 
keresztény míveltség útjára vezette a magyart és függet-
len királyságot alapított nemzetének. Suum cuique. Ha 
ennyit megtettek az atyafiak, eleget tettek. Vallásuk tovább 
menniök nem engedte. 

Fölmerült köztük az az eszme is, hogy az u. n. 
reformáczió-ünneppel kell összekötni a jubilálást. Ez már 
aztán, halenne valami, mig egyfelől csak a nyele volna a 
veszett fejszének, másrészről pedig a fa és vas összeol-
vasztásának sikertelen próbája lehetne, mert hiszen Luther 
és Kálvin „keresztyénsége" szent István kereténységéhez 
bizony csak úgy viszonylik ám, mint a fa tűzálló ereje a 
vaséhoz. Mig az a tűzben elhamvad : ez a tüzet kiállja 
és túléli. ? ? 

Nyitra. A jubiláris ünnepség programmja. — 
A szeptember 8-iki jubiláris ünnepséget előkészítő 

bizottság dr Bobok József apát-kanonok elnöklete alatt 
és Craus Vincze, dr Rudnay Sándor, Rédeky Géza, Ron-
chetti József, Unzeitik József, Kubinyi Endre, Markovics 
János és dr Dudek János bizottsági tagok részvétele 
mellett, az augusztus 22-én tartott ülésén, a következő 
végleges programmban állapodott meg. 

Szeptember 7-én: A város a polgármester felhivá-
sára zászlódíszt ölt. D. u. 3 órakor mozsárlövések és 
harangozás a várban jelzik az ünnep kezdetét. Ugyan-
akkor ünnepi Vecsernye a székesegyházban. 4 órakor a 
Ferenczrendieknél, 5 órakor az irg. testvéreknél, 6 óra-
kor a vár előtti Máriaszobornál, és a Máriahegyen 
litánia. 7 órakor — a litánia után — a Boldogasszony 
hegyén fáklyás, zenés, énekes körmenet, Mária-szobor kö-
rülvitele mellett. 772 órakor fél órai harangozás vala-
mennyi templomban, 8 órakor a város kivilágítása és 
térzene a városháza előtt. 

Szeptember 'hó 8-án : Reggel 5 órakor félórai haran-
gozás valamennyi templomban; mozsárlövések a várbás-
tyán és a Máriahegyen. A zenekar ébresztője végig a 
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városon. 8 órakor ünnepi nagy mise a székesegyházban, 
utána a körmenet a Boldogasszonyhegyre ; a körmenetet 
a püspök ur ő mlga vezeti. A menet a következő rend-
ben vonul: 1. Elül két lovasrendőr. Utánok a keresztet 
vivő nyitja meg a menetet. 2. A nyitrai önkéntes tűzoltó-
testület. 3. A vidéki hivek saját lelkészeik vezetése alat t ; 
a lelkész nélkül megjelenők más plebániabeliekhez csatla-
koznak. 4. Nyitrai ipartestület, zászlókkal. 5. Nyitrai 
kath. legényegylet. 6. Nyitrai kath. kőművesegylet. 7. 
Nyitrai kath. temetkezési egylet. 8. Nyitrai kath. beteg-
segélyző egylet. 9. Nyitrai kath. kör. "10. A felvidéki 
magyar közmívelődési egylet. 11. Keresztény nőegylet. 12. 
Oltáregylet. 13. A felsőbb leányiskola. 14. Kath. elemi 
iskola. 15. Polgári iskola. 16. A főgymnásium. 17. A 
nyitrai zenekar. 18. A sz. András és Benedek ereklyéit 
vivő két áldozár. 19. Papnövendékek és áldozárok. 20. 
Assistentia a körmenet vezetőjével. 21. A katonai és pol-
gári hatóságok. 

A rendet a tűzoltóság és a rendőrség tartja fenn. 
A körmenetnek a Boldogasszonyhegyre való érkezése 

után sz. beszédek. Egy magyar a templomban és egy a 
templom előtt : tót sz. beszéd a sz. Háromság és egy 
másik a sz. Anna kápolna előtt. 

Utána ünnepi nagy mise Te Deummal és az Eszter-
házy-féle felajánló imával. Ugyanakkor 3 má9 helyen : a 
sz. Háromság, sz. Anna és a sz. Sír kápolnájában is tar-
tatnak sz. misék. 

(A templomba csak az egyesületi hölgyek és a részt-
vevő hatóságok tagjai bocsáttatnak be.) 

Délután litániák a templomokban, a szokott ünnepi 
módon. 

Amsterdam. A németalföldi katholikus nép szervezett 
szövetsége. — 

F. évi szeptember hó 2. és 3-án ülésezik itt e világ-
kereskedelmi városban a németalföldi „római katholikus 
népszövetség" kongresszusa. A „Köln. Volkszeitung8 

levelezője e kongresszus jellemzésére ezt irja : Hogy az 
olvasó elé hű képet rajzoljunk a németalföldi katholikus 
nép életéről, jobbat nem tehetünk, mint ha ennek a kon-
gresszusnak programmjából egy-két pontot bemutatunk. 
A mi a sajtót illeti, az ide vonatkozó pont figyelmeztet, 
hogy a kath. sajtó általában és különösen annak az a 
része, mely a munkáskérdéssel foglalkozik, még ekko-
ráig nem részesülnek abban a támogatásban, a melyre 
érdemesek. Csak az tekintheti magát igazán katholikusnak, 
a ki a kath. lapokra előfizet, azokat közlemények, ter-
jesztés és hirdetések közlése által támogatja. Katholikus 
egyesületek és intézetek, és pedig még a tanintézetek 
elüljárói is, felhivatnak, hogy a katholikus lapokat, hatá-
suk körében, ismertessék és ajánlják *) Arvaházak növen-
dékeit korán kell megismertetni a katholikus lapokkal, 
hogy midőn később mint munkások az életbe kilépnek, 
ismerjék azokat a lapokat, melyeket vezérekül tekinthetnek 
s melyekhez ügyeikben tájékoztatás végett fordulhatnak. A 
mi a munkás-lakások kérdését illeti, Guypers előadó a követ-

*) Miért ne lehetne nálunk ie már a középiskolában az iro-
dalom és a hittan tanárainak az ifjúságot a sajtó iránt való köte-
lességeire kioktatni ? ! 

kező tételeket állitja fel : A lakáskérdés kiválóan községi kér-
dés Ezen a téren még mindig csekély haladástörtént. A közsé-
gek elüljáróságának gondoskodni kell kellő számú munkásla-
kások építéséről. A középosztály érdekei is be vannak vonva 
programmba. Pastoors előadó kívánatosnak tartja a közös 
beszerző és fogyasztó egyesületeket, a kölcsönös csereke-
reskedést, a néphitelintézetek terjesztését, a készpénzfize-
tés általánosítását, ingyenes tudakozó intézetek felállítását 
a czégek megbízhatóságára nézve, az u. n. rabattrend-
szert mellőzendőnek, a tisztességtelen versenyt üldözen-
dőnek tartja, az élelmiszerek szigorúan ellenőrizendők, a 
rabmunka, amennyiben a középosztály keresetére nézve 
káros, korlátozandó, a nemzetközi és helyi szédelgések 
ellen a tisztességes foglalkozást erélyesen védeni kell, a 
vasárnapi munkaszünet lelkiismeretesen megtartandó. A 
szövetkezeti termelés ügyét támogatni kell. Konings 
plébános szerint a szövetkezeti termelésnek nem szabad a 
capitalizmus úttörőjévé válni, csak tisztességes versenybe 
szabad bocsátkozni, nem szabad modern szellemű gyár-
iparrá átvedleni, a melyben tudvalevőleg a tulajdonosok 
félistenek, a munkát végző tagok semmik, legfőlebb gép 
számba mennek. Olcsó és gyors hitelről is gondoskodni kell 
megfelelő szolid bankok által. A németalföldi honi kath. 
népszövetségnek eddig 19 fiók szövetsége csatlakozott a 
programmhoz. 

Lyon. aug. 21. Nemzetközi kath. kongresszus a bold. 
Szűz tiszteletére. — 

A szeptember 5, 6, 7. és 8-ikán itt összeülendő 
kongresszus programmja a következő: 

Szerdán, szept. 5-én este 5 órakor ünnepélyes meg-
nyitó a b. Szűz fourvièresi bazilikájában, a búcsújáró 
hely plébánosának szentbeszédével. Csütörtökön, szept. 
6-án, reggel 7 órakor mise és szentbeszéd valamely 
jelenlevő püspöktől a székesegyházban, a fourvièresi 
búcsújáró templomban és különféle más templomokban. 
9 órától y212-ig és délután 3—5-ig tudományos ülések. 
Este 8 órakor a székesegyházban Couchet orleánsi püs-
pök szentbeszéde, azután áldás. Pénteken, szept. 7-én. 
mint előtte való nap. Az esti predikácziót Coubé J . t. 
atya mondja. Szombaton, szept. 8-án, reggel 7 órakor 
szentmise közös áldozással a búcsújáró templomban, 10 
órakor nagymise a székesegyházban. Délután 4 órakor 
processio a szentolvasó kertjében (Chemin du Rosaire), 
azután szentbeszéd Cabrières montpellieri püspöktől, a 
két szobor megkoronázása, a város megáldása, ki-
világítás. 

T A R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Most pedig kövessük vándorainkat túlvilági utjok-
ban, csatlakozzunk szorosan hozzájuk, hogy utat ne 
téveszszünk ! 
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Miután a pokolból egy földalatti folyó meredek 
sziklás partjain haladva nagy fáradsággal kijutottak a 
felszínre, az ó-kor egyik legnevezetesebb alakja, utikai 
Cato állja el utjokat. Önkénytelenül is elménkbe tolul 
az a gondolat, bogy miért találjuk őt itt s nem a boldo-
gok Elysiumában, a pokol paradicsomában? A felelet 
rövid gondolkozás után igen egyszerű. Cato igazságossága 
és szigorúsága remélhetőleg mindenki előtt ismeretes s 
igy könnyen érthető, hogy miért tette őt Dante a pur-
gatórium őrének : egyrészt, hogy a pokolból felmerész-
kedőket kemény szavaival visszatartsa, megrettentse, 
másrészt, hogy a tisztító-helyre érdemeseket bebocsássa ide. 

Utasainkat is csak az isteni küldetés hallatára 
engedi tovább. Ezek most veszik észre az uj helyet: a 
hol állanak, az egy nagy kiterjedésű sziklás sziget, mely-
nek alsó része lankás, feljebb azonban gyorsabban emel-
kedve, hatalmas hegygyé alakul ; a szigetet beláthatatlan 
tenger veszi körül, melynek ringó hullámain sajkák himbá-
lódznak, közeledvén vagy távolodván a szigettől. A 
sajkákban lelkek vannak, kik egy argyal felügyelete 
alatt — annak szárnycsapásaitól hajtatván a csónak — 
közelednek a purgatórium felé. Dante Vergilius felszólí-
tására tovább megy, mig egy csoport bűnössel nem 
találkozik, kik azért vannak itt, mert az egyház átka 
alatt élvén csak az utolsó pillanatban, földi életük végén 
tértek meg; majd ismét feljebb mászva, azokat pillantják 
meg, kik bűneikből való megtérésüket az utolsó perezre 
halasztották ; úgyszintén azok is itt vannak, kik váratlanul 
vagy erőszakos halállal halva meg, nem volt idejük a 
megtérésre, habár ez szándékukban volt. Különfélekép 
bűnhődnek. De mi előtt ezek ismertetésébe fognék, nem 
lesz hiábavaló egyet-mást elmondani az itteni állapotok-
ról. A bünhődőknek itt nincsen tényleges, való, testük, 
mint a pokolban, hanem csakis lelkük; a test csak 
látszólagos, mit több helyen kifejezésre juttat Dante. 
Amott a bűnösök testben szenvednek, ezáltal is akarva 
jelezni Dante, hogy a pokolban azok vannak, kik inkább 
érzékeikkel hibáztak ; emitt lelkileg szenvednek a bűnö-
sök, mert leginkább gondolatban vétkeztek; amott óriásak 
a büntetések, itt enyhébbek ; amott a bűnösök rémületére 
szörnyek állnak őrt, itt tisztaszivű, vigaszt nyújtó angyalok. 

Dantét a tudásvágy sarkalván, tovább haladnak, 
de az utat biztosan nem tudván, egy utjokban álló, büszke 
és méltóságos külsejű lélektől kérnek útbaigazítást, kiről 
igy i r : 

. . . „Oh lombardi lélek, 
Mi megvetőn, mi büszkén álla polczán, 
Szemmozdulási mily tiszták s kevélyek, 
Majd ugy áll ott, mint egy pihenő oroszlán." 

S felismervén benne a mantuai születésűt, mint 
honfit megöleli, megcsókolja, kedvességgel, szeretettel hal-
mozza el, de csíik árnyát, hogy igy fejezzük ki magun-
kat. Ez a jelenet ismét eszébe juttatja hazája romlottságát, 
melynek fiai csak marakodni tudnak egymással s azért 
igy tör ki szent haragjában : 

„Hajh ! rab Itália, nyomor tanyája, 
Kormánytalan hajó dühös szélvészbe' 
Világnak nem úrnője, ha imája ! 
Im e nemes lélek szerelme késztve 

Édes nevét hallván szülőhelyének 
Hogyan siet testvéri ölelésre : 
Mig harezban állnak, a kik benned élnek, 
Egymást gyűlölve marják, kiket egy fal 
Körít kül-ellentől, egy árok véd meg." 

Erre a mantuai Sardello szívesen teljesíti a két költő 
kérelmét j egy völgyet mutat nekik, melyben csupa feje-
delmek, királyok, császárok tanyáznak s a melyen keresztül 
a tulajdonképeni purgätöriumba juthatnak, mert eddig a 
purgätöriumnak csak előcsarnokában voltak. 

Megérkeznek a völgybe. Itt vannak Rudolf császár, 
Ottokár, Merész Fülöp, navarrai Henrik, II. (angol) Heurik 
és mások, kik nemrég halván meg, még itt lehetnek ebben 
az időtájban, a hol harminezszor annyi ideig kell veszte-
gelniök, mint a mennyi ideig a bűnben megáltalkodva 
voltak. Egy egyszerűségében is fense'ges leírást nyújt itt 
Dante. A völgy, melyben a fejedelmek tartózkodnak, virá-
gokkal van behintve; üdeség, kellem tölti be a t á ja t ; a 
virulás tetőpontján van ; a fűben angyalok járnak, kik a 
fűben alattomosan csúszó-mászó kígyóktól védik a lelkeket. 
Természetesen mindezeknek allegoriai értelme is van. 

A hosszú úttól elfáradva, ledűlnek költőink: Dante 
álomba merül, melyből csak hosszú idő múlva ébred fel 
— idegen tájon. Vergilius megmagyarázza e különösnek 
látszó tüneményt; elbeszéli, hogy szt. Lucia jelent meg 
Dante előtt s felemelve őt, a purgatórium kapujáig vitte. 
Ezzel Dante álma is meg van fejtve — kétféleképen. Ö 
ugyanis azt látta álmában, hogy egy aranytollazatú sas 
magasan kóvályogva, ereszkedett lefelé ; egyenesen rácsa-
pott, megragadta s vitte a fényes menny-ég felé, melynek 
melegétől sütve, miután a sas ismét letette, felébredt. Mi 
lehetne Lucia képében a sas itt más, mint a hatalom, a 
császárság jelképe, mint volt a rómaiaké ? A császárság 
adja az erőt az embernek — Dante meggyőződése szerint 
— hogy a kereszténység magaslatára emelkedjék. íme 
mennyire összefüggésbe tudja hozni Dante e két fenséges 
eszmét. — Más természetes magyarázata e helynek az, 
hogy Dante völgyben aludván el s a hegyoldalon ébred-
vén fel, ezt csakis a rája erősen sütő cap hatására tehette, 
a mely álmában mint tűztenger szerepelt. Látnivaló tehát, 
hogy Dante szavait többféleképen is szokta okadatolrii. 

(Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Âz Országos Katholikus Nagygyűlés határozatai. 

I. Szakosztály. 

Katholikus közügyek. 
1. Az egyház és a pápaság. 

Előadó: Palotay László, nagyváradi kanonok. 

Határozat. 
1. Az Országos Kath. Nagygyűlés kimondja, hogy 

Jézus Krisztus mint a megváltó Isten által Sz. Péteren 
mint sziklára alapított egyház, az egyedüli igaz és üdvö-
zítő egyház; s hogy Péter az egyházban, mint Krisztus-
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nak földi helytartója és az egyháznak látható feje, nem-
csak főhatalom- és méltósággal, hanem személyes csalha-
tatlansággal is fel volt ruházva. 

2. Az Országos Kath. Nagygyűlés kimondja, hogy 
Péternek az egyházban törvényes utódai a római püs-
pökök, kiket mi pápáknak nevezünk, kik a hit és erkölcs 
dolgában mindazon kiváltságokkal és tulajdonságokkal 
bírnak, melyekkel Krisztus Pétert felruházta. 

3. Minthogy a pápák a történet szerint ezer éven 
felül világi fejedelemségi joggal birtak, mely jog az isteni 
Gondviselésnek munkája volt, a Kath, Nagygyűlés ki-
mondja: hogy a pápa jelenlegi, mint erkölcsi fogoly-
nak helyzetét fájó szívvel szemléli, szenvedésében 
osztozik, s világi hatalmának visszanyerését, a vilá-
gon élő katholikusokkal együtt lelke mélyéből kívánja; 
a pápa a mi Atyánk, az ő ügye a mi ügyünk is, mint 
kik hív gyermekei s engedelmes alattvalói vagyunk, s őt 
szükségében filléreinkkel segélyezzük, mert amit neki 
adunk, Istennek adjuk, mint akinek e földön helyettese. 

2. A külföldön élő magyar katholikusok gondozása. 
Előadó : Eobitsek Ferencz dr, esperes. 

Határozat. 

Az Országos Katholikus Nagygyűlés a külföldön élő 
magyar katholikusok gondozására vonatkozólag a követ-
kező eszközöket kívánja igénybe venni; 

1. a külföldön élő magyar katholikusok gondozására 
leghathatósabb eszköz a Szent-László-Társulat minél 
nagyobbmérvü támogatása, mert nevezett társulat kitűzött 
czélja a külföldi, nevezetesen a keleten élő magyarok 
gondozása vallásos és nemzeti szempontból; 

2. hogy a Szent-László-Társulat lehető széles körben 
való megismertetésére nemcsak a templomot, a sajtót 
tartja alkalmasnak, hanem kívánatosnak véli, hogy az 
ifjabb papi nemzedék a szemináriumokban, a serdültebb 
ifjúság a középiskolákban, sőt a növendékek az elemi 
iskolák felsőbb osztályaiban figyelmeztessenek a Szent-
László-Társulat czéljaira, mert nem lehet üdvösebb dolog, 
mint az ifjúság szivét minél korábban a hit áldásainak és 
a nemzeti érzület fönségének megnyerni, lelkesedéseinek 
irányt szabni és cselekvésre teret nyitni; 

3. kéressék fel az ország biboros-herczegprimása, 
hogy a bukovinai magyaroknak, egyházi szempontból, 
valamely magyar püspök joghatósága alá való helyezése 
iránt tárgyalásokat indítani méltóztassék; 

4. amennyiben pedig e tárgyalások megindíthatok 
nem volnának, vagy csak hosszú idő múlva vezethetnének, 
az ügy bonyolult voltánál fogva, sikerre, a bukovinai ma-
gyarok között teljesítendő vallásos és nemzeti misszióra 
volna a magyarországi papság figyelme felhívandó. Hacsak 
egy-két évre vállalkozik magyar pap e szép feladatra, 
egyházának és nemzetének elismerését érdemelné ki, java-
dalmaink hazafias és vallásos érzelmű kegyurai pedig 
módot találhatnának érdemeinek megjutalmazására ; 

5. hasonló vállalkozásra volnának buzdítandók val-
lásos és hazafias érzelmű tanítóink is. A magas kormány, 
az iskolafentartók biztosíthatnának az illetőknek, egy-két 
évi működés után, itthon állást és talán azt az előnyt is, 
hogy ott töltött éveik a nyugdíjba beszámíttatnak ; 

6. fel kell kérni a Szent-László-Társulatot, hogy 
rendszeresen vegyen fel némi összeget, erejéhez képest, 
a bukovinai papság segélyezésére; 

7. a Nagyméltóságú püspöki kar, egyes intézetek, 
maga a kormány, sőt egyesek felkérendők, hogy egyes 
bukovinai ifjakat akár papi, akár tanitói pályára képez-
tessenek. Ez volna a leggyökeresebb megoldás, jótehet-
ségü, értelmes bukovinai magyar ifjakban nincsen hiány, 
sőt akadna oly szülő is, aki szerény vagyonával — mely 
bár nem elegendő gyermekének magasabb kiképeztetésére, 
mégis mindene levén — leköti magát, hogy a gyermekére 
fordítandó költséget megtéríti, azon esetre, ha gyermeke 
a kezdett pályán megmarad, de nem Bukovinában keres 
legalább néhány évre alkalmazást. 

3. A katholikus egyesületi ügyről. 
Előadó : Major Ferencz dr, orsz. képviselő. 

Határozat. 

1. Az Országos Katholikus Nagygyűlés a katholikus 
egyesületektől várván legelső sorban a katholikus társa-
dalmi élet megteremtését, a katholikus öntudat ápolását, 
a katholikus közvélemény megerősítését : a katholikus 
egyesületi ügy felkarolását, a magyar katholiczizmus egyik 
legfontosabb érdekének tekinti napjainkban. 

2. Az Országos Katholikus Nagygyűlés különösen 
óhajtja, hogy a katholikus egyesületi tevékenység terén, 
az egyháziakkal egyetértve, s az ő támogatásuk mellett, 
kiváltképpen a világi katholikusoknak adassék működési 
tér, hogy ezáltal alkalom adassék a világi katholikusok-
nak egyházuk érdekében munkálkodni, egyházuk ügyeit 
szolgálni. 

3. Az Országos Katholikus Nagygyűlés a kath. egye-
sületi ügy előmozdítására érdekében tisztelettel kéri a 
Nagyméltóságú püspöki kart, hogy a katholikus egyesü-
leti ügyet körleveleikben újra és újra papságuk és biveik 
figyelmébe ajánlják ; a papnevelő-intézetek elöljáróit pedig 
arra kéri, hogy a papnövendékek figyelmét a kath. egye-
sületi ügyre, annak fontosságára, már jóeleve felhívni 
szíveskedjenek. 

4. Az Országos Katholikus Nagygyűlés örömmel lát-
ván a kath. egyesületi ügy föllendülését hazánkban, köszö-
netet mond a Kath. Körök Országos Szövetségének ez 
irányban kifejtett működéséért, köszönetet mond különösen 
a jelen Nagygyűlés összehívásáért és rendezéseért s a jövő 
nagygyűlések szervezését ugyancsak a Magyarországi Kath. 
Körök Országos Szövetségére óhajtja bízatni. 

4. A keresztény Kharitasz szervezése Magyarországon. 

Előadő : Izsóf Alajos. 

Határozat. 

Az Országos Kath. Nagygyűlés mélyen át van hatva 
annak tudatától, hogy a modern társadalom kialakulásában, 
szocziális vajúdásában az államalkotó igazságosságon kivül 
a keresztény felebaráti szeretet müveire és intenzív műkö-
désére is elengedhetlenül szükség van. Ezen nagy elv 
gyakorlati kivitele czéljából égető szükségét látja annak, 
hogy ezen társadalmi aktív keresztény felebaráti szeretet-
nek immár buzgó, rátermett férfiakból egy központi egye-
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temes szerve teremtessék. Megbízza tehát a Nagygyűlés a 
Magyarországi Kath. Körök Országos Szövetségének eluök-
ségét : 

1. hogy szen központi bizottságot alkalmas férfiak 
kiszemelésével és bevonásával itt Budapesten mielőbb ala-
kítsa meg; 

2. a megalakult bizottságnak járjon mindenkép kezére, 
ugy általában külső tekintélyének súlyával, mint speczialiter 
az összes magyarországi kharitativ intézményekkel való 
szerves összeforrasztásával; 

3. nyújtson segédkezet e központi bizottságnak abban 
is, hogy az a privát érintkezések, ülésezések, esetleg röp-
iratok, esetleg egy időszaki folyóirat kiadásával, a ker. 
Kharitasz műveinek statisztikai kimutásával, szóval a mo-
dern élet minden eszközével hangulatot, közszellemet, 
édeklődést kelthessen a ker. Kharitasz számára, a ker. 
magyar társadalom széles rétegeiben ; 

4. elvárja a Nagygyűlés a Magyarországi Kath. 
Körök Szövetségének elnökségétől, hogy a legközelebbi 
katholikus nagygyűlésen akár maga, akár ezen akkor már 
megalakított központi Kharitativ-bizottság utján jelentést 
teend az első 3 pont végrehajtásáról. Meddőség esetén az 
okoknak tüzetes és őszinte megjelölését kérjük. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
- f A budapesti kath. főiskolai internátus ügyét 

mindenkinek a legmelegebben ajánljuk figyelmébe és párt-
fogásába. Érdeklődők forduljanak dr Glattfelder Gyula 
központi papneveidei tanulmányi felügyelőhöz, ki mint a 
Szent-Imre Egyesület igazgatója vette kezébe a budapesti 
katholikus internátus ügyét. 

— A mohácsi csata évfordulóján az emlékkápol-
nában gyászmisék voltak s Kovács Antal szakályi plébános 
magyarul, Plank Kamill németbólyi plébános németül és 
Jozies József valpói plébános sokacz nyelven tartottak 
beszédeket az elesett hősökről. Délután litánia volt a ká-
polnában s Mohács közönsége egész nap zarándokolt ki a 
Cselepataknál fekvő királyi emlékhez is. 

— A krakói egyetem Perraud bibornok autuni püs-
püspököt, a franczia akadémia tagját, az egyházi és világi 
ékesszólásában való kitűnőségénél fogva, tiszteletből, theo-
logiai doktor czimmel és jelleggel tüntette ki. Az okmányt 
Tarnowski gr. rektor és Spiz Szaniszló theologiai dékán 
irták alá, az egyetem titkárával egyetemben. 

— Püspöki kinevezés. A nyitrai főgymnásiumban 
Turchányi Tihamér távozása által megüresedett helyre 
Bende Imre püspök ur Sarmaságh Géza szatmár-egyház-
megyei áldozárt nevezte ki. Gratulálunk míndakétfelé: az 
intézetnek és a kinevezettnek. 

— A magyar kereszténység 900 éves jubileu-
mának alkalmából b. e. Steiner Fülöp székrsfejérvári püspök 
pásztorlevelet bocsájtott ki, melyben utasítja egyházme-
gyéje plébánosait, hogy az Üdvözítőnek bemutatandó 
századvégi hódolat s annak emlékére, hogy Magyarország 
ezelőtt 900 évvel a keresztény katholikus hitet felvette, 
minden anya- és fiókegyház templomaiban fehér már-
ványtábla állíttassák fel szent István ünnepéig a templo-
mok szentélyeiben ezen felírással : 

JESUS CHRISTUS HERI ET HODIE IPSE 

ET IN SAECULA, CUI GLORIA IN 

SAECULA SAECULORUM. 

HUNGARIA A IX SAECULIS CATHOL1CA. 

M — MCM. 

— Erzsébet királyné emléke, melyet a magyar 
nők állítottak fel a bécsi kapuezinusok királyi sírboltjában, 
már föl van szentelve. Fölszentelte szept. 25-én Vaszary 
Kolos bibornok úr kérésére, b. Hornig Károly dr veszprémi 
püspök ur, Kohl Medárd praelatus és Klinda Theofil 
kanonok primási titkár segédlete mellett, megható beszéd 
kíséretében. 

— A pétervári nuntiatura kérdése legközelebb 
eldől. Római egyházi körökben biztosra veszik, hogy 
mgre Tarnassi volt hágai Internuntius lesz az első 
állandó pápai követ Pétervárott. 

— Apácza-iskola Dunaföldvárott. I. b. Németh 
János agárdi plébános egy terjedelmes házat és beltelket, 
továbbá 20.000 frtnyi tőkét hagyott egy Duna-Földvárott 
apáczák vezetése alatt álló leányiskola (elemi, eset-
leg felsőbb) felállítása és fentartására. Hasonlóképpen 
Blümelhuber Ferencz esztergomi kanonok 25,000 forin-
tot tett le az esztergomi főkáptalannál, hogy ennek 
kamatai is évenkint adassanak ki szülővárosában, Duna-
Földvárott felállítandó szerzetesnők vezetése alatt álló 
leány-iskolának, azon kikötéssel, hogyha 10 év alatt az 
iskola nem létesülne, az esztergomi főkáptalan intézkedése 
alá jusson az az alapítványi összeg. Értesülésünk szerint 
még f. é. szeptember hóban meg fog nyílni az iskola, de 
egyelőre még nem apáczák vezetése alatt, mert a női 
szerzetek egyike sem képes ezidőszerint szerzetesnőket 
küldeni. 

— Tout comme chez nous. Az éjszakamerikai 
Egyesült-Államok 88 senatora és 355 képviselője közt 
csak 2 senator és 24 képviselő katholikus. E közt a 26 
katholikus férfiú közt azonban csak egy találkozott, (Fitz-
gerald), a ki a katholikus polgárok jogai mellett minden 
alkalommal sorompóba lépett. A többiek, mint ezelőtt 
nálunk, úsztak az árral. Ugy látszik, a tengeren túl is 
elkelne egy kis — „néppárt". 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
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Budapesten, szeptember 5. 19. 

E Előfizethetni 
E minden 
Ë kir. postahivatalnál : 
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Ë tőnél, és Nagy Sándor 
ï könyvnyomdájában, 
Ë IV., Papnövelde-utcza 
Ë 8. sz. alatt, hova a 
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Ë bérmentes nyitott 
Ë levélben, intézendők. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

„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 per amanter impertimus."* 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az iskolai év elején. — Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
A biboros hgprimás két nyilatkozata. — B é c s : Kinek van a legtöbb könyv birtokában. — Tárcza. Dante és művei. — Katii. Egyesületi. 

élet és Köztevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az iskolai év elején. 
Nullum beneficium maius rei pub-

licae adferre possumus, quam si doce-
mus atque erudimus iuventutem. Cic. 
Divin. II. 2. 

Azok az időpontok, mikor az ember lelke 
az istenséggel közvetetlenül, imában érintkezik, 
ezek az időpontok forrásai annak az áldásnak, 
annak a vigasztalásnak és bá tor í tásnak, a mely 
nélkül az élet terhei, az élet ba ja i és nyomorú-
ságai elviselhetetlenek lennének valójában. 

Ilyen áldásos, sej telmes ós sugallatos idő-
pon t az iskolai év eleje, midőn a keresztény 
vallás szokása szerint az iskolai év megszentelése 
tö r tén ik , s a nemzet, a melyben erős h i t van, 
i f júsága képében, melyet a szülők és nevelőtani-
tók minden jóér t és szépért epedő kebellel vesz-
nek körül, imádó t isztelet tel leborul a minden 
jó adományok adója, a mindenható Is ten előtt , 
s áldásért, segitségért könyörög a Szentlé-
lekhez. 

Sejtelmes és sugallatos az iskolai év eleje, s 
azokat a se j te lmeket az Isten ke l t i az ifjúság, 
a szülők, a t an í tó tes tü le tek tag ja inak lelkiisme-
retében. A sugallatok is magátó l I s ten tő l 
jönnek, a ki az emberek, a családok, a nemzetek 
életének Ura, jövőjének világos látója és inté-
zője. Mi a sej telem? Csirája a gondolatnak, az 
eszmének? Mi a sugallat? El lená l lha ta t lan fen-

sőbb lökés, mely az emberek szunnyadó szabad 
aka ra t á t t e t t e k r e ragadja magával. 

Minden iskolai év elején Is tentől ke l t e t t 
sej telmek ós sugallatok ha tása a la t t újból és 
újból döntés tö r t én ik egyesek, családok, társa-
dalmak, nemzetek sorsa felet t . Mert a milyen a 
nevelés, olyan az ifjúság, és a milyen az i f júság, 
olyan lesz a jövő. Azt meg már pláne minden-
kinek könyvnélkül kellene tudnia, hogy a mai 
korban minden ember i ügynek, még a régi 
világélet szerint egyedül döntő csa ta tereknek sorsa 
is az iskolában dől el. Magának az Is tentől alapi-
t o t t egyháznak sorsa mainapság szintén az isko-
lához van fűzve. Akié az iskola, azé a jövő. Ide 
fej lődtek a viszonyok, ez az idők hullámzásának 
jelenlegi á ramlata . A művelődés, vagyis az emberi 
lélekben szunnyadó erők mindenoldalú s te l jes 
kifejlesztésének elhanyagolása, vagy nem kellő gon-
dozása a hanyat lásnak kétségbe vonha ta t l an elő-
jele, s ha felocsudás nem következik be, a szaka-
dat lan hanya t lásnak mi lehetne más a vége, 
min t ka tasz t ró fa ; nyomor az egyesre, pusztulás 
a családra, fe l támadás nélküli halál és t emet -
kezés a nevelését elhanyagoló vagy csak d i le t t áns 
módra já tékul kezelő nemzeteknél. 

Mi a magyar nevelés most? Családi ágaza-
ta iban semmi, vagy ugy szólván semmi, mer t 
elenyészően csekély, kiál tóan elégtelen; iskolai 
ágazatában pedig a pessimistikusok szerint „ rend-
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szer, mely mint egy sáskahad, letarol mindent" *) 
rendszer, mely „megtaní t nem tanulni ," 2) és nem 
dolgozni. A mi az opt imizmust illeti, ha van ilyen, 
én nem hiszem, hogy ennek a magyar nevelés 
megítélésében hive más is lehetne mint az, a 
kinek a föld sarától és a rabigától kezdve egész 
a nirvánában való megsemmisülésig minden jó. 
Az igazság a középúton halad. Nemzeti nevelé-
sünk rengeteg feladataival szemben óriás okta tó 
apparatus , mint nevelő tényező, bizony, csak na-
gyon hiányosan és fogyatékosan működik. Ezt 
tagadni nem lehet. Ez kiál tó valóság. 

Példának okáért . 
Magyarország szegény, igen szegény ország, 

mely csak nyögve, majdnem vér t izzadva viseli 
t e r h e i t ; és ez idő szerint mégis, nem a munkaerő és 
munkakedv fejlesztése az iskolázás át lagos eredmé-
nye, hanem az ellenkező,— a komoly munká t kerülő 
napró l -napra való könnyű megélhetés hajszolása. 
Ez Magyarország minden tá rsadalmi osztályán 
végig húzódó nagy lelki betegségünk. Ha ezen 
a bajon az iskolai nevelés, karöl tve a családéval 
és főleg t ámoga tva a keresztény vallás, a ka th . 
egyház ú j já te remtő ereje ál tal — nem segít, 
veszve vagyunk. A munkátó l és gazdagságtól duz-
zadó nemzetek versenye agyon gázol. 

Minden nemzetben az I s ten az ő sugallatai t 
a néppel — a mel le t t hogy természetfe le t t i leg 
külön t a n i t ó anyaszentegyházat a lapí to t t — a ter-
mészeti erkölcsi világrend törvényei szerint, az 
intel l igentia, a művelt osztályok által közli. Ezt 
igy fejezte ki Paul de Cassagnac: „Irányítani , 
vezetni a tömeget , mi vagyunk hivatva, mi 
gondolkozók." 3) Nos, vessünk csak egy pil lantást 
magyar intell igencziánkra. Kikből'áll az s milyenek 
t ag j a i ? Mi van egy-egy átlagos mai magyar 
intel l igens ember emlékkönyvébe életbölcseség 
czime a la t t bejegyezve ? Csak földi boldogság, 
egyéni megélhetés minden ároD, a múl tnak és 
jövőnek semmibe vétele, könnyelmű koczkáz-
ta tása . Egy szépirónk ezt a rút , idegenből át-
ragadt modern magyar lelki betegséget a t á j -
boncztan rubr iká i szerint igy i r t a l e : „A mai 
nemzedék kis ká té jában hiányzik a vallásos ihlet, 
a történelmi érzék és a nemzeti lievülés.u A 

Hazánk. 
2) Budapesti Hirlap. 
A) Nous avona la mission, nous les penseurs, de 

d i r i g e r la fou l e . 
4) Hazánk. 

magyar kereszténység és a keresztény magyar 
királyság kilenczszázados jubi leuma i rán t való 
szinvakság és érzéketlenség szomorú bizonyíték. 

Ha valaki elgondolja, hogy ilyen nemzedék 
vezetése alat t milyennek kell okvetet lenül lenni 
a nép sorsának s a nemzet jövőjének, s ha az 
i l letőben van jog, erő, tehetség és mellet te lehet-
ség a magyar i f júság nevelésére az iskolázás három 
fokának bármelyikén befolyást gyakorolni : ha ez 
az ember még sem tesz semmit, semmi ujat , semmi 
nagyot, semmi sokakra k iha tó t a magyar neve-
lés erkölcsi sz intá jának az „ora et labora" irá-
nyában való emelésére, hanem hagy mindent 
tovább tengődni : ez az ember, bárk i legyen ő, 
hogy hogyan fog megállni az örök Biró Ítélőszéke 
előtt , azt csak a mindentudó Is ten tudja. 

Jö j j el Szentlélek Úris ten! 
Segíts buzgó vallásosságra ós te remtő mun-

kára nevelni a magya r t ! 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodosianus). 

I r t a : dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

Az eretnekség elnyomásár ak módját részletesen sza-
bályozza Theodosius és Valentinianus császároknak 428. 
évben kihirdetett közös törvényük, melyet épen azért egész 
terjedelmében ide iktatunk : 

Az eretnekek őrültségét akként kell elnyomni, hogy 
mindenekelőtt az összes templomokat, melyeket ők az 
orthodoxoktól elvettek, azonnal a kath. egyháznak vissza 
keli adniok, mert nem lehet tűrni, hogy a kiknek saját 
templomokkal nem szabad birniok, az orthodoxoktól elvett 
templomokat továbbra is bírhassák. 1. §. Azután, ha ma-
guknak más klerikusokat, vagy a hogy ők hiszik, papokat 
adtak, azok, kik ezt tették, vagy megtenni engedték, egyen-
ként tiz font arany pén> bírságot fizessenek s ha szegény-
ségüket hozzák fel ürügyül, viselje a bírságot azoknak a 
klerikusoknak egész testülete, vagy bajtassék be fogadalmi 
ajándékaikból a kincstár részére. 2. §. Minthogy továbbá 
nem mindnyájan ugyanazon szigorral büntetendők, az ar -
anusok-, macedonianusok- és apollonariusoknak, a kiknek 
az a bűnök, hogy káros elmélkedés áltál félrevezetve az 
igazság forrásából hazugságokat merítenek, semmiféle váro-
son belül ne legyen szabad tulajdon templommal birniok ; 
a novatianusok- és sabbatianusoktól pedig mindennemű 
megújításra (kijavításra) való engedély, ha netalán ilyes-
valamit megkisérlettek volna, elveendő; ellenben az euno-
mianusok , valentinianusok-, montanisták- v. priscillianis-
ták-, phryzek-, marcianisták , borborianusok-, mes9alianu-
sok-, euchiták-vagy euthusiasták-, donatisták-, audianusok-, 
hydroparastaták-, ascodrogiták-, photinianu9ok-, paulianu-
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sok-, marcellianusok-, és a kik a gonoszságnak legmélyebb 
fertőjébe süiyedtek, a manichaeusoknak sehol római földön 
ne legyen szabad gyülekezniük és imádkozniok ; a mani-
chaeusok azonfölül a városokból is kiűzendők, mert nekik 
egyáltalában gemmiféle hely sem engedendő, a hol még 
az elemeket is felkavarják. 3. §. Ezek egyáltalában semmi-
féle katonai szolgálatra nem bocsátandók, kivévén az őr-
szolgálatot a tartományokban és a táborban : ne legyen 
nekik sem kölcsönös ajándékozási, sem végrendelkezési 
vagy egyéb végakarat esetén való rendelkezési joguk ; mind 
ama törvények, melyek ellenök valamint a többiek ellen, 
kik vallásunktól elszakadtak, régebben hozattak és külön-
böző időkben kihirdettettek, mindenha teljes érvényben 
maradjanak, akár az eretnekek templomai javára tett aján-
dékozásokra, akár bármely végakaratilag hátrahagyottakra, 
akár azokra a magánházakra vonatkozzanak, melyekben 
a tulajdonos engedelmével vagy elnézésével gyülekeztek s 
melyeket (azok a törvények) a mi kath. szentegyházunk 
javára elkoboztatni rendeltek, akár a kezelőre, ki ilyesmit 
a tulajdonos tudtán kivül cselekedett s e miatt, ha szabad 
ember, tiz font arany pénzbirságra vagy száműzetésre, mig 
ha rabszolga, megvesszőztetés után bányamunkára Ítéltetni 
rendeltetett; ugy hogy sem templomokat maguknak épí-
teniök, sem bármit is a törvények kijátszására kieszelniök 
nem szabad s ebben őket a hatóságok, kúriák, defensorok 
és birák 20 font arany pénzbírság terhe alatt mind polgári 
mind katonai kényszereszközökkel megakadályozni tartoz-
nak. Ugy nemkülönben érvényben maradnak azok a tör-
vények is, melyek a katonai szolgálat, az ajándékozási és 
végrendelkezési képességnek általában való megvonásáról, 
vagy bizonyos személyek irányában alig-alig való megen-
gedéséről s a különféle büntetésekről szólnak, melyek a 
különböző eretnekekre szabattak, ugy hogy ama törvények 
ellenében még különös kedvezményt tárgyazó leirat se 
legyen érvényes. 4. §. Semmiféle eretneknek nem szabad 
megengedni, hogy akár szabad születésüeket, akár tulajdon 
rabszolgáikat, kik az orthodox egyház tagjai, újból az ő 
keresztségökre vonszolják, sem pedig azokat, kiket meg-
vettek vagy bármi czimen birnak, sőt azokat sem, kik az ő 
babonájukhoz tartoznak, a kath. vallás követésében gá-
tolják. A ki ilyesmit tett, vagy szabad ember létére magán 
elkövetni engedett, vagy ily cselekményt fel nem jelentett, 
száműzetésre és tiz font arany pénzbirságra, valamint az 
ajándékozási és végrendelkezési képesség elvesztésére Íté-
lendő. 5. §. Mindezt akkép rendeljük megtartani, hogy 
semmiféle bírónak sem szabad a nála feljelentett büntettet 
a törvényesnél kisebb, vagy épen semmi büntetéssel sem 
illetni, hacsak maga nem akarja elszenvedni, a mit elné-
zésével másoknak elengedni kivánt. 

Ugy látszik azonban, hogy a császári rendeletek szi-
gorúságával versenyre kelt az eretnekek makacssága, mert 
maguk a constituciók is beismerik, hogy gyakori a visz-
szaesés. Ámbár 412. évbenx) a donatistákat arra kény-
szerítik, hogy mindent, a mit szentségtörő módon a katho-
likusokra kiróttak volt, ezeknek visszaadjanak, s egyben 
a császári kincstárba fizetendő súlyos pénzbüntetéssel ille-
tik őket,2) mely alól még a császári palotában lé 7Ők sem 

U. o. az 52. törvény. 
2) Névszerint az illustris ranguakat 50, a spectabilis rangu-

valának kivéve, már két év múlva egy ujabb rendelet 
megparancsolja, hogy annyiszor kell rajtuk a büntetést 
megvenni, a hányszor a tiltott gyülekezésen rajtaérik s ha 
az már ötször ismétlődött s a szenvedett veszteség még 
sem birta volna reá őket tévelyök visszavonására, az ilyen 
esetek a császárok elé terjesztendők, kik a megátalko-
dottak összes vagyonát és személyállapotát illetőleg még^ 
szigorúbban fognak dönteni ; a császári jószágok bérlői és 
örökbérlői, ha azokon donatista gyülekezeteket tűrnek, 
annyit legyenek kötelesek birságképen fizetői, a mennyi 
bért fizetnek, magánjószágok tulajdonosait pedig a hely-
tartók szólítsák fel, hogy eretnek bérlőiket vagy kezelői-
ket elmozdítva másokkal helyettesítsék, kik a császári pa-
rancsok megtartása fölött szigorúan őrködnek, mit ha tenni 
elmulasztanának, hasonlag annyi birság fizetésére kény-
szerítendők, mint a mennyi bért maguk szedni szoktak ; a 
hivatalszolgákat, ha ezen a tévelyen rajtakapják, 30 font 
ezüstöt fizessenek birságképen s ha öt ízben történt meg-
büntetésük daczára sem állanának el tévelyöktől, meg kell 
őket vesszőzteini s rabszolgákként eladni és számkivetésbe 
küldeni, a rabszolgákat és telepítvényeseket (örökös jobbá-
gyokat) pedig a legszigorúbb büntetésekkel a tévelygéstől 
visszatartóztatni s ha a megvesszőztetés daczára makacs-
kodnának, peculiumjok egy harmadának elvesztésével 
büntetni. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 4. A bíboros hgprimás Izét nyilat-

kozata. — 
Egyszerre kerül nyilvánosság elé, bár nem egyszerre 

kelt, Vaszary Kolos bibornok, hgprimás és esztergomi 
érsek urnák két levele két nagy közügyről és eseményről. 

Az egyik a magyar kereszténység és a keresztény 
magyar királyság kilenczszázados jubileumának esztergomi 
ünnepségéről emlékezik s azoknak méltó, fényes sikereiért 
főpásztor! köszönetet mond a közreműködőknek, s azoknak 
élén mélt. és ft. Boltizár József püspök, általános helynök 
urnák. A biboros hgprimás másik levele Kétli Károly 
orvosdoktorhoz, az Esztergomban tartott orvos-kongresz-
szus elnökéhez van intézve s fenkölt szavakban ünnepeli az 
orvos-todomány s különösen a magyar orvosi kar érdemeit. 

Az előbbi levél szövege ez : 
„Méltóságos és főtisztelendő Püspök, ált. érseki 

Helynök ur ! 
Elmultak az emlékezetes napok. 
Lezajlottak azok az ünnepek, melyeket szeretett szék-

városom falai között e hó 14. és 15-én a kereszténység 
meghonosítása és a királyság megalapítása kilenczszázados 
évfordulójának szenteltünk. 

Az ünnepek sikere — mint azt előre vártam és hit-
tem — oly fényes volt, hogy a nevezetes alkalomhoz telje-
sen méltónak bizonyult. 

akat 40, a senatorokat és sacerdotalisokat 30, a clarissimus ranguakat 
és a principálisokat 20, a decuriókat, kereskedőket, plebejusokat 5 
font arany, a circumeelliókat (kóborló donatistabarátokat) 20 font 
ezüst birsággal. 

3) U. o. az 54. törvény. 
18* 
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Jóleső örömmel láttam, hogy a t. lakosság vetél-
kedve igyekezett az ünnepségek fényét és sikerét elő-
mozdítani. 

A siker érdemének oroszlánrésze azonban méltóságo-
dat és azon bizottság t. tagjait illeti, melyek az ünnep-
ségek előkészítésében a legnagyobb odaadással, lankadatlan 
kitartással fáradoztak. 

Fogadja azért is Méltóságod legmelegebb elismerésem 
és köszönetem kifejezését. Méltóztassék egyúttal ez elisme-
résem és köszönetem nyilvánítását első sorban a tek, katonai, 
megyei és városi hatóságoknak, továbbá mindazon bizott-
sági tag uraknak tudomására adni, akik oly lekötelező 
szívességgel és készséggel szentelték idejüket és erejüket 
az ünnepség előkészítésének. A t. városi közönséget is 
méltóztassék forró köszönetemről értesíteni. 

Megújítva ez őszinte köszönetnyilvánításomat, állandó 
nagyrabecsüléssel és jóindulattal maradok Budapesten, 1900. 
évi augusztus hónap 22-én. 

Kolos 
bibornok, herczegprimás." 

A Kétli doktorhoz intézett levél igy szól: 
Örömmel értesültem az Országos Orvosszövetség 

elhatározásáról, amelylyel jelen évi kongresszusának szín-
helyéül székvarosomat választotta. Nagyon sajuálom azon-
ban, hogy egészségi állapotom miatt az országos érte-
kezleten részt nem vehetek. Igen szivesen jelentem volna 
meg a tanácskozáson. Alkalmam nyilt volna külsőleg is 
tanúságot szolgáltatni ama nagyrabecsülésről, melylyel az 
orvosi pálya harczosai iránt viseltetem. Ismerve azokat a 
kimerítő fáradságokat, amelyekkel az orvosi kötelességek 
teljesítése össze van kapcsolva, tudom, mily szolgálatokat 
tesz az orvos a hazának, midőn a földi lét egyik legdrá-
gább kincsét, az egészséget, óvni és fentartani igyekszik. 
Ismerem az érdemeket, amelyeket e hivatás férfiai fontos 
szaktudományuk szorgalmas művelése által szereznek. 
Ezért régi az a tisztelet, amelylyel az emberiség az or-
vosok, mint nagy jótévői iránt viseltetik. Lehetetlen tehát 
meleg elismeréssel nem méltányolnunk az orvosi kar 
fáradságos működését, melylyel közös tanácskozás által is 
előmozdítani törekszik a közegészségügy érdekeit. 

Meg vagyok győződve, hogy a jelen kongresszus is 
hozzá fog járulni a hivatás-szeretet élesztéséhez és igy 
azon érdemek fokozásához, amelyek iránt minden neme-
sebb kebel őszinte tiszteletet táplál. 

Részemről biztosíthatom a m. t. kongresszust arról, 
hogy munkásságát élénk érdeklődéssel kisérem és minél 
dúsabb sikereit szivemből kívánom. Ezen óhajom kifeje-
zése mellett örömmel üdvözlöm a m. t. kongresszust 
székvárosom falai között és működésére a jó Isten bő 
áldását kérem, mély tisztelettel 

Budapest, 1900. szeptember 1. 
Vaszary Kolos 

bibornok, herczegprimás. 

Bécs, szept. 1. Kinek van a legtöbb könyv birto-
kában ? — 

Erre a kérdésre a feleletet a következőkben vagyok 
bátor előterjeszteni. 

Dr Bohotta János és dr Holzmann Mihály urak a 
bécsi egyetemi könyvtárból Ausztria-Magyarország 4000 
kisebb-nagyobb könyvtárához kérdő-iveket intéztek a 
könyvtár-ügy érdekében. A kérdésekre adott és beküldött 
feleletekből különösen Ausztria részére, mert a Magyar-
országból adott feleletek hiányosak maradtak, megbecsül-
hetetlen történeti kép állitható össze az emberek és társa-
dalmi körök tudományos és irodalmi életéről. 

Es vájjon mi a végeredménye a könyvek és könyv-
tárak felett tartott szemlének ? 

Túlzás nélkül mondom : óriás diadala és szellemi 
fensőbbsége a katholikus papságnak. 

Kitűnt, hogy Ausztriában könyvtárakban el van 
helyezve összesen 12 millió kötet, mely összegből nem 
kevesebb mint 2,800,000 a kath. papság kezén van. A 
könyvtárak közöl 33 világi papok, 32 ferenczrendiek, 20 
benczések, 16 dominikánusok, 15 jezsuiták, 13 cziszter-
cziek, 12 minoriták, 10 redemptoristák, 9 kapuczinusok, 
7 augustinus kanonokok, 7 prémontreiek, 5 szerviták, 
3 karmeliták, 2 a keresztes kanonokok, 2 augustinus 
remeték, 2 irgalmasok, egy-egy németlovagrendiek, bar-
nabiták, mechitaristák, lazaristák, baziliánusok és iskolás-
testvérek birtokában van. 

A legtöbb kötetü kolostori könyvtárak : a seiten-
stetteni, tepli és zwettli 60—60,000 kötettel, a göttweigi, 
klosterneuburgi, ráígérni, salzburg-sz.-péteri 70—70,000 
kötettel, az admonti 75.000 kötettel, a st. flóriáni, hohen-
furti, strahovi 80—80,000 kötettel, afbécsi skótoké 100,000 
kötettel. 

A könyvtárak értéke tudvalevőleg nem csupán a 
kötetek számán, hanem főleg a könyvek becsességén, kü-
lönösen pedig a kéziratok és az u. n. incunabulákon 
vagyis ősnyomtatványokon alapszik, melyek a nyomtatás 
50—60 első évében, tehát az u. n. reformáczió előtt jelen-
tek meg. E tekintetben az osztrák papi könyvtárak igen 
gazdagok s az u. n. reformácziót megelőző kor pap-
ságának tudományos műveltségéről fényes tanúságot tesz-
nek. A bibliát Luthernek nem kellett a pad alól, a porból 
kiemelnie. 

Az osztrák papi könyvtárakban van összesen 26,611 
kézirat-könyv. Leggazdagabbak e tekintetben a salzburg-
st.-péteri 1100, az admonti 1100, a göttweigi 1111, a 
jézustársaságiak Bibliotheca Rossianája Lainzban 1200, a 
strahovi 1200, a klosterneuburgi 1250, a st. floriani 
1300, a hohenfurti 1377, a melki 1856 kézirat-kötettel. 

Incunabulákban leggazdagabb a jézustársaságiak 
lainzi Bibliotheca Rossiana-ja 2500 kötettel, melyek közöl 
1000-en felül az 1480-ik előtti időből való. Utána kö-
vetkezik a benczések salzburgi könyvtára 1700, a kloster-
neuburgi augustianus kanonoké 1460, a göttweigi ben-
czéseké 1409, a honher.furtiaké 1266. a st floriániaké 1000, 
a kremsmünsterieké 866. a melkieké 868, a seitenstette-
nieké 660, az admontiaké 667, a boczeni ferenczieké 

S 634, szent Pál és Strahov 600—600, Michaelbeuern 552, 
Zwettl 512 kötettel. (Vége köv.) 
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T Á R C Z A . 
Dante é s müvei. 

Tanulmány nyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Elég erőt gyűjtvén utasaink a tovább haladásra, 
a purgatórium bejárata felé törekszenek, mely egy szik-
iába mélyen bevájt nyílásból áll, melyhez három lépcső : 
egy fehér márvány, egy bíborvörös s egy porfirszinű 
lépcső vezet; a középső lépcső végén ül egy angyal, 
kezében lángoló pallost tartva, melynek fényét ember 
szeme ki nem birja. Ez az angyal-őr, Yergiliustól meg-
tudva Dante küldetését, 7 P-t formálván pallosának végé-
vel annak homlokára, bebocsátja őket. Vergiliusszal nem 
szükséges ugyanezt megtenni, minthogy ő már nem élő 
ember s másrészt rá a purgatórium tisztító hatással ugy 
sem lehet. Különben a 7 P, azaz peccâta (septem) a hét 
főbűnt jelenti, a melyektől a léleknek — keresztülmenve 
a vezeklési helyen — meg kell tisztulnia, hogy a boldo-
gak országába juthasson. 

Nagyszerű látványok tárulnak itt költőink elé ; nem 
annyira az érzéki világból, mint a szellemi világból vettek ; 
a büntetések is ezekhez képest módosulnak. 

Legelőször a kevélyekkel találkozunk, kiknek lelki 
gyötrelemmel folyton az alázatosság képeit kell nézniök : 
igy a boldogságos Szüzet, a mint az Ur akaratába egye-
zik az angyal megjelenésekor, a ki hírül adja neki, hogy 
a világ Megváltója tőle fog születni; továbbá az Ur előtt 
magát megalázó Dávidot s más efféle képeket. Ezekhez 
még némi érzéki kinok is járulnak, a mennyiben, mint-
egy kevélységük megtörése szempontjából, nehéz súlyokat 
kénytelenek hordani nyakukban, mely fejüket lehúzza-
Közbe'-közbe' elimádkozzák a „Miatyánk"-ot, de nem a 
rendeset, hanem annak átiratát, paraphrasisát. A rendes 
„Miatyánk"-ban ugyanis sok olyan kérés is van, mely 
csak élő ember számára van abba csatolva, tehát itt már 
nincsen értelmük. Az átírt, nagy gonddal kidolgozott 
Urimádsága igy szól : 

„Oh mi atyánk ! ki lakozol a mennyben 
Nem beszorítva, csak hőbb szeretetbiil, 
Melylyel csüngsz első teremtéseden fenn, 
Legyen magasztalt s dicsért mindenektül 
Te szent neved s erőd, mert téged illet 
S édes fuvalmadat a hála; szentül 
Szelid országod felkeresni minket 
Jöjjön, magunktól hozzád nem mehetvén, 
Bármint feszítsük is meg ereinket, 
Mint angyalid hozzád Hosannát zengvén 
Akaratuk' feláldozzák te néked : 
Szintúgy tegyék az emberek is önként ! 
Mannádat add, mint mindennapi étked, 
Mely nélkül ember a sivár pusztába' 
Bármint előre tör, csak hátra léphet ! 
S a mint szivünk sérelmét megbocsátja 
Mideneknek, bocsáss nekünk te is meg 
Kegyelmesen, bűnünket meg sem látva ; 
Ne hagyd, mit könnyen kísértetbe visznek, 
Erényeink" martalékul ama régi 

Ellenségnek, sőt attól szabadíts meg ! 
E végső kérés nem minmagunk-érti 
Kegyes Atyánk, kiknek rá nincs szükségünk 
Csak azokért, kiket lenn hagytunk még mi !" 

Mennyi gonddal, mennyi leleményességgel, mennyi 
bölcseséggel átalakított ima ! A könyörgök közt látják 
költőink Salvani Rovensot s Oderisit, kik kérik Dantét, 
hogy kérje meg övéiket, ha a földre, megy, hogy imád-
kozzanak érettük, mert csak ez segíthet rajtuk. Nyilván-
való, hogy az egyház egy fenséges eszméje van benne 
kifejezve, mely a síron tuli szeretetet is feltételezi. Ezeket 
elhagyva egy angyalhoz érnek, ki Dante homlokáról egy 
P-t letörül, annak jeléül, hogy egy bűntől már megtisz-
tult s igy feljebb mehet az irigyekhez. — Ezeknek keb-
lére ismét nyomasztóan hatnak a levegőben hacgzó 
szavak, mint : „nincs boruk" én „Orestes vagyok", „bocsás-
satok meg bántóitoknak," mely fájdalmas illetve az ő 
irigységüket eszükbe juttató szavak könyezésre birják a 
fehér márványfal mellett álló szegény vezeklőket. Dante 
sajnálkozva halad tovább s egy bűntől ismét megtisztulva 
— mi mindannyiszor megtörténik, valahányszor egy 
kapuig illetve angyalig ér — folytatja útját. — Igy ér a 
haragosakhoz, kik arra vannak kárhoztatva, hogy lelkük 
gyötrő visiókat lásson folyton-folyvást, melyeknek tárgya 
az ó- és újszövetségből van véve. A légkör hasonlít lelkük 
állapotához : sűrű, fekete, fojtó füst tölti be a levegőt : ez 
a harag légköre. (Folytatjuk.) 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Az Országos Katholikus Nagygyűlés határozatai. 

II. Szakosztály. 
Katholikus tudomány, irodalom és művészet. 

5. A katholikus sajtó. 
Előadó : Tóth János dr, lapszerkesztő. 

Határozat. 

Tekintettel arra, hogy a katholikus sajtó anyagi 
áldozatok nélkül a hírlapok mai óriási versenyében a 
többiekkel lépést tartani nem képes, s minden keresztény 
csaladtioz behatolni nem tud, amint az kívánatos volna, 
s tekintettel arra, hogy a sajtó oltárára letett áldozatok 
egyeseknek erejét felülmúlják, mondja ki az Országos 
Katholikus Kongresszus, hogy : 

1. az ország fővárosában alakíttassák meg egy köz-
ponti sajtó-egyesület, — esetleg a Pázmány-egyesület — 
melynek feladata leend, felszólítani az ország áldozatkész 
katholikus közönségét a katholikus sajtó anyagi támoga-
tására ; 

2 az ország nevezetesebb góczpontjaiban, különösen 
a püspöki székhelylyel biró városokban és másutt, alakít-
tassanak fiók sajtó-egyesületek a főpásztor védnöksége 
alatt, melyek feladata leend, a központi egyesület czél-
jaiban támogatni és a vidéki sajtót felkarolni ; 

3. miután a sajtó támogatása annak terjesztésében 
is áll, a katholikus kongresszus minden egyes tagja fel-
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adatának fogja tekinteni, a katholikus sajtót nemcsak 
saját személyére járatni, hanem ismerősei körében leg-
melegebben ajánlani, sőt amennyire anyagi körülményei 
engedik, más katholikus családokba megkedveltetés czél-
jából saját költségén is megrendelni ; 

4. miután a sajtónak felette szüksége van szellemi 
támogatásra is, minden egyes tagja a kongresszusnak 
nemcsak a saját személyében, hanem keresztény elvtársai 
körében is azon legyen, hogy a katholikus sajtót tőlük 
telhetőleg szellemileg is mindnyájan támogassák az ese-
mények, érdekes vidéki mozzanatok, jelenségekről szóló 
gyors, szabatos és rövid értesítesek alapjában ; 

5. miután a hirdetési rovat egyik lényeges meg-
élhetési módját képezi a katholikus sajtónak, mondja ki 
a kath. kongresszus egy központi hirdetési iroda szük-
ségességét; másrészt pedig kívánatosnak tart ja azt is, 
hogy a kongresszusi tagok mindazon tényezőknél, melyek 
hirdetésekkel látják el a lapokat, összes befolyásukat ér-
vényesítsék, hogy a hirdetések a kath. sajtó hasábjain 
lássanak napvilágot ; 

6. miután a kath. sajtó a keresztény eszméknek ter-
jesztője, óhaj 'andó, sőt felette kívánatos, hogy a főpász-
tori tekintély teljes tiszteletben tartásával, higgadtan, 
tárgyilagosan ítélje meg mindenkor a napi eseményeket; 
miután mialtal sem vét annyira hivatása ellen, mintha 
azokat, kikre hallgatnia kell, oktatásban részesíti s rossz 
példát ad az ellenségnek ; *) 

7. tekintettel arra, hogy a rossz sajtó igen gyakran 
koholt esetekkel igyeksïik lerontani akár az egyháziak, 
akár egyéb kiváló katholikusaink tekintélyét s megingatni 
a népnek beléjök helyezett bizalmát, mondja ki a kath. 
kongresszus, hogy mindazok, kik az említett eseményekre 
felvilágosítást, helyreigazítást adni képesek, kötelességük-
nek ismerjék azonnal és haladéktalanul a rosszakaratú 
közleményeket lehetőleg magában a lapban, mely e hírt 
hozta, megczáfolni. 

6. A katholikus tudomány. 
Előadó: Kiss János dr, egyetemi tanár. 

Határozat. 

Az Országos Katholikus Nagygyűlés a kath. tudo-
mányra nézve határozatkép kimondja a következőket: 

1. A Nagygyűlés az emberi ismeretszerzés mind a két 
forrását : az észt és a kinyilatkoztatást, a hitet és a tudo-
mányt egyaránt a Gondviselés drága ajándékának tartja, 
melyeknek eredete közös: maga Isten, s végső czélja^egy, 
hogy az embert Istenhez visszavezessék. Azért a kettő 
közt valódi ellentmondás nem lehetséges, sőt inkább egyik 
a másiknak segítségére van. 

2. Föltétlenül szükséges, hogy a hithű katholikusok 
a tudományos törekvésekben, ugy a szaktudományok, mint 
az összefoglaló és egyetemes jellegű bölcselet-tudomány 
művelésében minden tehetségökkel, nagy lelkesedéssel és 
buzgó kitartással részt vegyenek. 

3. Szükséges továbbá, hogy különféle tudomány-
ágak szakszerű művelesére hivatott és arra készült fér-

*) íme a Religio régesrégi programmja — már kongresszusi 
határozat. Szerk. 

fiaknak az illetékes tényezők az eddiginél több módot és 
alkalmat nyújtsanak, hogy idejöket és tehetségöket a 
szaktudományok minél alaposabb tanulmányozására és 
irodalmi művelésére fordíthassák. 

4. Az is sürgős szükség, amit már a Szent-István-
Társulat örvendetesen kezdeményezett, hogy az országos 
közoktatásügyi törvényeknek megfelelő, de határozottan 
katholikus szellemben, tehát mindenben a tárgyilagos 
igazság szemmeltartásával irott tankönyvek készüljenek s 
azok legalább katholikus tanintézeteinkben s különösen 
középiskoláinkban kizárólag használtassanak. 

b. Szükséges ugy a bölcselet-tudományt, mint az 
egyes tudományszakokat katholikus szellemben tárgyaló 
alapos, a kor tudományos igényeinek teljesen megfelelő 
művekkel gazdagítani a magyar irodalmat. E mellett ki-
vált katholikus szellemű általános, továbbá jog- és állam-
tudományi, valamint hittudományi kimerítő lexikonokra is 
szüksége van irodalmunknak. 

6. Kívánatos, hogy a katholikusok az egyházuk 
szellemében irt és szerkesztett magyar tudományos műve-
ket : könyveket és folyóiratokat erkölcsileg és anyagilag 
felkarolják s ily szellemű irodalmi termékeknek más szel-
leműek mellett határozottan elsőbbséget adjanak ; nem-
különben a tudományos intézményeket: a Szent-István-
Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályát, az Aquinói 
Szent-Tamás-Táríaságot s a katholikusok nemzetközi tudo-
mányos kongresszusát egész tehetségük szerint felka-
rolják. 

7. A katholikus szépirodalom. 
Előadó : Kisfaludy Á. Béla, prépost. 

Határozat. 

1. Az Országos Katholikus Nagygyűlés helyestek, 
sőt szükségesnek tart ja nemzeti irodalmunk mieden ágának 
nyílt és határozott katholikus szellemben való művelését.; 
örömmel látja az e téren kifejtett sereny munkásságot, 
tisztelettel és elismeréssel adózik érdemes munkásainak, 
és bizalommal néz magyar nemzeti keresztény katholikus 
szellemben megindult s egyre jobbat igérő fejlődése elé. 
S hogy a katholikus nagy közönség mirdenkor megbiz-
ható tájékozást nyerhessen a szellemi érdekeinek meg-
felelő és pártolására érdemes irodalmi termékekről : 

2. Magáévá teszi az Országos Kath. Nagygyűlés az 
Országi s Pázmány-Egyesület minapi kongresszusán elfo-
gadott határozatot a katholikus irodalmi, és különösen 
szépirodalmi termékek teljes és folytonos jegyzékének 
kiadására és terjesztésére vonatkozólag. A végrehajtásra 
az Országos Pázmány-Egyesület közreműködésével a Szt.-
István-Társulat Tud. és Irodalmi Osztályát kéri föl. 

8. A katholikus népies irodalomról. 
Előadő: Lévay Mihály. 

Határozat. 
Az Országos Kath. Nagygyűlés kimondja a követ-

kezőket : 
1. Felkérendők a nmélt. Püspöki kar tagjai és hit-

buzgó főuraink, hogy a kath. népies irodalom terjesztését, 
népkönyvtárak létesítése és a napisajtó e nemű termékei-
nek pártolásával előmozdítsák; 

J 



RELIGIO 177 

2. felszólítandó a lelkészkedő papság és a kath. 
tanítói kar, hogy a népkönyvtárak szervezését és vezeté-
sét elvállalni, népies felolvasásokat tartani s s a néplapo-
kat és hasonló irányú nyomdai termékeket a nép kezéhez 
juttatni törekedjék. 

9. Keresztény művészet. 
Előadó : Némethy Gyula dr, theologiai tanár. 

Határozat. 

1. A kath. nagygyűlés azon meggyőződéstől áthatva, 
hogy a katholikus hitélet virágzásának ügye a katholikus 
művészet virágzásával benső kapcsolatban van, általános 
katholikus akczió megindítását tartja szükségesnek a katb. 
művészet érdekében. 

2. A kath. nagygyűlés első sorban a nagyméltóságú 
püspöki karhoz fordul fiúi bizalommal és tisztelettel azon 
kérelemmel, hogy a kath. művészet fölvirágoztatására 
megindított akczió élére állani kegyeskedjenek s a többek 
között a ker. művészetnek a papnevelőkben történendő, 
talán a ker. régészettel kapcsolatos elméleti oktatását 
megfontolás tárgyává tenni méltóztassanak. 

3. A kath. nagygyűlés megfontolva a kath. papság-
nak a művészettel szemben elfoglalt helyzetét a közép« 
korban, kéri a főt. papságot, hogy a maguk hatáskörében 
igyekezzenek mindent megtenni, mi a ker. művészetnek 
általános föllendülését előmozdíthatja s a többek közt 
arról gondoskodni, hogy az Isten házába semmi olyan 
tárgy ne kerüljön, ami legalább némileg művészi színvo-
nalon nem áll. 

4. A kath. nagygyűlés hazánk művészeihez fordul, 
főleg azokhoz, akik a keresztény művészet iránt, annak 
magasztos föladatait illetőleg, érzékkel birnak s kéri őket, 
hogy a ker. művészi ihlet forrásaiból, a szentírásból, a 
szentek életéből, az egyház csudaszép szertartáskönyveiből 
minél többet és gyakrabban merítsenek ; mert ezekben 
van az Üdvözítő szavai szerint „az örök életre forrásozó 
víznek kútfeje". 

5. A kath. nagygyűlés végül hazánk összes katholi-
kusaihoz intézi szavát, kérve őket, hogy ebben az eszmé-
nyi, szent törekvésben legyenek „egy szív, egy lélek". 

(Folytatjuk.) 

Az eucharisztikus zarándoklat. 

Az országos eucharisztikus loretto-római zarándoklat 
előkészítő bizottsága hétfőn délután 4 órakor a központi 
Oltáregyesület helyiségében Kánter Károly apátplébános 
elnöklése alatt ülést tartott. 

Varga Mihály a következőkben terjesztette elő a 
zarándoklatnak műszaki és a lelki-vezetésre vonatkozó 
programmot. 

I. Műszalci rész. A zarándoklat két csoportban teszi 
meg az utat. Az egyik egészen a vasutan ; a másik vas-
úton és hajón. Es pedig Budapestről Fiúméig vasúton, 
Fiumetől Anconáig hajón. Anconától Lorettóig és Lnret-
tóból Rómáig vasúton. Odamenet az első csoport (a tisztán 
vasutas) szeptember 20-án reggel indul a délivasut buda-
pesti pályaudvarából ; a másik csoport (a hajós és vasutas) 
szeptember "19-én este a M. Á. Y. budapesti keleti pálya-
udvarából. A két csoport Lorettóban találkozik szept. 21-én. 

Mindkét csoportnak külön vonat áll rendelkezésére, ha 
mindkét irányra kellő számmal jelentkeznek a zarándokok. 
Minden kényelemről lehetőleg gondoskodva lesz. A késő 
jelentkezés nagy zavart okoz é,s kellemetlenséget, mint a 
rendezőségnek, mint pedig a zarándokoknak. Az utazási 
jegyek 30 napi érvénynyel birnak. A zarándokok zöme 
szeptember 29-én indul vissza Rómából. Szeptember 30-án, 
vasárnap a tengeri utasok Fiúméban hallgatnak szentmi-
sét; a tisztán vasútiaknak bizonynyal nagy lelki örömére 
fog szolgálni, ha e szerencsében Páduában, páduai szent An-
tal városában fognak részesülni. 

Díjak: tisztán a vasutas csoport-
nál I. osztály 282 korona, 

II. „ 212 „ 
III. * 130 „ 

a vasutas és hajós cso-
portnál I. „ 215 „ 

II. „ 182 „ 
III. „ 98 „ 

Ez összegekben nemcsak a vasúti díj van meg, hanem 
a podgyász elszállítása a vasúttól Lorettóba, innen vissza 
a vasúthoz. Lorettóban az éjjeli szállás (ellátás Lorettóban 
nincs), hat napi ellátás Rómában, kocsibér Rómában a 
vasúti indóháztól a szállodáig. 

Ezenkívül a zarándokok ingyen kapják a következő 
könyveket: I. Walser-Varga-féle „Orökimádás" imaköny-
vet vászonkötésben. 2. Vetési-féle „Zarándokkönyv"-et. 3. 
„Reménységünk" aug.—szeptemberi számát. II. A lelki 
vezetést illetőleg a napirend, amennyiben a körülmények 
annak módosítását nem teszik majd szükségessé : a követ-
kező lesz: Szeptember 21-én Lorettóban. Délután óra-
kor csoportonkint megtekintése a szent háznak. 4 órakor 
imaóra a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt; Hazánk 
jóléteért. Este a Purgatórium kápolnában rövid szentbeszéd 
a boldogságos Szűz Máriáról. Szeptember 22-én. Reggel 
6 órától kezdve szent misék. 8 órakor. I. elmélkedés, a 
Purgatorium-kápolnában : Az ember rendeltetéséről és a 
bűn gonoszságáról. Ezután elutazás Rómába és odaérke-
zés este. 

Rómában. 

Szeptember 23. Délelőtt. Szentmise szent Péter 
bazilikában. Ugyanitt az első látogatás a jubileumi bucsu 
elnyerhetése végett. Szent Péter bazilikája után a Havi 
Boldogasszony (Maria Maggiore) é3 a laterani bazilikák 
látogattatnak meg. Délután : Szent Pál bazilikájának láto-
gatása, még pedig külön kiváltság folytán egymás után 
kétszer, ugyané délután. E látogatás után a II. elmélkedés 
a halálról, a külön ítéletről és a pokolról. 

Szeptember 24. Délelőtt. Szentmise a szent Péter 
bazilikában, utána e bazilikának látogatása. E látogatás 
végeztével szent Joakim templomában imaóra. Azután a 
Havi Boldogasszony és a lateráni bazilikák látogatása 
Délután. Szent Joakim templomában a III. Elmélkedés 
„az utolsó Ítéletről, a feltámadásról." Lelkiismeretvizsgá-
lat. Elmélkedés után a város szent és nevezetes helyeinek 
megtekintése. 

Szeptember 25. Délelőtt Szentmise szent Joakim 
templomában, utána a IV. Elmélkedés, „a gyónás isteni 
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eredetéről és helyes végzéséről, a bánatról és annak fel-
keltéséről" . . . Elmélkedés után óraima. Ezután pedig a 
város megtekintése. Délután. Szent Joakim templomában 
az Y. Elmélkedés „a legméltóságosabb Oltáriszentségről." 
Elmélkedés után a város megtekintése és szent gyónás. 

Szeptember 26. Délelőtt. Szentmise szent Joakim 
templomában. Közös szentáldozá9, óraima. Délután. A 
város megtekintése. 

Szeptember 27. Délelőtt. Szentmise szent Joakim 
templomában, imaóra, szentbeszéd. A város megtekintése* 
Délután. A város megtekintése. 

Szeptember 28. Délelőtt. Szentmise, óraima. Búcsú-
beszéd. Délután. Szabad. Az elmélkedő szentbeszédek 
tartására eddigelé a következő urak vállalkoztak : Po-
rubszky József, Varga Mihály, Révész József.és Kánter 
Károly. 

E programmban nincs meghatározva az Oszent-
ségénél teendő audienczia; annak ideje Rómában fog 
tudtára adatni a zarándokoknak. 

Minthogy ez a zarándoklat a magyar katholikus pap-
ság és hivek istenes buzgóságának hőmérője lesz, ezt forró 
szívvel ajánljuk minden érdekelt figyelmébe, bogy a magyar 
katholikusság e hitbuzgalmi zarándoklata népes és impozáns 
legyen s hogy a szentséges atyának öröme teljes legyen 
bennünk. 

I Jézustársasági atva. Magyarra forditotta és kiadja a 
; Szatmári Növendékpapok Szt. Alajos-Társulata. A mű, 
I mely két részből, oktató és imakönyvi részből áll, 21 iv 
; terjedelmű ; ára kötve 2 kor. A megrendelések Volkenberg 

Alajos dr czimére Szatmárra (Szeminárium^) küldendők. 

IRODALOM. 
Felhivás előfizetésre. 

Megjent ily czimű munkám: 
„A jegyesek vizsgálata. Examen sponsorum." 
E munkának kiadásával az a czélom, hogy szabatos 

rövidséggel egybeállítva, közöljem azon alapelveket, a 
melyeket a lelkipásztornak, házasságkötések alkalmával, 
az egyházjog, lelkipásztorkodástan és erkölcstanból, — 
továbbá a legújabban hozott, polgári házassági törvények 
közöl, a nagym. püspöki kar által a lelkészkedő papság 
részére kiadott utasítással együtt, — a jegyesekkel szem-
ben, figyelembe kell vennie. 

Más nyelvű irodalomban, igy például a németben, 
ily tartalmú munkák Brautexamen czim alatt már nagyobb 
számban jelentek meg; magyar nyelven az általam jelen-
eg egybeállított lesz valószínűleg az első. 

Minden egyes alapelvnek letárgyalása után azonnal 
idézem ama forrásokat, a melyekből merítettem, illetőleg 
e munkámat egybeállítottam. 

Ara a nagy negyedrétben megjelent 9 nyomatott 
ivre terjedő munkának, fűzve és postán bérmentesen 
küldve, két korona, vagy erga tria sacra. 

Szatmáron, 1900. 
Dr Lessenyey Ferencz 

papnöveldei hittanár. 

— Jézus Szive, a kegyelmek napja a század 
fordulóján. A századforduló és XIII. Leo pápa azon 
rendeletének alkalmából, hogy az egész emberiséget Jézus 
szents. Szivének ajánlják fel, — irta Hägen Márton, 

V E G Y E S E K . 
— Könyv az esztergomi jubiláris ünnepségröL 

Az előkészítő gyűlések fáradhatlan jegyzője, Walter Gyula 
dr praelatus, aki a munkából az oroszlánrészt vette ki, 
fáradhatatlanságát azzal tetézi be, hogy a jubileumi ün-
nepélyek történetét, lefolyását jeles tollával külön mun-
kában fogja megírni. 

— A csanádi egyházmegye ünnepe. Dessewffy 
Sándor csanádi püspök ur tegnapelőtt ülte meg makói 
rezidencziájában csendben és visszavonultságban püspökké 
szentelésének tizedik évfordulóját. A konszekráczió évfor-
duló napjáról megemlékezett azonban a káptalan és a 
központi papság is. A székesegyházban délelőtt 9 órakor 
ünnepélyes hálaadó istenitisztelet volt, melyen Németh 
József fölszentelt püspök, nagyprépost élén Temesvár 
összes papjai teljes díszben résztvettek és szentmise után 
táviratilag üdvözölték a megyés püspököt, hogy még 
sokáig, jó egészségben áldásdus főpásztori működésével 
üijön szent Gellért csanádi trónusán. Dessewffy püspök 
junius hónapban töltötte be életének 66-ik évét jó 
erőben, egészségben, hívei általános szeretete közepette. 
Megyés püspöki inthronizálása 1890. évi szeptember hó 
24-én ment végbe Temesvárott nagy ünnepségek kísé-
retében. 

— A löweni kath. egyetemen az orvostudományi 
karra nagy dicsőséget egy áldozópap hozolt, az élettan éa 
a mikroskopikus sejttan számára tanszéket alapítva saját 
tudományával. Ez az egyházi férfiú Carnoy Ker. János 
volt, a kinek tiszteletére nyilvános emléket fognak felállí-
tani a tudósok nemzetközi hozzájárulással. Eddig 13 egye-
tem jelentette be csatlakozását, köztük a párisi, bonni, 
greif&waldi, lipcsei, pétervári stb. Hit és tudomány tehát 
nem ellenkeznek, különösen mikor kölcsönösen nagyok. 

— A budapesti Oltáregyesület a hónap második 
vasárnapján azaz szeptember 9-dikén az angol kisasszo-
nyok templomában közös istentiszteletet tart. Reggel 
6 órától este 6 óráig az Oltáriszentség ki van téve. D. e. 
egyesületi szt. mise 8 órakor. D. u. 5 órakor szt. beszéd, 
utána litánia. 

— A horvát katholikusok e hét elején első nagy 
kongresszusukat tartják Zágrábban, záradékul püspöki 
konferencziával, holnap, csütörtökön, mely a kongresszus 
határozatainak foganatosításával fog foglalkozni. Ezt a kon-
gresszust a délszláv katholikusok egyesülése jellemzi. A 
horvát katholikusokhoz a krajnai szlovének, élükön a 
lai'oachi püspökkel, szívvel-lélekkel csatlakoztak. Eeliratot 
intéztek a pápához és a királyhoz s kimondották, hogy a 
pápának szüksége van a világi fejedelemségre. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, szeptember 8. 20. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

„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 per amanter impertimus.* 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A b. Szűz születése. — A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Wagner Lőrincz u j 
dömölki apát. — Egyházi Tudósítások. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat- — B é c s : Kinek van legtöbb könyv a birto-

kában. — Tárcza. Dante és müvei. — Kath. Egyesülete élet és Köztevékenység. — Vegyesek. 

A b. Szűz születése. 
Üdvözlégy Mária, mondja minden hív, 
Áldott légy Mária, nyelv mondja és szív. 

Joák im és Anna boldog házaséletet folytatva, 
Isten szent félelmében élve le napja lka t , mind-
azon jó té temények bir tokában, melyekkel Is ten 
azokat szokta ellátni, kik hozzá bizalommal visel-
te tnek — sohasem nyi l tak meg ajkaik panaszra; 
habár a zsidó felfogások és elói téletek nyo-
masztó — kárhoz ta tó ós őket gyanúsító ha tása 
a la t t , nem egyszer nyil t volna alkalmok, ily 
bizalmatlan viselkedésre. Ugyanis házasságuk 
bármily boldog volt is, h iányzot t nemzetségök 
virága, u j sa r ja t nem ha j to t t ak . A Mindenható 
azonban a tö rhe te t len r emény t megjuta lmazá 
azzal, hogy késő öregségükben létrehozták azt a 
sar jadékot , ki hivatva leendet t megszülni a világ 
üdvösségét. 

Üdvözlégy Mária ! E napon nyi l t meg t e h á t 
azon boldog méh, mely téged hordozot t öröm-
mel t e l t en ; e napon jö t té l e bűnös földre le, 
hogy a bűnösökkel megosztva a földnek nyomo-
rúságait, példányképül szolgálj mindazoknak, kik 
küzdve, fáradva élik le gondterhes napja ika t . 

Ha hálával fordult az Úrhoz Sámuel anyja, 
midőn méhébe érzé őt, e hálafohász megkétsze-
reződöt t a b. Szűz anyjának, az ú j Annának 
szivében, mer t f e lmagasz ta l t a to t t : Is ten any j á t 

hozta a vi lágra! Ki volna képes teljesen to lmá-
csolni az örömet, melyet b. Joákim és Anna 
érezett akkor, amidőn a kisded Máriára függesz-
ték szemeiket ? Ellenben mennyire megszégye-
nültek ! ellenségei! — H á t h a még tud ták volna, 
hogy mi t te rveze t t az Ur, az újszülött gyer-
mekkel ! 

Is tennek a jánl ják fel, viszik azonnal a jeru-
zsálemi templomba, hogy az Ur keze legyen 
ra j t a . Vele is marad t mindenha az ég kegyelme, 
melylyel ő bölcsen közreműködöt t , az isteni 
szolgálatban maradván mindvégig. Aki t az Ur 
megszentelt , aki t magának kiválasztot t , annak 
születését ünnepe l jük ; ünnepel jük örvendező sziv-
vel és lélekkel. 

Ezen születési nap a keresztények ál tal 
ünnepe l te te t t már az első századokban is és 
azóta á j t a tos kegyelet te l veszünk tudomás t e 
szent napról, kifejezvén há lánka t a Gondviselés 
i r án t évenkint szeptember hó 8-án, oly isteni 
Szűznek szentelve néhány órákat, kinek üdvünk 
nagy munkájában oroszlánrésze vagyon. Főkép-
pen mi magyarok, Máriának gyermekei, emelked-
jünk fel dicséretünkkel a magas égig, dicsérjük 
a kegyes, tiszta, fölséges Is tenanyjá t , Kilenczszáz 
éve zeng a magas Kárpá tok tó l le Adriáig a 
boldogító Ave Maria! Jelentőségtel jes ezen esz-
tendő reánk nézve, kilenczszázéves ker. mul-
t unk ra visszatekintve. Ott lá t juk Sz. I s tván 

20 
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k i rá lyunkat azon sz. koronával dicső halántékán, 
mely sz. koronának á tadásakor II. Sylvester pápa, 
Asztrik kérelme után, igy szólott : „Én csak 
apostol i vagyok, de a t i fejedelmetek, István, 
igazán Krisztus apostola." A szent koronával 
egyetemben a ján lo t ta fel a boldogságos sz. Szűz-
nek pártfogásába, anyai szivébe, szerető gondjaiba 
dicső királyunk, országát és népét. Azóta a mi 
szent koronánk nem csupán "ékszer és jelvény, 
hanem valóságos hatalom — tek in té ly ; élő foga-
lom, ura, fejedelme bir toklója az egész magyar 
nemzetnek és magyar földnek. Hogy e sz. koro-
ná t kiemelem ez ünnep alkalmából, teszem azt | 
azért, hogy emlékezéssel legyünk szeptember 
8-a i ránt , mer t 1853-ban e napon t a l á l t a to t t fel 
hosszas keresés után. Ugyanis a siralmas végzésű 
forradalom alkalmával a sz. korona, nehogy ava-
ta t l an kezek közzé kerüljön, e lásatot t . 

Kegyes jó anyánk, Pa t ronánk és királynőnk ! 
Feledhete t len első királyunk téged anyánkul 
ké r t fel, hogy őrdödjél pár tfogásoddal Pannónia 
felett . Légy továbbra is ol talmazónk, magyarok-
nak védőasszonya! Könyörögj a sz. korona vise-
lőjéért , hogy népét boldogságban, megelégedés-
ben kormányozhassa. Istápold királyunkat . Légy 
nemzetünknek ezután is kegyes asszonya, pá r t -
fogója. Hogy ez országnak — Regnum Maria-
numnak — kicsinyje és nagyja hangoztassa, nap-
kelet től — napnyugat ig : Ave Mária! 

Breth Gyula. 

A 

katholikus egyház 
é s 

az e m b e r i s é g czélja. 

— Ir ta : P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Miután az emberiségnek Istenhez való köz-
vetetlen viszonya a bűn ál tal megszűnt, az eredet i 
is teni rend megzavar ta to t t , és az ember önmagá-
val is meghasonlott , az emberek között szükség-
képen rendet len viszonynak kel le t t föllépnie. 
Az ember e lpár tol t Is tentől a paradicsomban 
s most elszakad Isten képmásától is, a fele-
bará t já tó l . A testvérgyilkos Kain volt ezen igaz-
ságnak első bizonysága s u tána is vörös fonál-
ként húzódik ez végig az egész emberiség tör té-

netén. Az Istentől elszakadt ember nem szereti 
többé őt, mer t Is ten szeretete s a Tőle való 
elpártolás teljesen kizárják egymást ; de az isten-
tagadó ember fe lebará t já t sem szereti, me r t nem 
l á t j a benne a szeretet igaz alapját , a rendet és 
szépséget, s e l taszí t ja őt. Mit fog h á t szeretni? 
Mert szeretni kell az embernek s akár akarja, 
akár nem, a szeretet mozgat ja minden csele-
kedetét , munkásságát . Ám hova irányul jelen 
á l lapotában a szeretete? Oh ne kérdezzük sokat, 
hanem t á r j uk fel szivünket és lá tn i fogjuk, hogy 
csak egy van, ami t szeret s nagyrabecsül : ön-
magát. Igen, az Is tentől megvont szeretet önma-
gát keresi. Az ember egyedül magát teszi közép-
pont jává minden gondolkozásának és törekvésé-
nek, csak önmagá t szereti vagy legalább is 
jobban szereti magá t embertársainál , jobban 
Is tennél is. Ami magasabb nálánál, azt irigyli, 
ami egy fokon van vele, megveti , s ami mélyebb, 
min t ő, lábaival t ipor ja . És micsoda előtte tényleg 
ember tá r sa? Semmi egyéb, min t önző czéljainak 
eszköze. Minden gondolatával és törekvésével 
csupán oda hat, hogy fe lebarát ja inak rovására 
meggazdagodjék. O a középpont, hova mindennek, 
m i n t a kör sugarának össze kell futni. — Mond-
já tok csak, kedves hal lgatóim, ez az emberiség 
természetes á l lapota? Ez az embereknek eredeti 
viszonya egymáshoz, holo t t minden ember már 
természeténél fogva olyan, hogy társaságban s 
közösségben éljen egymással? 1 ) Bizonyára n e m ; e 
szomorú ál lapot az emberiségnek közös nagy 
ba jára vezethető vissza, melyet egyedül az egy-
ház fe j t meg az á teredő bűn t i tkával . 

Ám az ú jkor mégis rémüle t te l t ek in t vissza 
a ha jdankor ra s nem tud ja felfogni, miképen 
fokozhat ták még a legműveltebb nép, a görögök 
is, önszere te tüket az embernek egész oly meg-
vetéséig, hogy lelkes eszköznél egyébnek nem 
tek in te t t ék . És tényleg, még legnagyobb szelle-
mük, a logikának lángesze, s az ér telemnek 
t isztán természetes alapján álló legnagyobb tu-
dósa, minő valaha csak a földtekén volt, maga 
Aristoteles, a rabszolgaságot természetesnek ta r -
to t ta . És taní tó jának, az „isteni" Platónak szintén 
nem volt kedvezőbb a véleménye. Athenben, a 
bölcsészek hazájában,, 20.000 polgár volt és 

*) Azért nevezte a görög bölcsész az embert »tár-
sas lénynek". (V. ö. Ind. Arist. p. 614. a 39.), s azt 
mondta, hogy az, aki nem érzi szükségét a másokkal 
való érintkezésnek, vagy állat, vagy Isten, de nem ember. 
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400.000 rabszolga. Rómában és I tá l iában azonban 
a rabszolgák száma nagyobb vala, helyzetük 
pedig kedvezőtlenebb; a stoiknsok és ciceró meg 
épenséggel bűnnek t a r t o t t á k a velük való rokon-
érzést és könyörületet , mitől leginkább kel le t t 
óvakodnia a bölcsnek.2) Valóban, nagyon is 
szomorn állapotok voltak a régi pogányvilágban ! 
Ám mi le t t manapság ami iparunkból és kul tú-
ránkból szintén, mer t nem h a t o t t a á t a keresz-
ténység? Vájjon nem ép ugy homlokán viseli 
Káin bélyegét, min t a régi pogány világ? Nálunk 
csak a neve l e t t más, a tény ugyanaz maradt , 
ha ugyan sokkal rosszabbra nem fordult . Vala-
min t az áteredő bűn következménye, a halál 
képezi az élet legragyogóbb a lak jának is söté t 
há t te ré t , hasonlóképen az egoizmus, az önzés, 
min t az á teredő bűn következménye, a söté t 
há t té r a je lenkori fényes iparnál . Vagy nem 
teszi-e az ipar az ember t géppé, ahelyet t , hogy 
szabaddá és szerencséssé t enné? Nem erőtlenít i-e 
el az emberi nemet a t ú lha j to t t és szakadatlan 
munka, s a dologra való nagyon is korai rászori-
tás á l ta l? S egyáltalán nem lesz-e az ember 
á l ta la csak az anyag robotosa? Ahelyet t , hogy 
szellemi életét elősegitené, inkább elnyomja azt. 
Miért mindez? Hogy egy ur gazdaggá legyen és ter-
mékei megsokszorosi t tassanak. Mai iparunk gyön-
gíti a tes te t és lealacsonyí t ja a le lke t ; e lnyomja 
a társadalom szivében a czivilizáczió cs i rá já t s 
helyébe a barbár érzést ülteti , mely nem áll 
sokkal mögöt te az ókorénál .3) Igen, az ipar 

2) V. ö. Rohrbacher, Universalgeschichte III. 364. A 
rabszolgáknak általános halálbüntetése a rómaiaknál a 
keresztrefeszítés vala ; egy rabszolgalázadás után egyszerre 
10,000-t keresztre feszítettek. Az állatokkal is kellett 
viaskodniok ; „a hires" Traján 10,000 rabszolgát hajszolt 
11,000 vadállat ellen. 

3) (V. ö. P. Felix, Conferences: „Der materielle Fort-
schritt gegenüber dem Christenthume". — Mindenesetre 
szomorú, de a kereszténység befolyása nélkül szükség-
képpeni tény, hogy éppen azon országokban és városok-
ban, hol az ipar legjobban virágzik, a munkás a legala-
csonyabban áll, és a legtöbbször néha a megsemmisülésig 
kiaknáztatik. Es miér t? Hogy egyesek meggazdagodja-
nak ! Vájjon a föntebbi kifejtés után e tényt nehezen 
magyarázhatjuk meg ? A világ egyetlen városa sem oly 
gazdag, mint London, de egyik sem hordozza magában 
oly mélyen a nyomort. A város egész gazdagsága oly 
nagy összeget közelit meg, hogy a körülbelül 2000 mért-
földnyi kövezetet, amennyit az útak és utczák kitesznek, 
nagyobbrészt pénzzel lehetne kirakni ! S ennek daczára e 
városban 10 év alatt bebizonyitbatólag 3292 ember liait 
meg éhen! De igen gyakran nem is tüntetik ki a szegé- I 

és művelődés manapság az áteredő bűn á tka 
a la t t nyög s epekedik, s más a lakban ugyanazon 
á l lapotokat t e r emt i meg, melyeket az újkor a 
régiben megutál . Fenyeget bennünket anyagilag, 
erkölcsileg és társadalmilag. A munkásnak korai 
halála ebben bir ja alapját . Az erkölcsi hanyat lás 
s a munkások közöt t a keresztény családi élet 
felbomlása ebben leli magyaráza tá t . Kényszerí tve 
vannak a munkásházakban tömegesen együt t 
lakni, s igy természetesen a különböző neműek 
össze-vissza hevernek! A mai társadalmi felbom-
lásnak bizonyára nem utolsó oka az ipar . 4 ) Mi 
segitsen i t t ? Talán a tőke emberei fognak e 
nyomorúságon segiteni ? Hiszen épen az o ego-
izmusuk idézte elő vagy t a r t j a fönn részben e 

nyek halálnemét. Ha elkezdenénk az ottani nyomorról 
beszélni, soha sem lenne vége. Elszörnyüködnénk, ha 
hallanók, hogy ott 5 esztendős gyerekek 14—16 [órát 
dolgoznak naponkint egész éjfélig, s hogy három éves 
gyermekeknek, a tűz mellett guggolva, forró vasalót kell 
a kezükben tartani. Éppen ők végezik a legkeményebb 
szolgálatokat s majdnem minden szakmáju gyárban ha-
lálra dolgoztatják őket. S mig a régi időben a rabszol-
gaság, most Londonban és más helyeken a gyermekvásár 
kezd ismét virágozni; de a gyermekgyilkosság sokkal 
borzasztóbban harapódzik el. S hogy növekednek fel a 
gyermekek s mily érzelmek töltik el őket, őket, akik a 
börtönök és vesztőhelyek anyagát képezik. (V. ö. Mar-
gotti, Rom und London. Wien 1860. — Röviden össze-
állítván Hubemél, Kleine Schriften. Leipzig 1871.). És 
London talán egyedül áll e tekintetben? Vájjon mind« 
azon városok állapotai, melyekben az ipar és gyáripar 
virágzanak, nem hasonlítanak-e többé-kevésbbé az imént 
leírtakhoz ? — Nem fejezhetem be e jegyzetet, hogy az 
ezen igazságot megerősítő példára ne utaljak. Ha vala-
mely főváros e siralmas állapotokban kivételt tett, ugy 
bizonyára a katholikus Róma volt az. Nem is említve az 
emberiség javára alakult tömérdek sok intézményt, van 
ott egy olyan, melynek 1 1/2 millió frank, vagyis 700,000 
f r t évi jövedelmét — ami pénzünk szerint — szemérmes 
szegények és oly szerencsétlenek segélyezésére fordítják, 
kik családjukat vagy egyáltalán nem, vagy csak hiányo-
san képesek táplálni. Hála e segélynek, Róma volt az 
egyetlen fővárosa Európának, hol még sohasem fordult 
elő éhhalál, vagy kétségbeesésből és nyomorból való ön-
gyilkosság. — És mi történt ezen intézménynyel? Azok, 
kik 3 évtized előtt rátették kezeiket az Ur örökségére s a 
kereszténység közös fejét megfosztották, a szegények e 
vagyona után is nyúltak. Az egész alapítványt visszavon-
ták — talán, hogy a pápák helyett, a szegényeknek biz-
tosítsanak segélyt? N e m ; — hanem, hogy önmaguk meg-
gazdagodjanak. 

4) Hogy tul hosszadalmasok ne legyünk, Kettelerre 
utalok, „Die Arbeiterfrage und das Christenthum. Maincz. 
1864. 

18* 
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szomorú állapotot, min t a tapasztalás és tör té-
ne t muta t ja . Vájjon nem tünik-e ki előnyösen 
ezen a kereszténység áldásai közepette fe lnőt t 
pogányokkal szemben, a fön teml í te t t bölcsész, ki 
a kereszténységet csak nem is se j thet te , midőn 
azt mondja, hogy minden rabszolgának a szabad-
ságot ju ta lomképen helyezzék k i lá tásba? 5 ) 

Nem, kedves hallgatóim, fordítsuk el tekin-
t e t ü n k e t e drámától , melynek amúgy is szo-
morú szemlélői vagyunk a valóságban és ves-
sük újból a megfeszí tet t Is tenemberre , hogy 
benne a t i toktel jességet felfödjük, mely csüggedt 
le lkünket ismét megvigasztalja. 

(Folytatjuk.) 

Wagner Lörincz 
új dömölki apát.*) 

Wagner született 1841. márczius 1-én Sopronban. A 
kis Józsi elemi- és középiskoláit kitűnő sikerrel végezte 
szülővárosában. Már gyerek korában kifejezetten meg-
látszott rajta a papi hivatásra való veleszületett hajlam 
és azért zsenge szive hő óhajtása teljesült, mikor tanárai 
1858. a főgymn. VI. osztályából a pannonhalmi sz. Bene-
dek-rendbe való felvételét melegen ajánlották. Felvette a 
szerzetesi skapulárét és igaz benediktinus alázattal nevel-
kedett Pannonhalmán, hol a gymnasium két legfelső osz-
tályát és a négy hittudományi évfolyamot ernyedetlen 
szorgalommal végezte. 

Időközben 1863-ban fogadalommal pecsételte meg 
Isten oltára előtt, hogy teljes életében sz. Benedek rend-
szabályait fogja zsinórmértékül követni, és nemes lelke a 
legmagasztosabb érzelmekkel telt el, mikor 1865 ben 
áldozó pappá avatták fel. 

Alig, hogy behozták a benczés tanárokra nézve az 
állainvizsgálati kötelezettséget, Wagner Lőrincz az 
elsők közé tartozott, kik ez irányban is siettek eleget 
tenni, és 1868-ban a bölcseletből és történelemből 
tanári oklevelet szerzett. Ezen szaktárgyait, a böl-
cseletet és történelmet 1865—1872-ig adta elő a pan-
nonhalmi lyceumban. Azóta szakadatlanul a morális és 
pastoralis tauára volt ugyancsak Pannonhalmán a hit-
tudományi intézetben. 1875-ben ezen czélból a budapesti 
egyetemen az erkölcstan és lelkipásztorkodástan borostyán-
koszorúsává avattatta fel magát. Sokoldalú ismerete őt 
hittudós minősége mellett más mellékes megbízatásra is 
alkalmatossá tette. Oly időben, mikor a titkári hivatal a 
rendben igazi tanácsadó szerepet játszott a főapáti méltó-
ság körül, a nagynevű Dr Kruesz Krizosztom őt szemelte 
ki titkárának 1879—1885-ig. Ezen hires főapát halála után, 
1885-ben Lőrinczünket választotta a rendi közbizalom a 
rend kormányzójáva (káptalani vikáriussá). Midőn pedig 
Vaszary Kolos főapát esztergomi érsekké lett, az új főapát-

5) Aristoteles, polit. VII. 10. 
*) Ugyanegy toll irja e czikket, mint a Halbik Ciprián, Vil-

lanyi Szaniszló és Dr Bita Dezső apát urak életrajzát irta meg a 
Religio" számára. Köszönjük. Folytatását kérjük. Szerk. 

választásnál 1891-ben ismét a rendtársak elismerése har-
madik helyre kandidálta a felség elé terjesztett három 
jelölt között. Nem volnék az igazsághoz hű, őszinte kró-
nikás, ha elhallgatnám, hogy régóta első helyre szánták 
a rendtársak, ha az emberek csak belső érték szerint becsül-
nének és külsőre is ne adnának. 1869-től 1895-ig a pan-
nonhalmi székesegyháznak is gondozója és a rubrikának 
szigorú őre volt; ugy hogy az ujabb egyházi liturgikus 
rendelkezéseket tán kevés helyen viszik keresztül oly szi-
gorú vaskövetkezetességgel, mint Pannonhalmán és ez 
Wagner Lőrincz érdeme. 

Harminczöt (35) éven át a rend növendékeit való-
ságos önfeláldozó buzgósággal tanította a hittudományok-
nak általa képviselt szakmáira és nem talalkozik tanítványai 
közöl egy sem, bármily életkörülmények közé jutott is, 
ki be ne ismerné, hogy Lőrinczünk szivét-lelkét nem 
öntötte volna ki előadásaiban. Legtalálóbban jellemezzük 
tán, ha felemlítjük, hogy mint elöljáró maga iránt mindig 
szigorú, mások iránt elnéző volt mindenha. Mint ember 
embertársa iránt mindig oly szeretettel viseltetik, hogy 
soha mást megszólni nem szokott, sőt mindig mentő szót 
talál, ha másról rosszat mondanak előtte. A szeretetet nem 
a száján, hanem a szivében hordja ! Nemcsak tanította a 
moralist, hanem maga egy élő erkölcstan és erényhős; 
nemcsak tanította a lelkipásztorkodástant, hanem maga 
prédikált, kathechetizált, gyóntatott és buzgólkodott a 
vidék lelkiüdveért legszívesebben, legtöbbet. Különösen nagy 
ellensége a rágalmazásnak, az alaptalan rossz hírek ter-
jesztésének másokról, a vakmerő ítéletnek, melyet sokszor 
korrekteknek látszó emberek annyiszor és oly lelkiisme-
retlenül gyakorolnak, és a melyeket a második isteni tör-
vény alapján gonoszabbnak hirdet, mint sok más erkölcs-
telen bűntényt. A társasélet ezen rákfenéjét, mely egyesek 
becsületének romjain akar magának dicskört szerezni, oly 
szeretetteljesen tudta elitélni, hogy ezen nemes buzgólko-
dása szerezte meg neki azt az általános rokonszenvet, 
mely a legutóbbi időben oly kiváló módon talált kifeje-
zésre. 

Dr Hollósy Jusztinián apostoli buzgalmú dömölki 
apát halálával megüresedvén egyike azon tisztségeknek, 
melyekkel a benczések kötelességen fölül érdemeket szer-
zett rendtársaikat megjutalmazzák; az egész rend egy 
szívvel-lélekkel Lőrinczünk-nek szánta a megürült apáti 
méltóságot. Elhallgatott itt a máskor szokásos korteskedés, 
nem kellett itt a szavazatokat szép szóval, ígérettel meg-
vásárolni; mindenki saját, mély meggyőződését követte, 
mikor Lőrinczre szavazott, tudván azt, hogy Kis-Czell-be, 
a régi búcsújáró helyre ismét egy, a lelkek üdvéért buz-
gólkodó főpapot küld a rend Wagner Lőrincz szemé-
lyében. 

Fehér Ipoly főapát méltányolván rendjének ezen 
oly határozottsággal kifejezett kívánságát az ő szeretett 
iskolatársát nagy lelkiörömmel nevezte ki a dömölki apáti 
székbe. Ez a pannonhalmi főapátnak egyik legszebb egy-
házi közjoga, hogy a filiális apátokat ő nevezi ki és a 
Felség, az apostoli király csak megerősíti ezt a kineve-
zést.*) Másik szép előjoga a pannonhalmi főapátnak, me-

*) Ezzel megfelelek a „Religio" f. évi julius 4-iki számÁban 
közölt hivatalos, kinevezéshez tett kérdőjelre. 
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lyet a szentszéktől kapott, hogy ezen magyarországi fili-
ális apátokat nem az illető megyés püspök, hanem maga 
a főapát benedikálja. Wagner Lörincset f. évi jul. 29-én, 
sz. Péter- és Pál ünnepén avatta fel Fehér Ipoly főapát, 
Halbik Giprián tihanyi apát és Dr Kohl Medárd praelatus 
assistentiája mellett. A szerető szivek lángja valóságosan 
összecsapott e gyönyörűséges ünnepen Lőrinezünk dicső 
feje fölött ! 

Szerénységének jele, hogy fiatal kora óta hűséges 
névtelen munkatársa volt s „Religio"-nak, „Havi Közlöny"-
nek, a „Studien und Mittheilungen" benczés folyóiratnak, 
az „Archiv f. Kirchenrechf-nek stb. Önálló tanulmánya 
1873-ban jelent meg e czimen: „A pannonhalmi főapátnak 
kiváltságos egyházi állása." — Mint liturgikus, mint cere-
moniarius, mint egyházjogász ma is felülmulhatlan első 
tekintély a rendben ! Éljen még soká a benczések, a 
pannonhalmiak egyházi traditióinak ezen hűséges őre ! 

Historiens Pannonius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházmegye. Főpásztori szózat — nem-

zeti jubileumunk és a szent év alkalmából háromnapi 
ajtatosság tartásáról Kolozsvárott a Státusgyülés ide-
jében : 

Tisztelendő Testvérek ! 
Tudom, hogy mindnyájan nagy érdeklődéssel néztetek 

a nevezetes jubileumunk alkalmából tartandó ünnepélyek 
elé és bizonyosan nagy figyelemmel olvastátok a lapokat, 
melyek az immár lefolytakról bővebb tudósításokat hoztak. 

Az ünnepélyek legalább részben lefolytak és a mit 
egy egész nemzet hálás és örömtelt lelkesedéssel hónapo-
kon át tervezgetett, az mint befejezett tény már be van 
irva a második 9 századról szóló történelem első lapján. 

Olvastatok mindent és ki-ki számot adhat magának 
a hatásról, melyet a tapasztaltak és olvasottak gyakorol-
tak saját lelkére. Lehet, hogy lelke örvendett, de az is 
lehet, hogy szomorkodott, érezve, hogy talán nem is volt 
elég az, a mik e nagy jelentőségű, nagy horderejű ese-
mények emlékezetére történtek ; látva, hogy a nagy külső 
zaj és pompa mellett a szivek talán nem dobogtak oly 
élénken, hogy abból a nyert nagy kegyelmekkel arányos 
örvendetes lelkesedésre lehessen következtetni. 

Magyarország ezer éves fennállását száz meg százféle 
módon örökítették meg, hogy az utókor ne csak olvasson 
arról a könyvekben, de a felállított emlékeken szemeivel 
is lássa a nagy örömet, melyet az egész nemzet érzett 
ezen esemény fölött ; és a magyar királyságot és magyar 
katholiczizmust egyaránt érdeklő kilenczszázados koronázási 
évforduló csak a történelem néma lapjain lesz egykoron 
feltalálható és annak egyéb nyomait sehol sem fogja fel-
találni az utókor? 

Oh ha szent királyunk el nem porladozott jobbja, 
mely annyi üdvös törvényt irt kedves népe számára, any-
nyi jót tett magyarral és nem magyarral, kereszténynyel 
és nem kereszténynyel és mely kilencz századon át foly-
ton áldólag lebegett fölöttünk, a tervezgetés közben 
megmozdul vala, hogy pár szóval jelezze mi a teendőnk 
ezen évforduló alkalmával, akkor hamar rájöttünk volna, 

hogy Isten és Nagyasszonyunk iránti hálából valami mo-
numentális emléket is kellene felállítanunk, mely Isten 
dicsőségét és a lelkek üdvét állandóan előmozdítsa. 

De talán meg lesz ez is. A nagyszerű katholikus 
nagygyűlés, mely ezen alkalommal egybejött, a vallásos, 
szellemi és társadalmi téren olyan üdvös határozatokat 
hozott, hogy ha azokat az állami és egyházi jólét őrei 
magukévá teszik és lelkük minden erejével foganatosítani 
törekesznek, azok holt határozatok nem maradnak, hanem 
minden irányban uj és boldogabb állapotokat fognak 
teremteni. 

De még inkább élteti ebbeli reményünket az eucha-
risticus congressus lefolyt tevékenysége. Azon templomi 
ünnepélyek, melyek az Oltári Szentségben rejlő Megvál-
tónk tiszteletére tartattak ; azon nagyszerű körmenet, 
melyhez hasonlót a világ rég nem látott, már is arról 
tanúskodnak, hogy Jézus Krisztus a világ egyedüli üdve, 
a világ világossága és boldogsága kezd ismét tért foglalni 
a társadalomban és szivekben és mindnyájan, kik ezen 
eget-földet egyaránt elragadó tüntetést láttak, sziveikben 
magukkal vitték ama meggyőződést, hogy csakugyan 
Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat; és kü-
lönösen az Ur papjai, kik égő gyertyával kezeikben, köny-
telt szemekkel és örömtelt lelkesedéssel követték a Szent-
séget Budapest utczáin, befogják látni, hogy saját plébá-
niáik, melyek Krisztus családjának kis része, csak akkor 
lesznek szentek és boldogok, ha az Oltáriszentség mint 
központ körül csoportosulnak és egyedüli örömük és gyö-
nyörük annál tartózkodhatni, ki az égben is az angyalok 
és szentek gyönyörűsége. 

Szivem mélyéből kívánom Tisztelendő Testvérek, 
hogy azon meghatottság, melyet a látottak és olvasottak-
ból merítettetek, hatás nélkül ne maradjon híveitek ré-
szére. Végezzétek azt mindnyájan otthon kisebb méretben, 
mi nagy méretekben történt Budapesten. 

A szent év még mindig tart és Ti buzgó papi lel-
kületetekben nem tűrhetitek, hogy híveitek közül akár csak 
egy is maradjon Jézus Krisztus és áldásai nélkül. 

Saját felelősségtek megkönnyítése is kívánja ezt. 
Hiszen mi papok vagyunk a világ további megváltói. A 
Szentlélek megszentelő hivatala is ránk van bízva : „mu-
nus sacerdotis officium Spiritus Sancti". (Sz. Ambrus.) 
Csatornái, eszközei, sáfárjai vagyunk csaknem minden ke-
gyelemnek, melyek által a Szentlélek az embereket Isten 
gyermekeivé teszi. A szentségek, szentelmények kezeinkbe 
vannak letéve ama naptól fogva, fmelyen az mondatott 
nekünk : „Accipe Spiritum Sanctum". Mi kapcsoljuk egybe 
a természet és kegyelem országát, mi békítjük ki az eget 
a földdel, az embereket Istennel, mi szüljük a szenteket az 
ég számára és ezen lelkiismeretes tevékenységünk nélkül 
az ég puszta maradna, de megtelnék a kárhozat örvénye, 
mi örökre végzetessé válnék ránk nézve: „sanguinem ejus 
de manu tua requiram". 

Gyakoroljuk tehát örömmel megszentelő hivatalun-
kat kivált e szent évben és ápoljuk híveink sziveiben a 
hálaadást, megkérlelést, könyörgést és különösen a leg-
méltóságosabb Oltáriszentség iránti hódolatteljes állandó 
tiszteletet az örökimádás egyletének megalapítása altal is. 

Mint főpásztorotok szívesen leszek segítségtekre és 
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ápolni akarom ama tüzet, melyet Jézus Krisztus hozott e 
világra és melyet e szentév megható ünnepélyeivel élesz-
tett sziveitekben. 

Kolozsvárra terelem figyelmeteket. Az idei statusgyii-
lés alkalmával (okt. 25.) a tavalyi jubiláris ünnep évfor-
dulóján három napi ájtatosságot akarok rendezni, melynek 
főczélja ismét alázatos hódolat Jézus Krisztus iránt, ki 
közöttünk lakik az oltáron. Szeretném ugyanis, hogy azok 
is, kik nem mehettek Budapestre, részt vegyenek basonló 
szabású ünnepélyen lelkük vigaszára. Üdvös hatása lesz 
ennek megyém katholikus és nem katholikus népére is. 

De ezen ünnepély csak akkor fogja elérni kellő 
fényét, ha ti kedves papjaim azon nagy számmal (karing 
és stólával) megjelentek és hiveitek közül is magatokkal 
hozzátok azokat, kiknek módjukban álland. 

A kolozsvári csodatevő Sz. Szűz oltalma alatt akarjuk 
megtartani ezen ünnepélyt, hogy ő, ki mint dicső hajnal 
szülte számunkra az üdvösség nap já t : „Christum Deum 
nostrum: qui solvens maledictionem dedit benedictionem 
et confundens mortem donavit nobis vitám sempiternam", 
0 hozza be a mi papi sziveinkbe is ugyanazon Jézus 
Krisztust és lángoló szeretetét. 

Szentséges Atyánk XIII. Leo teljes bucsut engedé-
lyezett ezen ünnepélyre, ha bánatteljes gyónás által meg-
tisztulva bűneinktől, telve javulási szándékkal fogadjuk 
Jézus Krisztust magunkba a szent áldozásban. 

Hiszem, hogy Ti ezen ünnepélyért ép ugy fogtok 
lelkesedni, mint én és nem fogtok visszariadni semmiféle 
áldozattól, hogy azon Isten dicsőségére, Jézus Krisztus 
dicsőítésére, anyaszentegyházunk felmagasztaltatására meg-
jelenjetek. 

„Charitas Christi urget nos!" (2 Cor. 5. 14 ) 
Kelt Károly fehérvárt, 1900. aug. 27. 

f Gusztáv Károly, 
erdélyi püspök. 

Bécs, szept. 1. Kinek van legtöbb könyv a birto-
kában? — (Folytatás.) 

Hogyha a könyvek számát Ausztria lakosságának 
számához viszonyítjuk, kitűnik, hogy egy-egy világi férfi 
lakosra 1, mig egy-egy papra 100 kötet könyv esik. 
„Percussit Saul mille, et David decemillia." Az osztrák 
papságnak 90-szer több könyv van a birtokában, mint vala-
mennyi tanítóképző intézetnek, kerületi tanitó és tanitó-
egyesületi könyvtárnak, és ez a papság könyvei tekinte-
tében felülmúlja 300,000 kötettel az államnak valamennyi 
tanulmányi, főiskolai, bányászati, katonai s egyetemi 
kézikönyvtárait (körülbelül 128-at együttvéve), a melyek-
nek némelyike igen tisztességes évfdotácziót költ el minden 
évben, például a gráczi egyetemi könyvtár 14,000 frtot, 
a prágai 21,000 frtot, a bécsi 35,000 frtot, nem számítva 
az u. n. köteles példányokat, melyeket az irókvagy kiadók 
küldenek be, mig a katholikus papság könyveit mind a 
magáéból szerzi össze. íme, igy fest a hires papi „obscu-
rantizmus." 

Es hogy állna még csak a dolog akkor, ha a pap-
ság birtokában volna mindaz a sok könyv, a mit tő!e 
az u. n. reformáczió meczénásai és később a „liberális" 
zárdafosztogatók elraboltak. Általánosan ismeretes dolog, 
hogy Németországban a legtöbb tudományos közkönyvtár 

eltörölt zárdák könyvtáraiból került össze. Igy például, 
a bécsi egyetem sok más zárdai könyvtáron kivül 5 
jezsuita könyvtárt nyelt el, kivéve természetesen azokat a 
könyveket, melyeket a rabló gazdálkodás elpocsékolt; a 
prágai egyetem könyvtára 50-nél több zárdai könyvtárnak 
hágott a nyakára, a Theresianum 6300 yárdai duplum 
ajándékot kapott ; 5000 kötet a mondseei benczés monos-
tor, 4200 a laimgrubi (Bécsben) karmelita kolostor könyv-
tárából vándorolt be ugyanide, 3700 kötet Blumenstein 
prépost hagyatékából származik. A legtöbb és a legjava 
természetesen a bécsi udvari könyvtárba halmozódott 
össze. Igy aztán könnyű volt könyvtárakat alapítani, a 
minél csak az könnyebb, hogy utólag, sőt egyide-
jűleg is, obscurantizmusról vádolták a papságot. Ha ezek 
az állami nagy könyvtárak valamikor az eltulajdonított 
jószágot mind visszaadni volnának kénytelenek, a restitu-
czióra szorított könyvállványok ugyancsak konganának 
az üressegtől s az a fentebbi arány, 1 : 100, jóval más-
képp alakulna. (Vége köv.) 

T Á R C Z A . 
Dante és művei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 
(Folytatás.) 

Ekközben Dante nagyon elfáradván, midőn a tunyá-
kat elhagyja, elalszik. Almában egy vén asszonyt lát, 
kinek kancsal szemei, csámpás lábai, csonka keze és 
fakó arcza van s e mellett még — dadog. — Ha azt 
gondoljuk, hogy Dante most czél nélkül aludt el s álmodta 
ezt a furcsa dolgot — csalódunk. Dantenál semmi sem 
történik ok és czél nélkül. Ezen álmával csak azt akarta 
kifejezni, hogy a fösvénység, a melynek büntetési helyén 
az imént elaludt, hány bűnnel áll kapcsolatban. Azon 
sem kell csodálkoznunk, hogy Dante épen itt a purga-
toriumban alszik el már másodszor: egy kis gondolkozás-
fal ezt is megérthetjük. A pokolbeli álmatlanságának 
egyrészt az az oka, hogy földöntúli utjának még csak 
kezdetén volt ott s a sok borzalom, kín ébren tartotta 
érzékeit : ellenben a purgatoriumban, miután szakadat-
lanul járt, elfáradt s igy könnyen elnyomhatta az álom 
— a látottak sem izgatván fel úgy egész lényét s mint-
hogy itt nyugodtabban, higgadtabban elmélkedhetik. Vi-
szont, mert a paradicsomban, hol Istennek s hőn szeretett 
Beatrice-jének közelléte felvillanyozza testét s lelkét s a 
végtelen nagy természeti s értelmi fény nem hagyja egy 
pillanatig sem nyugodni, előrelátással ki kellett pihennie 
magát s igy alvása s álma ok- és czélszerű is. 

Most azonban tovább siet a bujákhoz, kiknek undok 
vétkeiről megemlékezve, megfeddi őket s nyíltan kijelenti, 
hogy fog valaki jönni, ki küzdeni fog a kor eme nagy 
vétke ellen. Érdekes, hogy nem mondja ki pusztán, hogy 
Cangrande lesz az eljövendő, hanem talányban adja tud-
tokra, ötszáztizenötöt mondván római számjegyekkel 
(DXV), melyek egy kis változtatással DVX-ot adnak. 
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Valószinű, hogy Dantenak nem az volt a czélja, hogy 
DYX-ot állítson össze, mert ezt egyszerre is megtehette 
volna 505-öt írván római számjegyekkel az ötösnek a 
tízes elé való helyezésével ; magasabb czélja volt : t. i. 
Cangrande de Scala signore de Verona nevének össze-
állítása, mely név betűinek, mint fáradhatatlan Dante 
kutatók kimutatásaiból kitűnt, megfelelő számokat össze-
adva, csakugyan 515-öt kapunk. Annak oka pedig, hogy 
e talányt alkalmazza, többféle lehet: egyrészt, hogy a 
hízelgés vádja alól tisztázza magát, másrészt a tárgyba 
s a tárgyalásba több elevenséget, eredetiséget iparkodott 
ezáltal hozni, a minek számtalan módját ismeri Dante. 

Vergilius és Dante végre felérnek a hegy tetejére, 
hol átlépvén a bűneinket feledtető Lethe s Istent jótet-
teinkre emlékeztető Eunoe vizét a földi paradicsomban 
vannak, melyet csak egy nagyobb boldogság, a mennyei 
múlhat felül. Itt egy diadalszekeret pillantanak meg, 
melyen négy angyal, a négy erény jelképe ül, köztük a 
három isteni erény : a hit, remény és szeretet. A szekér 
az egyház jelképe. A kocsi azonban átváltozik (egy) 
8zörnynyé ; ott terem egy sas, róka és sárkány, mint a 
melyek az egyházat nyiltan, ravaszul és dühösen támad-
ják. Valószínűleg ezeket jelképezik. Itt a földi paradi-
csomban van a tudás fája is, mely az emberi nemre 
oly iszonyú vészt hozott. 

Most, hogy a purgatórium s a benne levő szemé-
lyek képe világosan előttünk áll, még azt a megjegyzést 
kell tennem, hogy különös az, hogy mig a „Pokol^-ban 
majd minden helyen kifakad Dante a bűnösök ellen, 
addig itt vagy alig, vagy egy cseppet sem korholja őket; 
magyarázata a hely semleges voltában rejlik : ugyanis 
a kik a purgatoriumban vannak, azok előbb-utóbb a 
mennyországba kerülnek s igy a bölcsen elszalasztott 
alkalmat majd bőven felhasználja ott a megrovandó 
dolgok megrovására. 

Most pedig, a mikor elérkezett a perez, melyben 
Danten\k s Vergiliusnak el kell válnia, érzékeny búcsút 
vesznek egymástól s Vergilius a pokol, Dante pedig az 
örökélet paradicsoma felé veszi útját, miután Beatrice, a 
kedves hölgy csatlakozott hozzája vezetés czéljából." 

(Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Országos Katholikus Nagygyűlés határozatai. 

III. Szakosztály. 
Katholikus nevelés . 

10. A katholikus népiskolákról. 
Előadó : Guzsvenitz Vilmos, igazgató. 

Határozat. 

1. Szükségesnek tartja a kongresszus azon tudatnak 
a közhangulatba való bevitelét és megerősítését, hogy a 
nevelés messze felette áll a puszta oktatásnak, mert meg 
van róla győződve, hogy a keresztény szellemű iskola 

áldásosabb, mint a felekezetlen iskola, mely a lélek m» 
gasabb érdekeit nemcsak hogy nem gyámolítja, hanem 
sokszor egyenesen lerontja. 

2. Szükségesnek tart ja a nagy társadalom érdeklő-
désének felkeltését, hogy megismerve a felekezetlen isko-
lák romboló hatását, hitvallásos iskoláihoz szigorúan 
ragaszkodjék. 

3. Szükségesnek tartja a katholikus iskolák anyagi 
szükségleteinek a haladó kor követelményei szerint való 
kielégítését. 

4. Igyekezzék az egyház a meglevő katholikus 
iskolai vagyont kezelése alá venni, a tanítói fizetést ren-
dezni és diszpoziczionális hatalmát a tanítói testületre is 
kiterjeszteni, hogy a tehetségeket kellőkép felhasználni és 
a szorgalmat jutalmazni módjában álljon. 

5. Áthatva azon tudattól, hogy a vallásos iskolák a 
tanítás tekintetében nem állanak a felekezetlen iskolák 
mögött, nevelés tekintetében pedig azokat messze felül-
múlják, ugy vallásos, mint hazafias szempontból tiltako-
zik a katholikus iskolák elközösítése és az állami minden-
hatóság általános kiterjesztése ellen. 
11. A katholikus nőnevelésről. 

Előadó : Ember Károly, tanár. 

Határozat. 

1. Hangsúlyozza a kongresszus törhetlen ragaszko-
dását azon paedagógia iránt, mely a nők nevelésében 
a religio elveit követi, mely a tanítók mesterének, Krisz-
tusnak módszerében tanít és nevel. 

2. Háláját fejezi ki és ebben bizalmát azon tanító 
és tanítónői kar működése iránt, mely lankadatlan buz-
galmával sokan közülök elzárkózva a világi élettől, teljes 
életükön át szigorú szerzetesi elveiknek hódolnak, csak 
azért, hogy az Ur szőlőjében a nők igazi emanczipáczió-
jának, a keresztény nő eszményi tökéletességeért dol-
goznak. 

3. Kimondja a kongresszus, hogy az alsóbb néposz-
tályban mindinkább terjedő demoralizáczióval szemben 
védgátul a nevelés szervezetében sürgősen oly iskolák 
emelendők, melyek a magyar társadalom javára az erköl-
csi nevelés és közegészségi oktatás tényezőiül szerepel-
jenek. 

12 Tennivalók a kath. középiskolákban. 
Előadó: Erdélyi Károly dr, főgymn. igazgató. 

13. A főiskolák katholikus ifjúsága. 
Előadó : Glattfelder Gyula dr, a Szent Imre-egylet 

elnöke. 
Határozat. 

Az Országos Katholikus Nagygyűlés kimondja : 
1. hogy szükségesnek tartja minden főiskolai város-

ban katholikus ifjúsági egylet létesítését s ezeknek egy 
országos szövetségben való egyesítését, mira nézve a kez-
deményezést a Budapesti Szent-Imre-önképző-egylettől 
várja ; 

2. szükségét látja, hogy a főiskolai ifjúságot vallásos 
és tudományos konterencziák, lelki gyakorlatok, Míria-
kongregácziók alapítása által hitében és erkölcseiben meg-
erősítsék s ennek keresztülvitelét bizalommal kéri a főis-
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kolai városok theologiai és középiskolai hittanáraitól, 
valamint lelkészkedő és szerzetes papságától; 

3. szükségesnek tartja, főiskolai katholikus interná-
tusok létesítését, úgy a keresztény Kharitasz, mint a ke-
resztény nevelés szempontjából ; helyeslő figyelemmel kiséri 
az erre irányuló kezdeményezést s kérelemel fordul a 
magyar katholikus közönséghez, a fő- és alsó papsághoz, 
a katholikus körökhöz és egyesületekhez, hogy anyagi és 
erkölcsi támogatásukkal e czél keresztülvitelét lehetségessé 
tegyék. 

14. Katholikus egyetem. 

Előadő : Mihály fi Ákos dr. 

Határosat. 
Az Országos Kath. Nagygyűlés a magyar kath. 

intelligenczia megmentésére egy katholikus egyetem fel-
állítását szükségesnek és elodázbatatlannak tartja. Ez okból 
felkéri a Nmélt. Püspöki kart, hogy még e jubiláris esz-
tendőben egy kath. egyetemet építő bizottságot kinevezni 
kegyeskedjék, a mely a kath. egyetem érdekében országos 
mozgalmat indítson s egyáltalában e nagy mű mielőbbi 
megalkotásán fáradozzék. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Rómában a zarándokok számának oly arányú növe-

kedését várják az őszi hónapokra, hogy a szent atya, 
Vannutelli Szerafin biboros főpenitencziárius kérésére, min-
den oly római kanonokot és javadalmas papot, ki a jubi-
leumi év bátralevő ideje alatt a zarándokok gyónásának 
kihallgatására szenteli rendelkezésére álló idejét, „pro die-
bus et horis", a breviáriumnak kórusban való végzése alól 
fölmentett. 

— Katholikus kongresszusok. Az olasz katholikusok 
Rómában, a német katholikusok Bonnban csaknem egy-
idejűleg a horvát katholikusok zágrábi nagygyűlésével 
tartják ezidei, az olaszok 18 ik, a németek 52 ik kon-
gresszusukat. A zágrábi kongressszuson testté vált az 
összes délszláv katholikusok egyesülése, az olasz katho-
likusok 18-ik nagygyűlésének súlyt ad az, hogy Rómában, 
a Seminarium Romanum falai közt, Respighi biboros, ő 
szentsége püspök-helyettese védnöksége alatt ülésez. A 
német katholikusok nagygyűlése mint óriás, mint nagy-
hatalom halad félszázad munkájával készített áldásos 
utján. A horvát kath. kongresszusnak 1200 Zágrábon 
kivül lakó tagja volt. 

— Egyházi hirek. Schlauch Lőrincz dr bibornok 
püspök ur néhány napra székvárosából Budapestre, jött 
fel, Hidasy Kornél püspök ur Emsből székvárosába érke-
zett vissza. Messlényi Gyula püspök ur egészségi állapota 
javult. Vinkler József cz. püspök nagyváradi nagyprépost 
ur a most lefolyt papi lelki szentgyakorlatok alkalmából 
jgOOOO koronás alapítványt tett templomi és iskolai czélokra. 

Kazáron a rozsnyói egyházmegyében uj templomot szen-
telt fel Kovács Nándor apát esperesplebános. 

— Az „Osservatore Romano" már harmadszor 
foglalkozik a fényesen sikerült esztergomi jubiláris ünnep-
ségekkel. Most a „Voce délia Verità" kimerítő leírását 
közli, melyben igazi magyar lelkesedéssel van tudtára adva 
a katholikus világnak, hogy mi történt Esztergomban. 
„Le sue (Esztergom) feste centennarie di quest' anno 
faranno sicuramente epoea negli annali deli' Ungheria," 
mondja a tudósító befejezésül. 

— Tibetből fölöttébb örvendetes hír érkezett. Mig 
Kínában üldözik és öldösik a keresztényeket, a tibeti 
lama vallási szabadságot hirdetett ki s megszüntette a 
tibetiek halálbüntetését, ha a keresztény vallásra térnek 
által. Spiritus Dei spirat ubi vult. 

— A magyar kath. sajtó köréből. A „Nyitramegyei 
Szemle" szerkesztőségében változás történt. Más oldalú 
nagy elfoglaltsága miatt kilépett a szerkesztőségből dr Dudek 
János, kinek helyét a szerkesztőségben dr Francisy Lajos 
foglalta el. Dudek János fényes tolla nem fog ezután sem 
tétlenül heverni, az uj szerkesztőtárs pedig már szintén 
begyakorlott mester a katholikus irodalom mívelése terén. 
Üdvözlet a jeles nyitrai, kath. sajtó-körnek ! 

— Hány zsidó van a világon. A Londonban minden 
esztendőben megjelenő Statesmann's Year Book czi-
mű statisztikai évkönyv szerint a zsidók eloszlása a föld 
kerekségén a következő: Nagy-Brittania és Írország (Lon-
don nélkül) 25.700, London 67.000, India 19.194, Fok-
föld 3900, Üj-Dél-Wales 5484, Queensland 809, Dél-
Ausztrália 840, Tasmania 84, Victoria 6459, Nyugat-
Ausztrália 62, Abesszínia 140.000, Argentína 7000, 
Ausztria 1,143.000, Magyarország 1,000.000, Belgium 
4000, Dánia 4080, Francziaország 206.580, Tunis 45.000, 
Németország 567.000, Görögország 5192, Olaszország 
38.000, Luxenburg 1054, Marokko 150.000, Hollandia 
12.775, Oranje 113, Perzsia 35.000, Peru 498, Románia 
300.000, Portugália 1000, Oroszország 3,000.000, Szerbia 
4652, Transzval 10.000, Spanyolország 402, Svéd- és Nor-
végország 3402, Svájcz 8069, Törökország 500.000, Bul-
gária 28.307, Egyptom 25.000, Arábia 25.000, észak-
amerikai Egyesült-Államok 130.496. 

— A nazarénusok ügyében a magyar honvéd- és 
igazságügyi ministeriumok között tárgyalások folynak. A 
besorozott nazarénus katonák sorban megtagadják a 
fegyverszolgálatot s nincs mód benne, hogy eddig rá 
lehetett volna őket birni kötelességök teljesítésére. A 
szegedi katonai fogház fegyenczeinek száma minden évben 
szaporodik. Ennek a bajnak orvoslásáról tanácskozik a 
két magyar ministerium. 

t A magyar cziszterczi rendet nagy veszteség érte. 
Legkiválóbb tagjainak egyike, Incsédy Dénes, a pécsi fő-
gymnasium igazgatója tegnapelőtt elhunyt. Egerben szüle-
tett s Pécsett 1865. óta működött az ifjúság nevelése terén 
országos hirt s tiszteletet szerezve nevének. Breviariumos 
pap volt. Az ö. v. f. n. 

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

Budapest, 1900. 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 
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IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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Egyesületí élet és Köztevékenység. — Vegyesek. 

katholikus egyház 
és 

az emberiség czélja. 
— Ir ta : P. Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

3. Lá t tuk t e h á t az eddigiekben, hogy vét-
keink okozták Krisztus szenvedését és ha lá lá t ; 
de vájjon a bűn volt-e az egyedüli ok? Nem 
akar t -e a megfeszi tet t Is tenember a bűn kiengesz-
telése által egy sokkal magasabb czélt elérni, 
mely már eredetileg szándékában vala? 

Is tennek első te rvé t Ádám a paradicsomban 
elkövetet t bűne ál tal semmivé te t te , Ádám alá 
bukot t a természetfölöt t i czél magaslatáról, melyre 
Isten az emberiséget fölemelte, — Isten műve 
szét rombol ta tot t . De már azon pi l lanatban, mely-
ben Ádám az emberi nemet romlásba sodorta, 
Isten egy másik ember t rendel t újból való föl-
emelésére, ki az isteni t e rve t ismét folytassa s 
az isteni művet e terv szerint helyreállitsa. Min-
den, mi bennünket veszedelembe döntöt t , jobbra 
forduljon : u j Adám, u j Éva és uj angyal legyen ; 
egy uj fának, a kereszt fá jának uj gyümölcse 
minden rosszat megsemmisítsen, ami t a t i l t o t t 

gyümölcs okozott.*) S ezen uj Ádám Jézus Krisz-
tusban je lent meg. Az első Adám után az egész 
emberi nem hanyat lásnak indult , mely a végén 
romlással fenyegete t t , — a második Ádám, Jézus 
Krisztus, mint kereszt-áldozat, megengeszteli az 
eredeti baj t , á t lyukasz to t t kezeivel f en t a r t j a a 
sülyedő világot s i smét természetfölötti rendel-
te tése felé vezeti. Ez a nagy titok a keresztre-
feszitett Istenemberben s ez a kereszten mondot t a 
szavának je lentősége: Beteljesedett! — Kössük le, 
kedves hallgatóim, figyelmünket s t a r t suk távol 
minden szórakozástól, m e r t ezen elmélkedés 
alkalmas arra, hogy mély pi l lantást vessünk ugy 
az egyháznak, min t a j e lenkornak életébe! 

Ádám volt a természetes teremtésnek, világ-
nak középpontja , a ty j a ós feje a természetes és 
bukot t nemnek ; — Jézus Krisztus, az u j Ádám 
pedig a mindenségnek emberré l e t t egysége 
Istennel, a ty ja és feje a megvá l to t t aknak . Az 
ellenmondás, mely bennünk van és az önzés, 
mely az emberek közt levő széthúzásnak gyökere, 
— bizonyságok arra, hogy mindnyájan egyek 
voltunk Ádámban, s hogy mi voltunk azok, kik 
benne vétkeztünk s halandóvá le t tünk. Ám Jézus 
Krisztusban, a második Ádámban, uj egységet 
ünnepelünk, az Is ten-emberben az is teni és 
emberi te rmészet egy személyben egyesült, hogy 

Lásd: Bossuet Elévat. 8. sem. 3. elév. 
18 
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á l ta la a kereszten az embereknek egyesülése 
Istennel helyreáll í t tassák.2) Az Ádámban való 
egységünk által elvesztettük eredeti hármas egy-
ségünket, önmagunkkal, ember társa inkkal és Isten-
nel, minden tekin te tben meghasonlot tunk ; a 
Jézus Krisztusban való egység ál tal pedig e hár-
mas egységet visszanyertük ós az egész te rmé-
szet megvál tását ünnepeli. — Ez a kereszt-áldo-
zat jelentősége. Ott a kereszten az Istenember 
a világot megváltotta s csak ő t ehe t t e ezt töké-
letesen, ő ró t ta le t a r tozásunkat s igy minden 
ember t ismét kiengesztelt Istennel. Mondom: csak 
o t ehe t te ezt tökéletesen, mer t a bűn, mondja 
szent Tamás, 3) bizonyos t ek in te tben végtelen 
gonoszság, mivel Is tennek végtelen felsége ellen 
irányul, a sértés nagyságát pedig a megsér te t t 
személy méltóságához képest Í tél jük meg. Ha 
már most ez végtelen, ugy a sértés tökéletes 
elégtételére is csupán egy végtelen hatású t e t t 
képes, következőleg ember nem. Amit azonban 
egyetlen ember, sőt az egész emberiség sem 
volt képes megtenni , azt tú láradó módon meg-
cselekedte az Istenember, kinek szent embersége, 
az Is tennel való személyes egyesülése ál tal vég-
telen érdemében részt vett . Jézus Krisztus, az 
egy Is tenember, volt t ehá t a végtelen tar tozás-
nak végtelen vá l t ságdi ja! — De mi következik 
ebből? Nincs Jézus Krisztusnak joga hozzánk a 
megváltás műve következtében1? — Első beszé-
dünkben l á t t ak , hogy Isten az ura a világnak 
és minden embernek, mer t o a t e remtő mi pedig 
t e remtménye i vagyunk. Jelen beszédünk első 
részében pedig azon végczélra való meg nem 
érdemlet t h iva tásunkat vizsgáltuk, mely egyedül 
Is tennek természetes. A bűn által elváltunk 
Istentől és pedig elszakadtunk Tőle nem csak 
amennyiben a természet fö löt t i rendnek, hanem 
egyút ta l amennyiben a természetes rendnek is 
szerzője, alapelve ő ; a bűn ál ta lában elszakít 
Istentől. Isten meghagyha to t t volna bennünket 
ez ál lapotban, és örökre megve the te t t volna 
minket, valamint a bukot t angyalt sem kímélte. 
De mégis meg akar t bocsátani az embernek oly 
fe l té te l alat t , hogy tökéletes e légtétel t nyer. A 
második isteni személy emberré let t és emberi-
sége által, mely vele egy személyben egyesült, 

2) S Hilarius ia ep. ad Epkes. nro. 15, S. J . Damasc. 
serm. íq nativ. b. Mar. Virg. 

3) 3. p. q. 1. a. 2. ad 2. és Schäzler, Das Dogma 
von der Menschwerdung Gottes 299. 1. 

tökéletes e légtétel t nyúj to t t . Vájjon ezen Isten-
ember nem ujjáteremtöje az emberiségnek1? Meg-
váltás nélkül az örök halál marta lékaivá le t tünk 
volna — s ime Jézus Krisztus kereszthalála á l ta l 
ismét élethez j u t t a t minke t ; kiestünk azon jogunk-
ból, hogy Is ten t lényegében láthassuk, — s ime 
Jézus Krisztus újból megszerzi azt számunkra. 
Igy t e h á t nem Jézus Krisztus-e szerzője létünk-
nek és üdvünknek s következőleg az emberiség-
nek u j já te remtöje? Valóban, ő az s azért mondja 
a nemzetek apos to la 4 ) : „Jézus Krisztus lett az 
uj szövetség közbenjárója, hogy halálát közbevetvén 
ama törvényszegések váltságául, melyek az előbbi 
szövetség alatt történtek, a hivatottak a végnélküli 
örökség igéretét elnyerjékÉs ha Jézus Krisztus 
az emberiség uj já teremtöje , mi következik ebből1? 
Az, hogy Krisztusnak kell uralkodnia mindenek 
fölött. Mint Isten úgyis Ura minden t e remtmény-
nek; de mint ember különösen Ura az emberek-
nek, mivel szent emberisége által a bűntől és 
halál tól őket megvá l to t ta s emberi természeté-
nek munkássága ál tal üdvösségüknek szerzője let t . 
Igen, Krisztusnak mindenekfölött kell uralkodnia, 
mi az ő tula jdona vagyunk, hiszen szentséges 
vére á l ta l ve t t meg. 

De ta lán ezzel az utolsó következte tés t von-
tuk le? Nem; van még egy, mely az előbbieknek 
min tegy koronája , s mely a szemlélő előt t az 
igazságoknak egész világát t á r j a fe l : Az egész embe-
riség Krisztushoz vezéreltetik; Jézus Krisztus az 
egész mindenségnek végczélja. 

Ez fontos jelentőségű igazság. S ta lán nincs 
igy? Ennek bizonyságául, kedves hallgatóim, 
h iva tkozha tnám arra, hogy — valamint az egész 
alsóbbrendű világ az ember véget t t e remte te t t , 
mivel a legjelesebb t e remtmény a földön, ép ugy 
az egész mindenség az emberekkel együt t Krisz-
tusért van, mer t ő az Is tenember, a legjelesebb 
olyannyira, hogy vele szemben minden elenyésző ; 
ám — ugy hisszük, előbbi magyarázatunk jobban 
ér thetővé teszi t á rgyunkat . Jézus Krisztus szent 
emberisége által minden ember üdvösségének szer-
zője lett; mivel azonban Krisztusban az ember 
egy személyben egyesült azzal, kinek t iszta látá-
sán alapul minden eszes t e remtménynek vég-
czélja, azért ily értelemben is minden ember 
Jézus Krisztusban bi r ja végczélját. Szent ember-
sége a hid s az egyedüli u t istenségéhez. 0 maga 
m o n d o t t a : „Senki sem jő az Atyához, hanem 

4) Zsid. 9, 15. v. ö. ugyanott 2, 10. 
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csak énáltalam." 5) Az emberek t e h á t üdösségüket 
csupán Krisztusban talál ják fel. 0, mivel czélja 
az egész mindenségnek, egyút ta l kezdete és vége 
is annak . 6 ) Am ha kezdete és vége a világnak, 
akkor Krisztusra való tek in te t te l kell kormá-
nyoztatnia , vagy helyesebben Jézus Krisztus a 
világtörténelem középpontja, mer t minden moz-
gásának ós fejlődésének, minden létezendőnek és 
megtör tén tnek ő a czélja. 

(Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

I r t a : dr BosóJcy Alajos. 
(Folytatás.) 

Tudvalevő dolog, hogy minden hitujító a maga tanait 
tar t ja igaziaknak s azt a vallást, melyet ő saját nézete 
szerint „megtisztított", megbamisítottnak. Igy tettek az 5. 
századbeli hitujítók is, kik magukat kiválóan igaz keresz-
tényeknek tartották és nevezték. Theodosius ezt nem 
tűrte s ennek kifejezést is adott egy külön rendeletben 
(435.). Miután Nestorius, a legképtelenebb babona szerzője 
elitéltetett, az ő követőit is nevének hasonló bélyegével 
rendelte megjelöltetni, nehogy a „keresztény" névvel visz-
szaéljenek. A mint — úgymond a császár — az arianusok 
boldog emlékű Konstantinnak egyik törvénye értelmében 
Ariusról, a porphyrianusok hitetlenségök hasonlósága miatt 
Porphyriusról neveztettek el, épp ugy hadd nevezzék el 
Nestorius istentelen felekezetének követőit mindenütt nes-
torianusoknak, hogy a kinek bűnét Isten elhagyásában 
utánozták, joggal viseljék az ő nevét is. Senki se meré-
szelje a gyalázatos és istentagadó Nestoriusnak könyveit, 
melyek az igazhivők tiszteletreméltó közönsége és az ephe-
susi szent zsinat határozmányai ellen irvák, birni, avagy 
elolvasni vagy lemásolni ; sőt ellenkezőleg ezeket a köny-
veket mindenütt szorgosan ki kell kutatni és nyilvánosan 
elégetni. Vallási beszélgetés közben senki se említse a 
fentebbi nevet vagy adjon alkalmat reá, hogy ezen köny-
vek fölött, az ő házánál, a városban, vagy falun, vagy a 
külvárosban nyilvánosan vagy titokban beszélgessenek vagy 
e czélból összejöveteleket tartsanak. Minden ilyen gyüle-
kezet meg van tiltva, s ki e törvényt megszegi, jószágainak 
elkoboztatásával lakol.x) 

Azon több ízben hangoztatott elv, egy legyen a ka-
tholikus isteni tisztelet, egy az üdvösség, egy a szenthá-
romság," 2) arra indította a császárokat, hogy az orthodox 
kath. tan épsége fölött őrködjenek. Igaz, hogy evvel az 
államhatalom szorosan vett egyházi belügybe avatkozott, 

5) János 14, 6. 
6) A végesei nemcsak az utolsó, hanem az első is ; 

az, amelyet utoljára érünk el, de először is törekszünk 
rá s a mely miatt történik minden. 

U. o. a 66. (egyszersmind utolsó) törvény ebben a czimben. 
) Lásd a 16. könyv 6, czimének 1. törvényét. 

de hát ez is csak egyik folyománya volt a kath. vallás 
államvallássá proclamáltatásának, az egyház meg szívesen 
fogadta, sőt el is várta az államhatalomtól ezt a hathatós 
támogatást, abban az időben pedig még csiráját sem lehet 
felfödözni azoknak az elméleteknek, melyek a közép- és 
újkorban az egyházi és az állami hatalom egymáshoz való 
viszonya és ennek a viszonynak szabályozása tekintetében 
kifejlődtek. Innen van, hogy a császárok nemcsak a pogá-
nyokat és az eretnekeket, a kereszténységnek nyilt kűl-
ellenségeit vették üldözőbe, hanem a legkeményebb bün-
tetésekkel sújtották az ujr alter esztelést és a schismát is, 
mint az egyháznak titkos belellenségek támadására alkal-
mas melegágyat. Valentinianus és Valeus császároknak 
egyik törvénye (373.) azt bizonyítja,3) hogy az ujrakeresz-
telés abususa még az egyház kebelébe is beférkőzött, mert 
az imént mondott törvény azt az egyházi elöljárót, ki a 
keresztség szentségét tilos bitorlással ismétli s a fennálló 
parancsok ellenére ezt a kegyelmet ismétlés által megfer-
tőzteti, a papságra érdemetlennek itéli. Arcadius, Honorius, 
és Theodosius császárok pedig egy harminczkét évvel 
később (405.) kibocsátott törvényökben 4) kimondják, hogy 
az ujrakeresztelőknek az igazi útról letérő tévelyét nem 
tűrik. De a karhatalom itt is makacs ellentállásra talált. 
Az ujrakeresztelők felekezetbe egyesültek, mely, nehogy 
eretnekségnek neveztessék, a szakadás (schisma) nevét 
választotta; ki akarták kerülni a büntetést anélkül , hogy 
az ujrakereszteléssel fel kellett volna hagyniok. De szá-
mításukban csalódtak. Az ujrakeresztelés szigorúan eltil-
tatott és a tettesek keményen megbüntettettek. Miként a 
dogmatizáló császárok rendeletökben mondják, nyilván az 
ismételt bűnbocsánat hiu reménye csábította az embereket, 
könnyű ugyanis reábeszélni a ^bűnösöket, hogy a már egy-
szer megnyert bűnbocsánatot újra megnyerhetik, mint, ha 
másodszor meg lehetne engedni, nem volna belátható, miért 
kellene harmadszor megtagadni ; ámde bűnös vakmerőség, 
eltérni az evangéliumok s az apostolok, valamint a sz. 
hagyomány tanításától és oly embereket, kik az Isten 
működése által egyszer már megtisztíttattak, a szent szer-
tartás durva megvetésével profán módon újra megkeresz-
telni és az ismételt keresztelés által nem megtisztítani, 
hanem inkább megfertőztetni. A kiről kitűnt, hogy magát 
újra megkereszteltette, vagyonának elkobzásával lakolt, de 
a bűnösnek ártatlan fiai, ha a kath. vallásra visszatértek, 
az elkobzott atyai vagyont visszakapták. A ház vagy a 
telek, a hol a szentségtörés megtörtént, a fiskus javaiba 
bekebeleztetett, a jelen volt tulajdonos, ha a cselekményt 
meg nem akadályozta, becstelenséggel és életfogytiglani 
száműzetéssel sújtatott ; a gaztett elkövetői ólomgolyós 
ostorral megvesszőztettek, a saját beleegyezésökkel ú j ra 
megkeresztelt egyének, hacsak átkos tévelyöket az igaz 
hithez való visszatérésök által jóvá nem tették, elvesztették 
végrendelkezési és vagyonszerzési képességűket, a hely-
tartók éa városi elöljárók, a kik ilyen bűntettek elől sze-
met hunytak, husz arany pénzbirsággal büntet tet tek5) 
Utóbb pedig (413.) nyilván azért, mert ezen büntetések 
elégteleneknek bizonyultak, az uira keresztelő is, meg a 

3) Lásd a 16. könyv 6. czimének 1. törvényét. 
4) U. o. a 4. törvény. 
5) U. o. a 4. és 5. törvények. 

21* 
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beszámításképes állapotban magát újra megkereszteltetni 
engedő is halállal sújtattak.6) 

Szánalommal párosult szigorral léptek föl a keresz-
tény császárok a hithagy óh ellen. A pogány vallásra áttért 
keresztények, kik a szent bitet, melyet Istennek fogadtak, 
megszegték, a sz. keresztséget megfertőztették, a sz. tit-
kokat elárulták, elvesztik végrendelkezési és öröklési ké-
pességűket, tanúskodásra nem bocsáttatnak, az emberekkel 
való érintkezésből teljesen kizáratnak. Száműzetéssel csak 
azért nem büntettetnek, mert a császárok keményebb bün-
tetésnek tartják rájok nézve, hogy emberek között kell 
élniök, kiknek közbenjárását mindenha nélkülözni kényte-
lenek, mert soha sem léphetnek vissza előbbi viszonyaikba, 
sem megbánás által bűnüket, melynél súlyosabbat már kép-
zelni sem lehet, jóvá nem tehetik, sem semmiféle ürü-
gyekkel és mentségekkel nem takargathatják, sem semmi-
féle hazug áltatásokkal nem igazolhatják vagy szépítget-
hetik. Még az elbukottakat és tévelygőket meg lehet 
menteni, addig az elveszetteken, s ilyenek a hithagyók, 
semmiféle vezekléssel, mely más bűntetteknél használni 
szokott, nem lehet segíteni.7) Kik akár születésnél fogva, 
akár adományozás folytán bizonyos méltóság birtokában 
vannak, hithagyás esetén elvesztik s örökös becstelenséggel 
sújtatnak és még a legeslegutolsó néposztályhoz sem szá-
míttatnak, mert mit is keresnének ezek az emberek között, 
midőn ők maguk gyalázatos és halálthozó szándékkal az 
igaz hit ösvényéről letérve, vaksággal megverve, a szent 
vallást és kegyszereit megvetve, magukat pogányáldoza-
toknak engedik át s a közösség kedvességét kerülve az 
emberektől visszavonultak?8) Vagyonúkban csak apjuk, 
anyjuk, testvéreik, gyermekeik és unokáik örökölhessenek, 
feltéve, hogy ezek keresztények maradnak.9) Azt, hogy 
a pogányokhoz átpártolt, még öt év múlva a hithagyó 
halála után is szabad per utján bebizonyítani,10) habár 
életében ilyen gyanú ellene föl sem merült volna, s ha a 
vád igaznak bizonyul, ajándékai és végrendelete elvesztik 
érvényüket. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Ungvár, szept. 9. Lelki sz. gyakorlatok. — 
Isten dicsőitésének, imádásának az emberi sziv és 

lélek megszentelésének általános, világegyetemes harmó-
niájába — a papi lelkigyakorlatok megtartásába a mun-
kácsi egyházmegye is beolvad. 

A megyés püspök úr, Firczák Gyula ő méltóságá-
nak mondunk ezért szívbeli forró és mély hálát. Az ő 
fenkölt magas szelleme és magasztos lelkülete terem-
tette meg azokat közöttünk. Azoknak boldogító és ke-
gyelemteljes ragyogós napját az ő atyai gondoskodása 
keltette fel először, ősi egyházmegyénk ege fölött. 

A lelkigyakorlatok az ungvári papnevelő kápolnájá-
ban tartattak meg. 

F. hó 4-én este 6 órakor kezdődtek és 8-án a szé-

6) U. o. a 6. és 7. törvények. 
7) U. o. a 18. könyv 7. czim. az 1. 2. 4. 6. törvények. 
8) U. o. az 5. törvény. 
9) U. o. a 7. törvény. 
10) U. o. a 3. és 7. törvény. 

kesegyházban püspöki nagy szentmisével, concelebratio és 
püspöki allocutióval záródtak be. 

A lelkigyakorlatok sorrendje a következő volt: 
Szeptember 4-én : 

D. u. 6 órakor: Püspök ur ő méltóságának atyai 
felhivó és buzdító szózata után 3-szor elénekeltetik a 
„Veni Sancte" kezdetűének. Meditatio. A boldogságos és 
szeplőtelen Szűz Mária dicsőítése a megfelelő versekkel. 
(Molitvoszlov 134. 1.) 

Este Y28 órakor: Vacsora, alatta lelki olvasmány, 
vacsora után a legméltóságosabb Oltáriszentség imádása. 
Szabad idő. 

Este 7 2 9 órakor : Esteli imádság. Lelkiismereti 
vizsgálat a kápolnában. Lefekvés. 

Szeptember 5. és 6-án : 
Reggel 6 órakor : Felkelés, ^^l-kor reggeli imádság 

és pedig a Molitvoszlovból a papi utrenyei imák. Medi-
tatio. Utána olvasott sz. mise a kápolnában, mely alatt a 
főbb miseénekek énekeltetnek. 

D. e. 9 órakor: Reggelizés. 
D. e. V2IO órakor : I. és III. Hora. A zsoltárok a 

kápolna jobb és baloldalán ülők által felváltva fennhan-
gon és tagoltan olvastatnak, a tropárok és kondákok 
pedig énekeltetnek. 

D. e. 10 órakor : Meditatio. Utána magán elmélke-
dés a kápolnában. Szabad idő. 

D. e. 12 órakor: A boldogságos és szeplőtelen Szűz 
Mária dicsőítése a már említett módon. Lelkiismereti vizs-
gálat a megtartandó generalis szt. gyónáshoz. 

D. u. 1/21 órakor: Ebéd, ebéd alatt lelki olvasmány, 
utána a legméltóságosabb Oltáriszentség imádása. Sza-
bad idő. 

D. u. 1 /23 órakor : A VI. és IX. Hora végzése. Ve-
csernyei papi imák. Consideratio. Szabad idő. 

D. u. 7 25 órakor : A Boldogságos Szűz Anya dicsői-
tésének officiuma. Szabad idő. 

D. u. 1/26 órakor: Meditatio. Utána magán elmél-
kedés. 

Este 7 órakor: A boldogságos és szeplőtelen Szűz 
Mária dicsőítése. 

Este l /28 órakor : Vacsora s alatta lelki olvasmány. 
A legméltóságosabb Oltáriszentség imádása. Szabad idő. 

Este y29 órakor : Esteli imádság. Lelkiismereti 
vizsgálat. Lefekvés. 

Szeptember 7-én : 
Délelőtt minden ugy, mint 5. és 6-án d. e. 
D. u. 2 órakor: VI. és IX. Hora. Vecsernyi papi 

imák. Meditatio. Ezután szt. gyónás a székesegyházban. 
D. u. 6 órakor: Meditatio. 
Este 7 órakor : A boldogságos és szeplőtelen Szűz 

Mária dicsőítése. 
Este Y28 órakor : Vacsora, utána a legméltóságo-

sabb Oltáriszentség imádása. 
Este ^/29 órakor : Esteli ima. Lelkiismereti vizsgá-

lat. Lefekvés. 
Szeptember 8-án: 

Reggel 6 órakor: Fölkelés. 
Reggel 7*7 órakor: Reggeli imádság. Meditatio. 
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Reggel xj<$ órakor : Püspöki ünnepélyes szfc. mise 
Concelebrálással a székesegyházban. Az amboni ima után 
körmenet a templom körül 1-szer; az előirt énekekkel. 
A körmenet után ünnepélyes Te Deum püspöki allocutio 
s ezután hálaadó Ekteniák. 

D. e. 7212 órakor: A káptalani nagyprépost ur ve-
zetése mellett tisztelgés püspök ur ő méltóságánál. 

Jegyzet. 
I. Püspök ur ő méltóságával szeptember hó 8-án a 

székesegyházban a ftdő káptalan és a kijelölendő áldozó 
papok concelebrálnak. A kik a concelebrálásban részt 
nem vesznek, azok egyházi ruhába felöltözve, a szt. mise 
alatt a szentélyben foglalnak helyet és more laicorum 
járulnak a sz. áldozáshoz. 

II. A szent gyakorlatok tartama alatt a legszigorúbb 
csend tartandó be, mert azok szent gyümölcsét csakis a 
csend lelkiismeretes betartása biztosítja. 

III. A szent gyakorlatok tartama alatt az azokon 
résztvevőknek a városba kimenni, avagy az utczákon jár-
kálni tiltva van, éppen igy a látogatók fogadása sincs 
megengedve. 

Ungvárott, 1900. évi szeptember hó 3-án. 
Püspöki iroda. 

Összesen 80-an pap vett azokon részt. Püspökünk ő 
méltósága elejétől kezdve végig jelen volt azokon, reggel 
Va7 este 7 óráig a papnevelő kápolnájában volt. A szent 
gyónás is e kápolnában ment végbe. Először a püspök ur 
ő méltósága járult az isteni irgalom és kegyelem e leg-
szentebb királyi székéhez és utána a papság. 

A szent gyakorlatok vezetője főt. Riesz Ferencz 
Jézustársasági atya volt. A szó legigazabb és legnemesebb 
értelmében magához bilincselt és azáltal Istenhez emelt 
mindnyájunkat. 

Töredelmes szivvel és lélekkel hallgattuk az ajkairól 
elhangzott meditatiókat és consideratiókat. Igazi és őrző 
angyalunk volt e szent napokban, csak Istennek hivatott 
embere kezelheti oly remekül a beszéd varázserejét a mint 
azt ő kezelte körünkben. Nem is volt szem közöttünk, a 
mely azoknak hatása alatt könybe ne lábadt volna. A lelki 
báj és fenséges szépség csak ugy ömlött ajkairól és mind-
nyájunk szivében derült fényt és világosságot fakasztott. 
Isten szent és bő áldását imázzuk ezért reá. A mig csak 
élni fogunk, drága és magasztos emléke mindig virágozni 
fog közöttünk. 

A nagy szent mise után a pnpság Jakovics János 
nagy-prépost vezetése mellett a püspök ő méltóságánál 
köszönő és hálaadó hódolatát nyilvánította és ugyanezt 
tette ft. Riesz Ferencz atyánál is. Istenem, hatalmas jó 
Istenem. Hozzád emeljük szivünket és lelkünket és a nyert 
kegyelmi állapot erejével buzgón kérünk és imázunk Tége-
det, áldd és szenteld meg Püspök atyánkat, hogy a meg-
kezdett szent dolgot a Te dicsőségedre és mindnyájunk 
örök boldogságára melynél hosszasabban folytathassa e 
földön ! 

Bécs, szept. 1. Kinek van legtöbb könyv a birto-
kában? — (Vége.) 

A könyvszeretet nagyságának aránya papság és 

„felvilágosodottság" közt mindezzel még nincs teljesen 
megállapítva. Egyéb körülményeket is tekintetbe kell itt 
még venni, mindenekelőtt azt a vakbuzgóságot, melylyel 
a kolostorok el- és kirablói a zárdák könyvkincsének el-
pusztításában kifejtettek. A „liberális" II. József császár 
Bécsben valóságos rögtönitélő bíróságot állított fel a 
könyvek ellen. Némely helyen ugyanis, a könyvrablás 
helyén elkövetett pazarlás daczára, az elrablott könyvek 
oly tömegekben kerültek vásárra, hogy a tudományosdit 
játszó könyvrablók nem tudtak mit tenni a nagy kínálattal. 
Kiváló példa e tekintetben Grácz városa. Az ottani lyceumi 
könyvtárba József császár 30 kolostori könyvtár beszállí-
tását rendelte el. Itt tehát 42,000 kötet jezsuita könyv 
torlódott össze, 7 szobában, 30,000 kötet benediktinus 
könyv 270 ládában csak St. Lambrechtből, 103 hordó könyv 
a neuburgi cziszterczi kolostorból és 72 hosszú „ferslóg* 
tele könyvvel a stainzi kanonokrendi kolostorból. 

A könyvügyi rögtönitélő bíróságnak rettenthetetlen 
és rettenetes feje a híres van Swieten orvos volt, a ki a 
kéziratok és incunabulák becséhez ugy értett, mint hajdú 
a harangöntésbez. Mint elnöke az udvari közoktatásügyi 
bizottságnak (dédapja a csász. kir. kultusministeriumoknak) 
1786. ápr. 3-án Eisenbart doktorhoz azt a rendeletet 
intézte, hogy : „mindent el kell távolítani, a mi csak kép-
zelgést és tudós képmutatást képvisel. Könyvek, melyeknek 
nincs más értékök, mint hogy némely bibliographus talá-
lomra ritkaságnak nevezte, régi kiadások a 14. századból 
és a mi ehhez hasonló, egy-egy egyetemi könyvtár számára 
kétes becsű dolgok.11 Ezzel az ítélettel, mely Omár kalifának 
az alexandriai könyvtár fölött kimondott halálos Ítélete 
mellett méltóan megállja a sarat, a könyvpusztító irodalmi 
banda számára ki volt adva a jelszó oly könyvpusztításokra, 
melyhez csak az u. n. reformáczió elején szervezett kép-
irtás állítható párba. zE az oka, a miért az osztrák állami 
könyvtárak régi könyvekben, kivált incunabulákban, 15. 
század előtti kiadványokban annyira szegények. 

T Á R C Z A . 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 
Irta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

De mielőtt a tulajdonképeni paradicsom tárgyalásába 
fognánk, mielőtt az egymást hi ven szeretőkkel az ég felé 
emelkednénk, mely után szív s lélek egyaránt áhítozik s 
melyet az ember csak önmagát ámítva mer megtagadni, 
egyes megjegyzéseket kell tennem — a többiek megértése 
czéljából. — Dante a mennyországot, egyrészt a könnyebb 
megértés és a hely felséges volta miatt, tehát szükség-
szerűen, másrészt a korában erős alapon álló ptolemaeusi 
világnézet szerint, a különböző csillagokba helyezte el : 
pedig tudjuk, hogy az egyház tanítása szerint a menny-
ország a lelkek egy oly boldog állapota, tehát nem hely, 
melyben Istent szinről-szinre láthatják s vele örökre 
egyesülhetnek. Tehát ellenkezésbe jutott volna Dante, a 
vallásos költő, az egyházzal? Nem! Lényegileg megtar-
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totta ő is az egyház tanítását, de külsőleg saját czéljai-
nak megfelelően alakította át a mennyországot, ez által 
remélvén sok kétes theologiai s astrologiai tételt kimagya-
rázhatni, Tehát egész helyesen járt el, midőn a sphaerák 
csodálatos zenéjét összefüggésbe hozta az örök boldog-
sággal s a lelki gyönyörrel. Érdekes, hogy Dantenak 
már a XIV. században volt annyi ismerete a csillagok 
távolságát a földtől illetőleg, a mennyi csak századokkal 
később jutott az általános tudós világ birtokába. Igy 
hozzánk legközelebb állónak a Holdat veszi, azután sor-
ban a többi égi testet. Ezek előre bocsájtása után már 
baléphetünk az „Édenkert"-be, a szentélybe. 

Dante felfrissülve a látottakon s látandókon, Beat-
rice mellé áll, ki az ő művében „az isteni bölcseség és 
kegyelem symboluma," mig Vergilius csak a tudomá-
nyosság jelképe volt. Dantenak szüksége volt a paradi-
csomban Beatricera, mert itt már a hitigazságok tenge-
rébe mélyed s már csak egy tisztán látó isteni böícseség-
től áthatott elme, képes a netaláni tévedésektől megóvni : 
érezte, hogy itt már egy erős támaszra lesz szüksége. — 
A nap felé tekintve mindketten, Beatrice átszellemült 
alakkal, Dante boldog érzéssel emelkednek a lehető leg-
nagyobb sebességgel fölfelé, mig egy végtelenül fényes 
fényrétegen, az úgynevezett fénytengeren surrannak át, 
melynek létezését az ó- és középkorban a legnagyobb 
tudósok is állították. 

Megérkeznek, mint a nyíl, a Holdba, mely 
,Tömött, világló, egykép sima s fényes". . . 

s melyről a lágy olasz nyelven mondá : „Quasi adamante che 
lo sol ferisse." De útközben s most is, folytonos kételyek 
támadnak lelkében ; igy, hogy hogyan lehet az, hogy ők 
egy általános törvény, a nehézkedési törvény ellenére 
emelkednek felfelé? Beatrice megmagyarázza ezt; csak 
ugy lehet a dolog, hogy ők bűneiktől teljesen meg van-
nak tisztulva, minden földi tehertől mentek ; már pedig 
az ily lélek „felfelé tör és eget kér." — De Dante nem 
nyugszik : ismét a hold-foltok felől kérdezősködik. Beat-
rice újra megszólal s a testek sűrűségéből s ritkaságából, 
másrészt philosophies fejti meg a kérdést. Most egyszerre 
lelkeket látnak közeledni feléjük, kikről Dante nem hiszi, 
hogy élők s csak később bizonyosodik be a valóság felől. 
Ezek közt pillantja meg Piccardát, sógorának nővérét, 
továbbá Ruggierit, Constanzát: II. Frigyes anyját, kik 
habár jámborul éltek, fogadalmuk — hacsak kényszerí-
tés folytán való — megszegése miatt, csak a legalsóbb 
részébe juthattak a mennyországnak : de ez a boldogság 
is felülmúl minden földi boldogságot. — Dante ezt nem 
találja helyesnek. De Beatrice ajkairól hallva a magya-
rázatot — megnyugszik, de csak egy pillanatra. Hirtelen 
Plato tana jut eszébe a lélek vándorlásáról a csillagokban, 
melyhez hasonlít Origenes egyházatya, Praeexistentianis-
mus-a melyet azonban philosophiai és theologiai uton 
fejtegetve, Beatrice ajkával, mint tévését vet el. 

Nemsokára azonban, mint ő mondja : 
„E si comme saetta losi coremmo nel secondo 

regno," azaz nyilgyorsasággal emelkedtek a második csil-
lagba, a Merkúrba. (Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Országos Katholikus Nagygyűlés határozatai. 

IV. Szakosztály. 
Keresztény szocziálizmus. 

15. A szocziális kérdés. 
Előadó : Notter Antal dr. 

Határozat. 

Az 1900. évben Budapesten tartott Országos Katho-
likus Nagygyűlés elismervén a szocziális kérdés nagy 
fontosságát, mindenekelőtt szükségesnek tartja, hogy a 
művelt osztály, mely a társadalom vezetésére van hivatva, 
kellően megismerje e kérdés természetét és összes elága-
zásait. E czélból a szocziális kérdés ugy elméleti, mint 
gyakorlati szempontból tanulmányozandó. Kivánato0, hogy 
a szocziális kérdés tanulmányában a keresztény gondol-
kozásuakat ne szárnyalhassa túl senki sem. A szocziális 
kérdés elméleti és gyakorlati megismerése czéljából ezen 
Kath. Nagygyűlés kívánatosnak tartja, hogy minden év-
ben néhány napra terjedő szocziális tanfolyam tartassék, 
amint az más országokban is szokásos. A legközelebbi ily 
kurzus megtartásával megbízza a Nagygyűlés a Magyar-
országi Kath. Körök Orsz. Szövetségét. 

16. A keresztény munkás-egyletekről. 
Előadó : Giessivein Sándor dr kanonok. 

Határozat. 

1. Az Országos Katholikus Nagygyűlés elismerőleg 
veszi tudomásul a kath. körök országos szövetségének 
mult évi gyűléséből kiküldött bizottságnak azon intézke-
dését, hogy a fővárosban felállítandó ker. munkás egye-
sület ügyében az első lépéseket megtette, s óhajtja, hogy 
ugy itt, mint az ország egyéb jelentékenyebb gyárváro-
saiban és ipartelepein ez irányban a további lépések is 
megtétessenek. 

2. Az Országos Katholikus Nagygyűlés tekintettel 
arra, hogy a munkásosztály szellemi és vallási elzüllésé-
nek, de meg anyagi romlásának is, és a materialisztikus 
felfogás terjedésének egyik kiváló okozója a vasárnap 
megszentségtelenítése : az ország kath. egyesületeihez fel-
szólítást intéz, hogy azok a saját körükben társadalmi 
uton hassanak oda, hogy gyárainkban és ipartelepeinken 
— mig jobb nem lesz — legalább a mi gyarló törvé-
nyünk a vasárnapi munkaszünetről megtartassák. 

17. A keresztény szövetkezetekről. 
Előadó : JBenyács István, szövetkezeti elnök. 

Határozat. 

Az Országos Katholikus Nagygyűlés a nép anyagi 
és erkölcsi érdekeinek felkarolására nagyfontosságunak 
tartván a fogyasztási és hitelszövetkezeteket, mig egy-
részről örömmel üdvözli azon férfiakat, kik a Keresztény 
Szövetkezetek Országos Központját megalapítván, a ke-
resztény szövetkezeti ügy élére állottak, másrészről 
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óhajtja, hogy ezen szövetkezeti mozgalom mennél széle-
sebb körben terjedjen el Magyarországon. E végből: 

a) Mindenekelőtt az ország keresztény lakosainak 
figyelmébe, pártolásába ajánlja a keresztény szövetkezeti 
központot, melynek megerősödése a ker. szövetkezeti ügy 
megerősödését fogja maga után vonni. 

b) Óhajtja, hogy úgy a hitel-, mint a fogyasztási 
szövetkezetek keresztény alapon, keresztény jelleggel ala-
kuljanak, hogy igy azok működését keresztény szellem 
hassa át s ezzel azok jótékony hatása, befolyása is biz-
tasíttassék 

c) Óhajtja, hogy a lelkészkedő papság, mint a nép 
anyagi érdekeinek is hivatott gondviselője, ezen a téren 
is minél nagyobb lelkesedéssel szolgálja a nép érdekeit. 

d) Fölkéri a Nagygyűlés a Nagyméltóságú Püspöki 
kart, volna kegyes papnevelő-intézeteiben rendes heti elő-
adásokkal a növendékeknek módot nyújtani arra, hogy 
ők, mint a nép jövendő vezérei : egyházi vallásos társu-
latokról és a keresztény társadalmat czélzó szövetkezetek-
ről alapos oktatást nyerjenek. 

c) Megkeresi a Kath. Nagygyűlés a Keresztény 
Szövetkezetek Országos Központját azon kérelem kísére-
tében, hogy a lelkészkedő papság közbenjárásával vidé-
kenkint tartandó értekezletek utján a Raiffeisen-féle hitel-
és a keresztény fogyasztási szövetkezetek alapítását elő-
mozdítsa. 

18. Az egyházi tényezők hivatása az alkoholizmus leiküz-
dése körül. 

Előadő : Csillag Gyula dr, egyetemi tanár. 

Határozat. 

1. Az alkoholizmus azon rombolásokon kivül, me-
lyeket a fizikai, gazdasági, társadalmi élet és jogrend 
körül előidézett s mint a statisztikai adatok szomorúan 
igazolják, folyvást és pedig növekvő arányokban előidéz, 
fenyegeti a lelki életet is s egyéb nemes érzelmekkel 
együtt kiöli a valláserkölcsi lelkületet is. Ámbár tehát 
az alkoholizmus elleni küzdelem első sorban a törvény-
hozás és kormányzat, valamint a társadalom teendője : a 
fentemlített ethikai tekintetek azt kívánják, hogy az egy-
házi tényezők is jelentékeny mértékben vegyenek részt az 
alkoholizmus elleni akczióban. 

A kereszténység egyik főelve — a felebaráti szere-
tet is ezt irja elő s szentséges atyánk XIII. Leo pápa 
többszöri utmutatásai alapján is kívánnunk kell az egyházi 
tényezők hatályos részvételét. 

2. A szentírásban foglalt oktatásokat alapul véve, 
már az iskolai hit- és erkölcstani előadásokban kellene a 
mértékletesség mellett és az iszákosság ellen a tanulók 
kedélyére hatni és a hitoktatóknak is bővebben kellene e 
tárgygyal foglalkozni, annál inkább, mert az alkoholiz-
mus az ujabb adatok szerint az ifjúság körében terjedő-
ben van, 

A vasár- és ünnepnapi prédikácziókban, misszióknál, 
katholikus népkörök összejövetelein állandóan küzdeni 
kellene e baj ellen s igy vele gyakrabban foglalkozni. 

3. Kath. szellemű propaganda-iratok szerkesztendők 
s lehetőleg díjmentesen terjesztendők az ifjúság s a fel-
nőttek körében egyes alkalmakkor, pl. búcsúk alkalmával. 

4. Kívánatos, hogy a kath. papság a főpásztorok 
patronátusa és vezérlete alatt támogassa azon egyleti 
mozgalmakat, melyek ezen ügynek szolgálnak, sőt lehe-
tőleg egyházi védnökség alatt kezdeményezze, létesítse, 
organizáija a mérsékletességi aspirácziókat és még a nem 
egyházi védnökség alatt alakultakat is, mig szigorúan 
czéljoknál maradnak, támogassa. 

A kath. vezetés alatt álló egyletek szabályai a ká-
romkodást is szigorú tilalom alá vegyék. 

5. Ámbár a teljes siker érdekében az volna kívána-
tos, hogy ezen aspirácziók a teljes tartózkodás vagyis 
minden szeszes italtól való megtartóztatás elvének alap-
ján létesíttessenek, de hol ez ki nem vihető, legalább a 
szeszes italok mértéktelen élvezete ellen kellene ezen 
egyesületekben állást foglalni s különösen a pálinkával 
folytatott üzelmek ellen, és e téren sokat lehet várni a 
keresztény fogyasztási szövetkezetektől, ha az italmérési 
jogot az 1899. évi XXV. t.-cz. értelmében megszerzik s 
az engedélyt a mérsékletesség szellemében gyakorolandják. 

6. Végül a vasár- és ünnepnapok méltó megünnep-
lése érdekében a korcsmák és italmérő-helyiségek e szent 
napokon törvény által elrendelendő és fokozatosan alkal-
mazandó záróráknak s a részegeskedés megakadályozására 
irányuló szigorúbb rendészeti korlátozásoknak veten-
dők alá. 

19. A kisgazdák társadalmi helyzetéről. 
Előadó : Zlinszky János dr ügyvéd. 

Határozat. 
1. Az Országos Katholikus Nagygyűlés a kisgazdák 

erkölcsi és anyagi jólétének előmozdítását a magyar ka-
tholikus társadalmi tevékenység elsőrendű feladatának 
tekinti. Ebből folyólag: 

2. Az Országos Katholikus Nagygyűlés szükségesnek 
tart ja a kisgazdák közt a szeszes italok fogyasztásának 
mértéklete^segi egyesületek által, esetleg a körülmények-
hez mért egyéb eszközökkel, társadalmi uton leendő csök-
kentését. 

3. Az Orsz. Kath. Nagygyűlés kívánatosnak tartja, 
hogy a kisgazdák részére keresztény jellegű s kölcsönös-
ségen alapuló hitelszövetkezetek alapíttassanak, amelyek-
nél különös gond fordíttassék arra, hogy a kisgazdák a 
hitel könnyelmű igénybevételétől visszatartassanak. 

4. Az Országos Katholikus Nagygyűlés kívánatos-
nak tartja, hogy a kisgazdák körében a könnyebb ter-
melés czéljából szükséges eszközök és anyagok együttes 
beszerzése s az együttes értékesítés végett beszerzési és 
értékesítési szövetkezetek alakíttassanak avagy a meglévő 
szövetkezetek működésüket erre a térre is kitérjeszszék. 

5. Az Országos Katholikus Nagygyűlés szükséges-
nek tartja, hogy a kisgazdák közt fennálló társadalmi és 
szocziális jellegű egyesületek különös törekvését képezze 
az, hogy a régi patriarchalis szokások, a szükségleteknek 
házi ipar utján való előállítása, és a népviselet tekinteté-
ben is visszaállíttassanak. 

20. A katholikus legényeyyletekről. 
Előadó : Schiffer Ferencz, kanonok. 

Határozat. 
1. Az Országos Katholikus Nagygyűlés kimondja, 

hogy a kath. legényegyesület a legmesszebb menő párto-
lásban részesítendő szóval és tettel egyaránt. 

2. Azért minden városban, melyben nagyobb számú 
mesteremberek vannak, létesítendő kath. legényegyesület 
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azon módozatok szerint, melyeket a magyarországi kath. 
legényegyesületek országos szövetségre megállapitott és 
mely alapszabályszerü megállapítás <3 Eminencziája Ma-
gyarország herczegprimása, nemkülönben a Nagymélt. m. 
kir. belügyminisztérium részéről jóváhagyást nyert. 

3. Az internátus felállítását, illetőleg berendezését a 
Kath. Nagygyűlés szükségesnek tartja és ennek keresztül 
vitelét teljes pártfogásába veszi. 
21. A lcath. kereskedő-ifjúság gondozása. 

Előadó: Metsker József dr, a katholikns ifjak köré-
nek elnöke. 

Határosat. 
1. A magyar faj anyagi és erkölcsi gyarapodására 

kiválóan nagy jelentőséggel birván a kereskedelem, az 
Országos Katholikus Nagygyűlés időszerűnek tartja és 
felette kívánatosnak, hogy a társadalom figyelme oda 
irányuljon, hogy a magyar ifjúság minél nagyobb szám-
ban és szellemi tőkével lépjen a kereskedelmi pályára. 

2. Minthogy a kereskedelem ethikájának, szükséges 
erényeinek : a megbízható becsületessség, kitartó mun-
kásság, józanság és takarékosságnak legbiztosabb alapját 
a kereszténységnek az élet minden terére kiható szent, 
jó és igaz elvei képezik, azért az Országos Katholikus 
Nagygyűlés óhajtja és szükségesnek tartja a keresztény 
szellemnek a kereskedő-ifjúságban való ápolására, meg-
felelő ifjúsági köröknek megalakulását. 

3. Az Országos Katholikus Nagygyűlés a kereske-
delmi alkalmazottak vallás-erkölcsi érdekében sürgeti a 
vasárnapi munkaszünetnek legalább is oly mértékben való 
megvalósítását, mint azt a törvényczikk elrendeli. 

V E G Y E S E K . 
— Az esztergomi főp. körlevél (XV. sz.) a leg-

újabb pápai kinevezésekről azt jelenti, hogy a főkáptalan 
tagjai Protonotáriusokká ad instar participantium, gróf 
Pongrács Adolf vágujhelyi prépost pápai praelatussá, 
Gudenus Artúr báró főszentszéki jegyző, Andor György 
dr primási szertartó és Dessewffy Gyula nyug. palásti 
plébános titkos pápai kamarásokká neveztettek ki ad 
honores. Ez a hiteles. 

— A kalocsai főmegyéből külön egyházmegyei 
zarándoklat indúl a jubileumi búcsú elnyeréseért az örök 
városba, Rómába. F. évi aug. 31-én kelt a főpásztori ha-
tározat, mely e zarándoklat rendezésével Steécs György 
tp. kanonokot, apatini plébánost bizza meg. A zarándok-
lat programmját Csásska György kalocsai érsek úr egy 
JBoromissa Tibor apátkanonok nagyobb papneveidei kor-
mányzó elnöklésével tanácskozó bizottság javaslatára erő-
sítette meg. 0 nméltósága papjait buzdítja, hogy hiveik 
körében e zarándoklat sikereért minden lehetőt megtegye-
nek. ígéri, ha Isten egészségének kedvez, hogy ő maga 
fog Rómába a zarándoklat élére állni, ő maga fogja azt 
a szentatya elé vezetni. 

— Szegeden Dessewffy Sándor dr csanádi püspök 
ur tegnapelőtt nyitotta meg az általa alapított nőtanító-
képző intézetet, mely az Oltványi István és Pál prépostok 
által odatelepített nagyérdemű apáczák intézetében van 
elhelyezve. 

— Pázmány szobra, melyet a 10 szobor közt a 
király ajándékoz, az ország íővárosnak Verbőcsy István 
szobrával együtt legújabb intézkedés szerint méltó elhe-
lyezést fog nyerni. A belváros legszebb helyére, a király 
és Klotild fhgnő házai által határolt két téren fognak állni. 
Ennek a szoborhistóriának rengeteg mély háttere van. 
Végre is azonban győztünk. Deo gratias. 

— Kedvező Változás a velenczei zarándoklás ügyé-
ben. A ssent Gellért első csanádi püspök szülőföldjére és 
hamvaihoz tervezett, egyaránt vallásos és hazafias jellegű, 
nagyszerűnek ígérkező zarándokút az eddigi tervezetnél 
egyszerűbbé és olcsóbbá vált. Augusztus 30-tól kezdve a 
fiume—velenczei tengerhajózási társaság egy ujabb hajót 
is vizrebocsátott, minek következtében a zarándoklat külön 
hajót kaphat. Igv a zarándokok az utat Fiúméból Velen-
czéig tengeren teszik meg, miáltal az utazás egyszerűbbé 
és olcsóbbá válik. Indulás Budapest keleti pályaudvartól 
22-én, szombaton délután 3 óra körül, Fiúméba érkezés 
23-án reggel 7 órakor. Érkezés Velenczébe este 6 óra 
körül, a hajó a hotelek közelében köt ki. Ünnepségek 
Velenczében szeptember 24-én és_ 25-én. A külön hajó 
visszaindul 26-án, szerdán reggel. Arak a rövidebb tartalmú 
tartózkodásnál I. osztály 45 forint, II. osztály 36 forint, 
III. osztály 25 forint ; a hosszabb tartózkodásnál I. osztály 
57 forint. II. osztály 47 forint, III. osztály 35 forint. A 
kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy az ország 
bármely részéről csatlakozó zarándoktársak a magyar 
államvasutak vonalain és az igazgatása alatt levő helyi-
érdekű vonalakon féláron utazhassanak Budapestre s onnan 
vissza. E czélból minden vidéki, dr Kiss Jánostól postán 
névre szóló igazolványt fog kapni. A rendező bizottság 
kéri a résztvenni kivánókat, hogy már most haladéktalanul 
jelentkezzenek. A jelentkezés történik dr Kiss János egye-
temi tanárnál Budapesten, Rottenbiller-utcza 5/a, vagy 
Wittenberger Antal püspöki titkárnál Temesvárott. 

— Kalocsán 40 éves fennállását ünnepelte a 
„Miasszonyunkról nevezett iskolanénék" anyaháza, most 
vasárnap Csásska György kalocsai érsek ur a Te Deumon 
maga pontifikált, az ünnepi beszédet Mayer Béla v. püs-
pök ur mondotta. 

— A szentségimádó papok társulatának egyház-
megyei igazgatójává a kalocsai főmegye számára Csássko 
György kalocsai érsek ur Fáncsy Antal helyébe dr Fovi-
schil Rikárd tb. kanonokot s az iskolanénék ált. lelki 
igazgatóját nevezte ki. 

Adakozás. 
A szt. évnek a lateráni bazilikában elhelyezendő nemzeti jubi-

leumi zászlajára adakoztak : 
Nagy József ny. pleb. Ruszt 1 kor. 
ifj. Niedermayer Gellért gyrnn. tanuló Pankota. 1 kor. 
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pápai kamarás pleb. 
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Budapest, 1900. 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. 

E Előfizethetni 
E minden 
Ê kir. postahivatalnál : 
§ Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Nagy Sándor 
= könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
5 8. sz. alatt, hova a 
E netaláni reclamatiók is, 
E bérmentes nyitott 
E levélben, intézendők. 

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

Budapesten, szeptember 15. 22. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

,,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 per amanter impertimus.* 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Iskoláink vallásos nevelése. — P é c s : A kisasszonynapi mária-gyüdi bucsújárásról. — S z e g e d : Szeged 
kath. tanítónőképző intézetének felavatásáról. — Pár i s : Az aixi érsek halála. — Tárcza. Dante és müvei. — Irodalom. — Vegyesek. 

A 
katholikus egyház 

és 

az e m b e r i s é g czélja. 

— I r t a : P . Denifle Snso Henrik sz. Domonkos r. atya. 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

4. Nincs tehát tisztán természeti világrend, 
csak keresztény vagy természetfölötti. S miu tán 
Is tennek örök birása a mi végczélunk, melyet 
csak J. Krisztusban és 0 ál tala nyerhe tünk el, 
következőleg a l á tha tó világ s az egész t e rmé-
szet , mely a természetfölöt t i ál tal nem tökélete-
si t tet ik, csupán próbának ós előkészületünknek 
helye, s igy Is ten is nem a jelen helyzetre, ha-
nem a jövőre való t ek in t e t t e l vezeti és kormá-
nyozza azt. S ha igy van, nem logikusan itélek-e, 
ha azt v i ta tom, hogy, va lamint az áteredő bűn 
elfogadása nélkül önmagunknak is t i tok maradunk, 
hasonlóan Jézus Krisztus nélkül is, ki a t e rmé-
szetfölött i vi lágrendet helyreál l í tot ta , sem ma-
gunkat , annál kevésbbé az ember tö r t éne té t 
meg nem é r t j ük? Bizonyára; mer t a czél, ok 
megmagyaráz mindent , s bár nélküle a tényeket 
felfedezhetjük, de benső okaikat sohasem. I t t 
természetesen nem nvulha tunk be későbbi elő-
adásainkba, de vájjon nincs-e már most is egé-

szen uj világfelfogásunk ? Jesus Christus heri e t 
hodie, ipse et in saecula. „Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap és ma és mindörökké*) Az évszázadok 
nem is vet ték kezdetüket ós Jézus Krisztus m á r 
volt, „Mielőtt Ábrahám lenne, én vagyok2) S 
miu tán az évszázadok megkezdődtek, a világban 
való megjelenése előtt már reá u t a l t ak ; s az 
utána következő évszázadok r a j t a nyugodtak s 
csak Benne lelik magyaráza tuka t . A pogányság 
és zsidóság a kereszténységnek csupán előcsar-
nokai valának és összes nagyobb eseményei csak 
előkészitósek voltak annak eljövetelére, „kit 7nin-
den nemzetek óhaj tan ak * 3), mig végre az „ Idők 
teljessége elérkezett* *), melyben 0, min t a világ-
egyetem törvényes Ura, a világnak új rahódí tá-
sát megkezdé, mer t hiszen a gonosz ellenség 
azt tőle törvénytelenül el idegenítet te . S e hódí-
tás t az Idők végezetéig fo ly ta t ja is, mer t Krisz* 
tus a világ czélja, s azért mindenek fölött kell 
uralkodnia.5) 

Zsid. 13, 8. 
2) J á n o s 8, 58. 
3) A g g e u s 2, 8. A u g u s t i n u s de Civit. Dei V I I . 32. 
4) Galat . 4, 4. 
5) A he ly szűke n e m engedi , h o g y e g o n d o l a t o k a t 

t o v á b b f e j t e g e s s ü k . E l é g , h a az i devona tkozó m ü v e k r e 
u t a l u n k : Stollberg, Gesch ich te der Re l i g ion J e s u C h r i s t i ; 
Döllinger, H e i d e n t h u m und J u d e n t h u m ; de k ü l ö n ö s e n 
Bohrbacher, Un ive r sa lgesch ich te der k a t h . K i rche , a k i 
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IIa Jézus Krisztus a világ czélja s ha az 
egész emberiség természetfölöt t i rendben mozog, 
akkor a természeti rend, vagyis azon rend, mely-
ben pusztán a természeti erkölcstörvény uralko-
dik, s melyről első beszédünkben szólottunk, nem 
lehet utolsó és egyedüli szabálya erkölcsi csele-
kedeteinknek, — sőt inkább a természetfölöt t i 
végczélnak kell azokat befolyásolnia és vezetnie-
— Kell, hogy az utolsó czél világitson elénk 
mindig s uralkodjék mindenen. Nem szabad az 
idő emberét az örökkévalóság emberétől külön-
böző lénynek tekinteni , me r t hiszen ugyanaz az 
ember, csakhogy i t t előkészületben van, ot t meg 
a teljesülésben, tökéletességben. De mi követ-
kezik ebből? Nem kevesebb, min t az, hogy ugy 
a nevelésnél m i n t a szocziális kérdések m e g f e j t é s é -
nél nemcsak hogy nem szabad figyelmen kivül 
hagyni az emberiség végczélját, hanem ellen-
kezőleg épen ez azoknak utbaigazitó alapgondo-
lata. S ez főleg jelen napja inkban érdemel figyel-
met . A keresztényeknek nem szabad megeléged-
niök azzal, hogy az i f júságot úgynevezet t derék 
és erkölcsös emberekké neveljék, anélkül, hogy 
emel le t t te rmészet fölöt t i rendel te tésüket is t ek in-
tenék ; m e r t el tekintve attól , hogy a keresztény-
ségtől való elpártolás a legtöbb esetben visszaesés 
a pogányságba, min t napjaink is muta t j ák , az ilyen 
nevelés különben is a keresztényihez hasonli tva 
annyival a lant ibb amennyivel a természetfölöt t i 
a természetet , a menny a földet felülmúlja. 
Nem vagyunk-e természet fölöt t i rendel te tésünknél 
fogva mindnyájan Isten gyermekei, ós ha gyerme-
kei, egyút ta l Is ten örökösei és Krüztusnak örökös-
társai ?6) 

Nem mulasz tha tom el, hogy e pont befejezé-
séül bizonyos viszásságra ne h iv jam fel a figyel-
met, melyre, sajnos, közönségesen nem ügyelnek, 
s a melynek megvigyázása pedig egyike a leg-
fontosabbaknak. Hogy a művel tek és á l ta luk a 
nép lassanként a te rmésze t fö lö t t i végczéltól 
elidegenedjenek, nincs szükség sem a durva 
anyagelvüségre, sem az atheizmus és pantheiz-

nevezett müvében mesterien fejti ki e gondolatot, hogy 
Jézus Krisztus, mint minden teremtmény elsőszülöttje, az 
egyedüli közvetítő Isten s az értelmes teremtmények kö-
zött minden időben, minden helyen, minden alakban, a 
természettörvényben ép úgy, mint a mózesiben vagy ke-
gyel mëben. Münsterben németül jelent meg, de még nem | 
telj esen. Pánsban francziául teljesen, eredeti kiadásban. 
Gaume frères. 

e) Róm. 8, 16, 17. 

musra, — a legtöbbnek erkölcsi érzéke magától 
is visszariad a hitetlenségnek ezen formái tól — 
hiszen egy, látszólag egészen á r ta t l an rendszer 
úgyis előidézi a természetfölöt t i végczéltól való 
elpártolást . Ha egy fizikus, metafizikus, termé-
szettudós stb. nincs természetfölötti állásponton, 
ennek daczára is becsületes kutatással sokat 
cselekedhetik tudományszakában s az emberek 
erkölcsi életére nem lesz káros befolyással, hacsak 
Is ten marad kuta tása inak kiinduló- és végpontja. 
Egészen máskép van az ethikában. Ez az ember-
nek valóságos életével foglalkozik s azt tan i t ja , 
mi a valódi erkölcsiség, s miképen kell az ember-
nek cselekednie, hogy erkölcsösen cselekedjék. 
M e g f e j t i , h o g y m i a tui aj donkép eni élet feladata 
és hogyan kell azt megoldania. S ha má t most 
az e th ika t isztán természet i alapon áll, mint 
a bölcsészeti ós csak a természeti erkölcsiséggel 
foglalkozik, akkor a természet i erkölcstudomány 
alapföl tételeiről ós alapfogalmairól szóló magya-
rázatai , valamint természeti kötelesség és erény-
téte le i nagyon is helyén valók lehetnek, s tényleg 
azok is, mer t hiszen a természet fö löt t i rend 
nem szüntet i meg a természet i erkölcstörvényt, 
— mégis az ember tényleges életére való alkalma-
zásában az ilyen ethika, t isztán természet i állás-
ponton lóvén, nem elég, mer t rendel te tésünk nem 
természeti , hanem természetfölött i , és jelen 
é le t fe ladutunk csupán az, hogy a mennyekben 
való megvalósulását előkészitsük. De vájjon nem 
tisztán természeti ál lásponton fe j teget ik és ma-
gyarázzák-e majdnem minden bölcsészeti ethi-
kában, melyek az i f júság s a magasabb állásúak 
képzésére törekesznek, az embernek rendel tetését 
s következőleg az ennek elnyerésére szolgáló 
eszközöket is, a társadalmi kérdések megfejtését , 
melyek ugy az egyesek, min t a társadalom éle-
tével szoros kapcsolatban vannak? S teszik ezt 
anélkül, hogy csak egyetlen szócskával is meg-
emlí tenék, hogy ezen á l láspont a t isztán termé-
szeti vi lágrendben igenis az igazi lenne, de 
most tényleg nem elegendő. Csodálkozhatunk-e, 
ha magasabb képzettségű if ja ink előtt a keresz-
tény élet lassanként ismeret len ország lesz, s ha 
mai nemzetgazdászaink — gyakran még a jobb 
érzésüek is — a jelenkor nagy szocziális kérdé-
seit t isztán te rmésze t : állásponton igyekeznek 
megoldani? Ilyenek voltak a nézetek és meg-
győződések, melyeket akár ot thon, akár a főisko-
lákban, magukba szivtak és a melyek őket 
természet fölöt t i rendeltetésüktől mindinkább el-
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idegenítet ték. S ha már a pogányságot csak 
keresztény ál láspontról Í té lhet jük meg helyesen, 
mennyivel szükségesebb ezen ál láspont a keresz-
tény idők megítéléséhez s a mai kérdések meg-
oldásához? Csodálkozhatunk-e há t azon, hogy 
mindig zabolát lanabb i f júságot nevelünk s ha 
lát juk, hogy a mai nemzetgazdászoknak a mo-
dern társadalom megjaví tására és fe l támasztására 
irányuló minden javaslata és vállalkozása hajó-
törés t szenved, ho lo t t boldogságra lám csak egy 
álláspont a helyes ós vezet üdvösségre, — a 
természetfölötti vagy keresztény? 

(Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodiíikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

I r t a : dr Bozókij Alajos. 
(Folytatás.) 

Lgyházpolitikai törvényhozásukat a keresztény római 
császárok a zsidókra is kiterjesztették. Ámbár őket is kár-
hozatos istentelen felekezetnek, vallási szertartásaikat pedig 
babonának bélyegzik, velők mégis máskép bánnak el, 
mint a pogányokkal, eretnekekkel és hithagyókkal, a 
kikkel nem is lehetett őket azonosítani. Helyzetök a co-
dexben olvasható törvények után ítélve elég tűrhető volt, 
hiszen ezek a törvények nemcsak oltalmukba veszik őket, 
hanem egyes privilégiumokat is adnak nekik, de mindig 
azon föltétel alatt, hogy magukat okosan viseljék, a 
keresztényeket ne gúnyolják s a kath. egyháznak kárt ne 
okozzanak. 

Theodosius, Arcadius és Honorius császárok (393.) 
szükségesnek találják hangsúlyozni, hogy a zsidók fele-
kezete semmiféle törvény által nincsen eltiltva, követke-
zőleg a hatóságoknak sincsen joguk gyülekezeteiket be-
tiltani. Ugyanazért utasítják a keleti grófot, hogy szigorúan 
akadályozza meg azoknak a túlbuzgóságát, kik a keresztény 
vallás védelmének ürügye alatt magukat mindenféle kihá-
gásokra ragadtatják el a zsidók ellen, névszerint zsinagó-
gáikat megrohanják, lerombolják vagy kifosztogatják.1) 
Hasonló parancsot intéznek (397.) Illyria kormányzójához 
is.2) Ugyanők szabad forgalmat biztosítanak a zsidóknak 
(396.) 3) és hivatkozással századuk mérsékelt szellemére 
mely a szerzett privilégiumok megtámadásával ellenkezik, 
hathatósan védik őket a szombat megtartása körül (412 ) 4 ) 

') U. o. a 16. könyv 8. czim 9. törvény. 
2) U. o. a 12. törvény. 
3) U. o. a 10. törvény, mely ekkép szól : Nem-zsidó ne meré-

szeljen az eladó zsidónak árt szabni, mert igazság szerint kinek-
kinek meg kell hagyni a magáét. Azért engedjék meg nektek ft. i. 
a zsidóknak) a tartományi helytartók, bogy árszabásaitokat kivületek 
senki felül ne vizsgálhassa, le ne szállíthassa. Ha pedig valaki kivü-
letek és elöljáróitokon kiviil ilyesmit tenni merészelne, akkor sies-
senek a helytartók őt mint olyant megbüntetni, mint a ki a máséra 
törekszik. 

4) U. o. a 20. törvény. Ne merje senki a zsidók összejövetelére 

Már N. Konstantin megengedte az összes rendeknek, hogy 
zsidókat is hívhassanak be a tanácsba, mintegy vigaszta-
lásul a régi gyakorlat megszüntetéseért, pedig tűrte, hogy 
ketten vagy hárman közülök külön privilégium alapján 
minden választás nélkül foglalhassanak helyet a tanácsban 
(321) ; 5 ) a zsidó patriarkákat és papokat felmenté minden 
személyes és polgári szolgálat (330),6) a zsinagógai temp-
lomszolgákat minden testi szolgálat alól (331.).7) Arcadius 
és Honorius megbüntetni rendelik azt, ki a méltóságos 
zsidó patriarkákat nyilvánosan meggyalázza (396.),8) egy 
évre reá elrendelik, hogy csak hadd maradjanak a zsidók 
megkötve saját ritusuk által, hadd élvezzék a méltóságos 
pátriárkák, fő és alpapok hatóságának alávetett zsidók 
ezentúl is kiváltságaikat, legyenek mentesek a curiai szol-
gálat alól és engedelmeskedjenek saját törvényeiknek,9) s 
ezeket a kiváltságokat (404.) újból megerősítik 10) de egy-
ben figyelmeztetik a zsidókat, hogy polgári hivatal vise-
lésére nincsen nekik privilegiumjok, n ) Kimondják továbbá, 
hogy zsidó embert, ha máskülönben becsületes, nem szabad 
csupán vallása miatt megvetni és hogy még akkor se 
vegyen fontos ok nélkül (sic!) önmagának elégtételt, ha 
egy zsidó valamely bűntettbe leone is belekeverve, mert 
hisz' ott vannak a biróságok és a törvények, de a zsidók 
is óvakodjanak a keresztények provokálásától és biztonsá-
guk érzetében ne bizzák el magukat (412.).12) Még azt is 
megteszik a császárok, hogy védelmökbe veszik őket az 
itt-ott lábrakapott azon gyakorlat ellen, melynél fogva 
egyes hatóságok a zsidókat arra kényszeritették, hogy 
azokat a hitsorsosaikat, kiket vallásos buzgalomból maguk 
közül kizártak, kebelökbe visszafogadjak (392.).13) Kellő 
előképzettség mellett megengedik nekik az ügyvédség 
szabad gyakorlását is (416 ), u ) de határozottan eltiltják 
őket a hadiszolgálattól („ne vegyék azt megbélyegzésnek") 
és egyéb közhivatalok viselésétől, csak a curiai hivatalok 
czimeit (városi tanácsos) tar that ják meg, melyeket vagy 
a születés előjoga, vagy a családnak fénye kölcsönöznek 
nekik. 

Hogy mindennek daczára sem szűntek meg a súrló-
dások zsidók és keresztények között, sőt hogy ezek a 
súrlódások olykor-olykor valóságos zsidó üldözéssé fajul-
tak, abból következtethető, hogy a császárok ismételten 

szolgáló zsinagógákat bántani vagy elfoglalni, miután mindnyájan 
valláskülönbség nélkül jog'a-.k békés élvezetében meghagyandók. 
Minthogy pedig a zsidó népnek régi szokásnál fogva a szombat a 
szent napja, meg kell azt is akadályozni, hogy a szombati napon 
bárki i?, a ki ama régi szokás alatt áll. bármely köz- vagy magán-
jogi ügylet örve alatt bármiféle megállapodás által kötve legyen, 
hisz' a többi napok elégségesek a közügyek ellátására s különben 
is századunk mérsékletének leginkább az felel meg, hogy a szerzett 
privilégiumok meg ne sértessenek. V. ö. a 2. könyv 8. czim 26. 
törvényét. 

5) U. o. a 3. törvény. 
6) U. o. a 2. törvény. 
7) U. o. a 4, törvény. 
8) U. o. a 11. törvény. 
9) U. o. a 13. törvény. 
10) ü. o. a 15. 20. 21. törvények. 
u ) U. o. a 16. törvény. 
12) U. o. a 21. törvény. 
13) U. o. a 8. törvény. 
14) U. o. a 24. törvény. 
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bocsátanak ki törvényeket, melyek által a zsidó üldözéseket 
megtiltják, de még egyéb tiltó parancsaikat nem mulaszt-
ják ellátni büntető záradékkal, a zsidóüldözésekre vonat-
kozó tilalom többnyire csak egész általánosságban szól és 
minden sanctiót nélkülöz, nem lebet tehát csudálni, hogy 
túlbuzgó keresztények nem igen féltek attól, hogy a tila-
lom megszegéséért büntetés érheti őket, de sőt ujabb 
kihágásokra ragadtatták el magukat a zsidók ellen. Még 
az is megtörtént, hogy az elfoglalt zsinagógákat a kath. 
egyház vagyonába bekebelezték, vagy a keresztény szertar-
tások czéljaira megszentelték, csakhogy ne kelljen azokat 
visszaadni. De Honorius és Theodosius azt rendelték, 
hogy ilyen esetben a zsidóknak a tőlük elvett zsinagógák 
fejében alkalmas területet kell kijelölni, a hol az előbbiek 
nagyságához mért ujabbakat építhessenek, a tőlük netán 
elszedett fogadalmi ajándékokat szintén vissza kell nekik 
adni, hacsak a szent szertartás czéljaira már meg nem 
szenteltettek volna, mely esetben megfelelő pénzösszeggel j 
kell őket kárpótolni ; és minthacsak a keresztényeket akar- j 
nák inkább megnyuyugtatni, ugyanabban a rendeletökben | 
kimondják egyszersmind, hogy jövőben a zsidóknak sem- I 
miféle zsinagógát nem szabad építeniök, a meglevőket 
pedig a magok alakjában kell meghagyniok (423 ).1 5) Egy 
másik ugyanabban az évben kelt törvényökben16) pedig 
igy szólanak : „Ismeretesek és köztudomásúak a mi, vala-
mint őseink rendeletei, melyekkel az utálatos pogányok, 
zsidók és eretnekek szellemét és vakmerőségét elnyom-
tuk (?) Mindazáltal megragadjuk az alkalmat a törvény 
ismétlésére, tudtul akarván adni a zsidóknak, hogy az ő 
nyomorult könyörgéseikre semmi egyebet nem rendeltünk 
el annál, minthogy azok, kik többnyire meggondolatlanul (!) 
a kereszténység tiszteletének ürügye alatt reájok mennek, 
a sértéstől és üldözéstől tartózkodjanak s hogy se most, 
se a jövőben senki se foglalja el vagy gyújtsa fel zsina-
gógáikat." „Uj zsinagógát persze nem szabad a zsidóknak 
építeniök, de a régiek elvételétől se tartsanak " 17) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 10. Iskoláink vallásos nevelése. — 
Az iskolai év eleje alkalmából a sajtó sűrűen szo-

kott foglalkozni iskoláink nevelésével, foglalkozik most is. 
A többi között a „Nyitram. Szemle" vezető czikke-

lyén akadt meg a szemünk, mert az különösen katholikus 
középiskoláink nevelését tüzetesebb tárgyává tette és 
részletes javaslatokat is terjeszt elő a katholikus szellemű 
nevelés erejének és hatásosságának emelésére. 

Felvetvén azt a kérdést, vájjon kath. középiskoláink 
hivatásukat a „sikernek'azzal a teljességével" töltik-e be, 
mely az egyházban és a magyar kath. társadalomban 
megnyugvást kelthetne ? — konstatálja, hogy a hazasze-
retet dolgában igen, de már „a mi a vallásos nevelést 
illeti, ebben még mindig súlyosan érezhető hiányokat 
veszünk észre." Bizonyítékul azt a nyilvánvaló tényt 

15) U. o. a 25. törvény. 
1C) Ü. o. a 26. törvény. 
17J U. o. a 27. törvény. 

hozza fel, hogy „a kath. köztevékenység élére korrekt 
vallásos érzésű és gondolkozású intelligencziát nevelni 
nem birtunk". E szomorú ténynek okát hiába igyekszünk 
kimagyarázni avval, hogy a középiskolák valláserkölcsi 
eredményét a felső oktatás hanyagolja el s rontja meg 
befolyásával. Ez csak részletes oka annak a tudatlanság-
nak és közömbösségnek, mely a mi értelmességünket 
vallási dolgokban oly kirívóan jellemzi. Laptársunk szerint 
„a baj gyökerét" a középiskolai tanszellemben és ezen 
iskolák szervezeti hiányában kell keresni." Ha a kö-
zépiskola mélyebben gyökereztetné meg az ifjúság lel-
kében a vallásosság kötelességérzését és az egyház szere-
tetét, akkor lehetetlen volna, hogy oly „hirtelen és észre-
vehetlenül" mosódnának el azok a középiskolai benyomások. 

Eddig a diagnózis. Meg kell vallani, hogy helyesen 
van felállítva. Laptársunk azonban tovább megy, és a 
bajon való segítés módjait is előterjeszti. Javaslatában 
középiskoláink valláserkölcsi kihatásának emelésére két 
paedagogiai tényezőt tart kiválóan fontosnak : a tanári 
kar példaadását és a hittanár rátermettségét. 

A mi az elsőt illeti, akár világiak, akár papok 
legyenek a tanárok, a vallásosságban, mindenben, példa-
adásra kötelezvék. A papok kétszeresen, mint papok és 
mint nevelők. Hogyan is lehetne várni az ifjútól, hogy 
megszereti és becsülni fogja a vallását, ha az ő papi 
tanárainak némelyikén „a lelki nemességnek egyetlen egy 
vonását sem pillanthatja meg, hanem a helyett igenis 
látja azt, hogy azok a tanárok papi kötelességeiket sem-

; mibe sem veszik, egyházi ruhájokat nem viselik, minden 
I szabad idejöket a mulató helyeken töltik el s a legfrivo-

labb emberekkel összebarátkoznak? Ilyen példa mellett, 
az ifjú az iskolában kapott vallási tanítást egyszerű 
formaságnak tartja, mint akár az algebrát, melyet meg 
kell tanulni az osztályjegy miatt, de a melynek az életre 
kihatólag semmi értéket nem tulajdonít". 

Nem csekélyebb figyelemre méltó az is, a mit a 
czikkben a másik paedagogiai tényezőről olvashatni. 

„.A másik paedagogiai tényező, úgymond, melynek a 
középiskolákban valláserkölcsi szempontból nagy fontos-
ságot tulajdonítunk, a lúttanár rátermettsége. Van a hit 
tanaiban nagy erő és sok szépség, de mint minden igaz-
ság, úgy a hit igazságai is idegenszerűek, a mig azokat 
csak halljuk, de át nem érezzük. Meleg érzések kíséreté-
ben a meggyőződés talaján és az életgyakorlatban kell a 
vallási igazságnak helyet biztosítani, akkor elveszti az 
idegenszerűségét és lényeges alkotó elemévé válik az em-
ber erkölcsi életének. „A vallási igazságnak", mondja br. 
Eötvös József, „élet kell, hogy erkölcs lehessen belőle, a 
vallási erkölcs számára pedig, ha gyümölcsözővé akarjuk 
tenni, mély barázdákat kell a szivekben szántani". Ez a 
mélyítő munka alapos tudást és gazdag élettapasztalatot 
követel a hittanártól. Vigyáznia kell, hogy éretlen, gye-
rekes előadással ne keltsen tanítványaiban kicsinylést a 
tárgy iránt, vagy hogy meggondolatlan túlzással, hamis 
érzelgéssel ne fásítsa el a kedélyöket. Beszédbeli ügyes-
ség, előadási kellem, tapintat és mindig egyformán nyu-
godt magaviselet: ezek teszik a hittanár magyarázatát 
rokonszenvessé és vonzóvá. 

A hittanár rátermettségének ez a szüksége, mely az 
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állami intézeteknél még parancsolóbb szigorral lép elő-
térbe, egyúttal felhívja a figyelmet arra az életrevaló 
gondolatra, melyet egy tanügyi szaklap már ismételten 
megtárgyalt, hogy a budapesti egyetemen a hittanárok 
számára külön tanfolyamot kellene szervezni, a hol e fér-
fiak a paedagógiai készültséget és a képesítést is meg-
szerezhetnék maguknak". 

A széles körbeu megfontolást érdemlő czikk záró-
szavai ezek : 

„Reméljük, hogy középiskoláink fenntartói nem fog-
nak elzárkózni azon feladat elől, hogy ezen iskolák val-
láserkölcsi hatását növeljék, erősítsék. Akkor azután ezek 
az intézetek, a magyar hazafiságnak ezen nevelődajkái, 
hű ápolói lesznek a katholikus szellemnek, melyben utó-
végre is mindig legtisztábban jutott kifejezésre a magyar 
hazaszeretet." 

PéCS. A kis asszony napi mária-gyüdi bucsújárásról. — 
Pécs városának és egyházmegyének Istentől rendelt 

pásztorát, pásztorbottal kezében, láttuk a napokban, szept. 
7-én és 8-án, mint vezeti nyájának szemenszedett bárányait 
a jó pásztornőhöz, édes hazánk égi Pátronájához, a Bol-
dogságos Szűz Anyjához. 

Föléledt ennek láttára a hitbuzgalom, a 900 év 
emlékénél uj lángra lobbant a honszerelem, kifejezésre 
jutott a szentséges atyához, a koronás királyhoz való 
tántoríthatatlan hűség. 

A hit az égiekben, a Szüzánya hatalmában, Fiának 
istenségében lövelt a zarándokok szemeiből; az olvadé-
kony szeretet irántuk melegítette és lágyította fel szivei-
ket és adta ajkaikra a szivekbe belopódzó majd mélabús, 
majd lelkesedéstől csapongó szent éneket ; a vágy kelt e 
hit és szeretet nyomában menni, menni messze . . . . a 
földi zarándokuton, a Szüzanya földi trónusáig, és ha 
kell, még messzebb, égi zsámolyáig. Mi nekünk is, mint 
Nagy Konstántinnak, felragyogott szemeink előtt a mária-
gyüdi halom keresztjét megpillantva, ezen biztató igéret : 
„In hoc signo vinces — E jelben fogsz győzői." 

Pécs város is kivette a hitvallomásból részét. 
Megindult szivvel konstatáltuk az impozáns menet-

ben az élő hitnek minden akadályt, nehézséget legyőző 
nagy erejét, főleg a gyöngének elnevezett nemet képvise-
lők részén, akik a másiknak, főleg az értelemiség köréből, 
feltűnő hiányát buzgalmakkal, példájukkal, Isten és az 
emberek, a nézők és bámulok előtt, bőven kárpótolták. 
Aki nem tudta meghozni a teljes áldozatot, az sietett 
legalább félannyi áldozattal eljutni a Szüzanya kegyelem-
oltárához. 

Jól sikerült minden. Hitünket megvallottuk. Tisz-
teletet parancsoltunk ellenfeleinknek. 

Ők is érzik ezen fegyvertelen felvonulásnak súlyát. 
De vonjuk le belőle a konzekvencziát. 
Ezen tiszteletre méltó, ősi kath. hitünket máskor is 

valljuk meg. Ne engedjük senki fia által azt a sárba rán-
tatni. Az a messze fénylő gyüdi kereszt emlékeztessen, 
hogy e keresztre mutassunk fel mint büszkeségünkre 
a magán és közéletben, beszédben és sajtóban. 

A mártírokkal legyen közös a jelszavunk : Christiaoi 
sumus. P. K. 

Szeged. Szeged kath. tanítónőképző intézetének fel-
avatásáról. — 

A ki tudja, hogy mije Szeged a magyarságnak az 
ország délszaki vidékén s mennyire katholikus itt minden 
ősrégi gyökerében, az tudni fogja mit tartson Desseívffy 
Sándor csanádi püspök urnák abbeli magasztos elhatá-
rozásáról, hogy Szegeden az Oltványi-intézet nagyérdemű 
szerzetesnőinek vezetése alatt tanitónőképző intézetet 
állit és ad át az utókornak. Dictum factum. Az Ígéretet, 
valóban, gyorsan érte a beváltás. Az intézet már megnyílt. 

A megnyitó ünnepély szentmisével kezdődött, me-
lyet a gyönyörűen restaurált Mátyás-templomban maga a 
főpásztor pontifikált fényes segédlettel. Szentmise után 
a közönség a szentháromság-utczai apáczazárdába vonult 
s ennek nagytermében folyt le az ünnepély világi része 
fényes közönség jelenlétében. 

A* főpásztor megérkezése után a taoitónőjelöltek 
elénekelték a Hymnuszt, mire Desseívffy püspök a jelen-
voltak üdvözlése után hatalmas beszéddel nyitotta meg 
az uj intézetet. Vázolta a nő helyzetét a múltban és a 
jelenben s összehasonlításai folytán aira a következtetésre 
jutott, hogy a magára hagyatott nő vállaira a jelenben 
sokkal súlyosabban nehezednek a megélhetés gondjai, 
mert családjának, hozzátartozóinak is inkább terhére van 
most, mint hajdanta. 

„Régente, úgymond, hogy az ilyen elhagyott leány 
a család terhére ne legyen és hogy tisztességesen a maga 
fáradságából megélhessen, a zárdába ment, vagy külde-
tett. Itt neveléssel, betegápolással, elhagyatott, elzüllött 
emberek önzetlen, önfeláldozó ápolásával, vagy példás, 
önmegtagadó jámbor életükkel másokat is istenes életre 
serkentve, hasznára voltak a hazának — és családjaiknak 
nemcsak terhére nem voltak, hanem annak díszét és 
tekintélyét emelték. 

Most ez a kor is nagyrészt legalább nálunk elmúlt. 
A leányok nagyrésze otthon marad és erejüket előkészült-
ség hiányában a hazának sem a családban, sem a zárdá-
ban nem szentelhetik. Ennek a sok otthon elmaradott 
leánynak utat kell nyitni, hogy magukat, mint a társa-
dalom tisztes és hasznos tagjai érvényesíthessék". 

Ez az intézet czélja és magasztos hivatása, különö-
sen oly népes vidéki városban — folytatta tovább — ahol 
sok oly család van, mely állásánál fogva leánygyermekét 
nem foghatja mindjárt a jó háziasszony teendőire s ezért 
nem felesleges az intézet, mint tanitónőképző. 

„Először: mert a leányokat elfoglalja és az otthoni 
semmittevéstől elvonja; 2. magasabbfoku műveltségre 
vezeti, miáltal az egész város műveltsége emelkedik ; 3. 
ha anyák lesznek, tudják gyermeikeiket jobban nevelni; 
4. kenyérkereseti utat nyit, mert képesiti őket akár nyil-
vános intézetekben, akár családokban a gyermekek val-
lásos, erkölcsös és nemzeti érzésű nevelése által magukat 
fentartani, sőt értelmi képzettségüknél fogva alkalmasakká 
lesznek más léren is érvényesíteni magukat." 

Örömét fejezte ki ezután a főpásztor, hogy az uj 
intézetet megnyithatja, majd a növendékekhez fordult 
buzditó szavával, hogy az iskola becsületét, hírnevét min-
dig szem előtt tartsák s ernyedetlen szorgalommal, példás 
magaviseletükkel folyton szilárdítani igyekezzenek. 
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„Az Ur Jézus nevében" — mondotta végül — 
„megnyitom az intézetet." 

Következtek Pálffy Ferencz polgármester, Tergina 
Gyula dr kir. tanfelügyelő lelkes köszönő beszédei s végül 
Gallér Kristóf igazgató beszéde az intézet keletkezésének 
történetéről. A történeti nevezetességű ünnep a Szózat 
éneklésével zárult be. 

Páris, szept. 10. Az aixi érsek halála. — 
Mgr Gouthe-Soulard aixi érsek, szept. 9-én, 80 éves 

korában, elhunyt. Született. Saint Jean la Vêtre-ben, 
Loire megyében, 1820. szept. 1-én. Aldozópappá szen-
telése után egy edeig a tanári pályán működött, azután 
plébániát kapott Lyonban, a páli sz. Vinczeét. 1871-ben 
Ginoulhiac lyoni érsek általános helynökévé nevezte ki. 
Caverot érsek újra plébánossá tette, Lyon egyik legtekin-
télyesebb plébániáját bizván reá. 1886-ban a kormány abbé 
Gouthe-Soulard-ot, miután már előbb ismételten püs-
pökségre praesentálta, az a>xi érsekségre jelölte a pápa 
előtt. Mint aixi érseknek nagy összekoczczanása volt 1891-
ben a franczia kormánynyal, azért, mert a kormány körira-
tot intézett a püspökökhöz, a melyben őket az egyház-
megyéjünkön kivüli zarándoklatoktól eltiltani akarta. 
Gouthe-Soulard rendkívül erélyesen utasította vissza a kor-
mány e beavatkozását a vallási ügyekbe. A kormány 
az érsek fizetésének lefoglalásával válaszolt. A boldogultnak 
azóta is több összeütközése volt a franczia kormányokkal. 
Rettenthetetlenül telemelte szavát, va'ahányszor az egyház 
joga sérelmet szenvedett. Halála nagy veszteség. R. i. p. 

T Á R C Z A . 
Dante és müvei. 

Tanulmány nyal összekötött mű-ismertetés. 
Irta : Alteram Gyula. 

(Folytatás.) 

Itt találkozik azokkal, kik hirre, dicsőségre töreked-
tek ugyan, de ugy, hogy ezen tettük is Isten dicsőségére 
történjék. — Itt van lustinián császár, a kivel elmondatja 
a római császárság történetét (korának tan.tása szerint), 
Beatrice által javitatván ki — bizonyára nem alaptalanul — 
a téves helyeket. Azután, mint a kinek szelleme minden 
földi gyengeségtől ment, tárgyilagosan járra el korholja 
a guelf és a ghibellin pártoskodás hálátlacságát s az 
egyetemes császárság lehetősége mellett érvel. 

Nem lesz érdektelen megjegyezni, hogy a jutalom-
ban részesülők itt is, mint a Purgatoriumban csak lelkek? 
testük nincsen ; csak lélekben jutalmaztatnak, ellentétben 
a germánok és törökök érzéki jutalmával, a Walhallával 
s a hetedik mennyországgal. Továbbá, hogy minden emel-
kedés alkalmával minél közelebb jutnak Isten trónjához, 
Beatrice arcza annál dicsőbb, annál fénylőbb lesz. Sok-
szor erről, arczának ragyogóbb szépségéről tudja meg 
Dante, hogy emelkedtek, mint most is, midőn a Venus 
csillagba érnek. 

Pompás, nagyszerű, fényes itt minden, mint fgy 

gyémántokkal kirakott terem, melyben a fény vissza-
tükröződik. Az általános fényből kiválnak egyes alakok, 
Dante felé közelednek s körötte szent tánczot lejtenek. 
Dante az egyiket, Martell Károlyt, a magyar király-
jelöltet (Róbert Károly révén) megszólítja, mire az 
elénekelvén történetét igy fejezi be : 

„Már homlokomon fényié ama honnak 
Koronája, a melyet, hogy a német 
Tájt elhagyá, a Dana árjai mosnak." 

Látja még Raabot, Cimizzát és Fokot is. 
De ezek egyszerre eltűnnek s helyettük tizenkét 

ragyogó f én j t lát körbe sorakozni, körben lejteni s isteni 
hangokon énekelni; köztük vannak a legnagyobb theolo-
gusok ; igy: Aquinói szt. Tamás, Albertus Magnus, bölcs 
Salamon, areopagita Dénes, kik előttünk is ismertek. 
Aquinói szt. Tamás, assisi szt. Ferencz és szt. Domonkos 
nagy életszentségét kezdi magasztalni, mire még egy 
tizenkét szellemből álló fénykoszorú jelenik meg s úgy-
mond : 

„Ez örök rózsák kettős koszorúja 
Köröttünk aztán elkezdett forogni 
Egyik a másikat örömre gyújtva." 

A másik tizenkettő közül ismerjük : Illuminatust, szt. 
Ágostont s aranyszájú szt. Jánost. Dante Beatrice útján 
megfejtetvén az üdvözültekkel több theologiai s philoso-
phiai tételt, kérdi Salamontól, vájjon dicsőbb alakban fog-
nak-e a halandók feltámadni, mire a felelet igenlő vagyis 
az egyház tanításával megegyező. Ekkor Beatrice arcza 
fényében megerősbödik, tudja tehát Dante, hogy a Nap-
ból már egy más üdvhelyre, a Mars-ba értek, hol a 

• hitökért harczoló hősök lelkei lakoznak. Ezek fénybe me-
rülve, a kereszt-alakot, a „venerabile segno"-t formálják, 

„És mint a jól hangolt lant és hárfa 
Sok húrja édes összhangzatra kélnek . . . 
Ily édes dalba kezdtek . . . . 

úgy, hogy a költőt extasisba ragadták. De ebből fel-
ocsúdva, egyszerre egy nyájas hangot hall ; az egyik fény, 
őse: Cacciaguida, ki Konrád, német császár alatt, a ke-
resztes háborúban is részt vett, szólítja meg: 

I 
Oh vérem ! Isten legbőségesebb 
Kegyelme ! Vájjon másnak is, mint néked 
Az ég kapuja volt bezárv' előtted? 

(saj. ford.) < " 

S miután tőle a jövőjére vonatkozó dolgok kijelen-
tését hallja, a mi természetesen csak post eventum vatiu-
nium s a többi hithős megnevezését: igy Josuét, makka-
beusi Júdást, Nagy Károlyt, Bouillon Gottfriedet, — oly 
gyorsan, mint a nő szép fehér arczszinét visszanyeri ; ha 
elpirult, emelkednek fel az ezüst fényű <Jupiterbe, mely 
az igazságos fejedelmek személyeit foglalja magában. 

A vidék remek ; minden tündöklik, túlvilági fényben 
űszik ; a lelkek, mint aranyos madárkák, ide oda röpköd-
nek a légben, majd betűket formálva, e nagy jelentőségű 
mondatot adják : Diligite iustitiam, qui iudicatis terrain! 
De egyszerre szétrebbennek s egy hatalmas sas formáló-
dik belőlük, a melynek tulajdonságai élénken emlékeztet-
nek a római császárság s egyúttal az egyetemes világ-
császárság symbolumára. A sas megszólal s szavaiban az 
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együttes gondolkodást, érzést hangoztatja ; majd Dantenak 
egy theologiai kérdését magyarázza meg: vájjon hit nél-
kül üdvözülhet-e valaki? 

Az Indus partja mellett 
Egy ember születik s nem lel, ki néki 
Krisztusról irjon vagy szóljon, egy embert . . . 

s mint ő folytatja, jótetteket visz véghez s bűntelen ma-
rad ; vájjon üdvözül-e az ilyen ? Aquinói szt. Tamás és 
Hugo de st. Victore tanításait vetvén egybe, mondja ki a 
dogmát s még hozzá teszi, hogy a hit egyedül nem 
üdvözít; hozzá még az erények gyakorlata is szüksé-
ges, mert 

. . . ládd, igen sok hivja Krisztust, Krisztust 
S Ítéletkor nem lesz oly közelében, 
Mint az, a ki soh'sem ismerte Krisztust ! 

Mintha tudta volna Dante, hogy mi lesz Luther 
tanának lényege s már előre megczáfolta azt. 

A sas korholja az igazságtalan uralkodókat ; hazánk-
ról sem feledkezik meg: 

Oh boldog Magyarország, csak ne hagyja 
Magát félrevezettetni ! 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
— Művészettörténeti Korrajzok. Bevezetésül a kép-

zőművészetek egyetemes történetébe. Irta Divald Kornél. 
Első kötet. Budapest, 1900. 8 rét 237 lap. Divald Kornél 
neve nem ismeretlen a művészettörténettel foglalkozók 
előtt. Kisebb-nagyobb művészettörténeti dolgozatai sűrűn 

látnak napvilágot a művészeti folyóiratok hasábjain s 
szava, mint e téren kiváló szaktekintélyé, mindenkor nagy 
fontossággal bir tudományos körökben. Nemrég a felső-
magyarországi renaissance-épf észetről adott ki egy alapos 
tanulmányt, mely a kritika részéről osztatlan elismerésben 
részesült. Most a fönti czímmel egy nagyobb szabású mun-
kájának első kötete jelent meg, melyről bevezető soraiban 
maga a következőket mondja: „A Művészettörténeti Kor-
rajzok", mint már a czíme is sejteti, nem rendszeres mű-
történelmi könyv, a mely a művészetek fejlődését szigo-
rúan tudományos módszer szerint nyomról-nyomra követi : 
csak a javát mutatja be annak, a művészet korszakról-
korszakra való fejlődésének a rövid vázolása keretében, a 
mit a világnak e téren kimagasló nemzetei, illetve az ezek-
ből kivált korszakot alkotó nagy mesterek az építészetben, 
szobrászatban és festészetben létrehoztak". Az egyetemes 
művészettörténet anyagából, mondja tovább, annak a sza-
badabb formában közlése e munka czélja, a minek isme-
retére minden müveit embernek szüksége van. Es ennek 
a czélnak, az előttünk fekvő első kötet után Ítélve, az 
egész mű a legteljesebb mértékben meg is fog felelni. 
Anyagát lelkiismeretesen s tisztult ízléssel válogatta össze 
s abban a modorban adja elő, a mely Tarczai György 
név alatt megjelent szépprózai dolgozatait oly kedveltekké 

tették szépirodalmi lapjaink olvasói előtt. A kötet tar-
talma két részre oszlik. Az első rész az ókor képzőmű-
vészetét öleli föl, mig a második a középkor képzőművé-
szetét tárgyalja egészen a XIV. század végéig. A 86 
képpel díszített csinos kiállítású könyv a Szent István-
Társulat kiadása. Ára fűzve 2 korona, díszes kötésben 2 
korona 40 fillér. Megrende'hető a Szent-István-Társulat 
könyvkiadóhivatalában: Budapest, VIII., Szentkirályi utcza 
28. sz. 

— Ratisbonne atya beszélgetései . A Megváltó 
1900-ik évében izraelita polgártársainak szeretettel ajánlja 
Tóihfalussy Béla, budapest-erzsébetvárosi plébános. Kap-
ható a kiadó plébánosnál Budapest, VII., Szegényház tér 
8. Ára egy korona. Tömeges megrendelésnél 60 fiilér. 
Az előttünk levő munkácska elmondja és kimutatja, mily 
viszony vau a keresztény és a zsidó vallás közt. E 
végből öt beszélgetésben előadja a zsidó vallás fő téte-
leit, tanát az ember eredetéről és bűnbeeséséről, a 
Megváltó (Mesiah, Messiás, Christos, Fölkent) megigéré-
séről és előkészítéséről s kimutatja a Megváltóra vonat-
kozó Ígéretek beteljesülését a názárethi Jézusban. Tóth-
falussy Béla igen jó dolgot művelt, mikor ezeket a 
beszélgetéseket kiadta. Nagy haszonnal forgathatják azt 
első sorban az izraeliták, másod sorban a papok, kik 
izraeliták oktatásával, megtérítésével foglalkoznak s végül 
minden igaz keresztény, ki óhajtja, hogy izraelita polgár-
társaink szép kötelességükhöz híven elfogadják az első 
sorban részükre küldött Megváltót s ilykép keresztényekké 
legyenek. 

V E G Y E S E K . 
*** À magyar királyi trón örököséről nagy elis-

meréssel emlékeznek meg a németországi kath. lapok. Azt 
irják róla, dicsérettel adózva hithűségének, hogy midőn a 
stettini nagy hadgyakorlatokra utazott, vasárnap reggel 
11 óra 2 perczkor érkezett meg Berlinbe az anhalti 
pályaudvarra, a hol kiszállt és egyenesen a mint volt, 
kiséretével a St. Hedvig templomba ment szent misére s 
csak azután ment a Hotel Bristolba reggelire. Délután 3 
óra 8 perczkor tovább utazott Stettin felé. Tehát Berlin-
ben tulajdonképpon csak a vasárnapi szentmise-hallgatás 
kötelességének teljesítésére állt meg, mert reggelizni bár-
hol reggelizhetett volna. 

— Ünnep az egyetemen. A budapesti kirátyi ma-
gyar tudomány-egyetem 1900/1901. tanévi rectora és taná-
csának beiktatása s egyúttal a tanév megnyitása alkalmából 
1900. évi szeptember hó 16 án délelőtt 11 órakor az 
egyetem dísztermében ünnepélyes közgyűlést tart, melyet 
d. e. 10 órakor az egyetemi templomban ünnepélyes „ Veni 
Sunde" előz meg. Tárgyak: Az 1899—1900. tanév törté-
nete. Előadja: Dr Ponori Thewrewlc Emil, lelépő Rector 
Magnificus. Székfoglaló beszéd. Mondja: Dr Repaies 
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Rajmond, a tudomány-egyetemnek az 1900/1901. tanévre 
megválasztott Rector Magnificusa. Tanévmegnyitó beszéd. 
Mondja: Dr Breznay Béla, hittudománykari dékán. 

— Az eucharisztikus zarándoklat. Az eucharisz-
tikus szentségi zarándoklat indulásának ideje közeledik; 
menni tognak az ájtatos zarándokok az anyaszentegyházban 
élő összes hivek fejéhez, szent Péter utódához. Aki szereti 
Jézust íí aki teheti s aki egészsége, idő és pénz tekinte-
tében nincs akadályozva, csatlakozzék a szent zarándok-
lathoz. Jelentkezni lehet Varga Mihály plébánosnál 
Csongrád-Csányon és a Központi Oltár-Egyesületnél, Buda-
pesten, IV. kerület, Váczi-utcza 46. szám alatt. A zarán-
doklat két különböző irányban induló csoportra oszlik. 
Az első csoport a tengeri utat is igénybe veszi és szep-
tember 19-én este kel utra a M. A. V. budapesti keleti 
pályaudvarából. Ezen csoport részvételi dijai a követke-
zők: az I. osztály 215 korona, a II. osztály 182 korona, 
a III. osztály 98 korona. A második csoport csakis vas-
úton utazik és szeptember 20-án reggel indul a délivasut 
budapesti pályaudvarából. Ezen csoport részvételi árai a 
következők: az I. osztály 282 korona, a II. 212 korona, 
a III. osztály 130 korona. Ezen dijakba bele van értve a 
vasúti, illetőleg hajó árak Budapesttől Lorettón át Rómáig 
és vissza Bpestig, a podgyászszállítás Lorettóba, Rómában 
a szállodáig és vissza a vasúthoz. Lorettóban egy napi 
szállás, Rómában 6 napi teljes ellátás. Az eucharisztikus 
római zarándoklatban résztvevők Lorettón kivül alighanem 
Páduát is meg fogják látni s szent Antal templomában e 
dicső szentnek sirját is meglátogathatják s ott szentmisét 
is hallgatnak. Jelentkezni lehet (legczélszerübben szemé-
lyesen vagy egyszerű postautalványnyal) Budapesten a 
budapesti Központi Oltár-Egyesület Otthonában (Budapest, 
IV., Váezi-utcza 46. szám) vagy Varga Mihály plébános 
urnái (Csongrád-Csány). 

— A Mária-kongregácziókban az egyetemi pol-
gárok tagjainak egybegyűjtésére Tomcsányi Lajos Jézus-
társasági atya a következő felhívást tette közzé : A buda-
pesti, kalocsai, nagyszombati, pozsonyi, szatmári és egri 
főgy mnasiumból a főváros iskoláiba került urakat, kik a 
Mária Gyülekezet tagjai, szeretettel felkérem, hogy jövő 
vasárnap (szeptember 16.) délután 4 órakor a Mária-
Gyülekezet érdekében hozzám fáradni szíveskedjenek. 
Tomcsányi Lajos S. J., VIII. Mária-utcza. 25. szám. 

— A beteg papokat segélyző görzi egylet elöl-
járósága az egylet t. tagjainak hirül adja görzi házának 
ez idényre, amely október hó 16-án veszi kezdetét, újbóli 
megnyitását. Görz oly klimatikus gyógyhely, mely magá-
ban egyesíti a tengeri s hegyi klimatikus gyógyhelyek 
tulajdonságait. Enyhe éghajlata s tengerszine feletti fek-

vése egy Arcoéval. Görzben a krónikus tüdőhurutban szen-
vedők. lábbadozók, tífusz s tüdőgyuladás után, a sokféle 
idegbajosak szenvedéseikben enyhülést lelnek. Az orvosi 
bizonylattal felszerelt folyamodványok „An den Vorstand 
des Priester-Krankenunterstützungsvereins in Görz" czim-
zendők. Minden egyes fölvett tagnak egyúttal Celebretről 
is gondoskodnia kell. 

— Változások az esztergomi tanítóképzőben. 
Breisziger Ferencz esztergomi képezdei rendes tanár Kalo-
csára neveztetvén ki a bold. Mócsy tanszékére tanárnak, 
helyébe az esztergomi tanképzőhöz a herczegprimás Ke-
ményfy Kálmán Dánielt, az intézet eddigi hittanárát nevezte 
ki rendes tanárrá s Keményfy helyébe hittanárnak és egy-
úttal nőnevelőintézeti hitoktatónak Trilcál József dr vízi-
városi káplánt. Az esztergomi képző gyakorló iskolája is 
uj tanítót nyert Klinda Károly főtanító személyében, ki 
egyúttal a tanítóképzőben a módszertan tanításával is 
megbízatott. 

— A szegedi ősrégi Mátyástemplomot restaurál-
ták a derék francziskánusok s a csanádi püspök ur enge-
delmével minap szentelte fel az uj díszben ragyogó 
templomot Sárgay Tamás gvárdián. Sajátságos esetet 
beszélt el nemrég a nagyérdemű gvárdián e sorok írójá-
nak a szegedi török világ idejéből. Akkor egy ideig az 
ősi kath. hitből kitért atyafiak, a protestánsok, együtt 
használták a nevezett templomot a katholikusokkal. A 
szentélyben énekeltek a katholikusok, az alsó részben az 
atyafiak zsoltároztak. Összezördülések tűrhetetlen helyze-
tet teremtettek. Az eset a török basa elé került. Dönte-
nie kellett, hogy kié legyen a templom. Megparancsolta 
tehát, hogy gvárdián és prédikátor előtte vitassák meg 
vallásukat, ő majd dönteni fog, kinek van igaza. Sokáig 
folyt már a vita s még mindig kétséges volt, hová fog 
dönteni a török. A türelmetlenség tetőpontján egyszerre 
berohant a templomba a zárda fráter szakácsa s látva, 
hogy a basa a szájasabb prédikátor felé hajlik, furfangos 
ötletével közbevágott s magával ragadta a basát. Azt 
kérdezte a prédikátortól, mondja meg, hányan vannak 
a próféták ? A prédikátor nagy hetykén kivágta, hogy 
tizenketten: ez, ez, meg ez stb. Erre a furfangos fráter 
egyet csavarintva szemével a basa felé: hát Mohamed mi 
volt? kérdé. A prédikátor zavarba jött s hallgatni volt kény-
telen. A török pedig természetesen igazat adott a fráternek 
s a templomot odaítélte a katholikusoknak. Ennek az 
ősrégi góthikus templomnak restaurálása 37,000 koronába 
került, mely összeghez a szegedi ferencziek összekupor-
gatott filléreikből 24,000 koronával járultak, Szeged városa 
pedig 5000 koronával, a hiányzó 8000 koronát a derék 
atyák a lakosság körében gyűjtötték össze. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, szeptember 19. 23. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

„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. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Beszéd. — Egyházi Tudósítás. P é c s : A mária-gyüdi nagy zarándoklat. — Irodalom. 
Vegyesek. 

B E S Z E D , 

melylyel a budapesti királyi magyar tudomány-egyetem rektori 
székét az 1900—901. tanév ünnepélyes megnyitásakor 1900. évi 
szeptember hó 16-án elfoglalta Bapaics Rajmund, a hittudományok 
doctora, egri főegyházmegyei áldozár, t. udvari káplán, az egyház-
történelem nyilvános rendes tanára, a Szent-István-Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, a hittudományi karnak négy 

izben volt decánja. 

Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! 

Midőn a rectori díszjelvényt, az aranylánczot, 
nagyérdemű, lelkes és fáradhatat lan elődömtől 
átvéve, magamat e szimbolikus aktussal az új 
egyetemi tanács élén a rectori székbe beiktatot tnak 
tekintem, mindenekelőtt legmélyebb köszönete-
met nyilvánítom az egész tudós egyetemi tanár i 
testületnek, mely karokszerinti kiküldöttei által 
csekélységemet e magas állásra fölemelte, nem-
különben vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-
ter úr ő Exczellencziájának, ki ez állásban meg-
erősíteni méltóztatot t . 

Nem kerestem, sőt igazat szólva, nem is 
óhaj to t tam e méltóságot. Az én ambicziómat tel-
jesen kielégítette és kielégíti maga az egyetemi 
tanári állás, melynek kötelmei, hála Istennek, ma 
is épp c ly drágák és kedvesek előttem, mint 
voltak egykoron az első lelkesedés időszakában. 
Dicsekvés nélkül mondhatom a középkori króni-
kással : Aut discere aut docere aut serihere semper 

dulce habui. *) Akkor voltam és vagyok igazán 
megelégedett, ha e hármas hivatásnak zavarta-
lanul élhetek. Es bizonyára egyéni ha j lamaimnak 
inkább megfelelő s rám nézve kellemesebb le t t 
volna, ha e tanévet is kizáróan zajtalan tanár i 
munkálkodásomnak szentelhetem vala : de a recto-
ratus sorrendje egyetemünk alkotmánya szerint 
ez évben a hi t tudományi karon levén, miután a 
m. t. választótestület kegyes bizalmával megaján-
dékozott, nem Ítélhet tem helyénvalónak a sza-
badkozást, hanem elfogadtam a megtiszteltetést , 
ugy mint rám háramló kötelességet, mely elől 
az adott körülmények között ki térnem alig le-
hetet t . 

Ezt a szép, de nehéz kötelességet mindenkor 
hiven teljesíteni s szeretet t Alma Materünk ügyét 
és érdekeit egész odaadással szolgálni, leszen 
immár feladatom. Hic labor, hoc opus erit. S ha 
mindjár t jól tudom is, hogy e magasztos feladat 
megoldására több jóakarat ta l min t rá te rmet t -
séggel rendelkezem : nem akarok elcsüggedni, 
hanem bizom abban, hogy Qui dedit velle, dabit 
et perûcere, és erőt és bátorságot merítek abból, 
hogy tisztaszándékú és jóakaratú igyekezeteimben 
állandó támogatásomra lesz a közös együttmű-
ködésre h ivato t t nagytekintetű egyetemi tanács 

Beda Venerabilis, 
Anglorum V. 24. 

História ecclesiastica gentis 
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m. t. tagjainak fogyatékosságomat bőven pótoló 
bölcsessége, tapaszta la ta és ügybuzgósága. 

Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt tulajdoképeni 
székfoglalóm előadásához kezdenék, egy alkalmi 
kötelességnek kivánok előzően eleget tenni. Lehe-
te t l en ugyanis legalább fohászszerűleg meg nem 
emlékeznem arról az örökké emlékezetes, kor-
szakot alkotó, nagy eseményről, melynek kilencz-
százados évfordulójával küszöbén álló t anévünk 
összeesik, — ér tem a kereszténység és királyság 
megalapítását Magyarországon. Ennek a messze 
kimagasló vi lágtör ténelmi eseménynek emléke 
előt t a tudomány sem mehet el hidegen, hanem 
hálás hódolat tal kell megha j t an ia lobogóját most 
ós mindaddig, a mig Kárpá tok tó l Adriáig és a 
négy folyam mentén hirdetni fogják igéit a késő 
unokák. Mert nem lehet és nem szabad feled-
nünk, t. közgyűlés, hogy ha hullámos szép folyó 
most a magyar tudományosság: ez eseménynyel 
fakadt fel fo r rása ; ha f ény t és jótékony meleget 
hintő nap nemzeti k u l t u r á n k : ez eseménynyel 
vil lant meg első sugára. Ez eseménynyel lépet t 
be a magyar az európai nemzetcsalád kötelékébe 
és lépet t rá a czivilizáczió és művelődés boldogító 
ösvényére. A keresztény monarchia ol ta lma a la t t 
épültek első iskoláink, indult fejlődésnek a tudo-
mány, emelkedtek középkori egyetemeink s lépet t 
helyökbe jelenlegi főiskolánk, mely régibb test-
véreinél szerencsésebb, több min t harmadfél szá-
zad óta virágzik. Bármennyi t vál toztak is azóta 
az idők, bármily élénk legyen is korunkban az 
eszmék harcza és eltérők a néze tek : maga az 
epochális esemény, min t e lvi tázhata t lan tö r t éne t i 
tény, óriási arányaival ógbemeredő p i ramisként 
áll e lőt tünk és nincs, ki szemet hunyhasson e lőt te ; 
s mer t nagy időkkel, nagy emberekkel és nagy 
alkotásokkal szemben a hamis í t a t l an emberi 
természetnek csak egy érzése és kötelessége lehet 
— az elismerés, a hála és hódola t : mintegy kény-
szerí t bennünket , t isztelt közgyűlés, hogy mi is, 
a tudomány hivatásos munkásai, a tudomány 
nevében hálás kegyelet te l adózzunk az első koro-
nás magyar király dicsőséges szent emlékének, 
a ki mikor az ősei vérével szerzett hazát láng-
szelleme varázshatalmával ércznél szilárdabb ala-
pokra fektet te , ugyanakkor egyút ta l a szellemi 
munkásság, a tudomány ós művelődés létföl té-
teleit is századokra megteremte t te . Örök dicséret 
és dicsőség legyen ér te nagy nevének! 

Legyen szabad végül kifejezést adnom a 
felett érzet t örömemnek, hogy az egyetem, mely 

eddig évek hosszú során keresztül idegenben 
volt kénytelen t a r t a n i ünnepélyeit , most ú j r a 
sa já t o t thonában — s tegyük hozzá: díszes be-
rendezésű fényes o t thonában ünnepelhet i tanév-
megnyi tó já t ; a miér t legyen ismételve hálás 
köszönet az intéző magas körök gondoskodá-
sának, s annyival is teljesebb, m e r t most már e 
tanév folyamán óha j tásunk még hátralevő része 
is meg fog valósulni: a tudományok fényes haj-
léka mellet t a tudományok Urának, Is tennek 
háza is megujul t díszben fog ragyogni. 

* 

A tá rgy mi t ez órában röviden szóvá tenni 
kivánok, nem uj, nem ismeretlen, de aktuál is és 
olyasmi, a miről a mai viszonyok közt el lehet 
mondani, hogy nunquam satis dicitur. Előrebocsá-
tom, hogy a mi t mondani fogok, sem rekrimi-
náczió, sem polémia nem akar lenni, csupán 
konsta tá lása egy régibb idő óta fo lyamatban 
levő jelenségnek, vagy ha ugy tetszik, diagnózisa 
egy többé kevésbbó e lhata lmasodot t divatos baj-
nak s ezzel kapcsolatosan egy kipróbál t gyógy-
szernek tő lem te lhe tően meleg ajánlása. 

Tisztelt közgyűlés! A ki csak némi figye-
lemmel kiséri is a mai eszme-áramlatokat ós 
tudományos i rányzatokat , igazat fog adni Har t -
mann Edének, a „Philosophie des Unbewussten" 
szerzőjének, midőn azt mondja : „Unsere moderne 
Wissenschaf t läuf t Gefahr, am empirischen Mate-
rial zu erst icken" ; a modern tudomány abban 
a veszedelemben forog, hogy tapasz ta la t i anyag-
halmazában megfullad.2) Nem tagadha tn i ugyanis, 
hogy az úgynevezet t pozit ivizmus ós a vele tá r -
sult t apasz ta la t i tudományok mechanisztikus 
i rányza tának ha tása a l a t t valamint a közgondol-
kozás, ugy a tudomány is napja inkban kiválóan 
realiszt ikus i rányban mozog. A modern ember t 
és tudásá t mindenekfö lö t t az anyagi lót prob-
lémái érdeklik, gondolkozását és cselekvését első 
sorban ezek vezet ik és i r ány í t j ák ; a mi ezeken 
túl fekszik, az i r á n t közömbös, nem ri tkán el-
fogult vagy éppen ellenséges indulatú. Az érzék-
felet t iek tudománya, a metafizika, mely valami-
kor a tudományok kirá lynéja volt (s hál ' Isten-
nek ezrek szemében még ma is az), nagyrészt 
hitelót vesz te t te ; min t puszta képzelgés, mint 
üres álomhüvelyezés, lomtárba kerül t s elmond-
h a t j a magáról a már Kant á l ta l idézet t klasszi-
kus szavakat : modo maxima verum, tot generis 

2) Moderne Probleme. Leipzig, 1886. 2. Aufl. 140. 1. 
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natisque potens, nunc trahor exul, inops.3) Örökébe 
más hata lom l épe t t : a finomabb vagy erősebb 
árnyala tú empirizmus, mely csak a t apasz ta la to t 
fogadja el valódi i smeret forrásul s mind azt, a 
mi a belső vagy külső tapasztaláson kivül esik, 
vagy tagadja , vagy legalább megismerhete t len-
nek nyilvánít ja . „A természet megismerésének 
nem se j t e t t előrehaladása és az anyagi kul túrá-
nak bámula t ramél tó diadalai — mondja v. Her t -
l ing báró — gondola ta inkkal és érzelmeink-
kel annyira a l á tha tó és kézzelfogható világhoz 
bilincseltek le bennünket , hogy önkénytelenül is 
csak azt fogadjuk el, a mi ennek körébe t a r t o -
zik, de hi te t lenül e lu tas í t juk magunktól , a mi 
ezen a körön kivül esik és érzékeink ál tal igazo-
lást nem nyer" 4). 

Ez az empiriszt ikus i rányzat az tán behato l 
a tudományoknak úgyszólván összes ágaiba, azo-
k a t a maga részére lefoglalni s a mennyire lehet, 
sa já t képére és hasonlatosságára á ta lak í tan i tö-
rekszik. Nem elégedvén meg a tapasz ta la t i tudo-
mányok szorosan ve t t t á rgya inak feldolgozásával, 
„az anyagi erők ál ta lános u ra lmá t ki ter jeszteni 
igyekszik azon jelenségekre is, melyek a szellemi 
tevékenységnek ós az erkölcsi életnek legsajá-
tosabb nyilvánulásai." Egyetemünk egyik volt 
nagynevű tanára , a széplelkű Greguss Ágost, 
negyvenegy évvel ezelőtt mondot ta az akkor 
virágjában levő vulgáris mater ia l izmusról : „A 
mater ial izmus minden tudomány t te rmészet tudo-
mánynyá akar tenni, a mi pedig azzá nem csa-
varható , azt a tudományok sorából ki tör l i ; m e r t 
hiszen csak magá t t a r t j a egyedüli tudománynak 
s magán kivül semmi más t érvényesnek nem 
ismer" 5). S hogy ez a ki je lentés azóta sem le t t 

3) Ovid. Metamorph. — „Metaphysik als Wissen-
schaft ist unmöglich" (Dilthey). „Die Metaphysik ist ein 
Unding" (Windelband), Metaphysik ist „ein veralteter 
rückständiger Typus des Denkens" (Riehl). Idézve: Dr 
Matthias Kappes, Die Metaphysik als Wissenschaft. 
Münster, 1898. 22. 1. — „Es macht , . . einen höchst 
komischen oder sagen wir tragischen Eindruck, wenn der 
speculative Geist in unserer Zeit so erlahmt sich zeigt, 
dass Philosophen die Metaphysik, die erhabenste, n o t -
wendigste und gewisseste aller Wissenschaften als ein 
Schimpfwort gebrauchen, mit dem man seinem Gegner 
glaubt eine Mackel anhängen zu können." C. Gutberiet, 
Der Kampf um die Seele. Mainz, 1899. 20. 1. 

4) Georg Freiher von Hertling, Das Princip des 
Katbolicismus und die Wissenschaft. Freiburg im Breisgau, 
1899. 28. 1. 

5) A materializmus hatásairól. Székfoglaló beszéd. 

tú lha ladot t ál lásponttá, sőt évről-évre ujabb iga-
zolást, á l ta lánosabb érvényesülést nye r t : arról 
i m m á r egész rendszerek, te r jede lmes tudományos 
munkák ós folyton szaporodó folyóiratok eléggé 
tanúskodnak. Egy magyar folyóira tban például 
nemrég a következőket l ehe te t t olvasni : „Es a 
theologia, a metafizika, az észjog, a t ranscenden-
tal is e th ika stb., min t a tudomány tereinek bi-
torlói , kiűzetnek a tudomány birodalmából. E& 
lesz a sorsa a régi esz té t ikának is, mely mélyebb 
te rmésze t tudományi a lapokra helyezkedni nem 
akarva, felszines s merőben szubjektív okoskodá-
sokkal aka r t a a szép jelenségeit magyarázni" 6)* 
Ugy v a n ; a „mélyebb te rmésze t tudományi ala-
pokra való helyezkedés", va ló jában: a bá rminemű 
t ranscendenstő l és t ranscensustól való i jedelmes 
idegenkedés, — ez jellemzi jórészt a századvégi 
tudományos törekvések i rányzatá t . Mintha csak 
a régi görög szofisták kora ú ju l t volna meg, a 
mikor Plá tó és Arisztotelész harczoltak az em-
pirizmus egyeduralmi törekvései ellen 7). 

Az i rodalomtör téne t i ró , a ki ma jdan a XIX. 
század utolsó tizedeinek tudományos éle té t meg-
ir ja , a fényes eredmények ós bámulatos sikerek 
mel le t t azt is fel fogja jegyezni : min t t a r t o t t á k 
ez időben a tudomány t a t e rmésze t tudományok 
monopol iumának 8) s min t kel let t , vagy legalább 
kel le t t volna sokak nézete szerint az úgyneve-
zet t észtudományoknak is t e rmésze t tudományi 
elveken ós törvényeken felépülniök; ós csodál-
kozni fog az illetékességi körök ama fé l re isme-
résén és összezavarásán, mely a modern tudo-

Mondotta a M. T. Akadémia gyűlésén, julius 11-én 1859-
ben Greguss Ágost. Pest, 1859. 6. 1. 

6) Huszadik Század. Társadalomtudományi havi 
szemle. Budapest, 1900. I. köt. 69. 1. 

7) „Die Philosophie der Gegenwart steht unter dem 
Zeichen der Physik und Physiologie, wie die vorso-
kratische und die der beginnenden Neuzeit. Die W e l t 
wird von der Natur au9 begriffen, das geistige Geschehen 
teils umbeachtet gelassen, teils in seinen unbequemen 
Ausprüchen auf ein Minimum reduziert, selten in seiner 
Selbständigkeit, Gleichwertigkeit oder gar übergeordneten 
Stellung gewürdigt." Richard Falclcenberg, Geschichte der 
neueren Philosophie. 3. Auflage Leipzig, 1898. 517. 1. 

8) A természettudományok . . . rendkívüli fejlődé-
sétől s a technika nagyszerű sikereitől elkábulva, sokan 
az emberi kutatást és tudást egyedül az anyagi tér re 
akarják szorítani, igazi tudománynak csak azt tar t ják, 
mely a külső természettel foglalkozik ; az embert magát 
is csak mint állati szervezetet, mint a természet tárgyát 
vonják vizsgálódásuk körébe." — 1887. szept. 1. rectori 
székfoglaló. 

21* 
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many e mindent empirizáló nizusában megnyilat -
kozik; s ta lán azt fogja ő is mondani, a mit 
higgadt szemlélők ma is mondanak, hogy ez a 
túlzásba vi t t természet tudományos ál lapot tulaj-
donképen nagyon is természetellenes egy álla-
pot volt9). 

Nem szeretnék félreértetni . Nem magáról a 
természet tudományról van i t t szó. Minden tisz-
telet e méltán ünnepel t t udománynak! Végkép 
elfogult és igazságtalan volna, a ki akár nagy 
érdemeit kicsinylené, akár azt saját terüle tén 
megillető szabadságában korlátozni akarná I lyesmi 
ki van zárva. A kath . egyház is, a mely pedig 
természete- és rendeltetésénél fogva a metafizikai 
és vallási igazságok legfél tékenyebb őre és leg-
hűségesebb hirdetője, k i je len te t te magáról, hogy 
távol áll tőle, hogy az emberi tudományok mű-
velését akadályozza, sőt inkább sokféle módon 
segíti és e lőmozdít ja ; mer t sem nem ignorálja, 
sem le nem nézi az azokból az emberek életére 
kiáradó előnyöket . . . És korántsem t i l t ja , hogy 
a tudományok mindegyike ( tehá t a természet-
tudomány is) a maga körében a sa já t alapelveit 
és módszerét használja, hanem ezen őket jogo-
san megillető szabadságot elismeri, iustam hanc 
libertatem agnoscens 10). 

A baj abban rejlik, hogy a természet tudo-
mányt sa já t területéről , a hol annyi sikerrel és 
dicsőséggel működik, mintegy ki ragadják elveit 
és módszerét körébe éppen nem tar tozó dol-
gokra alkalmazzák, i smeret forrásának kizáró-
lagos jogosultságot tu la jdoní tanak ; szóval az 
empír iá t túlon-túlbecsülik, a metafizikát pedig 
— melybe magától ér thetően a természet i the-
ologiát is beleér tem s a melyről Arisztotelész 
azt mondja, hogy ha az élet közvetet len gyakor-
lat i szükségleteire a többi tudományok szüksé-

9) „Es wird der künftige Literaturhistoriker unseres 
Jahrhunderts zu verzeichnen haben, wie in fast allen 
Zweigen der Geisteswissenschaft eine widernatürliche — 
weil der Natur ihres Stoffes zuwiderlaufende — Invasion 
naturwissenschaftlicher Denkformen platzgegriffen, wie sie 
in gewissen Fällen die betroffenen Disciplinen gänzlich 
auf Abwege geführt, in anderen aber, mehr bloss die 
Oberfläche berührend, jene wunderliche Verschrobenheit 
in der formalen Stoffbehandlung erzeugt hat, die im 
Augenblick verblüfft, aber sobald der Reiz der Neuheit 
vorüber, als „Zopf" empfunden wird" — Über politische 
Bildung. Inaugurationsrede von Adolf Exner, Wien, 1891. 
Idézve 1893. máj. 13 tartott rectori beszéd 24. 1. 

10) Concilium Vatican. Const i tute dogm. de 6de, 
tacb. cap. IV. 

gesebbek is, de jobb ná lánál egy s incs" ) , — 
mondom a metafizikát kicsinylő lenézéssel mel-
lőzik, magát lé t jogosul tságát is kétségbe vagy 
éppen tagadásba vonják. 

S ez az, a mi t az imén t természetel lenes 
ál lapotnak jeleztem. 

Lássuk, minő joggal és alaposan-e? 
Vi t a tha t l an igazság, hogy az emberi tudás 

ha ta lmas folyama két forrásból ered : tapaszta-
lásból és észből (gondolkodásból). A megismerés 
lé t re jö t tében mind a ke t tőnek megvan a maga 
része ós szerepköre. Egyiknek vagy másiknak 
kizárólagos hangsúlyozása szükségképpen szélső-
ségre s ekként egyoldalúságra vezet, az egyol-
dalúságból pedig életben ugy, min t tudományban 
csak hamis felfogások ós téves i rányzatok szár-
mazha tnak . A ké t szélsőség közt középüt t az 
igazság s ez az: hogy az emberi megismerés két 
tényezőjének egyaránt és együttesen kell ér-
vényre jutnia . Egya rán t : vagyis a cuique sutim 
jogelve szerint adassék meg a tapasztalásnak a 
mi a tapasztalásé, a gondolkodásnak a mi a 
gondolkodásé; és együt tesen: mer t nem külön-
választásuk, nem elszigetelésük, hanem csakis 
benső közösségük és egymásra gyakorol t kölcsön-
ha tásuk felel meg az ember egy és egységes 
érzékszellemi természetének. A tapasztalatnélkii l i 
idealizmus apriorizmusa és az eszmenélküli empi-
r izmus aposteriorizmusa, egyaránt téves és félszeg 
álláspont. „Tapaszta la t ész nélkül vak, ész tapasz-
t a l a t nélkül üres." A ke t tő kiegészíti egymást és 
körzeműködésük helyes viszonya abban áll, hogy 
a tapasz ta la t szolgáltat ja az anyago t : az érzé-
kelhetőt , az egyest, az esetlegest a gondolkodó 
észnek; ez pedig sa já t lényének ós törvényeinek 
megfelelően, fogalmak a lakjában kiolvassa belőle 
a lényeget , az ál talánost , a szükségképpenit : 
okoskodik, i tél és következtet . Csakis igy óvható 
meg megismerésünk tárgyilagossága ós küzdhető 
le a szubjektivizmus, de viszont csakis igy érté-
kesí thető a tapasztalás. Tehát sem a szárnyasze-
ge t t empirizmus, sem a levegőben lóggó idealizmus, 
hanem az Arisztotelész ál tal mindenüt t köve te t t 
max ima : Semmit tapaszta la t nélkül, de mindent 

u ) Metaph. I. 2. — Ismeretesek Kant szavai is : 
„Es war eine Zeit, in welcher die Metaphysik die Köni-
gin aller Wissenschaften genannt wurde, und wenn mau 
den Willen für die That nimmt, so verdiente sie wegen 
der vorzüglichen Wichtigkeit ihres Gegenstandes allerdings 
diesen Ehrennamen". A „Kritik der reinen Vernunft" 
előszavában. 
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sem csupán tapasz ta la tból ! felel meg egyedül az 
igazságnak1 2) . Mert igaz ugyan, hogy minden 
megismerés tapaszta la tból indul ki ; de nem igaz, 
hogy kizáróan csakis ehhez van kötve. Más sza-
vakkal : a tapasz ta la t i megismerés ha tá ra i nem 
ugyanazonosak az emberi megismerhetés határai-
val. Két külön birodalma van az igazságnak, 
melyek egyikébe az empiria, másikába az ebbő! 
kiindult absz t rakt gondolkodás vezet el. Az ész 
nemcsak jogosult , de egyenesen kényszerítve van 
arra, hogy a puszta tünemények és tapaszta la tok 
országán tú lemelkedjék és sa já t törvényei szerint 
oly igazságokat ál lapítson meg, melyeket érzé-
kelni ugyan nem lehet, de a melyek azér t épp 
oly bizonyosak, mint az érzékelhetők. 

Az empirizmus, min t mondot tam, ezt nem 
haj landó megengedni. Szerinte az ember összes 
megismerése az érzéki tüneményvi lágra szorít-
kozik. Csak arról lehet biztos tudásunk, a mi 
érzékeink alá esik; az érzékfelett iről , a tapasz-
ta la ton kivül esőről semmit sem tudunk s nem 
is tudhatunk. Mihelyt a gondolkodás a tapasz-
t a l a t körén túlemelkedik, tudományos lenni meg-
szűnik és beáll az ignoramus et ignorabimus. 

Senki ta lán ezt u jabb időben oly világosan 
ki nem fejezte, min t az utóbbi szállóige hírneves 
szerzője, Emil du Bois-Reymond, 1896-ban elhalt 
berl ini fiziologus „A te rmésze t megismerésének 
ha tá ra i ró l" ós „A világ hé t re j té lyéről" t a r t o t t 
ket tős, egymást kiegészítő beszédében.13) Legyen 
szabad azért ny i la tkoza tának lényegét — bár 
mindnyájunk előtt ismeretes — néhány szóba 
foglalva ide i k t a t n o m s ahhoz a mondot tak 
alapján egy-két reflexiót fűznöm. 

Az ünnepel t te rmészet tudós szerint hét úgy-
nevezett „világrejtély* van, melyek a követke-
zők: az anyag ós erő mivolta, a mozgás eredete, 
az élet első lé t re jöt te , a te rmészetnek látszólag 
tervszerűen czélirányos berendezettsége, a leg-

lá) Kappes id. m. 51 8 köv. 11. nyomán. — »Gegen 
die Idealisten ist festzuhalten, dass alle geistige Erkennt-
niss von der Sinneserkenntniss ausgeht. In diesem Sinne 
ist es richtig, was Locke gesagt ha t : nihil est in intel-
lect^ quod non fuerit in sensu. Aber gegen die Sensisten 
und Positivisten muss wieder betont werden, dass die 
Yernuntt in der Erkenntniss weiter vordringt, als der 
Sinn". Dr A. Michelitsch, Haeckelismus und Darwinismus. 
Graz, 1900. 111. 1. 

1S) Uber die Grenzen des Naturerkennens. — Die 
sieben Weltr'äthsel. Zwei Vorträge von Emil du Bois-
Reymond. Des ersten Vortrages achte, der zwei Vorträge 
vierte Auflage. Leipzig, 1868. 

egyszerűbb érzéki érzés keletkezése, az eszes 
gondolkodás s végre a szabadakarat . Ez a hét 
világrejtély, melyeke t egyébként „világprobléma" 
néven egyetlen problémává is összefoglalhatni, 
megannyi ha tárkő, melyek a mechanikai termé-
szetmagyarázat ha t á ra i t megjelölik, melyeken 
túl, t ehá t hatolnia nem lehet. A természet tudo-
mányi megismerés, mely abban áll, hogy „az 
anyagi világban muta tkozó vál tozásokat a tomok-
nak, ezek időtől független középponti erői ál tal 
eszközölt mozgásaira vezeti vissza", kénytelen 
férfias lemondással ki jelenteni , hogy ezeket a 
re j té lyeket megoldani nem tud ja s a jövőben 
sem fogja megoldhatn i soha : ignoramus et igno-
rabimus. u ) Ha pedig valaki azt kérdezné, hogy 
vájjon ha már a te rmésze t tudománynak nem is, 
de ta lán más tudománynak, nevezetesen a meta-
fizikának, s íkerülhetne-e ez a megoldás? du Bois-
Reymond erre is tagadólag válaszol, még pedig 
azért, m e r t szerinte a te rmésze t tudományi meg-
ismerés határai , egyút ta l ha tá ra i a tudományos 
megismerésnek ál talában. „Ám kisértsék meg, 
úgymond, ezeket a re j té lyeket amaz egyedüli 
más uton, a szupernatural izmus u t j án megfe j ten i : 
csak aztán ne feledjék, hogy a hol a szuperna-
tural izmus kezdődik, o t t a tudomány megszű-
nik". 15) Azért a hót rejtélylyel szemben a kétely 
á l láspont já ra helyezkedik ós zárókövetkeztetését 
ama szomorú szóba foglalja össze : Dubitemus. 

Ez röviden du Bois-Reymond természetböl-
cselete, vagy ha úgy tetszik, világnézete. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PéCS. A mária-gyücli nagy zarándoklat. — 
Magyarország legnagyobb jubileumi zarándoklatáról 

számolunk be. 
Már f. hó 6-án este ellepték a zarándokok ezrei e 

u ) A harmadik és negyedik világrejtélyre vonatko-
zólag egyébként nem tart ja éppen lehetetlennek, hogy 
azok megoldása valamikor sikerülni fog, de a többire 
nézve minden ilyes lehetőséget kizártnak tekint. 

15) In der objectiven Zergliederung der Erscheinungs-
welt, wie diese Untersuchungen sie sich vorsetzen, sehe 
ich nothwendige Ergänzung der Erkenntnisstheorie, und 
die wahre Naturphilosophie. Der Pyrrhonismus in neum 
Gewände, auf ien sie unausweislich hinausführt, sagt 
Vielen nicht zu. Mögen sie es doch mit dem einzigen 
anderen Ausweg versuchen, dem des Supernaturalismus. 
Nur dass, wo Supernaturalismus anfängt, Wissenschaft 
authört." — Vorwort zur ersten Auflage der „zwei Vor-
träge". Id. kiad. 6. 1. - > < 
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püspöki város utczáit; itt is, ott is láttunk vidéki cso-
portokat nagy echós szekerekkel, vagy szekereken, s ez 
mind azért jött Pécsre, hogy a magyarok Nagyasszonya 
iránt érzett háláját és szeretetét kimutassa. 

A kora reggeli órában, 7-én, már ember ember hátán 
tolongott a székesegyház környékén, hol a magyar, a 
Littke.féle pezsgőgyár előtt, hol a német, s a gymna-
sium előtt, hol a horvát ajkú hívek várták a menetet. 
Ezekhez csatlakozott a város egész lakossága, hogy az 
is legalább egy darabig elkísérhesse a menetet, akit 
elfoglaltsága visszatart attól, hogy a zarándoklatban részt 
vegyen. 

7-én pontban fél hétkor indult meg a menet a püs-
pök vezetése mellett a Kyrie eleison hangjai mellett. A 
püspök a rezidencziából indult ki, hova a papság érte 
felvonult. 

Elül ment a főgimnáziumi ifjúság tanári karával, s 
ezek közt Vajda Ödönnel a zirc-cisterci rend Pécsett 
időző apátjával. A párosával haladó if jakat a fehérbe 
öltözött, virágokat s égő gyertyákat vivő Mária-leányok 
követték ; a székesegyházi énekiskola vörösbe öltözött s 
fehér karinges növendékeit a növendék papok követték. 
Ezek után Hetyey Sámuel megyés püspök úr ment pluvia-
leban infulával fején, körülötte mentek a Pécsett levő 
papok egyházi diszben, a káptalan tagjai, Wajdits Gyula 
pápai káplán, ki a pásztorbotot, s Szilvek Lajos dr 
udvari káplán, ki a püspök előtt a keresztet vitte, s 
a püspöki iroda tagjai Igaz Béla dr pápai kamarással í 
élükön. Közvetlenül a püspök után következett a nép, a 
magyarok Ángyán Aurél adminisztrátor, majd a németek 
Magenheim József kir. kinev. tordai c. apát, majd a hor-
vátok Károly Ignácz apát vezetése alatt. 

A menet oly nagyszerű képet alkotott, hogy magán 
a Széchenyi-téren 10000 emebernél több tolongott, ezen-
kívül a sétatér környéke, irgalmasok utczája, a siklósi 
ut tömve volt emberekkel kik a harangzugás között 
érkező zarándokmenetet várták. Magában a zarándokok 
menetében mintegy 5000 ember vett részt, ezenkívül 
ugyanannyira tehetjük azoknak számát is, kik 7-én illetve 
8-ika folyamán kocsin vagy vasúton igyekeztek Gyüdre. 
Gyüdön találkozott a menet még vagy 12000 bejelentett 
vidéki zarándokkal, a szlavóniai hívekkel ugy, hogy a 
7 ike és 8-ika folyamán oly nagy számban voltak a 
zarándokok Mária-Gyüdön, a milyen számban még soha. 

A zarándokmenet a legnagyobb rendben ért a 
HöfFler-féle bőrgyárig, ahol az utat virágokkal hintették 
be, s ahol a megyés püspök a nehéz pluvialet és infulát 
letette s mantelettával, biretummal folytatta út ját áldást 
osztva a zarándokok kísérőire. Itt váltak meg a menettől a 
főgymnasiumi ifjúság, az énekiskola s a növendékpapok, 
viszont itt csatlakozott a menethez Schik Jáczint dr irgal-
mas rendi orvos, kinek hintóját négy, szalmával rakott 
kocsi kisérte. A kocsikiséret száma mintegy 120 volt, 
mely azonban útközben bizonyára még a felével növeke-
dett és sok volt azoknak a kocsiknak a száma is, melyek 
a zarándokmenetet megelőzték. 

A menetben a számos kereszten kivül vagy har-
minczöt zászlót láttunk lengeni. Megható látványt nyúj-
tott a szegzárdiak csoportja, kik egy nagy utat már 

megtettek s kiknek zarándok-kedvén az eddigi fáradal-
mak nem hagytak nyomot. 

A sátortábortól a menet a rendes uton minden inci-
dens nélkül ment tovább a püspöktől vezetve, ki oly 
kitartással gyalogol, hogy az ut fáradalmai meg sem lát-
szanak rajta. Az ő vezetésének köszönheti a menet, hogy 
már 11 órakor Szalántára értek, hol a déli pihenőt tar-
tották meg. Püspök ur ő méltósága kíséretével az eszte-
rághi urasági lakban pihent meg. It t voltak a püspök 
kíséretében : Erreth János a jubileumi bizottság elnöke, 
Wurster József, Szeitricz István kanonokok, Igaz Bela 
dr püspöki titkár, Szilvek Lajos dr theologiai tanár, 
Wajdi ts Gyula nagyszeminariumi spirituális, Szakovics 
Ottó archivarius, Jakab Béla ceremoniarius, Hetyey L. 
püspöki jószágkormányzó, Vaniss Sándor főszolgabíró, 
Pschik Jácint dr irgalmasrendü orvos, Bócz Alajos tábla-
bíró, Hegedűs Imre számtartó, Jánossik N. számtartó, 
Hegedűs Kázmér, Valér és Alfréd. — Az Eszterághra vezető 
országút elágazásánál csinos diadalkaput állítottak fel 
zöld ágakból, melyen-e felírás diszlett: „Isten hozott". 
— A körmenetet kisérő lelkészek legnagyobb része Már-
ton Márton németii plébános vendége volt. A többi lelkész 
Szalántán maradt, hogy a népek közt a rendre felügyel-
jenek. A menet a programtól eltérőleg nem 1 órakor, 
hanem 1/72 órakor indult meg Szalántáról ugyan abban 
a sorrendben, a melyben Pécsről elindultak s a menet 
élén ismét megyés püspökünk haladt. 

Az egész uton kisebb ájulási eseteket leszámítva, 
nagyobb baj nem fordult elő. 

A turonyi csárdánál rövid félórai pihenő után a 
menet ismét tovább indult és d. u. 4V2 órakor érkezett meg 
Mária-Gyüdre, hol a templomfelé vezető uton zöld füzé-
rekből alkotott diadalkapu alatt vonultak be hangos ének-
szóval a zarándokok a Gyüdön már megérkezett megszám-
lálhatatlan bucsújáróknak két oldalt felállított sürü sorfalai 
között. 

A diadalkapunál a püspököt 8 a zarándokmenetet 
Krasznay Miklós siklósi főszolgabíró, Feniczy Ignácz dr 
szolgabíró, Darázsy Ödön, dr Troli Ferencz siklósi ügy-
védek, Szeifricz István éneklő kanonok, Ottrokóczy Lajos 
czimzetes kanonok berementi plébános, Schultz Károly 
német-mároki plébános siklósi ker. esperes, Mayer György 
karkáplán, Hanuy Ferencz dr theol. tanár, Schunk Ferencz 
lipovai administrator, Koch Ede villányi plébános, Gábel 
György ugyanottani káplán, Budanovics Vincze berementi 
káplán, Kain Ábel báttaszéki káplán, Hofmeister Ferencz 
olaszi, Streicher József paksi, Haragó József szebényi, 
Plank Kamill német-bólyi, Eberling Mátyás babarczi, 
Kuzmics József miholjáczi, Ivanovics György veliskovci-i 
plébánosok, Gombárovics Pongrácz podgajczi vikárius, 
Masson Lipót vókányi adminisztrátor, várták. 

A papságnak most nevezett tagjai közül a lelkészek 
mind híveik zarándoklatait vezették azon nap folyamán 
Gyüdre és néhányan épen 4 óra előtt érkezvén, híveikkel 
egyenesen a diadalkapuhoz vonultak. Ilyen volt az olaszi 
csapat is Hofmeister Ferencz plébános vezetése mellett, 
kik saját fuvó-zenekarukkal jöttek oda. Kivülök volt 
„Musik-Bande"*juk Mária-Gyüdön a német-bólyiak, babar-
cziak és vókányiaknak is. 
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A diadalkapun felül, nem messze a templom alatt a 
pü®pök magára vette a pluvialét (addig mozetta és mante-
letta volt rajta), a diakonusok pedig a dalmatikákat. A 
papság erre párban előrehaladt a lorettői litániát énekelve 
— eddig ugyanis ő méltósága haladt a menet élén, — 
utána jöt t segédlettel ő méltósága, kit a templomajtóban 
a zárdafőnök fogadott. 

A templomban a püspök áldást tar tot t s utána a 
zárdafőnök lakosztályába vonult. Az áldás után a jelenvolt 
papság elfoglalta a gyóntatószékeket. A hivők ájtatossága 
szinte megostromolta a gyóntatószékeket, ugy, hogy bár 
5 órától 8-ig s másnap reggel 4 órától y210-ig szakadat-
lanul folyt a gyóntatás, még sem gyónhatott meg a hívők-
nek csak egy csekélyke része. 

A gyóntatásban segédkeztek a pécsi zarándoklattal 
érkezett papok is. 

7-én este a püspököt Krasznay Miklós fő-
bíró Siklósra kisérte a szt. Ferenczrendiek zárdájába» 
ahová harangzugás között érkezett meg s ahol Varga 
Vitus házfőnök és Potlacsnik Protasius vikárius fogadták. 

Siklósról küldött (másnap) a püspök az összegyűlt 
zarándokok nevében a szentséges atyának Rómába latin 
nyelvű és ő felségének a királynak magyar nyelvű üdvöz-
lőtáviratot, melyeknek csaknem egybehangzó szövegs a 
következő : 

A pápához : 
Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Mariae Ram-
polla Càrdinali et Suae Sanctitatis Status Secretario 

Romae (Italia.) 
Fideles Dioecesis Quinque-Ecclesiarum numero 30 

millia hodierna die in loco Magnae Hungarorum Patronae 
sacro Maria-Gyüd nuncupato ex incidenti celebrandae 
jubiláris solemnitatis me duce congregati pro longaeva 
vita et faustissimo regimine Sanctissimi Patris, fusis devo-
tissimis precibus, vota sua ex intimis praecordiis depromta 
in tesseram inconcussae in sacram Sedem fidelitatis ac 
profandiísimae venerationis exhibent. 

Samuel Hetyey 
Eppus Quinque-Ecclesiarum. 

Erre a hódoló sürgönyre Rampolla pápai államtitkár 
bíboros utján Siklósra érkezett a válasz, mely igy szól : 

Episcopo Quinque-Ecclesiarum. 
Siklós. 

Beatissimus Pater magno cum affeetu benedicit fide-
libu8 dioecesis Tuae ad locum Mária-Gyüd peregrinantibus. 

M. Card. Rampolla. 
A királyhoz : 

An die Kabinet-Kanzlei Seiner Majestät 
Wien (Hofburg.) 

Pécsegyházmegye hivei számszerint harminczezeren 
mai napon Magyarország Patronája kegyhelyén Mária-
Gyüdön, a magyar királyság kilenczszázéves fennállása 
emlékünnepe alkalmából vezetésem alatt egybegyűlvén és 
a mult századok Égből nyert jótéteményeiért hálájuk adó-
ját leróván Felséged drága életeért és szeretett hazánknak 
a jövő századokban fennállása és jóléteért a Mindenható 
kegyeit kiesdekelték. 

Hetyey Sámuel 
pécsi megyés püspök. 

Éjszaka — nem a nyugalom ideje volt, a holdvilágos, 
derült, csillaghintett szeptemberi enyhe éj nagyon kedve-
zett a zarándokoknak, egész éjjel ujabb és ujabb csopor-
tok jöttek Szlavóniából, majd minden egyes község el-
küldte legájtatosabbjait nemcsak a pécsi egyházmegye 
területéről, de a szomszédos kalocsai, diakovári, sőt zágrábi 
egyházmegyékből is. 

Ott voltak a miholjaciak (mintegy bOO) a podgajciak, 
a valpóiak, Veliscovciról, Viljevóról, Harkanovce, Brod-
jancze stb. stb. mind mind képviselje volt a nagyszámú 
hívőktől, kiket ki győzne mind számon tartani. A kegy-
hely környéke az ezer meg ezernyi gyertyalángtól megható 
szépen volt egész éjen át kivilágítva. Éjen át a papság 
nagyobb része Mária-Gyüdön a zárdában és néhány magán-
házban, többen pedig magánosoknál Siklóson vagy Har-
kányban a fürdő-szállóba voltak elszállásolva. A hivek 
túlnyomó része Gyüdön maradt, sokan a szabad ég alat r , 
a templomban, a zárda folyosóin, a kálvárián töltötték, 
úgyszólván folyton énekelve és imádkozva az éjet. 

8-án reggel 4 órakor ismét megkezdődött a gyónta-
tás s két-két pap felváltva áldoztatta a híveket, kiknek ü 
száma a felvirradó nappal mindig jobban nagyobbodott. A 
pécsi hivek, kik előző napon az eljövetelben akadályozva, 
voltak, a rendes vonaton kivül még két hosszú külön 
vonatot is megtöltöttek, ugy, hogy nem vétünk az igazság 
ellen, ha a zarándokoknak a számát 30,000 re becsüljük. 

Hogy ily óriási concursus mellett nagyobb szeren-
csétlenségek nem történtek, hogy a rendet minden téren 
fenn lehetett tartani, az Krasznay Miklós főszolgabíró és 
Feniczy Ignácz dr szolgabíró érdeme, kik fáradhatatlanok 
voltak nehéz hivatásuk teljesítésében a rendelkezésükre 
álló csendőrökkel és tűzoltókkal; Tapintatos eljárásuknak 
köszönhető, hogy oly jól sikerült minden s hogy torlódás 
a püspök ut ja elé sehol sem gördült. Délelőtt 9 órakor 
érkezett meg a püspök fogata s a teljes díszbe öltözött 
papság a kálvária lépcsőjén várta főpapját, kit a tábori 
mise helyére vezettek. A tábori misén a püspöknek Szeifritz 
István, Spies János, Wurster József kanonokok, Károly 
Ignácz apát pleb. Szilvek Lajos dr, Kormendy Károly, 
Igaz Béla dr, Eberling Mátyás, Mayer György, Ábrahám 
István s a növendékpapok asszistáltak. A mise alatt a 
Pécsi Dalárda Hoffer miséjét adta elő. 

A tábori misét szónoklatok követték. A magyar szó-
noklatot Magenheim József apátplébános tartotta a tábori 
mise sátrában, a magyar katholiczizmus 900 éves múltjá-
ban az isteni Gondviselés intézkedését mutatván ki és a 
magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának a segedelmét. 
A szónoklat után a Pécsi Dalárda a „Boldog Asszony 
Anyánk" kezdetű régi dalt intonálta, melyet a hivek vele 
együtt énekeltek. 

A magyar szentbeszéddel egyidejűleg Kuzmits 
József miholjáczi plébános a templomban horvát nyelven 
és Schultz Károly német-mároki plébános siklósi esperes 
a gyóntató köröndben német nyelven tartottak szent be-
szédet. 

A szent beszédek végeztével a menet a kálvária hegy 
fölött újonnan kivágott szerpentin utakon felhaladt a husz 
filléres adományokból emelt kereszthez, melyet a püspök 
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megáldott. A megáldás után a püspök a néphez fordult, 
mondván : 

Most pedig felkérem az itt összegyűlteket, hogy a 
kereszt előtt, melyet most felszenteltem, mondják el velem 
első imájukat az anyaszentegyházért és szentséges atyánk, 
a pápáért, a hazáért és felséges királyért. 

A zarándokok erre a püspök előimádkozása mellett 
az említett czélokra két miatyánkot s két üdvözlégyet 
imádkoztak s végül a tisztító tűzben szenvedő lelkekérfc 
egy miatyánkot s üdvözletet imádkoztak. A felszentelés 
szertartását a pécsi dalárda éneke zárta be, előadván 
Beethoven „Dicsőit téged nagy égi teremtő" kezdetű 
énekét. 

Körülbelül 11 óra volt, mikor e szertartások véget 
értek s a püspök rövid pihenő után kíséretével Eszterághra 
hajtatott, hogy ott megebédeljen. 

A zarándokok déli 1 /2 l óra tájban indultak vissza 
Gyüdről s pihenő nélkül érkeztek Szalántára, honnan 
egyes csoportok jóval a pihenő idő letelte előtt útnak 
indultak, igy a bányatelepiek cíoportja Kristóf József 
plébános vezetése alatt s több más csoport lelkészek veze-
tése nélkül. 

A főcsoport d. u. 4 órakor indult el Szalántáról, s 
hat órakor este érkeztek a kökényi csárdához. 

Ugyanekkor indult a pécsi székesegyházból a fogadó 
körmenet a zarándoklat elé a nagy szeminárium második 
emeletén figyelő növendékpap jelzésére, mire csakhamar 
megérkezett Körmendy Károly szemináriumi vicerektor 
által a málomi kereszthez állitott lovas staféta is jelentve, 
hogy a zarándokmenet a málomi keresztet hat óra előtt 
érte el. 

A fogadó körmenetet a gimnázisták hosszú sora 
nyitotta ismét meg tanáraik vezetése alatt, ezeket a 
fehér ruhába öltözött vármegyei árvaházi növendékek, majd 
az énekiskola növendékei és a növendékpapok kisérték. A 
pécsi, részben itt maradt, részben már Gyüdről visszajött 
papok fogadták a zarándokokat. A fogadó körmenetet 
Troli Ferencz vál. püspök pápai praelátus vezette. 

A Gyüdről visszaérkező zarándoklat vezetését a püs-
pük a Höffler-féle bőrgyár és a vámsorompó között 
vette át. Itt találkozott a körmenet is, s innen indult 
ezernyi gyertya lángjaitól megvilágítva a nagyobbrészt 
kivilágított utczákon át, harangzugás között a székesegy-
ház felé. Zarándokok és néző-fogadó közönség jóval fö-
lülhaladta a 20.000-et. 

Az egész város közönsége a zarándokmenet ut-
vonalára gyűlt s a zarándokokkal együtt énekelte a „Bol-
dog Asszony Anyánk" kezdetű éneket. A növerdékpapok 
a menet elején a lorettói litániát, majd meg [a „Te 
Deum'-ot énekelték. 

Pont nyolcz órakor a menet a székesegyházhoz ért, 
hol két oratio és „Tantum ergo" „Genitori" után a leg-
méltóságosabb oltári ;szentséggel a püspök megáldotta a 
templomba vonult zarándokokat. 

Ezzel véget ért a jubiláris (pécsi) ünnepségek máso-
dik felvonása. 

Hátra van még a harmadik, az októberi Szt. Mór 
ájtatosság, melynek szervezéséről legközelebb remélünk 
már hirt adhatni. 

URODALOM. 
- f Képek a régi és uj Rómából. Séták és kirán-

dulások az örök városban és annak környékén. Irta Evers 
Gy örgy. Fordították Maira Imre és Waldmann György. 
Két részben Ó Becse, 1900. 8 r. 498 1. 

Más nemzetek már egész köoyvtárakat irtak össze az 
örök városról. Mi ebben a tekintetben is nagyon szegé-
nyek vagyunk. Azért fokozott melegséggel üdvözöljük a 
fent czimzett munka megjelenését, mely Evers „Römische 
Mosaiken" czimü általános feltűnést keltett munkájának 
jó magyar hasonmása. Aki élvezetes olvasmányt szeret, 
szerezze meg a fordító Makra Imre plébános úrhoz for-
dulva (Aracs up. Török-Becse). 

V E G Y E S E K . 
*** Testvéreink, a románajku görög-katholikus 

metropolia püspökei, papsága és bivei, több mint 1 
millió katholikus hiyő, tegnap, f. hó 18-án ünnepelte a 
szent uniónak, a római kath. anyaszentegyházzal való egye-
sülésének 200 ados évfordulóját. Ennek a nagy esemény-
nek méltó megünneplésére a metropolia székhelyén, Ba-
lázsfalván, apsai Mihályi Yiktor dr érsek ur elnöklése 
alatt összeült a tartományi zsinat, hogy tanúságot tegyen 
hitéről és a szent unióhoz való ragaszkodásáról, vala-
mint, hogy üdvös határozatokat hozzon a jövőre nézve 
a katholikus egység megerősítésére és — terjesztésére, 
mert a „mes&is" még nsgy. Szeretettel tekintünk román 
ajkú kath. testvéreink ünneplésére, s áldást kívánunk 
Krisztus dicsőségét szem előtt tartó szent fáradozásukra. 
Adja a jó Isten, hogy a jövőben semmiféle félreértésre ok 
vagy alkalom ne merüljön fel közöttünk ! 

— A budavári Mátyás-templom följárója. A buda-
vári koronázó Mátyás-templom környékének rendezése nagy 
arányokban folyik. Egyelőre az idén azt a följárót épí-
tették ki, mely az Albrecht-utról a templomhoz és a 
budai várba vezet. A lejtős lepcsőzet gazdag faragású kő-
korlátaival gyönyörűen illik a templomhoz. A följdrót a 
napokban átadták a közforgalomnak. A jövő évben a 
kettős oszlopcsarnok kiépítésére kerül a sor, mely a halász-
bástya mentén félköralakban fogja övezni a templomot. 
Egyik sarkára jön szent István lovas szobra, melyet most 
mintáz Stróbl tanár epreskerti műtermében. 

— Veszprémben dr Rédey Gyula székesegyházi 
apátkanonok fölmentetvén a veszprémi plebâûia vezetésé-
től, a szent Pálról nevezett aggpapok intézetének igaz-
gatójává neveztetett ki ; utódja a veszprémi plébánia veze-
tésében Ujváry Ferencz székesegyházi apát kanonok lett. 
Ugyanott f. hó 13-án volt Osvahl Péter és Rőthy M. cz. 
kanonokok installácziója Vogronics pápai praelátus ur által. 

A szerkesztő telefonja. 
Oda a hová. Meg fog jelenni, csak egy kis türelemmel legyen. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre he'yben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

E Előfizethetni 
: minden 
Ê kir. postahivatalnál : 
I Budapesten a szerkesz-
l tőnél, és Nagy Sándor 
E könyvnyomdájában, 
ï IV., Papnövelde utcza 
E Ö. sz. alatt, hova a 
E netaláni reclamatiók is, 
: 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 
Ö T V E N K Í L E N O Z E 

Budapesten, szeptember 22. 24. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

.,Perge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pig nus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.'1 

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

A K A L O C S A I ARANYMISE. 
S z e p t . 21. 

„Qui se humiliât, exaltabitur." 

Oly papi élet részesül ma és holnap és holnapután Kalocsán ünneplésben, a mely papi 
élet sok tekintetben az egész országra már egy félszázad óta hinti az ég áldásait, nem egy tekin-
tetben pedig igazán egyedül áll kortársai életének közepette. 

Császka György kalocsai érsek úr az az egyedül álló főpap hazánkban, a ki latin szertar-
tású magyar anyaszentegyházunk mind a három érsekségének területén fényes pályát fu to t t meg 
ezideig. Az esztergamiban sokáig jobb keze volt két halhatat lan emlékű primásunknak. Az egri 
ta r tományban a szepesi püspökséget tö l tö t te be 18 évig áldással és dicsőséggel. Most pedig a 
másik ősrégi, a kalocsai tar tomány élén iündököl, határ talan szerénységgel és kimeríthetet len 
jótékonyságával. 

E hármas szereplésében a dicső jubilánsnak kortársai közt valóban nincsen pár ja . 

De nemcsak e tekintetben válik ki Kalocsa aranymisés főpapja kortársai közöl. Van neki 
ezenfelül, külső állásának kiválósága mellett , egy ri tka lelki tulajdonsága, melyet csak ő tud azon 
a különös módon, a mely az ő sajátsága, gyakorolni és érvényre emelni. 

Végtelen sok jót tesz; de benne az örömet, hogy jót t e t t vala, mindig túlszárnyalja a 
fájdalom, hogy többet nem tehete t t . 

Jótékonyságának s összes erényeinek külső ragyogása ennélfogva meg se közelíti annak a 
szivjóságnak értékét, mely benne lakozik. 

Kalocsa aranymisés főpapjában a pápa, a király, az egész ország a hóditó szelidséget 
és a jótéteményekben kifogyhatatlan szerénységet ünnepeli. 

Leborúlva főpapi t rónja előtt esdve kérjük aranymiséjének áldását e lapra ós olvasóira, 
s viszonzásul epedő szivvel imádkozunk Istenhez a nagylelkű főpap életének hosszú boldog 
folyásaért. 

Ad rnultos, multos annos ! 
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Solemnis devotio 
indicitur ad semisaeculare Jubilaeum sacerdotale Archi-

episcopi Colocensis. 
VENERABILI ET HONORABILI 

CLERO SAECÜLARI ET RECULARI ARCHI-DIOECESIS 
COLOCENSIS ET BÁC3IENSIS 

SALUTEM IN DOMINO SEMPITERNAM ! 

Hoc nőmén: „Jubilaeum" apud Hebraeos significabat 
annum remissionis quolibet quinquagesimo anno recur-
rentem et divina lege praeceptum erat Hebraeis, ut sin-
gulus quinquagesimus annus populo Dei sanctus esset. 
-Sunctificabis annum quin quag esimum. (Levit. XXV.) 

Hinc ex quo Dominus Noster Jesus Christus non 
venit solvere legem, sed spiritualiter adimplere : ad simi-
litudinem ritus antiqui in Ecclesia quoque catholica altiori 
quadam ratione institutus fuit annus Jubilaeus, commu-
niter adpellatus annus sanctus. 

Quinquagesimus nunc recurrit annus, a quo Excel-
lentissimus ac Reverendissimus Dominus Georgius Császka 
ex in8crutabili providentia divina Archipraesul noster 
Sacerdotio initiatus fuit. Ille enim anno 1850. die 21-a 
septembris ad titulum archi-dioecesis Strigoniensis ad 
sacrum Presbyteratus ordinem promotus semisaeculare 
nunc Sacerdotii sui Jubilaeum proxime celebraturus est. 

Elapso hoc dimidio saeculo Archipraesul noster quem-
admodum multiplicibus fungebatur sacris muneribus: 
ita pluribus etiam dignitatibus ecclesiasticis fuit conde-
coratus. 

Etenim qua Sacerdos Archidioecesis Strigoniensis 
decursu viginti quatuor annorum adplicitus fuit : Praefec-
tus in Convictu Tyrnaviensi, mox Professor ibidem in 
Liceo Archiepiscopali, dein Nótárius Consistorialis et 
Archivarius, subin vero Secretarius Vicariatus Archiepi-
scopalis nec non Director Cancellariae Primatialis et a 
Latere Canonicus Strigoniensis. 

Deinde anno 1874. Ecclesiae Scepusiensis Episcopus 
factus, intra breve tempus insignis ordinis SS. Sepulchri 
Hierosolymitani Magnam Crucem obtinuit; tardius a 
Sumrno Pontifice in Praelatum Suum Domesticum et 
Solio Pontificio Assistentem Episcopum nec non Comitem 
Romanum benignissime renunciatus fuit. 

Porro per Caesaream et Regio-Apostolicam Majesta-
tem Actualis Intimus Status Consiliarius, subin vero in-
signis Ordinis Coronae Ferreae I. Classis Eques clemen-
tissime nominatus erat. 

Demum ante novem annos ad Sedem Archiepiscopa-
lem Colocensem et Bacsiensem promotus est. 

Quanta Archipraesul noster per decursum dimidii 
saeculi in compluribus his sacris muneribus et dignita-
tibus qua viginti quatuor annis Sacerdos et viginti sex 
annis Episcopus circa Ecclesiam, Patriam et Arcbidioece-
sim comparare potuerit mérita: quis ea omnia débité 
enucleare posset? 

Idcirco officii mei haud esse duco, longam heic re-
rum in munere Sacerdotali et Episcopali gestarum seriem 
texere. Sed nec capacem me reputo, ut omnia Ejusdem 
mérita circa Ecclesiam et rempublicam decursu semisae-
culi comparata condignis possem celebrare laudibus. Abunde 

id utique praestant paginae tam ecclesiasticae, quam pro-
fanae, quarum hie repetitionem omnino superfluam existimo. 

Sufficit nobis id scire, quod Ille, Quem divina provi-
dentia nobis Antistitem et Patrem dare dignata est, nunc 
semisaecularem suscepti sacri Presbyteratus ordinis me-
móriám et Jubilaeum recolat. 

Et ideo nostra omnium Cleri saecularis et Reguláris 
necnon fidelium Archidioeceseos utpote filiorum et sub-
ditorum naturalis obligatio postulat, ut ubi Archipraesuli 
et Patri nostro tantopere rara et paucis data coelestis 
gratia obtigit, magnum hoc Ejusdem Sacerdotii festum et 
Jubilaeum in tota Archidioecesi digne quo majori pompa 
et solemnitate celebretur. 

Quare divitem in misericordia Deum ferventissimis 
exoremus precibus,. ut Archipraesulis nostri vitam omni 
benedictione coelesti et terrestri cumulatam vegetem et 
incolumem conservet atque Apostolicos Ejusdem labores 
quam fructuosissimos et saluberrimos reddat. 

In hucc finem igitur ipso Sacerdotalis Jubilaei die 
in tota Archidioecesi publicas devotiones sequenti ordine 
celebrabimus : 

1. Die 20-a Septembris vesperi post Angelicam 
salutationem ad signifîcandam sequentis diei festivitatem 
in cunctis Ecclesiis tarn Metropolitana, quam Parochia-
libus et Regularium omnes campanae dimidia hora pul-
sentur. 

2. Die 21-a Septembris utpote anniversaria ordina-
tionis sacerdotalis die solemne Sacrum Missae Sacrificium 
omni pompa celebretur cum Collecta „pro Episcopou et 
Hymno Ambrosiano „ Te Deum laudamus* ; in fine autem 
coram Sanctissimo in ciborio exposito lingua vernacula 
tria Pater, Ave et unum Credo devote absolvantur pro 
omnigena Antistitis nostri incolumitate et felicissimo 
regimine. 

3. Demum ad hanc solemnem festivitatem fideles 
Dominica praecedenti in sacro sermone ad concionem 
adposite habito provocabuntur ; magistratus vero civiles 
consueto more invitabuntur. 

Coloczae, die 26 a mensis Augusti 1900. 
Joannes M aj or os y 

consecratus Episcopus Thinnien. Vicarius Generalis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Csanádi egyházmegye. Csúszka György érsek-metro-

polita félszázados áldozópapi jubileumának megünneplése. — 
Nagyméltóságú és főtisztelendő Császka György ur, 

a kalocsa-bácsi főegyházmegye érsek-metropolitájának, 
pápai trónálló főpap, római gróf, valóságos belső t i tkos 
tanácsos, a jeles vaskorona rend I. oszt. lovagja, a 
jeruzsálemi szent sir rend nagykeresztese stb., folyó 
hó 21-én félszázados áldozópapságának tar tandó évfor-
dulóján az általam ez időben szent Gellértnek, egyház-
megyénk első püspökének, alapitójának és védszent-
jének ereklyéihez vezetendő zarándoklat által elfog-
lalva, személyesen, a mint azt óhajtanám, részt nem 
vehetek ugyan, de azért felirattal mind magam, mind 
egyházmegyém papságának nevében metropolitánk 
iránti szeretetünknek és t iszteletünknek örömünnepe 
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alkalmából kifejezést adni siettem, kérve az Urat, 
engedné meg, hogy érsekünket még sokáig tisztel-
hessük és szerethessük metropoliánk élén. 

Egyú t t a l elrendelem, hogy székesegyházamban az 
évforduló napján, a többi egyházmegyei plébánia-
templomokban pedig a reá következő vasárnapon, tehát 
szeptember 23-án, énekes nagymise mondandó „ Te 
Deum"-mal , a misében cum collecta. 

H o g y azon érzelmekben, melyekben Nagyméltó-
ságú metropol i tánkat ezen ünnepség alkalmából meg-
kerestem, Krisz tusban kedves papságom is részt vehes-
sen, ime közlöm az egész levele t : Nagyméltóságú és 
főtiszt. Érsek Ur, Kegyelmes Uram ! A hir lapokból 
értesültem, hogy Exczellencziád folyó szeptember hó 
21-én ünnepl i áldozópapságának ötvenedik évfordulóját . 
Nagyon óhaj tanám Exczellencziád díszes jubi leuma al-
kalmából személyesen leróni ama tisztelet és hála adó-
ját , melylyel nemcsak mint metropoli támnak, hanem 
mint régi jóakarómnak is tar tozom, de a szent Gellért 
t iszteletére általam kezdeményezet t velenczei zarándok-
úira már szeptember 22-én elindulván, legnagyobb 
sajnálatomra eme forró óhajom nem tel jesülhet . — 
Kívánom, hogy a jó Is ten Exczellencziádat, a papi buz-
góság, alázat és jóság mintaképét , még igen sokáig 
boldogul éltesse a magyar Egj^ház díszére, az édes 
Haza javára és boldog Clerusának, t isztelőinek örömére. 

E jó k ívánságomban osztozik egész papságom. 
Többire Exczellencziád magas kegyelmébe ajánlot-

tan, mélyen hódoló t isztelettel vagyok Nagyméltósá-
godnak stb. 

Temesvár, 19C0. szeptember hó 16-án. 
Sándor, 

püspök. 

Kalocsa, szept. 16. Érsekatyánk 50-éves áldozópap-
sága. —-

Ritka adománya a Mindenhatónak a tisztes öreg-
ség, a szellemi ós test i üdeség 75-éves korra l ; még 
r i tkább a legszentebb szolgálatban eltöltött tel jes fél-
század. 

Kiváló jele a legmagasabb kegynek, ha valakit 
apostolságra hí meg, hogy fénylő világossága legyen 
az igaz vallásnak és igaz honszeretetnek. 

Dicsősége az alkonyuló életnek, ha 75 év mes-
gy éj érői visszatekintve, minden lépésén az áldás, min-
den munká ján a siker viruló gyümölcsét szemlélheti, 
s mindenünnen a férfias elismerés lelkes tapsai t hallja, 
a hála meleg érzésének sugarait é r 2 Í . Az ilyen élet 
nem szorul hízelgésre, boldogságát az nem gyarapí-
taná, mer t érdemeit nem sokasít ja. 

I lyen életet fu to t t meg Császka György kalocsai 
érsek. 

Azért, midőn az ő áldozópapságának félszázados 
évfordulóját ünnepel jük f. hó 21-én, meg nem t i l tha t ja 
még az ő szent alázatossága iránt tar tozó kímélet sem, 
hogy hálát adván Is tennek a főpásztorimkra bocsátot t 
bőséges malasztokért, méltó kifejezést ad junk határ-
talan örömünknek is a fölött , hogy ennek a párat lanul 
tiszta és szép életnek utolsó tizedével bennünke t bol-
dogí tot t a kegyes Gondviselés. 

A koronát hozó Asztrik utódai sorában 81-ik ö 
a kalocsai főpapi széken, de érdemei — ha ezek mér-
tékét egy főpapnál a vallásos buzgalom, önzetlen 
hazafiság és mindenben a szent akara t szabja meg — 
érdemei Császka Györgyöt a legelsők közé emelik. 

Fé l reér tés t nem tűrő tárgyi lagossággal á l l i that juk, 
hogy hivatását nagyobb önfeláldozással főpap n e m 
tel jesí thet i Kalocsa most ünneplő főpásztoránál. A za j -
talan működés megtéveszthet i a késő nemzedék króni-
kását, de nem szabad megtévesztenie bennünket , k ik 
e párat lan buzgalmu és nagy sikerű működésnek szem-
lélői vagyunk. 

Nekünk jó l esik eldicsekedni, s jubi leumi ünne-
pünk örömét hamisí tanók meg annak elhallgatásával, 
hogy Császka érsek egész élete, mióta pappá szentel-
tetet t , fontos és terhes állásaiban mindenkor arról 

! tanuskodék, hogy benne az egyházi férfiú és a hazafi 
a legszebb harmóniában egyesült . 

I nnen van, hogy népszerűsége soha meg nem 
ingot t sem egyházi, sem világi körökben, hanem érde-
meivel együ t t fokozódot t . Ezek az érdemek pedig egy 
igazi nagy lélek je l lemvonásai t ra jzol ják elénk. 

Méltán nevezik papjai az önfeláldozás apostolánakr 

hivei meg a jótékonyság angyalának. Megilleti mind a ké t 
nevezet, s épen megfelel az ő, fe l tűnést kerülve örökké 
munkáló s a szegénység és nyomor enyhítésében oly 
találékony és bőkezű szellemének. Szivének jóságát , 
akaratának szentségét ott is szüntelen érzik, a hol a 

I hálát csak hírből ismerik. Mert meg nem tud tagadni 
mástól semmit, csak önmagától még a ha j lo t t korának 
oly annyira szükséges kényelmet is. 

Mindenkinek mindene, a hogy apostoli h ivatása 
parancsolja. 

E magasztos erényei fonnak ötvenéves áldozó-
pap i jubi leumán Császka érsek ősz für té i körül glóriát , 
ezek fog ják halhatat lanná tenni székvárosában és az. 
egész egyházmegyében dicső emlékét. 

Az intézmények, melyeket a nevelés-oktatás te rén 
létesített , nevét legnagyobb elődei mellé sorozzák ; 
mint az Is ten háza buzgó ékitőjét , a t emplomépi ta 
érseket századokig fogják őt emlegetni az érsekmegye 
legszegényebb községei : mint jó le lkű ós adakozásban 
kifogyhat lan főpap az egész nemzet hálás emlékezetére 
te t te magát érdemessé. F e n t a Szepességben, lent a 
Bácskában hány épület vése t te homlokára az ő nevét 
mint alapi tójáét? Ezerszer annyi szívbe vésődött fél-
századon keresztül az az áldott név, mint a j ó t ékony-
ság angyaláé. 

Azér t nekünk, kik erényeit csodáljuk, híveinek, 
kik szerető gondos a ty joka t ünneplik, de mindenek-
fölött a szegényeknek, a gyámolásra szorultaknak az 
örömnapja lesz ez a szept. 21-iki jubi leum. 

A jubi láns szive alázatosságában az oltárra borul , 
hogy meghálál ja az Úrtól vet t kegyelmeket, s erőt 
merít, hogy Is ten szolgálatában u j buzgalomra serken-
jen s áldozatkész szive u j könyörületre buzdúljon. 

Hogy főpásztorunk lelkében ezt az erőt — mely 
forrása annyi ezrek boldogságának ! — a mi ragaszko-

24» 
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dásunk, szeretetünk őszinte, örömteli nyilvánítása is 
fokozza, serénykedjünk e r i tka szép jubi leum méltó 
sikerén szívvel, lélekkel. K. N. 

Kalocsa. Mayer Béla v. püspök díszbeszéde a kalocsai 
anyazárda 40 éves jub. ünnepén. — 

Tizenöt esztendeje annak, hogy mint ezen zárda 
iskoláinak volt igazgatója az óvszáró ünnepség alkal-
mával ezen intézetnek akkoron huszonöt éves fönnállá-
sára röviden utal tam és áldásos működésére némi 
jubiláris visszapillantást vetet tem. 

Nem volt az jubileum, vagy ha valaki annak is 
tekinte t te volna, nagyon szerény és rögtönzöt t volt 
oly annyira, hogy egy beszéd erején tul tán hangula ta 
sem tar to t t tovább ; mintha csak az a 25 év említésre 
sem lett volna érdemes. Ped ig az a munkásság, melyet 
ez a zárda az alatt már kife j te t t , s az eredmény, melyre 
rámuta tha to t t , sokkal több időnek felelt meg, mint 
a mennyit közönséges emberi működés után harmad-
fél évtizedre számítani szoktunk. 

Mai ünnepségünk azonban már nem rögtönzöt t 
jellegű, nem olyan hamar muló je lentőségű. Hosszú 
időközön át gondosan készültek elő arra, és minden, 
mi azalatt tör tént , csak arra volt szánva, hogy jubi -
leumunknak fényét lehetőleg emelje, hatását minél 
tar tósabbá tegye. Jubiláris ünnepe t t a r tunk tehát ma 
e zárda falai között, ünnepet , minő egy intézet tör té-
netében is a r i tkaságok közé tartozik. Ma van negyven 
éve annak, hogy e zárdába bevonul tak és áldásos mű-
ködésüket megkezdték a „Mi Asszonyunkról nevezet t 
szegény Iskolanővérek". 

Habár a manap nagyon is divatossá vált jubiláris 
ünnepségekkel , főleg pedig alkalmul szolgáló ötleteik-
kel nem igen tudok rokonszenvezni, megvallom, hogy 
'szükségességüket magam is belátom : midőn velők a 
közjó érdeke elő mozdít tat ik s különösen akkor, midőn 
valamely köszhasznu intézmény, vagy mondjuk , intézet 
megnyi t ja az ő kapui t a nagy nyilvánosság előtt, hogy 
hálát adjon a jó Is tennek, kinek kegyelme az elmúlt 
évtizedeken keresztül benne termékenyí tőleg működöt t ; 
hogy hálásan emlékezzék meg alapitóiról és jótevőiről , 
kiknek nagylelkűsége életet adott nekik, k iknek pár t -
fogása és közreműködése az ilyen intézetek működését 
sikeresitette. 

És én i t t mindenek előtt tel jes elismeréssel adó-
zom a f t . Fejedelemasszony vallásos érzületének, mely-
lyel minden érdemet magától s a gondja i ra bízott 
Testvérület től szerényen elhárítván, e nagy napot , 
annak minden dicsőségét egyedül Is tennek ajánlotta, 
s hálás szívvel fe lá ldozta : midőn hosszú éveken át 
megtakarí tot t filléreiből e nagy napnak emlékére Is ten 
haj lékát díszesen kifestette, fölékesí tet te és ezzel 
jubi leumunknak kiválóan vallásos jel legét megszabta. 

De mert mi vallásunktól hazafiságunkat el nem 
különí thet jük, s mert mi hazafiságunkat is vallásos 
alapra fek te t jük , a mint azt a magyar himnusznak 
imént hallott gyönyörű elzengése is b izonyí t ja ; jub i -
leumunk voltaképen kath. keresztény és magyar nem-
zeti jelentőséggel is bir. 

Bizonyára igy felel az meg a f t . Fejedelemasszony 
szándokának is, melylyel e nagy napo t tervezte, meg-
ünnepelésébe beleegyezését megadta . Épü lve e vallásos 
és hazafias érzületen, szívesen engedtem a felém for-
dult óhajnak, mely szerint a zárda ezen ünnepségén 
magam is ne csak mint jelenlevő, hanem mint közre-
működő is részt vegyek. 

E végből én nem mint tanfelügyelő akarok i t t 
fölszólalni, hanem csak mint egyszerű tanú nyi tom 
meg a jka imat őszinte és nyi l t vallomástételre. Mint 
i lyennek szerény mondanivalói tán nem eshetnek ki-
fogás alá, s az érdekeltség gyanú já t sem kelthetik fel. 

Ha t éve hi ján négy évtizeden keresztül vagyok 
t anu ja ezen intézet működésének. Van tán m. t. hall-
gatóim Között olyan, ki ezen intézet alapletételénél is 
je len volt s annak ünnepélyes megnyi tását is látta. De 
bizonyára egy sincs, ki, ugy mint én, harmineznégy 
éven át közvet len közelről ezen intézet beléletébe is 
be tekin the te t t s azt működésének minden fokozatán 
keresztül szemmel kisérhet te is. Mint hi toktató részt 
ve t tem ezen intézetnek ma jdnem kezdetén, mint tanár, 
mint igazgató lá t tam örvendetes fejlődését, láttam 
szüntelen növekedését ós virágzását. 

E s csak ezen oknál fogva kérem, hogy az én 
tanuságté te lemet legalább is némi figyelemre méltatni 
kegyeskedj enek. 

* 
* * 

M. t. hal lgatóság ! Ha intézetünk keletkezésének 
idejére visszamegyünk, nemzet i életünk egy gyászos 
korszakával találkozunk. Oly időszakra esik ezen inté-
zetnek alapítása, midőn egy dicsőségesen megvívott, 
de oly szomorúan végződöt t önvédelmi harcz után még 
nem multak el te l jesen magyar állami és nemzeti éle-
tünk elnyomatásának szomorú napjai , s a lkotmányunk 
visszaáll í tásának hajna la még alig kezdett derengeni. 
Nemzeti életünk e gyászos napjai ra nemcsak ezért vetek 
futólagos pillantást, mer t intézetünk akkoron kelet-
kezett, hanem különösen azért, mert nincs kétség benne, 
hog}^ b. e. a lapí tóját éppen nemzeti elnyomatásunk 
indí to t ta ezen nőnevelő intézet létesítésére. 

A magyar nemzet tör ténetében az ötvenes évek-
hez hasonló szomorú epizódok nem tar toznak a ri tka-
ságok közé és ha okozatos összefüggésüket s többé-
kevésbbé huzamos lefolyásukat mélyebben tanulmányoz-
zuk, önkénytelenül is azon kérdés merül föl lelkünkben : 
hogy hát mi adott a magyarnak annyi erőt, hogy a 
századok sokszorta meg-megismétlődő viharaival, kül-
és belellenségeinek ostromaival meg tudot t küzdeni 
győztesen? hogy a ta tár járás pusztításai, a török já rom 
iszonyatosságai, az idegen uralom vérfagyasztó öldök-
lései alatt meg nem semmisült e maroknyi nép vég-
k é p e n ? vagy, hogy a költő szavaival é lve: „annyi 
balszerencse és viszály után megfogyva bár, de törve 
nem él nemzet e hazán" ? 

Annyiszor földre teperve, a magyar mindannyiszor 
lábra á l lot t ; a midőn egy nálánál tán nagyobb és ha-
talmasabb nemzet a sors hasonló súlyos csapásai alatt 
jövőjének még reményét is elvesztette volna, a magyar 
soha sem esett kétségbe — ; a mikor pedig ellenségei 
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már-már haldoklása fölött ujjongtak, új életre támadt; 
és manap egész földrészünk tiszteletét élvezi, melyet 
egy félszázaddal előbb kivívott bámulatos vitézségé-
vel, lángoló hazaszeretetével és az elnyomatás napjai-
ban még elleneink által is megcsodált nemzeti érett-
ségének tagadhatatlan erényeivel. 

A magyarnak ezen életszivóssága bármennyire 
látszassék is vérbeli tulajdonságnak lenni, nagyfokú 
fejlettségét mégis első rendben a ker. vallás uralmának 
köszönheti. 

Vélekedjék bárki bármiként is, egyet nem tagad-
hat és kénytelen elismerni : hogy ha a magyarok, kik 
egykoron egész földrészünk rettegésére vitéz karjaik-
kal megvillogtatták véres kardjaikat, ugyanazon izmos 
karokkal bele nem kapaszkodnak a kereszt tövébe, 
földrészünk jogosult felzúdulásának ellenséges áramlata 
már kilencz század előtt, a rokon népek példájára, a 
világ szinpadáról lesöpörte volna nyomtalanul ; ez a 
szent kereszt volt a mentő horgony, mely a századok 
•hullám-csapásaiból s vésztfenyegető örvényeiből a 
magyart oly sokszor kiragadta; t ény : hogy a meg-
próbáltatás nehéz napjaiban vigaszát és erejét is ott 
kereste a magyar azon vallásban, melynek erényei 
a polgári életnek is nemcsak ékességót, hanem szilárd-
ságát is képezik ; — és ha ezen erények szépségét bá-
muljuk a szerencse napjaiban, szükségességét félre nem 
ismerhetjük a súlyos csapások időszakaiban. 

Midőn most e jubiláris szent évben a magyar 
kereszténység kilenczszázados évfordulóját is ünnepel-
jük és ily régi nemzeti fennállásunk erkölcsi okait 
fürkészszük : nem üres szavú bókolást, hanem történeti 
igazságot mondok, hogy e kedvező tüneményért első 
rendben hálával tartozunk a magyar nők azon ékes 
koszorújának, kik keresztény erkölcseik és mély val-
lásosságuk erényeivel nemcsak példányai voltak a ki-
magasló hazaszeretetnek, hanem nevelői is voltak 
nemzeti életünk legnagyobb alakjainak, bátoritói és 
vigasztalói a csüggedés és elhagyatottság oly sokszor 
megismétlődött szomorú korszakainak. 

Nincs sem történetíró, sem pedagógus, ki taga-
dásba vehetné, hogy a haza, a társadalom, a család 
szilárdsága, boldogsága és virágzása első rendben a 
nők vallásosságától, az anyák szeretetétől, a honleá-
nyok lelkesedésétől függ. 

Es íme ily vallásos nőket, magyar honleányokat 
nevelni, ez volt rendeltetése ezen intézetnek: hogy a 
társadalom erkölcsi újjáalakítására irányuló, szent és 
hazafias szándéknak is megfeleljen, melylyel a nőneve-
lés nagyfontosságú ügyét felkarolta azon áldott és 
boldog emlékű nagy férfiú, ki mint ezen intézet ala-
pitója hazafiságát soha sem hordta ajkain, hanem annál 
nagyszerűbb tettekkel igazolta be valódiságát ; s midőn 
mások a haza és nemzet elnyomatása fölött csak so-
pánkodni tudtak, ő milliók értékét számláló áldozatai-
val tényleg rámutatott és rá is lépett azon ösvényre, 
melyen haladva a nőnevelés érdekeinek fejlesztésével, 
a tiszta erkölcsök ápolásával, a keresztény erények 
gyakorlásával biztosithatjuk hazánk és nemzetünk 
jövőjét. 

Ennek a czélnak szolgálatára szánta a n. n. érsek 
ezen intézetet, s midőn azt megalapította és fejedel-
mileg fölszerelte, akkor nemesak az igazi mag37ar 
hazafiságnak adta legszebb példáját, hanem azzal saját 
lelki nagyságának is örök emlékszobrot állított. 

A miért is bizonyára nincs abban nagyítás, ha 
azt mondom, hogy intézetünk alapitóját említeni 
annyit tesz, mint őt dicsőíteni ; érdemeit magasztalni 
maga a hízelgés is zavarba jönne; mint ezen érseki 
megyének későn nyert, korán elvesztett főpásztora 
annak valóságos szerencséje, Kalocsa városának való-
ságos áldása volt. Óriási alkotásait csak az ő nagy 
lelkének szerénysége multa fölül, és az az egyszerűség, 
melylyel jótéteményeit gyakorolni szerette és meg-
szokta. Mondják, kik szem- és fültanuk voltak, hogy 
intézeteinek ünnepélyes megnyitásakor a napi lapok 
magasztaló szavai reája elkedvetlenitőleg hatottak és 
— napokig szótlanul töprengett a bár nagyon is ki-
érdemelt nyilvános elismerésnek rá gyakorolt nyo-
masztó hatása alatt. 

Ugy volt ő meggyőződve, hogy az emberi alko-
tások nagyszerűségéért is egyedül Istent illeti meg a 
dicsőség, mert Isten adta hozzája az erőt, a tehetséget, 
a — szent kegyelmet. 

Isten az, ki nagy dolgokat művel, az ember csak 
eszköz a Gondviselés kezében s nagy dologra akkor 
képesül, ha Isten akaratához engedelmesen hozzásimul. 

Ellenben édes örömmel vette tudomásul a kalo-
csai szegény népnek hálás sóhajait, a szülőknek szív-
ből fakadó áldásait. Emberbaráti szivének nemes egy-
szerűségében és önzetlenségében a szegény ember 
hálás könyüinek néma áldását többre becsülte, mint a 
nagy zajjal kürtölt országos magasztalást, melynek 
forrása vajmi gyakran a hiúság, végczélja pedig a leg-
több esetben a személyes érdekhajhászás. 

S ebben rejlik a valódi lelki nagyságnak egyik 
nemcsak legrokonszenvesebb, hanem legkétségtelenebb 
vonása is. 

Igy vélekedett és igy érzett intézetünk nagynevű 
alapitója is az ő alkotásairól és elérte azt, hogy midőn 
érettük minden dicsőséget egyedül Istennek tulajdoní-
tott : a hálás kegyelet már életében őt Kalocsa leg-
nagyobb érsekének elnevezte, és most elhűlt hamvaira 
bizonyosan áldást rebegnek és fognak rebegni nem 
csak ezen zárda ájtatos lelkei, hanem a szülők ezrei, 
a tanítványok százezrei is mindaddig, mig az emberek 
szivéből a háládatosság érzelmei ki nem vesznek. 

Ily fenkölt szellemű férfiúnak nem is lehetett 
alkotásaival más szándéka, mint hogy vallásos és haza-
fias czélt tűzzön ki nagyszerű intézeteinek föladatául. 
Korának igényeit fölismerve jól tudta, — s ennek 
végrendeletében is kifejezést adott, — bogy hazánknak 
mire sincs nagyobb szüksége, mint vallásos család-
anyákra és magyar érzelmű honleányokra. 

Ilyeneket nevelni volt ezen intézetnek kezdettől 
fogva legfőbb feladata, és e czélnak szolgálatában 
fáradoznak immár négy évtized óta a nagy alapító álta 
szerencsésen ide telepitett Szegény Iskolanővérek. 
Negyven év nagy idő egy századokra szánt intézet 
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életében is. S a nagy idő alatt Isten a megmondhatója, 
mily nagy érdemeket szerzett a jeles Testvérület ön-
feláldozó munkálkodása nehéz feladatának valósításá-
ban. Ezren és ezren részesültek már az intézet vallásos 
és hazafias szellemű nevelésének áldásaiban. S az én 
szavam gyenge arra, hogy hű tolmácsa legyek azon 
forró érzületnek, melylyel itt a szülőknek már egy 
hosszú lánczolata a legbensőbb elismerés hálakönyüivel 
adózott a t. Iskolanővérek nevelői sikereinek. Az első 
növendékeknek most már gyermekei foglalják el anyáik 
egykori helyeit az iskolapadokban és boldognak érzi 
magát a szülő, kinek gyermeke ezen intézet hajlékába 
juthatott. Az igazi anya ugyan, ki e névre érdemes is, 
leánygyermekének nevelését maga szereti gondozni s 
nem egykönnyen bízza másra ; de ha ezt tenni mégis 
kénytelen, nyugodt lélekkel bocsátja ezen intézetbe, 
mert jól tudja, hogy azt a gondosságot és szeretetet, 
melylyel egy édes anya leányának nevelésén fáradozik, 
senki sem tudja ugy pótolni, sok tekintetben majdnem 
feledtetni is, mint éppen a jó t. Iskolanővérek, kiktől 
ritkán vett bucsut egy növendék is száraz szemmel s 
ha kérdik őket, mikor voltak legboldogabbak? öröm-
repesve vallják meg, hogy az akkor volt, midőn ezen 
intézet csarnokaiban töltötték életöknek ártatlan éveit, 
a t. Iskolanővérek anyai szeretete és felügyelete mel-
lett a vallásosság tiszta légkörében. 

Ha azonban annyi évtizednek fáradozása nem 
volt volna mindig szerencsés az eszményi czélnak meg-
közelítésében ; ha tán egyes — általunk bizonyára leg-
ínkábo fájlalt esetekben, a legszentebb törekvés is 
eredménytelen maradt; avagy pedig a nevelés leg-
szebb sikerei is csakhamar meghiusittattak : akkor 
ennek okait az elfogulatlan bíráló nem fogja keresni 
ez intézet falai közt, legalább nem kizárólag ; a nevelés 
dolgában pedig tapasztaltabbak fel fogják találni ott, 
ahol főleg keresendők is, társadalmunk azon szomorú 
viszonyaiban, melyeknél fogva az e zárda falai között 
nagy gonddal és szent hévvel fölkarolt és ápolt neve-
lés ügye e falakon kivül még a legérdekeltebb családok 
körében is nem talált s nem talál mindig azon közre-
működésre, melylyel a szülők s hozzátartozóik az inté-
zeti nevelés sikerét jó példaadással biztosítani és fej-
leszteni kötelesek ! 

A helyes nevelésnek egyik fő eszköze az alapos 
oktatás, a hasznos tanítás. 

De ha az oktatást és tanítást magában is önálló 
czélnak tekintenők, jó lélekkel mondhatjuk, hogy ezen 
intézet egy pillanatig sem tévesztette szem elől azon 
igények kielégítését, melyeket a mai kor a nőnem 
magasabb kiképeztetése és műveltsége iránt támaszt. 

Bátran mondhatjuk, hogy ezen intézetben bő 
forrásai fakadnak mindazon ismereteknek, melyekkel 
magasabb műveltségre törekvő nőnek birnia illik, sőt 
nálam tapasztaltabb férfiak nyilatkozatára támaszkodva, 
azt is állíthatom, hogy itt annyi nyujtatik a tudomá-
nyos ismeretekből, a mennyinél jóval kevesebb csak 
az alaposságnak válnék hasznára, s bármely magasabb 
igényeknek kielégítésére untig elegendő volna. 

Am e tekintetben nincs szabad kezünk; kény-

telenek vagyunk az árral úszni, mig nem a tapasztalat 
meg fogja győzni az illetékes köröket arról, hogy nem 
az tud sokat, kinek sokat kellett tanulnia, hanem az, 
a ki azt érti ós meg is tudta emészteni, amit tanulnia 
kellett. 

Sajnos, bogy hazánkban a nőnevelés általában 
téves irányban halad. Nőnevelésünk, a korlátolt napi 
fölfogáson és divatos fölületességen nem tud fölül-
emelkedni. A kik e szent ügyet, melytől nemzetünk 
jövője is függ, szivükön viselik, azok csak elkesere-
déssel képesek és kénytelenek nézni azt a czéltévesz-
tett kapkodást, fölületességet, melyben tan- és nevelői 
intézeteink majdnem általában leledzenek. GTépies után-
zása a külföldnek s állandósított kísérletezés meddővé 
teszik egy jobb sorsra méltó ügyben hosszú időnek 
fáradozását. 

Nem teszek személyeknek szemrehányást, leg-
kevésbbé pedig azoknak, kik a tanítással és nevelésssel 
foglalkoznak ; én magát a rendszert okozom, mely a 
női hivatást és hazánk sajátos követelményeit majdnem 
teljesen szem elől téveszti. Azt a rendszert okolom, 
mely a nőkből is erőnek erejével tudósokat akar ké-
pezni, mely a nőket mindenre oktatja, mi nekik fölös-
leges és csak igen kevésre tanítja abból, amire föltét-
lenül szükségük volna. Azt a rendszert okolom, mely 
a nőt magyarságából kivetkőzteti s hazája iránt hide-
gen hagyja. 

Nagyrabecsülöm a tudományt s óhajtom, hogy 
abból minél többet sajátítsanak el azok, kiknek élet-
hivatásához tartozik a magasabb elméleti műveltség is, 
de aztán tanítsanak alaposan, tanítsanak mindenekelőtt 
a szükséges ismereteknek károsítása nélkül. 

Kárbaveszett erőlködés a női nemet is a tudo-
mányok világkörébe belevonni s ez által legszebb és 
legmagasztosabb hivatásától : a nőiesség és családias-
ság otthonától elidegeníteni. Egy merően eszményi 
körben forognak s az élet gyakorlati igényei iránt 
érzékkel is alig bimak azok, kik olyan tanrendszert 
alapítottak meg: melyben a nőket is lélektanra, kettős 
könyvvitelre, felsőbb számtani műveletekre, szópészet-
tanra s külön-külön több idegen nyelvekre is oktatják 
egyszerre. Az ilyen rendszerrel tán elérhető az, hogy 
a magasabb mennyiségtan titkai mellett elfelejtik a 
könnyű és biztos alapszámolást ; a sok irodalomtörté-
net mellett egy közönséges levelet helyesen megírni: 
hogy sokat olvasnak, de haszonnal keveset; hogy bizo-
nyos zavart világnézet mellett nem sajátítják el maguk-
nak a kellő jártasságot s tájékoztatást a magyar nő 
tudnivalóiból ; hogy az idegen nyelveknek kegyetlen 
és sokszor eredménytelen erőszakolása mellett magyar-
asszonyi műveltséget nem tanulnak. 

Tanítottak tehát itt is annyit, amennyit csak 
parancsoltak — rendeltek. Ámde, a mennyire csak 
szabad kezünk volt, az elme ily kiképeztetése mellett 
a fősúlyt mégis arra kellett fektetni, a mi nélkül ezen 
intézet eredeti rendeltetésének nem felelt volna meg. 
A kik a műveltség fogalmával tisztában vannak, azok 
tudják, hogy az igazi műveltség nem az ismeretek 
mennyiségében, hanem azoknak minőségében s a szív 
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azon kiképeztetésében rejlik, mely a tudomány értékét 
sokszorosan fö lü lmúl ja ; mely nem csak az elmét rak ja 
meg ismeretekkel, hanem a szivet is nemesíti erények-
kel és a gyakorlat i élet szükségleteinek kielégítésére 
is törekszik. 

S épp azért alapításának kezdetétől fogva nem 
követhet te ezen intézet azoknak példáját , hol a kül-
földet fonákul majmol ják, a magyar szellemet pedig 
hazafiatlanul e lhanyagol ják; a hol az ismereteket 
többre becsülik, mint az erényeket ; a tetszetős társal-
gás igényeit elébe teszik a házias élet kötelességeinek ; 
a hol a leányif juság kiképeztetésén fáradozván, a mű-
veltség külformáját , mázát mindenek fölé helyezik, 
annak lényegét pedig, a ker. erényeket, j ó fo rmán 
semmire sem becsülik. 

Mi a fősúlyt a taní tásban a hasznosságra és ala-
posságra, a nevelésben a vallásosságra és hazafiságra 
fektet tük. (Vége köv.) 

Nagyvárad, szept. 17. Főpásztori körlevél Császka 
érsek aranymiséje alkalmából. — 

Császka Gryörgy kalocsai érsek ur aranymiséje 
alkalmából, Schlauch Lőrincz dr bibornok, nagyváradi 
püspök ur ő emjának, a kinek egyházmegyéje a kalocsai 
metropoliához tartozik, a következő körlevelet intézte 
papságához : 

A kalocsa-bácsi főegyház főpász tora : Császka 
G-yörgy érsek-metropolitánk, pápai trónálló főpap, 
római gróf v. b. t. tanácsos, a jeles vaskorora-rend 
I. oszt. lovagja, jeruzsálemi szent sir rend nagyke-
resztese stb. folyó hó 21-én, szent Máté apostolnak 
reám nézve egyébként is kiválóan emlékezetes ünnepén, 
áldozó papságának félszázados jubi leumát ünnepli . 

Az imádandó isteni Gondviselés eme kiváló nagy 
ajándékát mi is a legnagyobb hálával köszönjük, külö-
nösen azon benső viszonynál fogva, mely jubilár is 
érsek-metropolitánkhoz bennünket füz és a melynek 
melegségét az ő jóságos szive oly kiválóan fokozva 
ápolta s ápolja. A magam, főtiszt, székeskáptalanom, 
t. papságom és kedvelt hiveim nevében, levél u t j án 
kifejezést adok ezen érzelmeknek azon imaszerű üdvöz-
lettel együtt , hogy a jó Is ten az ő dicsőségére és a 
lelkek üdvére, egyházunk s magyar hazánk javára még 
sokáig teljes lelki-testi épségben tar tsa meg s tetézze 
szent malaszt jával érsek-metropol i tánkat . 

Továbbá rendelem, hogy a jubi leumot közvetlenül 
követő vasárnapon, vagyis folyó hó 23-án, nagyváradi 
székesegyházamban és egyházmegyém minden önálló 
lelkészséggel biró egyházában az ünnepélyes szentmise 
a „Te Deum" szokásos előrebocsátásával mondassék, 
de az „applicatio Missae pro populo" kötelesség el 
nem hagyásával. Miről a hivő nép értesítendő s 
jubiláris érsek-metropoli tánkért az imádkozásra figyel-
meztetendő. 

Nagyvárad, 1900. szeptember hó 14. 
Lőrincz, 

bibornok, püspök. 
Onnan — alionnan, 1900. szept. 12. 

D. a J. K. 
Főtisztelendő szerkesztő ur ! 

Legközelebb megtörtént , hogy egy egyházmegyei 
papnöveldéből most kikerült fiatal felszentelt áldozár 
nálam segédkezvén és szentmise előtí áldoztatván a szent 
gyónáshoz járul t hiveket, a Ciboriumnak a szentség-
házba betétele után, az oltár előtt kifordult és puszta 
kézzel adott áldást a hívekre. . . . 

Az öreg plébános, ki a seminariumban erre utasí-
tást sohasem kapot t nagynevű dr theologiai tanáraitól 
és a l egújabb időkben is — Budapes ten — nemcsak 
a S. J . áldozáraitól, de több főpaptól, sőt püspöktől 
látta — hasonesetben — a Legfölségesebbet rejtő Cibo-
r iummal áldást adni és — mert az „Egyházi Közlöny" 
ez évi hasábjain olvasta, hogy — „a hol ez a szent 
szokás, ott az tovább is gyakorlandó, nehogy az e 
módon adot t áldáshoz szokott hivek visszatetszésével 
találkozzék a puszta kézáldás" — arra kér te a fent-
je lzet t ifju. levitát, hogy u jabb hasonalkalommal a régi 
szokás szerint a Ciboriummal ad jon áldást. — 0 ezt 
megtagadta. 

Megtör tént pedig, hogy az illető levitát figyelmez-
tető plébános egyik hívétől a következő megjegyzést 
kénytelen vala t ű r n i : „Plébános ur ! miért nem áldott 
meg minket az áldoztató pap a Szentséggel, hanem 
csak puszta kézzel! Avagy a pap áldása jobb, mint az 
Ur J é z u s é ? ? " 

Ez t közölvén a plébános a segédkező levitával, 
ő más alkalommal sem hederí te t t reá, sőt egész indig-
natióval azon r ideg észrevételt te t te : „én bizony soha-
sem fogok másként eljárni, mert az én dr theologiai 
tanárom igy parancsolta." Minthogy az u j áldozár — 
káplányok legtöbbje — a helyi j ámbor szokásokat 
figyelembe nem akar ja venni, hiába kéri erre plebános-
főnöke, kívánatos, hogy a fent i ügyben egyházhatósági 
körlevél u t j án adassék az egyház igazi szándéka szerint 
általános utasítás. 

Főtiszt , szerkesztő urat alázattal kérem : kegyes-
kedjék ezen közlésemet a „Religio-Vallás" legközelebbi 
számában közzétenni és a fenti ügyben saját theologiai 
tanári meggyőződése szerinti felvilágosítását, észre-
vételeit megtenni. 

Egyébként vagyok üdvözlettel régi tisztelője. 
L 

V á l a s z . 
A fenti levélben kér t egyházhatósági utasításnak 

semmiben sem kívánva elejébe vágni, az előttünk fekvő 
ügy megvilágítására két kérdés megfej tésé t látom szük-
ségesnek : 

Első kérdés: Mi az egyház törvénye az áldoztatás-
sal összekötött áldásra nézve? 

Második kérdés: Hajszolható-e valaki, hogy az 
eg}diáz irott törvénye ellen j á r jon el titulo consvetudinis 
contrariae vagyis az ily szokásból következő meg-
botránkozások elkerülése czéljából? 

Felelet. 
I. Az első kérdésre : Áldoztatni lehet a templomban 

infra Missam, mise közben, vagy extra Missam, misén 
kivül. 

a) Mise közben végzett áldoztatás után áldást adni 
nem lehet, még Requiem alatt sem azon a czimen, 
hogy annak a végén nem kapván senki áldást, leg-
alább az áldozókat kellene megáldani. Be Herdt Sacrae 
liturgiáé praxis t. s. p. 342. ezt m o n d j a : „Numquam 
datur (sc. benedictio), dum communio distr ibuitur 
infra Missam, quia sacerdos illám daturus est in fine 
Missae, neque etiam infra Missam de Requiem, quam-
vis in fine non sít daturus, — quia id nullibi permit-
titur vei praescribitur.a 

b) Misén kiviil, előtt vagy után, áldást adni kell: 
de ezt tenni világos törvény (S. C. R. 23. Maii 1835.) 
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értelmében nem szalad „cum s. Pyxideu. De Herd t ezt 
az áldásra vonatkozólag igy m o n d j a : „Benedictio autem 
semper dari debet, etiam exposito Sanctissimo, quoties-
cunque s. communio aistr ibuitur extra Missam, etiamsi 
fiat immediate ante vei post Missam, nisi si fiat ante 
Missam, constaret omnes usque ad finem Missae in 
ecclesia esse mansuros. (Cavalieri t. 4. dec. 63. n. 8.) 
A szentséggel való áldás körülményéről pedig ezt 
mond ja : „Haec benedictio dari non potes t cum s. 
Pyxide", s idézi a S. E . C. fent i határozatát . 

A II. kérdésre. Az esztergomi főmegyében egy-
általában nem szabad senkit arra unszolni, hogy az 
egyház tiltó törvénye ellenére ciboriumvnal adjon áldást 
misén kivül végzett áldoztatások esetében ; mert az 
esztergomi Directorium sürgeti az előbbi szokás ellenében 
az irott törvény megtartását, az eléggé nem dicsérhető 
Praenotandák XVII . lapján ezt m o n d v á n : „Oratione 
(de Ssmo cum Ant. O Sacrum convivium) dicta, Sacer-
dos ciborium in tabernaculo reponit, fac ta genuflexione 
statim obserat. Deinde statim iunctis ante pectus mani-
bus vert i t se ad populum clara voce dicens : Benedictio 
stb. Tehát a ciborium lezárása után kell az áldást 
adni, természetesen ciborium nélkül. 

Más egyházmegyei hatóságok magatartásáról e 
tekintetben nem fekszik előttem adat. Ke t tő világos. 
Első az, hogy sehol senkit az egyház világos törvényé-
vel ellenkező eljárásra kényszerí teni nem lehet, un-
szolni nem szabad. Másfelől azonban az is igaz 
és soha szem elől nem tévesztendő, hogy „scan-
dalum pusillorum seu infirmorum vi tandum est, 
quoties fieri potest, sine gravi incommodo", de csakis 
„tum operis indifferentis, tum operis boni non praecepti 
omissione". (Bucceroni, Inst. Theol. mor. t . 1. p. 154. 
n. 426.) Ha valamely parancsolt eljárás elhagyásáról és 
más ellenkező szokáson alapuló eljárással való he-
lyettesítéséről van szó (mint ebben az esetben) „quoad 
praecepta humana positiva, mondja Bucceroni római 
theologus, controvert i tur" , vagyis szabad a vitatkozás. 
Ez a nagynevű theologus mind a két véleményt proba-
bilisnak mondja , azt is, mely emberi tö rvénynek bot rány 
kerülése véget t szabad meg nem tar thatását vi tat ja , 
azt is, mely ily esetben az illető törvény megtar tandó-
ságát fenntar t ja . De ő is azzal a megszorítással él, 
hogy vitatkozni ez esetben is csak egy feltétel alatt 
szabad : hogyha t. i. de scandalo agi tur in particulari , 
vagyis, ha egyes meghatározot t esetekben valóban 
aktuális a bot rány veszedelme, nem pedig mikor csak, 
általában, félni lehet, há tha valaki esetleg megbotrán-
kozik. Ez u tóbbi esetben a törvény fel tét lenül meg-
tartandó. 

A szentséggel való áldást az egyház szereti 
nagyobb pompával, például incensatióval összekötni. 
Mikor tehát ez az utóbbi nincs helyén, a szentséggel 
való áldás is el szokott maradni . Szerk. 

H I V A T A L O S . 

Személyem körüli magyar miniszterem elő-
terjesztése folytán Császka György kalocsai 
érseknek, az egyház és a közügyek terén ki-
fe j te t t kiváló tevékenysége elismeréseül, Lipót-

rendem nagykereszt jót dí jmentesen adomá-
nyozom. 

Kelt Jasloban, 1900. évi szept. hó 12-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Gróf Széchényi Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai jubileumi ünnepség sorrendje. 

Császka érsek jubileuma alkalmaból Kalocsa várost 
szeptember 20 án föllobogózták. Este egy óráig szóltak 
a templomok harangjai. Az érseki helynök elrendelte, 
hogy szeptember 20-án este az egész főegyházmegyében 
az összes templomokban félóráig harangozzanak. Este a 
várost kivilágítják és fáklyászene megy az érseki palotá-
hoz. Sseptember 21-én, reggel 9 órakor tartja meg az 
érsek aranymiséjét, melyen megjelennek a bíróságok, me-
gyei és városi hatóságok, vidéki küldöttségek képviselői. 
A templom körül díszruhás tűzoltók tartják fenn a ren-
det. M:se után ünnepi prédikácz'ó lesz. A templomi szer-
tartás után a kalocsai f'őkáptalan, a központi és vidéki 
papság tiszteleg az érseknél. Ezután az érsek a kalocsai 
katholikus intézetek és egyletek tisztelgő küldöttségeit 
fogadja. Délben bőjtös díszebéd lesz, mert péntek lévén, 
káutorbőj i nap van. A bojt, miatt más ünnepség nem l^sz 
e napon. Szeptember 22-én délelőtt fogadja az érsek Ka-
locsa város küldöttségét, a helybeli hatóságok, hivatalok 
és társulatok képviselőit. Délben díszebed lesz. Szeptember 
23-án a kalocsai nőegyletek küldöttségei járulnak az 
érsek elé, szeptember 24-én pedig Újvidék, Baja, Zombor, 
S/abadka, Bács-Bodrogmegye üdvözlő küldöttségei érkez-
nek az érsekhez báró Yojnits és Schmausz Endre főispá-
nok vezetése alatt. Délben százterítékü lakoma lesz. Az? 
érseki főgimnázium és internátus, valamint az apáczazárda 
növendékei és a többi katholikus intézetek díszelőadásokat 
rendeznek a* érsek tiszteletére. 

— A kalocsai főszékesegyházi kórus az érsek ur 
50 éves áldo7Ópapi jubileumi miséjén a következő zene-
darabokat adta elő : Te Deum, Mittler Ignácztól. 
Mise (In festis Solemnibus.) Introitus ; O, justi meditabi-
tur. Communio; Magna est gloria (gregorián). Graduate;. 
Beatus vir, Offertorium ; Posuisti Domine Witt-től. 

— A kalocsai katholikus kör az érsek ur ötven 
éve3 áldozári jubileuma alkalmából e hó 23 án, vasárnap 
d. u. 5 órakor Almásy Miklós zongoraművész űr szíves 
közreműködésével hódoiati ünnepélyt tart. 

— Kalocsára Budapestről Császlca érsek ur jubi-
leumára többen rándultak le, a többi között Városy 
Gyula praelatus és Klinger István apát urak. A Szent-
István-Társulatot dr Kisfaludy A. Béla prépost egyetemi 
tanár képviseli. A „Religio" külön díszpéldány kiadásával 
végzi határtalan tisztelettel kisért hódolatát. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület küldöttségi-
leg van képviselve az ünnepségeken. A küldöt tség 
tagjai , Margalits E d e dr elnök vezetése mellett Auer 
István, Hortoványi József dr, Cziklay Lajos, Sziklay 
János dr és Schmidt Ferencz üdvözlő feliratot fognak 
á tnyúj tan i a jubi lánsnak. A Budapest i Ujságirók-Egye-
sülete is küldöt tség által üdvözlő feliratot nyú j t át az 
érseknek. 

— A Szent-László-Társulat 26-án 4 órakor választ-
mányi ülést, 27-én d. e. 10 órakor közgyűlést tart . 

1 Al \ l ALOM. \ ezer eszmik és Tanulmányok. A kalocsai aranymise. — Solemnis devotio iüdicitur ad semisaeculare Jubilaeum sacerdotale 
Archiepiscopi Colocensis. — Egyházi Tudósítások. C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Császka György érsek-metropolita félszázados áldozó-
papi jubileumának megünneplése. — K a l o c s a : Érsekatyánk 50-éves áldozópapsága, — K a l o c s a : Mayer Béla v. püspök diszbeszéde 
a kalocsai anyazárda 40 éves jub. ünnepén. — N ta g y v á r a d : Főpásztori köriévél Császka érsek aranymiséje alkalmából. — O n n a n — 

a h o n n a n . — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



limn minium imm ••••••ill 
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 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, szeptember 26. 25. 

DALMI É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
D l K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

,,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 sufragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Szent Gellért tisztelete. — Beszéd. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Az áldozással kap-
csolatos áldás ügyében. — B a l á z s f a I v a : A szent Unió ünnepe. — K a l o c s a : Mayer Béla v. püspök diszbeszéde a kalocsai anya-

zárda 40 éves jubileuma ünnepén. — Vegyesek. 

Szent Gellért tisztelete. 
Az a hódolat, melylyel a magyarság apos-

tola, szent Is tván király, maga is v i se l te te t t 
Gellért Csanádi püspök iránt, a k i n e k köszönhető 
az is, hogy szent István Magyarországot 1038-ban 
az Isten anyjának különös pár t fogásába a j án lo t t a 
fel ; az a kiváló, mondha tn i pá t r iá rká i szerep, 
mely Gellért püspökre, még inkább szent I s tván 
halá la után, az ország, de különösen a keresz-
tény vallás f enn ta r t ásában háru l t á t : mindez 
teljesen érthetővé, mer t tel jesen megokol t tá teszi 
Magyarországban azt, hogy szent Gellért a m a ' 
gyarság, az ország részéről kiváló t iszteletben 
részesüljön most és mindörökké. 

Ha t ek in te tbe vesszük pedig különösen azt 
a tö r téne t i tényt , hogy szent Gellért csanádi 
püspök volt Is tentől ki jelöl t és sugall t vezére 
annak a dicső magyar szent seregnek, melynek 
minden tagja hitvalló vala, legtöbbje pedig a 
mai Gellérthegy alján szent Gellért vezetése 
a la t t valóságos vér tanú-halál t szenvedet t : csak 
csodálkozni lehet a fölött , hogy szent Gellért-
nek Budapesten, még pedig magán a Gellért-
hegyen, eddig temploma nem diszlik, hiányzik. 
A királyi ház i r án t való köteles loyalitás adot t 
Budapestnek Teréz-, József-, Lipót-, Ferencz-
t emplomoka t ; de feledésbe ment a legnagyobb 
tö r téne t i igazságok egyike, az, hogy Magyaror-

szágban a keresztény h i te t szent I s tván király 
p lán tá l t a ugyan el, de a még zsenge ha j tású 
növénynek izmos növekedést az adot t vala, hogy 
szent Gellért és társa i vérökkel öntözték meg a 
magyar kereszténység te rmőföld jé t . Endre ki-
rá lyt egyenesen szent Gellért és társainak vér-
t anú halála ind í to t ta keresztény hite védelmében 
királyi el járásra. 

Ujabb időben kezdünk nagyobb a rányokban 
visszatérni a keresztény magyarság életének ős-
forrásaihoz. A. „Hol vagy Is tván kirá ly" ős-
magyar imádságos felsóhaj tás soha sem szüne-
tel t közöttünk. Szent Gellért napja is benn volt 
mindig, mióta belekerült , a hazánkban különösen 
t isztel t szent vér tanuk és hitvallók sorozatában. 
Csak egy hiányzik még mindig, az: hogy szent 
Gellértnek ós vér tanú társa inak temploma legyen 
az ország fővárosában, a Gellérthegyen, hova az 
egész országból j á r j anak zarándokok az év min-
den évszakában imádkozni keresztény m a g y a r 
hazánk boldogságáért. 

A csanádi egyházmegye buzgó főpásztora 
ál tal Velenczébe vezete t t zarándokla t és az 
imént lefolyt jubi leumi országos kath . nagygyű-
lésen felmerül t amaz indí tvány, hogy szent 
Gellért-egyesület neve alat t , veszélyeztetet t ka -
tholikus iskolai nevelésünk védelmére és fejlesz-
tése végett , a lakí tsunk — az egész országra 
ki ter jedő szervezettel — egy katholikus iskola-

25 
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egyesületet, mind oly szerencsés jelei a hi télet 
fejlődésének, melyekből a legszebb reményt lehet 
meríteni az oly áldásos szent Gellért-kultusznak 
hazánkban s kivált az ország fővárosában bekö-
vetkezendő emelkedése iránt. 

19±6-ban éppen 900 éve lesz szent Gellért 
és társai vér tanuságának. Adja Isten, hogy ezt 
a jubileumát a keresztény Magyarország már 
szent Gellért és vér tanú- társainak gellérthegyi 
bazilikájában ünnepelhesse meg! *** 

B E S Z É D , 
melylyel a budapesti királyi magyar tudomány-egyetem rektori 
székét az 1900—901. tanév ünnepélyes megnyitásakor 1900. évi 
szeptember hó 16-án elfoglalta Bapaics Rajmund, a hittudományok 
doctora, egri főegyházmegyei áldozár, t. udvari káplán, az egyház-
történelem nyilvános rendes tanára, a Szent-István-Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, a hittudományi karnak négy 

izben volt decánja. 
(Vége.) 

Azt mondja du Bois-Reymond először, hogy 
a felsorolt vi lágrej télyeket mechanikai felfogás 
ú t j á n megoldani akarn i : eredménytelen kísérle-
tezés, hiábavaló erőlködés, s az is fog maradni 
mindenkoron. Ha nyi la tkozatá t csak eddig és 
ennyiben tek in t jük , a helyes metafizikai elmélődés 
minden igaz hive csak megelégedéssel fogadha t ja 
az t ; me r t ezzel a nagytekinté lyű természet tudós 
a te rmésze t tudomány nevében nyi l tan és ha tá ro-
zot tan pálczát t ö r t a rideg mater ia l izmus vagy 
— miként most előkelőbb néven nevezni szokás — 
monizmus felett , mely azzal kérkedik, hogy az ő 
örök anyag-mozgásával, lelkes a tomjaival , őstermő-
désével, korlát lan t ranszformizmusával s egyéb 
természet tudomány- ós tapasztalatel lenes állítá-
saival a lót minden t i t ká t , a világ összes rej té-
lyeit meg tud ja magvarázni . Du Bois-Reymond 
erre a vállalkozásra elitélő verdik te t mondot t . 
Nem csoda azért, ha e mia t t a monis ták tábora 
felsziszszent ellene s egyik legharcziasabb vezé-
rök, Haeckel jénai professzor nem habozott , ha 
nem is egyenesen, de eléggé é r the tő czólzással j 
odanyilatkozni, hogy du Bois-Reymond az ő ; 
ignorabimus-ával „a hierarchia fekete lobogója 
a la t t a szellemi rabság ós hazugság hivei közé 
szegődött" ; a mire a meg támado t t csak azt a 
rövid de találó megjegyzést te t te , hogy ebben 
az esetben is ú j ra bebizonyult, hogy deszpotizmus j 
és szélső radikalizmus mily közel ál lanak egy-
máshoz '). 

') Über die Grenzen stb. 112. és 72. 1. 

Eddig t ehá t hála és elismerés du Bois-Rey-
mond kijelentésének. 

De van az éremnek más lapja is. 
A jeles természet tudós nem állapodik meg 

az eml í te t t kijelentésnél, hanem tovább megyen 
s azt mondja másodszor, hogy ezeket a rej télye-
ket nemcsak mechanikai úton, de tudományos 
alapon egyál ta lán nem lehet megfe j teni ; mer t a 
metafizikai megoldás, a melyre hivatkozni szokás, 
tudományos számba nem jöhet. A ki t ehá t a 
t apasz ta la ton túl spekulálni merészkedik, a tudo-
mányosság ta la járó l eo ipso le lépe t t ; a metafizika 
nem tudomány. 2 ) í m e a pozitivista, az agnosz-
t ikus ! A tapasz ta la t i megismerés végső határa i -
hoz eljutva, szinte é r the te t l en elfogultsággal el-
zárkózik az érzékfelet t i megismerés épp oly 
tudományos, m e r t az oksági elv kényszerítő 
erején alapuló módja elől, s a helyett , hogy az 
önkényt kínálkozó, jobban mondva, követelően 
fellépő köve tkez te tés t levonná, a vigasztalatlan 
skepticzizmus kar ja iba dobja magát . Elismeri 
például a mozgás eredetéről szóló második világ-
rej té ly fej tegetésében, hogy a mozgás magától meg 
nem indulhat , hanem minden egyes esetben elég-
séges okot tételez fe l ; s elismeri azt is, hogy 
ilyen elégséges ok az első mozgásnál az anyag 
nem lehete t t , mert , úgymond, „ha az anyagot 
abban az ősállapotban gondoljuk, mikor még semmi 
ok nem h a t o t t rá, úgy ar ra j u tunk , hogy azt vég-
telen idő e lőt t nyugvó állapotban levőnek és a 
végtelen térben egyaránt e losztot tnak képzeljük."3) 
Már most kérdjük, mi észszerűbb, mint a követ-
kező okoskodás: Nos, ha te rmészet tudományi lag 
bizonyos, hogy az első mozgás elégséges ok nélkül 
meg nem indu lha to t t ; ós bizonyos, hogy ez az 
elégséges ok a tehe te t len anyag nem lehetet t , 
úgy az is bizonyos, hogy t ehá t az első mozgás-
nak egy az anyagon kívül álló okfőtől kel le t t 
megindí t ta tn ia . Ez a transcensus nemcsak meg-
engedett , nemcsak jogosult , de egyenesen elemi 
erővel kötelező, s ez alól azzal a megjegyzéssel, 

2) Hogy du Bois-Reymond az általa használt „super-
naturalismus" kifejezés alatt nem szorosan vett természet-
felettit, hanem csak érzékfelettit, metafizikait értett : erre 
nézve legyen elég Lange-ra, a Materializmuz történetíró-
jára hivatkoznom, ki idevágólag ezeket mondja: Midőn a 
természettudomány az ignorabimust kimondja, „ne felejtsük, 
hogy e kimondása nem éppen csak a természettudomány 
módszerére vonatkozik, hanem általában az ember felismerő 
képességére, akár foglalkozzék az természuttudománynyal, 
akár más egyébbel." Magyar fordításban idézve az 1883 
május 12-én tartott rectori beszédben, 55. 1. 

3) Über die Grenzen stb. 83. 1. 
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hogy „szupernatural iszt ikus megindí tás fogalmi 
világunkba bele nem illik" (da ein superna tura-
listischer Anstoss in unsere Begriffswelt n icht 
passt) k imenekülni nem lehet . Vájjon miér t nem 
i l lenék? Hiszen ha minden igazi tudás az okság 
törvényének érvényén alapszik; „ha gondolko-
dásunk kényszerí tő ereje sarkal bennünket arra, 
hogy minden változó tüneménynek alapját , min-
den tör ténőnek okát keressük: mi jogon a k a r h a t j a 
valaki azt a ha tá rvona la t meghúzni, a hol ez 
a törvény érvényét veszítené, a hol t ehá t a gon-
dolkodás szükségessége megszűnnék a gondol-
kodás helyességének biztosítékául szolgálni?" 4) 
Az a körülmény, hogy a végső ok érzékek alá 
nem esik, nem r o n t h a t j a le az oksági törvény 
benső szükségességét és egyetemes érvényét. „Az 
érzékelhető, véges dolgok között nem ta lá lha tván 
adéquat végokot, a logika vaskényszerűségével, 
az oksági viszony kivétel t nem szenvedő ál ta lános 
erejénél fogva kényte lenek vagyunk az érzékelhető 
dolgok során túllépni." 5) Ez úton az az első mozgás, 
az első élet, a természet czélszerű berendezet tsége 
szükségképen Is tenre ós a, t e remtésre — az ön-
tudat , a gondolkodás, a szabadakarat , az anyag-
talan, szellemi ós külön valóságú lélek létére 
vezeti az elfogulatlanul gondolkodót. És ez az í 
eljárás, vagyis a vi lágrej télyek metafizikai meg- 1 

oldása — bár maga az ok érzékek alá nem esik — j 
épp oly biztos, i l letve tudományos, min t mikor 
érzéki tapaszta lás út ján, ugyanazon oksági törvény 
erejénél fogva a közelebbi másodokokra vonunk 
következtetést . 6) 

így t an í to t t ak az ó- ós keresztény kor leg-
nagyobb gondolkodói, így t a n í t a philosophia 
perennis. De az empir is ta idáig nem tud vagy 
nem akar felemelkedni. Kötve t a r t j a az egyoldalú-
ság. Folyton az anyaggal foglalkozva, < folyton 

4) Dr. G. Freihr. von Hertling, Uber die Grenzen 
der mechanischen Naturerklärung. Bonn, 1875. 143. 1. 

5) Dr. Szüvek Lajos : Fizika és Metafizika. Katholikus 
Szemle. 1895. évf. 33 1. — „Wenn hypermechanische 
Kräfte gefordert werden, die mechanische Naturbetrachtung 
nicht ausreicht und Thatsachen zwingend auf das Eingreifen 
idealer Mächte hinweisen, wäre es unwissenschaftlich, 
diese Anschauung abzuweisen und lieber mit einem eigen-
willigen ingnoramus et ignorabimus einem Verständniss 
den Rücken zu kehren. Wir können der Natur nicht 
vorschreiben, wie sie sein soll, sondern müssen unvorein-
genommen und bescheiden ihren Sinn zu verstehen suchen." 
Dr. Joseph Müller, System der Philosophie, Mainz, 1898. 
120. 1. 

(i) „Dem Erkennen wird in der Metaphysik keine 
prinzipiell neue, unerhörte Aufgabe zugemutet ; es ist nur die 
Entfernung von der Erfahrung, bis zu der hin die Denk-
bestimmungen gelten sollen, eine grössere." (Joh. Volkelt.) 

a tapasz ta la t i megismerés módszerét használva, 
szinte képtelen szakítani azzal a tcq&tov ^Mog-szal 
hogy csak tapaszta la t i i smerete ink lehetnek s 
hogy a mit a tapasz ta la t ú t j án meg nem ismer-
hetünk, az egyáltalán megismerhete t len . 

Bezzeg ha igy állna a dolog, megismerésünk 
meglehetősen szűk kor lá tok közé szorulna s a 
legfőbb kérdésekre csakugyan vállat kel lene 
vonnunk, m e r t a te rmésze t tudomány ezekkel 
szemben néma marad. De szerencsére a dolog 
nem így áll. Nemcsak fizikai, metafizikai igaz-
ságok is vannak ; a t apasz ta la t mel le t t o t t van az 
ész is, mint a megismerés egyenrangú tényezője, 
mely az érzékfelet t iekhez is hozzáférkőzik és 
minden anyagtól ment , tel jesen szellemi jellegű 
dolgokat is biztosan megismerni h iva to t t . A gon-
dolkodás a lap törvénye i : a benső el lentmondás, 
az elégséges alap, az oksági viszony stb. első 
princzipiumai nemcsak tapaszta la t i dolgokban 
birnak érvénynyel, de mindig és minden esetben 
s fel tét len szükségességgel igazak. Ezt kétsógbe-
vonni annyi t tenne, min t az észről lemondani . 
Ez elvek szárnyán az ér telem az érzéki világ 
fölé emelkedik, behatol a dolgok lényegébe, fel-
hatol a véges lények első okához.7) 

És ebben áll a metaf iz ikának lehetősége, 
jogosultsága ós szükségessége. Nem uzurpátor az 
a tudomány birodalmában, hanem őstulajdonos, 
k i t jogaiból kiforgatni nem lehet, mer t magában 
az emberi természetben gyökerezik ós a t tó l el-
válasz thata t lan . Az ember Schopenhauer mondá-
saként animal metapliysicum. Veleszületet t ösztöne 
h a j t j a az anyagot meghaladó, az érzékek alá 
nem eső, az elvont, az egyetemes, a lényeges, a 
szükségképpeni felismerésére : a dolgoknak végső 
okaikban való megértésére. Puszta empir ia soha 
ki nem elégítheti. E t ek in t e tben is e lmondhat ja 
magáról : Major sum et ad maiora genitus. A végső 
ok és végső czól, a lót és mibenlét , a honnan ós 
és miér t kérdései, mióta a földön megjelent , 
folyton foglalkoztat ták és fogják is foglalkoztatni , 
a míg a föld szinéről le nem tűnik. Ezek fürkó-
szósétől sem a pozitivizmus d ik tá tor i szava, sem 
az agnoszticzizmus s t ruczmadárpol i t ikája el nem 
terelhet i , le nem t i l tha t j a , „Az emberi elme, — 
mondja szépen valaki — bármily előhaladást 
é r jen is el a tudományok mezején, bármennyi re 
szélesedjék látóköre, világosodjók meg előt te a 
külső és belső világ sok nagy t i t k a : sohasem fog 

' ) Kirchenlexikon XI. 142. 
21* 
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csupán a kézzelfogható, érzékelhető tényekre 
szorítkozni, sohasem fogja a pozitív ismeretekkel , 
a gyakorlat i élet követelményeivel beérni, — 
hanem mindig magasabbra fog törni, mindig fel 
fogja vetni azt a kérdés t : honnan jövök s hová 
megyek? mi az életem czélja, jelentősége? És 
minthogy e kérdésekre a ( tapasztalat i) tudomány 
nem adhat és sohasem fog adha tn i tel jesen meg-
nyugtató feleletet, a vallás és metafizika örökké 
meg fogja t a r t an i szerepét és jelentőségét "8) 
A modern metafizikaellenes i rányza t eszerint 
magával az emberi te rmészet te l ellenkzik s azért 
szükségképpen magában hordja bukása csiráját. 

Elismerik egyébként ez i rány t a r tha t a t l an -
ságát maguk az empiristák is, részint egyes nyilat-
kozataikban, részint elméletöknek ellenmondó 
el járásukkal . Tyndall például megengedi, „hogy 
az emberi szellemnek ha ta lmában áll öt érzékének 
határa in messze túlemelkedni ; hogy a lá tha tó 
világ tárgyai közt végbemenő változások lá tha-
t a t l an dolgoktól függnek, röviden, hogy az érzé-
keink alá eső tüneményeken kívül törvények, 
elvek és tények vannak, melyek érzékeinkre nem 
hatnak, de a melyeket szellemileg, s csakis ily 
úton, megismerhe tünk" 9 ) 

A szintén angol Baldivin fölöt te károsnak ós 
filiszterinek mondja azt az eljárást , mely a tu-
dományt a puszta tapaszta la t kényszerzubbo-
nyába akar ja öltöztetni . Ultrapozit iviszt ikusnak 
nevezi ezt a törekvést , mely a tudománytó l élet-
véré t veszi el. Éppen az ellenkezője az igaz, — 
kiál t fel; elmélet kell nekünk, és ismét elmélet 
és mindig elmélet . . . Egy másik modern tudós, 
Ebbinghaus, szintén őszintén bevallja, hogy a le-
író lé lektannak nem szabad megelégednie az 
adot tak leírásával, elemzésével és ál talánosítá-
sával, mer t a merő tapaszta la t adatai tá tongó 
lékeket muta tnak fel, melyeknek ki töl tése gon-

8) Budapesti Szemle. 1898. évf. Kilenczvenhatodik 
kötet. 47. 1. — „Az emberi szellem sohasem nyugodhatik 
meg az ignoramus és ignorabimus fatalizmusában. Az annyit 
tesz, mint a szellemet megölni, ha róla ezen rezignálást 
felteszszük. Nem állhat az meg, nem liépes megállni a 
puszta tényéknél és ezek törvényeinél. Ellenállhatatlan erő 
készteti arra. hogy a ténylegesen, ezen látható világ tüne-
ményein áthaladva, minden dolog legfőbb okához, az élő 
Istenhez emelkedjék. Csak az Isten megismerésében találja 
minden észműködésének legfőbb czélját. A ki tőle ezt el-
rabolja, a ki őt itt örökös tudatlanságra itéli el, az életére 
tör . ' Stöckl Albert: A pozitivizmus alaptana és a katho-
likus kritika. „Bölcseleti Folyóirat" 1886. (első) évf. 324. 

A on Hertling : Ueber die Grenzen der mechani-
schen Naturerklärung. 135. 1. 

dolkodásunk sürgős szükségletét ós fe ladatá t al-
kotja, 10) 

De nem szükséges ez idézeteket tovább foly-
tatni . Fö lment a t tó l maga az empiris ták eljárása, 
mely arról tanúskodik, hogy a tapaszta la t hatá-
ra i t ők is lépten-nyomon átlépik, fej tegetéseikben 
elvont, szigorúan ál talános és merőben érzékfe-
le t t i fogalmakat állandóan használnak, s ekként 
a mi t elvben hirdetnek, a gyakorla tban meg-
tagadják. 

S ez nem is lehet másképpen. Valamelyes 
metafizika nélkül úgyszólván egy sort írni, egy 
monda to t szerkeszteni nem lehet, annál kevésbbé 
valamely t udomány t konstruálni . Minden tudo-
mánynak, hacsak tudományos jellegét feladni 
nem aka r j a a nem tapaszta lhatók birodalmába 
is fel kell emelkednie; me r t az igazi tudomány 
nem érhet i be az egyes tapasz ta la t i adatok ösz-
szegyüjtésével, a tünemények egyszerű leirása- és 
csoportosításával, hanem éppen az á l ta l lesz tu-
dománynyá, hogy a tapasz ta la t i t ényeket magya-
rázni, a tünemények oká t felderíteni, ál talános 
érvényű törvényeket megál lapí tani s a dolgok és 
események összefüggő rendszerét megalkotni 
igyekszik, — erre pedig csupán maga a tapasz-
t a l a t nem elegendő. 11) A ki t ehá t a tudás t a 
puszta t apasz ta la t ra akar ja szorítani, az, bár-
hogyan hirdesse is e l járását egyedül tudományos-
nak, tu la jdonképpen minden tudományt lehete t -
lenné teszen. 

És éppen úgy lehete t lenné teszi a vallást is, 
melynek alapigazságai és előföltételei ; a világtól 
különböző személyes Is ten léte, a lélek szellemi-
sége és ha lha ta t lansága , az aka ra t szabadsága és 
az egyetemesen kötelező erkölcsi törvény, — meg-

10) Katholikus Szemle XIV. köt. (1900. évf.) 203. 1. 
n ) „Es ist aber ein geradezu unsinniges Beginnen, 

eine Wissenschaft . . . nur auf empirische Begriffe zu 
bauen und alle Metaphysik verbannen zu wollen. Unsere 
Empiriker können den Mund nicht öffnen, keinen Satz 
aussprechen oder niederschreiben, ohne etwas Metaphysik . . . 
Schon der Allgemeinbegriff, der in einem Satz vorkommt, 
ist etwas, was in keiner Erfahrung gegeben werden kann, 
ist etwas Uebersinnliches, Metaphysisches Die Acte des 
Urtheilens, des Begehrens, des Schliessens sind nicht 
Phänomene, welche man wie Lichterscheinungen beobach-
ten könnte." — „Nicht einzelne und vereinzelte Thatsa-
chen und Dinge hat die Wissenschaft darzulegen, sondern 
allgemein giltige Gesetze und ein zusammenhängendes 
System von Dingen und Ereignissen : die reine Erfahrung 
bietet solches nicht." — Die Empiristen „begründen doch 
auch ihre Behauptungen oder suchen sie wenigstens zu 
begründen : die Begründung, der Grund ist etwas durchaus 
Ueberempirisches, es ist so recht der metaphysische 
Grundbegriff". Gutberiet, Der Kampfund die Seele 18—2011. 
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annyi elsőrangú és fő-fő metafizikai igazságok. Ezek 
nélkül a szó igazi ér telmében ve t t vallás nem kép-
zelhető. Mert a vallás nem pusztán lélektani tüne-
mény, nem valami ködös-homályos alanyi érze-
lem, nem a kedély filozófiája, vagy a hogyan 
manapság még definiálni szokták, — hanem alap-
jában véve ismeret: a minden okok első okának, 
a legfőbb Lénynek, Is tennek, s ebből kifolyólag 
a tőle való függésnek megismerése, ennek a 
függési viszonynak szabadakara t ta l tö r ténő elfo-
gadása és a belőle származó és le lki ismeretünk 
szavában megnyi la tkozó kötelességek készséges 
teljesítése. Már pedig ha csak tapaszta la t i isme-
reteink lehetnek, mind ennek helye nincs és nem 
is lehet. S i t t már az empiriszt ikus i rányzat 
gyakorlat i következményei is elénk t á ru lnak . 
Mert ha igaz az, hogy a vallás a társadalom ós 
állam legszilárdabb a lap ja : magára a társada-
lomra és á l lamra is vészthozó minden oly t a n 
és elmélet, mely ezek alapját , ha mind já r t nem 
szándékosan is, de veszélyezteti. 

Tisztelt közgyűlés ! Nem meddő tárgy, nagyon 
is aktuál is kérdés, mi t az e lőadot takban ér in te t -
tem. Puszta tapaszta la t , vagy tapasztalásból 
kiinduló helyes metafizika? — valóban ez nap-
jaink egyik igen fontos, elvi je lentőségű kérdése, 
mer t alapja ós kiinduló pon t j a ké t el lentétes 
világ- és óletnózetnek, melyek egyikét á l ta lános 
kifejezéssel realisztikusnak, másikát idealisztikus-
nak szokás nevezni. Mondanom sem kell, hogy 
ón lelkem egész meggyőződésével és hevével az 
utóbbinak vagyok hive; mer t elméleti leg ebben 
ismerem fel az igazságot, s m e r t gyakor la t i lag 
ebben és csakis ebben lá tom biztosítva az emberi-
ség nagy érdekeit és drága kincsei t : a vallást, 
az erkölcsöt, a tudományt , a kul turá t , a tá rsa-
dalmi rendet . Maradjon meg, igenis, a tapasz-
t a l a t a megismerés ősforrásának, ezt a jogá t 
semmiféle szubjektivizmus el nem v i t a tha t j a tő le ; 
de egyeduralomra ne törekedjék, mer t ahhoz 
sem jogczíme, sem hivatot tsága . Belőle kell 
kiindulnunk, de ha tá ra in tú l is emelkedhetünk. 
Vagyis van metafizika, melyet ignorálni és meg-
vetni lehet, elnyomni ós k i i r tan i nem lehet. 
Reméljük is, hogy a tapasz ta la t i tudományok 
preponderancziája s a nyomában járó empiristico-
szkeptikus i rányzat csak á tmene t i szellem-
áramlat , s el fog jőni az idő, midőn a helyes 
metafizika régi jogai t és je lentőségét „a vallás, 
az emberi móltóság, a társadalom érdekében" 
ú j ra visszavíja. „Az emberi nemnek ideális röpte 

szenvedhet ugyan ideig-óráig . . . de teljesen el 
nem veszhet. A tudomány maga fogja a reakcziót 
kezdeményezni."12) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 25. Az áldozással kapcsolatos áldás 

ügyében. — 
Kiváló szaktekintély tollából a következő nagybecsű 

hozzászólást kaptuk : 
Nagyságos Uram ! 

A Religio Vallás szept. 22 ik i számában foglalt és 
az áldoztatás után adandó áldásra vonatkozó sorokat 
alighanem oly öreg ur irta, a kinek a kezében kispap 
kora óta rubriczisztikus könyv meg nem fordult. 

Igen helyes Nagyságod azon megjegyzése, hogy az 
Oltáriszentséggel való áldást a szentegyház szándéka és 
előírása szerint kell adni, — adhibito velo humerait, 
etiara si cum ciborio tantum detur benedictio, adhiberi 
etiam potest (sed non debet) suffitus seu incensatio. 

Sine humerali numquam licet elargiri benedictionem, 
sine incensatione licet, et non incensare ciborium confor-
mius est praxi ecclesiae. 

A helyes eljárás tehát, hogy az áldoztatás uta'n 
legyen áldás, praemissa Antiph. 0 sacrum convivium, 
cum versiculo et oratione de SSœo; de helytelen az, 
mikor igen sok pap semmiféle áldást sem ád, sem az 
előirt antifonát és orációt el nem mondja. 

Én, sem mint káplán, sem pedig most, soha másként 
nem adtam áldást, mint kézzel, de soha senki meg nem 
botránkozott rajta. Azt hiszem Nagyságos Uram ; hogy öreg 
plébános is esetleg tanulhat fiatal paptársától, még akkor is, 
ha ez csak káplán ; mert valljuk be, manapság több tekin-
tetben másként tanítják a kispapokat, mint régente, — 
a midőn ritust egyáltaljában nem tanítottak mindenütt. 
Ha a pap felvilágosítja hiveit, soha sem fognak meg-
botránkozni a szentséggel való áldás elhagyása miatt. 
Avagy nem indecens dolog e, ha valamely nagyobb tem-
plomban egy délelőtt tizszer is adnak cum ciborio 
áldást sine debitis solennitatibus, quas mater Ecclesia in 
Rituali Romano praescripsit. 

Egyébként a ciboriummal való áldás az áldoztatás 
után ujabbkori és a mult századi hazai Ritualékban nem 
fordult elő ; tehát nagyon kár hivatkozni helyi szoká-
sokra. Végre szabad legyen hivatkoznom a kalocsai 
Ritualéra, a mely Haynald biboros érsek alatt 1888. év-
ben jelent meg, nemkülönben a Hornig báró püspök ur ő 
kegyelmessége alatt 1900. évben megjelent veszprémi 
Ritualéra; az előbbi pag. 77. az utóbbi pag. 108. ezt a 
rubrikát foglalja magában: 

Deinde (seposito quippe ciborio) extenta manu dex-
tera, benedicit iis qui communicarunt dicens: Benedictio etc. 

A mi az öreg plébánosnak az Egyházi Közlönyre 
való hivatkozását illeti, — lévén a nevezett lap magán 
és nem hivatalos jellegű, erre megjegyzem, hogy a pap 
inkább kövesse a Rituale Romanum és a S. R. C. decre-
tumait, mint az Egyházi Közlönyt. 

I2) Dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök beszédei és 
dolgozatai. Második kiadás. Budapest, 1899. IV. 188. 
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Végre biztosithatom Nagyságodat, hogy a papság-
nak legalább fele már nem ád ciboriummal áldást, és ez 
a helyes. 

A fiatal káplán helyesen hivatkozott volt theologiai 
profé soraira. 

Balázsfalva. A szent Unió ünnepe. — 
A szent Unió kétszázadon jubileumának hálaadó 

ünnepe 18-án s az avval kapcsolatos tartományi zsinat 
ünnepségei a köv. napokon Isten segítségével fényes siker-
rel véget értek. Jelen volt valamennyi főpásztor Mihályi 
Viktor dr elnöklése alatt Távi, Szabó és Radu püspök 
urak és összesen vagy 90 pap. Mailáth Gusztáv gr. erdélyi 
püspök urnák megjelenése történeti nevezetességű fény-
pontja volt az ünnepségnek. 

A szent atya a maga részéről az érsek úrhoz inté-
zett következő brevével tüntette ki a szent Unió bissaecu-
lar.s ünnepét : 

„Örömedet és nyájad örömét afölött, hogy immár 
elközelített kétszáz éve az atyáitok által a római Székkel 
megkötött szent Uniónak, jogosnak találjuk. Ugyaais 
ugy magának a velünk megkötött egyesüléseteknek ténye, 
valamint nemzeteteknek az egész mult idő alatt szent 
szándékukban való kiváló állhatatossága arról tanúskodik, 
hogy Isten veletek irgalmasságot cselekedett s egyúttal 
előre hirdeti, hogy ezután is azt fogja veletek cselekedni. 
Hogy pedig az általános öröm annál nagyobb legyen, 
emlékezetetekbe visszaidézitek azt a jóakaratot, melyet 
nemzetetekkel szemben mindenkor tanúsítottak a római 
pápák. Es valóban XIII. Inczétől kezdve egész a mi 
időnkig nem szűntek meg benneteket sok jótéteményben 
részesíteni s mindent megtettek egyházatok fényének és 
javának előmozdítására. Megszaporították püspöki székei-
teket, megerősítették zsinataitok határozatait, a fogarasi 
püspöki szék metropolitai rangra emeltetett s nemzetetek 
fiainak a Collegium Urbanumban hely adatott. Igye-
kezzetek tehát a római Széknek oltalma alatt tovább is 
erősödni. Az az ünnep pedig, melyet megünnepelni 
készültök, szolgáljon erősségetekre, annyira, hogy min-
denkor dicsérettel hirdettessék a román népről az, a mit 
1868-ban elődürk apostoli nunciusa i r t : „Ez a nép na-
gyon erősen kitart a katholikus hit mellett és nagyon 
szereti a római Széket". Hogy örömetek teljes legyen, a 
mennyei adományok zálogául reád és az összes katholikus 
románokra, atyai szeretettel adjuk apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, Szent Péternél 1900- évi aug. 8 án 
pápaságunk 23 ik évében. 

XIII. Leo pápa." 

Kalocsa. Mayer Béla v. püspök díszbeszéde a kalocsai 
any a zár da 40 évi jubileuma ünnepén. — (Vége.) 

Nem csoda, ha a nevelés ily előnyös tu la jdonai 
és az oktatás kedvező sikerei ezen intézetnek jó hirét 
az ország legvégsőbb határáig is e l ter jesz te t ték; a 
miért is « jelentkezőknek évről-évre fokozódó száma 
az intézet kibővítését is szükségessé tet te. 

Kunsztnak méltó u tód ja az érseki széken Haynald 
bíboros érsek, tökéletesen megfelel t ezen kívánalom-
nak. Köztudomásu dolog, hogy ő a népnevelés oltárára 
milliókat hozott áldozatul s mire sem költöt t többet, 

mint a nőnevelés czéljainak előmozdítására. Ö toldotta 
meg az intézetet a j obb oldali hatalmas szárny-épület-
tel ; balfelől az árvák házát emeltette ; neki köszöni az 
intézet a két képezdével való kibővítését, gazdag fel-
szerelését és dí jazását ; — és ezzel Haynald még előd-
j é t is felülmulta, a miért is méltán ezen intézet máso-
dik alapitójának neveztetik. — A fiókházak között 
pedig alig van egy is, melyet a nála szokásos tizezer 
f r tny i segélyadományban ne részesített volna, — hogy 
külön-külön ne is említsem azon helyeket, hová e czél-
ból 40 és 50 ezer for intnyi áldozatokkal fordult . 

Büszkén mondha t juk , hogy nincs egyházmegye, 
melyben a nőnevelés oly nagy gonddal ápoltatik és 
ennek szerencsés gondozói oly nagy el ter jedtségnek 
örvendenének, mint éppen a mi főegyházmegyénkben. 
Főpásztoraink fenköl t szelleme s áldozatkészsége nem 
téveszthet te ez i rányban sem üdvös hatását . A m. t. 
Vendégkoszoru szavaimban bizonyára a hizelgésnek 
árnyékát sem fogja látni, ha jelenlegi és jelenlevő k. 
főpásztorunknak országosan ismert bőkezűségét i t t 
mint a maga kellő helyén is magasztalólag kiemelem. 
Milliókra rug már is azon összeg, a melyet k. főpász-
torunk jó t ékony czélokra fordí tot t , s ha i t t azok rész-
letes k i tünte tésébe nem bocsátkozom, az csak azért 
történik, mer t az ő általában ismert szerénységét gyön-
gédtelenül érinteni nem akarom. De mégis szó nélkül 
nem hagyhatom, hogy a népnevelés, különösen pedig 
a nőnevelés oltárára, szoros összefüggésben ezen inté-
zet czéljaival, immár annyit áldozott, hogy ezen anya-
ház fiókházainak a főegyházmegyében való örvendetes 
el terjedése első rendben k. főpásztorunk fejedelmi 
bőkezűségének köszönhető, mely nem egy helyüt t már 
valóságos palotákat is emeltetet t a f iókházak még ál-
dásosabb működésének előmozdítására. 

Ám nem volna hű, vagy legalább is nem volna 
teljes az én tanúvallomásom, ha i t t emlitetlenül hagy-
nám azon férfinak nevét és érdemeit, ki mig élt, 
ma jdnem két évtizeden keresztül ezen intézetnek szel-
lemi kormányzója és éltető lelke volt. Megvallom, vala-
hányszor r á j a gondolok, épülök és szégyenkezem egy-
szerre. Kubinszky püspök kimagasló erényeinek fényé-
ben tanfelügyelői u tód jának gyarlóságai még inkább 
kirínak. Századokon át is r i tkán tapasztalható áldozat-
készsége, melyről túlzás nélkül mondható, hogy min-
denét a nőnevelés érdekeinek szentelte ; fáradhata t lan 
buzgólkodása, mely emberi erőt fölülmúlni nemcsak 
látszott, hanem a szó teljes ér telmében erejét végkép 
kimerí te t te és kora halálát siettette ; nagy tudományá-
val vetélkedő szent életének ragyogó erényei e falak 
között neki örök emléket szereztek és biztosítottak. 
Midőn a t. Iskolanővérek hálás imáikban megemlékez-
nek élő és megholt jótevőikről, Kubinszky püspök 
bizonyára köztük az első helyet foglal ja e l ; s a kik 
ezen valóban nagy léleknek még nagyobb erényeit 
ismerték, nem fognak bámulni azon, hogy a j ámbor 

I lelkek innen felszálló imafohászai már nem annyira 
érette, mint inkább hozzája intéztetnek. — I t t minden 
oktatás, minden nevelés, az intézet beléletének minden 
megnyilatkozása bizonyságot tesznek arról, hogy Ku-
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binszky a zárdában még él és élni fog, mig csak a jó 
t. Iskolanővérek gondozására bizva marad annak fönn-
állása. 

T. H. ! Az elanyagiasodásnak indult társadalomból 
már sok kiveszett, mi jobb időkre emlékeztetett , midőn 
az emberiség még eszményi dolgok iránt lelkesülni 
tudott . De nem veszett ki, legalább még egészen nem, 
azon jobb érzésünkre s nemesebb ösztönünkre valló 
tulajdonság, melylyel az önfeláldozásban nyilvánuló 
erénytől el ismerésünket meg nem tagadha t juk . 

I ly önfeláldozásban tűntek ki mindazon t. Nővérek, 
kiknek buzgóságára bizta egy szerencsés elhatározás 
ezen intézetnek anyagi és szellemi vezetését. Ama 
tizenkettő közül, kik elsőknek léptek be e zárda falai 
közé, ma csak négyen vannak életben ; a többi — 

-számos társával együt t elköltözött oda, hol önfeláldozá-
sának egyedül méltó ju ta lmát nyerhette. 

Neveikek nem említem, mert ők azon névtelen 
hősök sorába tar toznak, kik sohasem törekedtek arra, 
hogy neveik a földön is híresekké váljanak, ők nagyobb 
dicsőségért fáradoztak, azon dicsőségért, hogy neveik 
az örök élet könyvébe bejegyeztessenek. Nagy részük 
kora i f júságában, mint megtör t virágszálak, szállott a 
sírgödörbe, de a l eg i f jubb ja is annyi érdemmel diszité 
föl i f j ú lelkét, a mennyi bármely magas kornak is 
dicsőségére szolgálna. Erős a hitem, hogy e meg-
dicsőült szellemek ünnepségünknek ma résztvevő tanúi, 
s ha t . Nővérek még éreznek magukban erőt nehéz 
föladatuk teljesítésére, azt jórészt éppen kora elköltö-
zött tes tvéreik hathatós imáinak köszönhetik, kik 
Isten t rón ja előtt hálás szívvel áldást rebegnek ezen 
intézetre, a melynek üdvösségük sikeres munkálását 
köszönhetik. Ok nem haltak meg, ők ott élnek, hova 
egykoron egy érdemekben gazdag élet u tán e l ju tha tn i 
minden fenköl t lélek vágyódik. Boldogságuk a mi 
szent i r igységünk tárgya, földi é letünknek legfőbb 
czélja. 

És it t fejezzük ki mindenek előtt is nagy és 
őszinte örömünket a fölött, hogy az isteni Gondviselés 
az első t izenket tő közül a legelsőt életben megtar to t ta 
s a nehéz kormányzási viszonyokhoz képest kedvező 
életerővel s egészséggel megáldot ta : ezen intézetnek, 
de immár egy nagy tar tománynak is, mindnyájunk 
által mélyen tisztelt főnökasszonyát . Is tennek kedvező 
kegyelme hívta őt messze hazájából ezen intézet élére, 
hogy azt r i tka bölcseségével, gyengéd tapintatosságá-
val vezesse; anyai szeretetével boldogí tsa ; kimagasló 
erényeivel ékesítse. Volt idő, midőn bokros érdemeit 
maga az apostoli fejedelem aranyérdemkereszt tel ki- j 
tünte tn i kegyeskedett , még inkább örvendünk pedig 
annak, hogy a kormányzás nehéz kereszt jének példás j 
viselése után annyi fáradozás, küzdelem és munkál- j 
kodás után a jó Is ten maga tűzte rá e keresztre a 
dicsőség koronáját , megáldván őt azon örömmel ; hogy 
láthassa ezen, kezdetben szűk keretek között megin- • 
dult intézet bővülését, fölvirágzását, melynek szellemi , 
alapitójául őt t i sz te l jük; láthassa, mint te r jed évről-
évre a gondjaira bizott testvérület, mely megyénkben 
immár 18 helyen működik — mindenüt t a nevelés-

ügynek hasznára, a szülőknek örömére. Is ten áldja 
meg őt test i és lelki erővel s engedje meg nek i : h.ogy 
ezen intézet m a j d a n 50 éves fönnállásának évfordulóján 
is az ő kormányzásának bölcseségével boldogíttassék. 

I ly jóságos és gondos anjTának családjában, nem 
csoda, ha a halál dús aratása mellett, napról-napra 
növekedni lá t juk azoknak számát, kikről maga az 
örök igazság mondja , hogy a „világ nem érdemelte 
meg őket." 

I t t látom őket azon t. Nővéreket , kiknek ragyogó 
erényei, gazdag érdemei előtt meghaj lok a mély tisz-
telet, bámulat és elismerés legigazabb hódolatával. 

T. Yendégkoszoru ! Önmagán uralkodni, lemon-
dani arról, mit ösztönszerűleg élvezni és bírni óhaj-
tunk, az még akkor is erényes cselekedet, ha valaki 
egész életében csak igen r i tkán gyakorolja. De lemon-
dani örökre mindenről, a mi e világon édes és kedves, 
mit ember szeretni képes, mit élvezni nincs is t i l tva ; 
elhagyni szüleit, tes tvérei t örökre, mindentől és min-
denkitől megválni , kikkel együt t lenni boldogság volna, 
kiket szeretni szabad volna ; örök árvaságra elszánni 
magát , hogy a családi élet örömeit soha se ismerje, 
annak terhei t mindig v ise l je ; egész életén át csak ide-
gen gyermekek gondozásában, nevelésében fáradozni, 
gyakran minden elismerés nélkül, sokszor a ka ján 
megrágalmaztatás árán is, és soha azon reménynyel , 
hogy fáradozásai e földön is megjuta lmaztassanak ; 
látni, hogy a gyengéd női nem lemond i f júsága remé-
nyeiről, szépségének ártat lan kedvteléseiről s örömét 
egyedül szegénységben, nélkülözésben és visszavonult-

! ságban talál ja lá tn i ; hogy test i és lelki erejét kimerítő 
munkálkodásának közepet te mint hervad el élete virá-
gának legszebb éveiben ; látni, hogy senkitől meg nem 
szánva, senkitől meg nem siratva kora sirba dől. T. 
Yendégkoszoru! Ez oly erény, melyet egyedül a kath. 
vallás, a minden eszményi s fönséges erénynek termékeny 
anyja képes nemzeni; ez oly nagy önfeláldozás, melyet tán 
sokan nem is értünk meg, de tisztelni mindannyian önkény-
telenül is kényszerülünk. 

Ily erények előtt ha jo lunk meg mindannyian, 
midőn azoknak hőslelkű bajnokai , a t. Nővérek felé 
fordulunk tartozó t iszteletünk és elismerésünk leg-
őszintébb kifejezésével. Lel jék önfeláldozó működésök 
ju ta lmát hiven és szentül te l jes í te t t kötelességök édes 
öntudatában, mindannyiunk hálás elismerésében, Isten-
nek gazdag kegyelmében. 

Mielőtt azonban beszédemet zárnám, nem tehetem, 
hogy az elismerés szavaival ne fordul jak azon igen t. 
Tanári tes tü le t felé is, melynek fáradozása lényegesen 
hozzájárult , hogy a mai jubiláris ünnepség az igazi 
örömnek napjául tekintessék. Pedagógiai működésének 
fényes sikereivel immár országos hírnévre vergődöt t 
igazgatójuk bölcs és t ap in ta tos vezetése, a tanítás 
terén rég kipróbált szakképzet tsége nyí l tan dicseked-
hetnek azzal, hogy az e zárda falai között elhelyezett 
összes tanintézetek folyton növekedő népszerűsége 
első rendben az ő érdemei közé tartozik. De ne vegye 
rossz néven, ha érdemeinek te l jes elismerése mellett 
őt azon szerencsés hadvezérhez hasonlítom, k i r e k 
győzelmeit mindenki csak te rmészetesnek találja, mer t 
oly hadsereggel rendelkezik, melynek minden egyes 



222 RELIGIO. 

tagja szintén hadvezér lehetne, s a kikkel vereséget 
szenvedni, legyőzetni erkölcsileg lehetetlennek, győzni 
pedig természetesnek látszik. A t. Tanár uraknak min-
den kifogáson felül álló képessége, nem egynek maga-
sabb képesítése, és folyton fokozódó ügybuzgósága 
bizonyára az igazgató ur terhe? föladatának is meg-
könnyitésésére szolgált, és az intézet országos jó hír-
nevének megállapításában szintén nagy érdemeket 
szerzett, Nem túlozok, ha azt mondom, hogy igazgató-
jukkal egyetemben díszére és dicsőségére válnának a 
jelen hivatásuknál magasabbnak tekintendő bármily 
hason természetű tanintézetnek is. 

Végezetül legyen szabad igénytelen beszédemet 
azon imaszerű óhajjal befejeznem, melylyel bizonyára 
valamennyiünk érzelmeit tolmácsolom, midőn azt kívá-
nom, hogy : 

szálljon le Is ten gazdag áldása ezen intézetre, 
annak összes lakóira, tanítóira, taní tványaira , elülj áróira, 
növendékeire ; hogy ezután is megér tvén alapitóinak 
szent szándokát, ezen intézet a vallásos és hazafias 
nőnevelés ügyét a fejlődós és virágzás még magasabb 
fokára emelje: ebben ezután is mint országunk összes 
nőne velőintézeteinek vezércsillaga tündököl jön, növe-
kedjék és t e r jed jen egyházunk dicsőségére, hazánk 
javára, a szülők őrömére. 

E n g e d j e a jó Isten, hogy ezen intézet összes 
tényezői ós minden vendégei a majdan megünneplendő 
50 éves jubi leumon is részt vehessenek, ép erőben, jó 
egészségben s Isten kegyelmében. 

V E G Y E S E K . 
— Szent Gellért hamvainak áthelyezése. A 300 

tagból álló magyar zarándokcsapat, melyet Desseívffy püspök 
vezet, Yelenczében nagyszerű ünnepélyt rendezett. Ugyanis 
ma vitték ünnepélyesen át Sacto bibornok jelenlétében 
Szent Gellért hamvait a Murano-szigeten levő San-Donato 
templomból a Santa Giorgio templomba. Szent Gellért 
hamvait az említett templomban nagy ünnepélyességgel 
helyezték el. 

— A katholikus tndósok kongresszusa. Szept. 
24. Ma délután az összes európai országokból érkezett 
körülbelül 400 résztvevő jelenlétében megtartották a 
katholikus tudósok kongresszusának alakuló ülését, melyen 
Lajos bajor herczeg és más herczegek és herczegnők is 
részt vettek. Elnökké Laparent tanárt (Páris) választot-
ták meg. Sambucetti nuncius latin beszédben hangsúlyozta 
a tudomány és a vallás viszonyának a fontosságát Lands-
man kultusminister, aki a bajor kormány neveben üdvö-
zölte a kongresszust, kiemelte, hogy az egyesület arról 
akar tauuságot tenni, mily magas becsben tartják katho-
likus körökben a tudományos kutatást. A kongresszus 
holnap kezdi meg munkásságát. Szept. 25. A katholikus 
tudósok nemzetközi kongresszusának mai első nyilvános 
ülésén jelen volt Lajos Ferdinánd bajor herczeg neje, 
Fái mecklenburgi herczeg és neje, a müncheni nuncius 
és a müncheni, salzburgi és salamanzai érsekek. Hoetzl 
regensburgi püspök beszédet mondott, amelyben hang-
súlyozta, hogy a tudomány a vallás által és a vallás a 
tudomány által csak nyerhet. Laparent (Páris) előadást 
tartott a kongresszus működéséről és feladatairól. Will-
mann prágai tanár e témáról értekezett: „A katholikus 
igazság, mint a bölcsészet történetének kulcsa". Végül 

hódoló táviratot intéztek a pápához. A katholikus tudósok 
nemzetközi kongresszusának ugyancsak ma esti ülésén a 
legközelebbi kongresszus helyenként Bécset és Rómát 
hozták javaslatba, amire nézve a végleges döntést az 
állandó bizottságra bizták. Magyarországot a fáradhatatlan 
dr Kiss János egyetemi tanár képviseli. 

— A cziszterczita rend nagy káptalana. Vajda 
Ödön zirczi apát űr Rómába utazott, hogy a cziszterczi rend 
egyetemes káptalanán részt vegyen. Vele utazott Mihályfi 
Ákos dr, a czisztercziek budapesti hittudományi intézeté-
rek tanára s a Katholikus Szemle sserkesztője. 

— A velenczei zarándoklat által Velenczébe vitt 
monumentális feliratok szövege: 

A magyaré : 
MIDŐN MAGYARORSZÁG A KERESZTÉNYSÉG FELVÉTELÉNEK ÉS 

KIRÁLYSÁGA MEGALAPÍTÁSÁNAK KILENCZSZÁZADOS ÉVFORDU-

LÓJÁT ÜNNEPELTE E SZENT HELYRE, HOL A MAGYAR NEMZET 

NAGY APOSTOLA S Z E X T G E L L É R T V É R T A N Ú , ELSŐ CSANÁDI 

PÜSPÖK NEVELKEDETT É S APÁTI TISZTSÉGET VISELT, 1900. ÉVI 

SZEPTEMBER 25-én HÁLÁS KEGYELETTEL ELZARÁNDOKOLT. ITT 

ÜNNEPIES ISTENTISZTELETET TARTOTT S EZT A FELIRATOT 

KÉSZÍTETTE CSERNEKI É S TARKEÖI D E S S E W F F Ï SÁNDOR CSA-

NÁDI PÜSPÖK SZENT GELLÉRTNEK 86-ik UTÓDA, KÁPTALANÁVAL, 

PAPSÁGÁVAL ÉS HÍVEIVEL EGYÜTT. 

Oh szent Gellért püspök. 
Áldd meg országunkat, 
Mi magyar hazánkat 
És zzent egyházunkat. 
Közbenjárásodban bőven legyen részünk, 
Isten irgalmába ajánld fel nemzetünk. 

A latin felirat következő : 
E MONASTERIOS BENEDICTI IN INSULA S. GEORGII SAECULO 

UNDECIMO EGREDITUR S. G E R A R D U S VENETAE PROGENIE 

ILLUSTRI SAGREDO, ÁBBAS EIUSDEM MONASTERII. SANGUINEM 

PRO CHRISTO FUNDERE EXOP. TANS IN TERRAS VESTIGHS 

SALVATORIS CONSECRATAS PETIT, DIVINO TAMEN AFFLATU 

MOTUS I N H U N G Á R I Á M VENIT GENTEMQUE HUNGARAM CHRISTO 

LUCRATUR. IN DIOECESI CSANADIENSI A S. STEPHANO PROTO-

REGE HUNGÁRIÁÉ EUNDATA EPISCOPALI REDIMITUR INFULA 

PIUS QUE FIDEI MAGISTER REGIT ANNIS SEDECIM ATQUE PRO 

FIDE, QUOD SEMPER ANHELABAT, MARTYR OBIT. 

IN MEMÓRIÁM BEATI HUIUS EPISCOPI MARTYRIS IN ANNIVER-

S A R Y NOVIES SAECULARI SUSCEPTAE PER GENTEM HUNGARAM 

CHRISTI FIDEI ET ACCEPTAE A SEDE APOSTOLICA REGIAE SACRAE 

CORONAE. IN ECCLESIA HAC DIE 25. SEPTEMBRIS A N N I 1900 

SACRA DEO OBTULII HAN C QUE INSCRIPTIONEM CURAVIT GRATUS 

SUCCESOR S GERARDI A L E X A N D E R D E S S E W F F Ï DE CSERNEK 

ET TARKEÖ EPISCOPUS CSANÁDIENSIS CUM CSAPITULO, CLERO 

POPULOQUE FIDELI. 

O Pastor e coelo Parens 
Gerarde ! adesto filiis, 
Pressis sepulcro qui dulcia 
Figant oscula labellis. 
Hungáriáé miserans adsit 
Deus eventusque secundet, 
Aspiret votis Virgo benigna suis. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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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 A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, szeptember 29. 26. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

.,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. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. De sacerdotio. — Az első keresztény kodifikáczió. Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Pro-
testáns nyilatkozatok. — M a d r i d : A spanyol missziók Kinában. — V e l e n c z e : A magyarok velenczei búcsujárata. — Tárcza. 

Dante és művei. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

DE SACERDOTIO. 
Nm. és f t . Császka György kalocsai érsek ur 

saját arany miséjének ünnepére irt 
főpásztori tanítása. 

Venerabiles fratres füiique dilectissimi ! 
Salutem et Paternam Benedictionem! 

Decimum hodie Deo propi t io completur 
lustrum ab illo die, grat iss ima mihi semper me-
moria recoleiido, quo ex infinita Dei misericor-
dia per manuum episcopalium imposi t ionem sa-
cerdotio ini t iatus in ter ministros Christi coopta-
tus sum, et mox gest ient i animo et p rae gaudio 
t remula manu pr imam Deo obtuli host iam laudis. 

Quae summi gaudii, gra t ique in Deum animi 
sensa solemni hac occasione cor meum repleant , 
solus, qui corda et renes scruta tur , Deus novit, 
nullaque, licet disertissima, humana lingva ex-
pr imere valet. Neque hoc certe Vobis Venerabi-
les Fra t res Filiique Dilectissimi mirum videbitur. 
Nam de smgulo quovis missae sacrificio pro-
fecto haec Pe t r i Blessensis verba va len t : „Scio 
et aperte profiteor tempore immolat ionis in ipsa 
hora incensi coelos ad vocem sacerdotis aperiri , 
angelos praesentes assistere, unum et idem ex 
visibilibus et invisibilibus fieri, et operat ione 
Sancti Spiritus t e r rena coelestibus jungi. Magnum 
i taque hoc est supra omnem aest imationem, 

supra omnem inte l l igent iam, supra omnem emi-
nent iam, in quo salus est mundi , pre t ium saeculi, 
pre t ium sine pretio, pret ium impret iabi le ." (Petr. 
Bles. ep. 123. ad Richard. Laud, episc.) Quid i ta-
que Fra t re s er i t impret iabi le hoc sacrificium per 
quinquaginta annos quotidie fere Deo obtulisse, 
quidve prae terea alia plura officii sacerdotalis 
sanctissima munia eodem tempore obi visse? Dum 
haec g ra ta mente revolvo, vere cum S. Paulo 
exclamare cogor: „0 al t i tudo divi t iarum sapien-
t iae et scientiae Dei! quam incomprehensibi l ia 
sunt judicia ejus!" (Rom. 11, 33.) Humiii enim 
et firma fide cum eodem Apostolo gent ium 
confi teor: „Gratia Dei sum id quod sum." (Cor. 
15, 10.) 

Ignoscite igi tur Fratres , si Vos t a n t i gaudii 
mei part icipes quodammodo reddi turus ad Vos 
hodie de gloria, meriio, et efficacia sacerdotii catho-
lici — quod respectu v i r tu tum quas continet , 
in Vobis ipsius divinae religionis vivam imagi-
nem exhibet, quoad labores vero, quibus iungi-
tur, gra t ia rum et beneficiorum ejusdem efficacis-
simum est ins t rumentum — nonulla verba fa-
cere, in an imum induxi, quibus meipsum et Vos 
ad eximii huius doni debitam aest imat ionem et 
sanctum usum excitarem. 

Hoc sane sacerdotium est, quod praesent iam 
Filii Dei in ter homines pe rpe tuam reddit, non 

26 
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solum per oblationem illius sacrificii, quo Ipse 
altaribus adest, et in tabernaculis nostris habi-
taturus recluditur ; sed per ministerium etiam 
Yerbi divini et curae salutis animarum, a sacer-
dotibus, quorum caput Christus est, exercitum, 
quo divini Magistri persona sensibili quadam 
ratione ob oculos hominum ponitur. Unicus est 
enim sacerdos Christus, qui in suis ministris 
operatur vi consecrationis, per quam illos sui 
vicarios constituit. 

Dum divinus iste Sacerdos redemptionis 
nostrae causa carne humana amictus in terris 
apparuit, omnemque miseriam generis nostri in 
se suscepit; per triginta fere annos vitam om-
nino humilem et absconditam degebat. Mox 
tarnen in medio tenebrarum harum binas divinae 
missionis suae notas flammeis quasi characteri-
bus expressas corruscare fecit. Verbum videlicet 
et sacrificium. Lucide, ut Veritas, indulgenter ut 
misericordia, potenter ut robur vitae, verbum 
svavissimae doctrinae de ore Eius profluebat. 
Dum vero injurias et opprobria patienter et 
mansvete pertulit, dum non obstante ingrato 
hominum animo eos beneficiis cumulare non 
cessavit, dum semet iniquissimo judicio lubenter 
submittens pro carnificibus suis crudelissimam 
mortem subire non dubitavit: in hoc suo sacri-
ficio divinam suam missionem non minus mani-
festavit. 

Verbum et sacrificium igitur sunt duae prae- i 
cipue proprietates apostolatus Jesu Christi et 
quasi duo indicia sacerdotii ejus. Sacerdos simul 
et victima in sublimi hoc salutis et expiationis 
munere, cujus mérita sunt infinita, et docet nos 
et semet pro nobis offert, ut aeternum Sanctis-
simae Trinitatis consilium quoad salutem humani 
generis exsequatur. 

Quoniam vero Christi sacerdotium in omne 
aevum perduraturum est — dicente psalmista 
„Tu es sacerdos in aeternum." (Psal. 109. 5.) — 
illud his in terris per homines, qui Christi vice 
fungantur, visibili modo saeculorum decursu con-
tinuari oportet. Et quamvis unicum sit sacerdo-
tium, prout unicum est sacrificium, ipsum nempe 
sacerdotium et sacrificium Jesu Christi: necessa- ! 
rium nihilominus est, ut sacerdos, altare et 
victima visibili modo in omnibus terrae partibus 
multiplicentur et intercessionem conciliatricem 
inter Deum et homines usque ad finem saeculo-
rum ubique continuare pergant. 

Hinc est, quod ministerium sacerdotis ipsum 
Jesu Christi ministerium, cui intime connectitur, 
his in terris sine intermissione perpetuet. Prae-
stat vero id sacerdos tum verbo, vi juris illius, 
quod Christus Dominus apostolis suis his verbis 
contulit: „Euntes docete omnes gentes" (Matth. 
28, 19.); tum etiam sacrificio, dum divinum 
illud holocaustum immolât, cujus quotidie offe-
rendi potestatem aeque a Christo accepit, di-
cente: „Hoc facite in meam commemorationem." 
(Luc. 22. 19.) Sacerdos igitur est vere vicarius 
Christi, cujus personam sustinet, et quasi alter 
Christus. Quod rem tantisper perpendenti suapte 
patet. 

Quum enim Christus Dominus admiranda 
haec verba ad apostolos suos dixerat: „Ego sum 
via, Veritas et vita" (Joann. 14. 6) via nempe, 
quae nos ad Deum ducit, Veritas, quae Ilium 
nobis patefacit, et vita, quae nos cum Illo in 
aeternum conjungit: tum suiipsius definitionem 
dedit, tum religionis suae naturam et indolem 
adumbravit. Nam et ipsa Christi religio triplici 
hoc munere fungitur, dum verbum remissionis, 
quo Deo reconciliamur, promulgat; dum doctri-
nam coelestem, qua divinas veritates cognosci-
mus, annunt ia t ; dumque novam vitam, qua ani-
mamur, ad supernaturalem conditionem elevamur, 
et divinae naturae consortes reddimur, nobis 
confert. Atqui sacerdos ad instar ipsius Christi 
Domini reconciliationis hujus praeco et inter-
cessor, doctrinae hujus nuntius et apostolus, 
novae hujus vitae minister et excitator consti-
tuitur. 

Religio Jesu Christi igitur imprimis Verbum 
reconciliationis continet, quod ante undeviginti 
saecula de coelo delapsum e suggestu crucis in 
Calvario monte erectae, toti mundo promulgatum 
est; quam reconciliationem Ecclesia ministerio 
sacerdotum usque ad finem saeculorum denuo 
annunciandam et exsequendam habet. Hinc est, 
quod sacerdos reconciliationis officium gerens 
magnam generis nostri miseriam, quod est pec-
catum, continuo persequi et propulsare debet. 
Sacerdos sane est, qui jam puerum post primum 
ejus lapsum paterna benevolentia erigit. Ad 
ilium pertinet porro homines omnis aetatis, 
omnis conditionis in quibusvis humanae vitae 
adjunctis et quo vis temporis momento — ad 
poenitentiam agendam hortari, illos identidem 
monendo, ut peccatorum suorum recordentur, 
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dolorem de iisdem in cordibus suis excitent, 
veniam eorum piis operibus sibi cer tam reddere 
studeant, atque in misericordiae t r ibunal i seipsos 
humili ter accusantes terr ibi lem sentent iam aeterni 
judicis evitare sa tagant . Neque his pii sacerdotis 
zelus contentus erit . Ul t ro enim divinam recon-
ciliationem iis adferet , qui illi in propr ia per-
sona petendae j a m impares sunt. Inf i rmorum et 
moribundorum lectulis assidens, au t ins tar angeli 
Domini plateas vicosque civitatis pest ifera lue 
infectae percurrens, diligenter dispensabit reme-
dium divinum medendis animabus dest inatum. 

Religio Christi porro doctr inam coelestem 
complectitur, quam Unigeni tus Dei Filius nobis 
de coelo adtuli t . Doctr inam nempe veri tat is , 
quae hominem de subl imitate originis, de digni-
t a t e naturae, de myster io ul t imae destinationis 
suae cert iorem reddit. Haec coelestis illa sapi-
ent ia est, de qua Spiri tus Sanctus dici t : „Melior 
est acquisitio ejus negot ia t ione argent i et auri 
p r ' m i et purissimi f ructus ejus: pretiosior est 
cunctis opibus et omnia quae desiderantur, huic 
non possunt comparar i" . (Prov. III. 14 —15.) 

Sacerdos est apostolus et praeco hujus doc-
trinae, a tque simul fidelis et assiduus ejusdem inter-
pres. Scr iptum est e n i m : „Labia sacerdotis custo-
dient scientiam et legem requi rent ex ore ejus, 
quia angelus Domini exerci tuum est." (Mal. 2. 
7.) Ideo bonus sacerdos indefessus est in doc-
t r ina Jesu Christi annunt ianda. Iam — pusillus 
cum pusillis, infirmus cum infirmis, omnibus 
omnia factus — veri ta tes altissimas captui par -
vulorum et rudium accomodans explicabit ; j am 
pat ient ibus compatiens cordibus langvidis et moe-
stis svavissimum Verbi divini balsamum infun-
det, quo in t imi dolores leniuntur et acerbissimae 
plagae curan tu r ; jam denique obstinatis peccato-
ribus terribiles irae divinae sequelas minacibus 
verbis ob oculos ponet. Hoc sane sacerdotis 
munus est, in quo maxime appare t eum nomine 
et vice Dei fungi, dum lumen coelestis doctrinae 
in arca pectoris sui reconditae ministerio vocis 
mundo accendit. 

Denique religio Jesu Christi non t a n t u m 
reconciliationis verbum et doctr inam coelestem, 
verum et iam novam vi tam in se comprehendit , 
vel potius ipsa v i ta per Christum de coelo al lata 
est, dicende Domino : „Ego veni u t v i tam ha-
beant." (Joan. X. 10.) Vera autem vita nonnisi 
in nostra cum Deo unione consistere po tes t ; 

nam Deus solus v i t am in semetipso habet, quum 
ipse sit vita per excellentiam et omnis vitae 
aeternus et inexhaustus fons. Vita haec immor-
talis, quam Christus Dominus mundo a t tu l i t 
vi ta haec supernatural is , quae heic per gra t iam 
incipit et quondam in coelo per ae te rnam gló-
riám complebitur, nobis a divino Salvatore pror-
sus gra tu i to et generosa l iberal i tate fui t collata : 
nihi lominus ad eam recipiendam et conservan-
dam ex nostra pa r te quaedem conditiones requi-
r u n t u r : debemus nempe illam assidua orat ione 
petere, jugi sacrificio promerer i et per sacra-
men ta obtinere. Hinc est, quod sacerdos qui 
eximiae hujus grat iae intercessor et novae hujus 
vitae, u t dixi, minis ter et exci ta tor est, simul 
homo orationis, vir sacrificiorum, et dispensator 
sacramentorum esse debeat. 

Orationem j a m publice in templo coram 
mult i tudine fidelium aut seorsim nomine Eccle-
siae absolvit ; j am pr iva tas ad Deum fundi t 
preces famil iar iaque colloquia cum Creatore suo 
de indigenti is propri is et gregis sui corde devoto 
miscet. 

Qua homo sacrificii quotidie ad a l ta re offert 
Deo Pa t r i Agnum immacula tum, qui pro nos t ra 
salute in Crucis ara sangvinem suum profudit . 
Dumque oblata host ia munda ad propria rever-
t i tur , laboribus et curis incumbens non cessât 
semetipsum ceu placat ionis et char i ta t is vict imam 
Deo jugi ter immolare. 

Ut sacrament i minister illud continuo aut 
p raepara t , au t conficit, aut distr ibuit . Omni mo-
mento para tus ad aquam regenerat ionis in bap-
t i smo profundendam, ad panem coelestem, qui 
animas nutr i t , in eucharis t ia porr igendum, ad 
sacrum oleum, quod morientes confortât , riges-
centibus eorum neinbris illiniendum, ad anima-
rum vulnera in sacro t r ibunal i sananda. 

Sacerdos supra mul t i tudinem hominum ele-
vatus, u t Ulis reconciliationis, doctr inae coelestis 
et vi tae novae nunt ius esset, cum gra t ia sacra-
men t i ordinationis simul sublimem et t eneram 
indolem pa te rn i t a t i s spirituális a Deo accepisse 
videtur, quae in t imo humani cordis affectui sum-
mopere congrui t e t per quam Deus animae 
sacerdotis quasi scintil lam paterni illius amoris 
injicit , quo Ipse erga homines flagrat. 

Cum hac pa tern i ta t i s indole necessario con-
jungi tur spiri tus immolat ionis et sacrificii; nam 
amor semper fuit er i tque semper uberr imus fons 

26* 
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dolorum et sacrificiorum. Mysterium redemptio-
n s humanae est essentia et an ima religionis 
catnolicae, unde et immolat io sui insigne est 
sacerdotii catholici eiqne quae dam aeterni ta t i s 
notam imprimit , ut de quovis sacerdote catho-
lico certo sensu dici possi t : Tu es sacerdos in 
aeternum. 

Duo haec muneris sacerdotalis indicia, pa te r -
ni tas videlicet spirituális et immolat io sui, quae 
sacerdotis f rontem divino quodam fulgore i r ra -
diant, — sola sufficiunt ad id cognoscendum, 
quam alte sacerdos supra ordinem na turae ele-
vatus sit. Quam sacerdotis sublimem conditionem 
admirans S. Bernardus sie exclamat : „Quantam 
dignitatem contulit vobis Deus, quan ta est prae-
rogativa ordinis Yestri ! P rae tu l i t vos Deus regi-
bus et imperatoribus, prae tu l i t ves t rum ordinem 
ordinibus omnibus, imo u t al t ius loquar, prae-
tuli t vos angelis et archangelis, thronis et domi-
nationibus. Sicut enim non angelos, sed semen 
Abrahae apprehendi t ad faciendam redemptio-
nem: sic non angelis, sed hominibus, so^sque 
sacerdotibus, corporis et sangvinis commisit con-
secrationem." (S. Bernard. Sermo ad pastores in 
synod.) 

Altissimam hanc ordinis nostr i d igni ta tem 
Yen. Frat . Fil. Dil. nunquam non prae oculis 
habentes omni diligentia in id tendamus, u t quo 
major i illius aest imatione replet i in amore cru-
cis, in perfectione sacerdotali et vitae sanet i ta te 
in dies ma gis proficiamus et nobilissima sublimis 
vocationis nostrae munia summo zelo et amore 
fidelissime obeamus, „ut — dicente Cassiano — 
magnis laboribus magnae nomen professionis 
defendamus" ; nam — ut idem Cassianus monet 
„quidquid de aliis omnibus dictum est, m agis 
absque dubio ad eos clericos et sacerdotes per-
tinet, qui exemplo esse omnibus debent, et quos 
utique t an to antes tare caeteris opor te t devotione, 
quanto an tes tant dignitate." (Cassian. lib. Eccl. 
2. ad catb.) 

Quod reliquum est, dum Yobis Yen. Fra t res 
ac Filii diiectissimi, et per Yos populo fideli, 
curae Yestrae commisso, pro filiali devotione et 
piis votis occasione jubilaei mei sacerdotalis sive 
scripto aut viva voce de benevolo corde coram 
me depromtis, sive in pectoris secreto Deo obla-
tis, intimas ex animo grat ias re fero : reciproca 
benevolentia Yobis omnibus similia gaudia im-
pense adprecor et episcopalem benedictionem 

pa te rnae in Yos gregemque Yestrum dilectionis 
meae testem peramante r in Domino impertior. 

Datum Coloczae, festo S. Matthaei apostoli, 
anno Domini millesimo nongentesimo. 

Georgius, 
Archi-Episcopus. 

Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

I r t a : dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

A torzsalkodások oka a zsidók proselytáskodása és 
a keresztény vallás kigunyolása volt. Már N. Konstantin 
a zsidóvá lett keresztény embert vagyonkobzással (357.)1), 
a zsidók közé keveredő keresztényeket és azokat a 
zsidókat, kik a kikeresztelkedetteket kővel hajigálják, 
vagy dühöknek másnemű kitöréseivel sértegetik, tűzhalállal 
megbüntetni rendeli,2) valamint halállal sújtja, de a 
balálnem megnevezése nélkül, azokat a zsidókat is, kik a 
császári szövőmühelyből keresztény nőket csábítanak ocs-
mány közösségükbe.3) Honorius és Theodosius pedig 
egyik törvényökben (409.) a halálnál is súlyosabb és a 
gyilkosságnál is kegyetlenebb valaminek mondják a ke-
resztény embernek a zsidó hitetlenséggel való megfertő-
zését s ehhez képest felségsértőként rendelnek megbüntetni 
mindenkit, ki egy keresztény hívőt az Isten parancsától 
eltántorítani merészelne. 4) Ugyanők egy későbbi rendele-
tökben (415.) Gamaliel zsidó pátriárkát, „ki azt hitte, hogy 
magasabb méltóságánál fogva büntetlenül vétkezhetik", 
szintén proselytáskodással gyanúsítják, névszerint, hogy 
u j zsinagógákat építtetett, keresztényeket körülmetélt, 
keresztények és zsidók között felmerült perekben Ítélke-
zett, keresztény rabszolgákat tartott s mindezeknél fogva 
elszedették tőle a kanczellárral kinevezési oklevelét, mely-
lyel őt tiszteletbeli praefectussá tették volt, megtiltották 
neki, hogy uj zsinagógákat építtethessen, sőt a félreeső 
helyen állókat is (ha lázadás támasztása nélkül lehetséges) 
leromboltatni, őt magát a keresztények fölötti bíráskodás-
tól eltiltani, keresztény rabszolgáit az egyháznak átadni 
rendelik.5) Általában véve is minden zsidót, ki keresztény 
embert körülmetélt, vagy körülmetéltetni parancsolt, va-
gyonkobzással és örökös száműzéssel büntettek.6) Hogy 
pedig ez a merénylet ne csak szabad embereken, hanem 
rabszolgákon se követtessék el, szintén általános szabály-

') U. o. a 7. törvény. 
2) U. o. az 1. és 5. törvény. 
3) U. o. a 6. törvény 
4) U. o. a 19. törvény. Az ebben a törvényben említett ég 

imádók (coelicolae) egy idáig hallatlan nevü felekezet, talán szom-
batosok valának, mert az van róluk mondva, hogy a zsidók utálatos 
nevének felvételére elcsábított keresztények (tehát keresztény zsidók) ; 
ha egy éven belül Isten tiszteletére és a keresztény vallásra vissza 
nem térnek, ugyanazon törvények alá esnek, melyek az eretnekek 
megbüntetése végett kibocsáttattak. 

5) U. o. a 22. törvény. 
6) U. o. a 26. törvény. 
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ként ki volt mondva, hogy zsidó ne birhasson keresztény 
rabszolgát. A zsidó ura által körülmetélt rabszolga legott 
szabaddá lett,7) az őt körülmetélő zsidó halállal büntette-
tik, de ha nem metélte is körül a keresztény rabszolgát, 
ez utóbbi a fiskus javára visszakövetelendő, ugyanez áll a 
rabszolgákkal csupán kereskedést üző zsidókra nézve is, 
mert keresztény emberek semmiképen sem lehetnek zsidó 
birtokában.8) De másnak sem szabad zsidótól ennek 
keresztény rabszolgáit megvennni ; mert megengedhetetlen, 
hogy a leglelkiismeretesebb szolgákat a leglelketlenebb 
vevők tulajdonjoga beszennyezze ; az ez ellen vétők legott 
a kiszabott büntetés alá esnek.9) 

Valamikor, névszerint I. Xerxes (Ahasvérus) ural-
kodásakor történt, hogy ennek miodenható ministere 
Haman nagyon megharagudván a zsidókra, a Perzsiában 
élt összes zsidóságot ki akarta irtani, de Eszter és Mar-
dochai ezt a tervet meghiúsították, s Haman fiaival 
együtt a bitófán kivégeztetett. Hálából, a miért ebből a 
nagy veszedelemből megmenekültek, a zsidók évenkint 
emlékünnepet ültek (Haman-, Purim-ünnep). Ezen a 
Haman-üunepen az 5. század elején a zsidók áldozatot 
gyújtva a szent keresztnek egy utánzatát szentségtörő 
szándékkal a kereszény vallás gyalázatára elégették, vagy 
a keresztény vallás jelvéuyét gúnyolva az ő helyeiken 
felállították. Ezt megtudván a császárok a helytartóknak 
kiadták a parancsot (408.), hogy ezt a vakmerő csufon-
dároskodást keményen titsák meg a zsidóknak s intsék 
meg őket, hogy saját szertartásaik mellett maradjanak, 
minthogy különben a nekik eddig engedett saját jogaikat 
is elvesztik.10) 

Azt a szokást, melynél fogva a főzsinagógák élén 
álló presbyterek időnként u. n. apostolokat küldözgettek 
széjjel, hogy az egyes zsidóhitközségektől aranyat és 
ezüstöt hajtsanak be, melyet azután a patriarkának vittek, 
a császárok mint meg nem engedhető zsarolást eltörülték 
(399.), a már gyűjtött pénzt pedig a császári kincstárba 
beszállíttatni rendelték, de utóbb (404.) ismét megengedték, 
hogy a pátriárkák számára gyűjtések történjenek, végül 
pedig megparancsolták, hogy az összes zsinagógák által 
fizetendő évi állami adót a saját felelősségökre szintén ők 
hajtsák be a császári kincstár számára (429.). 11) 

Olykor-olykor megtörtént, hogy egyes zsidók, vagy 
a reájok váró büntetések kikerülése miatt, vagy egyéb 
czélból12) maguk jelentkeztek az egyház kebelébe való 
fölvétel végett, de nem jámborságból, hanem ámításból. 
Ugyanazért a tartományi birák figyelmeztettelek, hogy, 
ha azt tapasztalnák, hogy ilyen emberek nem állhatatosak 

7) U. o. a 1G. könyv. 9. czimének 1. és 2. törvény. 
8) U. o. Mindazáltal Honorius és Theodosius (415.) megenged-

ték a zsidóknak, hogy keresztény rabszolgákat tarthassanak, de 
csak azon föltétel alatt, ha ezeket vallásukban meghagyják. E 
törvény álnok kijátszója szentségtörőként bűnhődik. 8. törv. azonban 
vagyonelkobzással járó halállal büntetik ők is a zsidó urakat, ha 
keresztény rabszolgáikat akár akaratjok ellenére, akár saját aka-
ratjokkal a magok felekezetének sarával bekenik ; 4 törv. 

9) U. o. az 5. törvény. 
1U) U. o. a 18. törvény. 
«) U. o. a 14. 17. és 23. törvény. 
12) P. o. hogy a keresztény hitre tért gyermekeiket kitagad-

hassák. 

a hitben, s hogy sem keresztelve, sem keresztényileg ki-
oktatva nincsenek, engedjék inkább visszamenni előbbi 
hitökhöz, mert ezt inkább kivánjaa kereszténység érdeke.13) 

Ha zsidónak (v. szamaritanusnak) fia, leánya, uno-
kafia, unokaleánya, egy vagy mindnyája jobb meggyőző-
désből babonájának sötétségéből keresztény vallás vilá-
gossága felé fordul, e miatt nem volt szabad a szülőknek 
vagy nagyszülőknek őket kitagadni, vagy a végrendeletben 
hallgatással mellőzni, vagy nekik kevesebbet hátrahagyni 
mint a mennyit végrendelet nélküli haláluk esetében 
utánuk örököltek volna. Ha ez mégis megtörtént volna, 
az illetők a végrendelet egyszerű félretételével törvénynél 
fogva örököltek. Ha pedig a gyermekek vagy unokák a 
szülők ellen büntettet követtek el, akkor is kötelesek 
voltak, fenmaradván a törvényes megtorlás utja, nekik a 
törvényes osztályrész egy negyedét hátrahagyni, melyet az 
általuk választott vallás tiszteletére megérdemelni lát-
szottak. u ) 

Záradékul van még egy czim „a vallásról", melylyel 
egyszersmind az egész kódex berekesztetik. Ebben a 
czimben mindössze három constitutio van. Az első arról 
szól, hogy valahányszor vallásügyről van szó, annak 
tárgyalása a püspökök elé tartozik, ellenben a többi 
ügyeket, melyek a rendes birák vagy a közjog körébe 
valók, a köztörvények szerint kell tárgyalni (399.). A 
második elrendeli, hogy mindenkinek az egész birodalom-
ban a mindenható Istennek egy és igaz kath. hitét kell 
vallania (40.5). Végül a harmadik megerősíti mindazon 
korábbi törvényeket, melyek a babona elnyomására ki-
bocsáttattak (416.). 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 28. Protestáns nyilatkozatok. — 
Nyilatkozataikból lehet protestáns atyánkfiait leg-

jobban megismerni. Az ő szellemök tulajdonképpen a 
kath. egyház ellen való küzdelemből él s a nélkül meg 
se élhetne. Mindig keresnek valami ürügyet s ha nincs, 
csinálnak, csakhogy a kath. egyház jogállása ellen táma-
dást kezdhessenek. 

A jelen őszi protestáns gyűlések e tekintetben éppen, 
nem mondható, hogy szűkölködnének. Helvétek és ágos-
taiak karöltve ostromolják a kath. egyházat. 

Az eperjesi evangelikus gyűlés istenitisztelet után 
nem talált előbbre való dolgot, mint, hogy az „erdélyi 
püspök" czime ellen tiltakozzék, mint sérelem ellen. 
Furcsa eljárás az egész. Mig nem voltak protestáns püs-
pökök, addig senkinek eszébe nem jutott ama czim ellen 
protestálni. Most, hogy divatba jött a protestáns püspök 
czime, egyszerre sérelmes lett, a mi nem volt soha sérel-
mes és ősi értelme szerint nem is lehet sérelmes. Qui iure 
suo utitur, neminem laedit. 

A pápai református közgyűlésen pedig ime mit 
fogadtak éljenzéssel. Tisza Kálmán legújabb protestáns 

l2) U. o. a 2-3. törvény. A már megkeresztelt zsidókat persze 
már nem volt szabad a zsidósághoz visszaküldeni. 

u) U. o. a 28. törvény. Csak a törvényes korlátok között 
elrendelt felszabadítások maradtak érvényben. 
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riadóját a katholikus vallás ellen. Ime a kálvinista pápa 
riadalma szórói-szóra: 

„Az ez év márcziusi közgyűlés kezdetén jeleztem, 
hogy a reakcionárius áramlatok a külföldről hozzánk is 
kezdenek áthatolni s ez azóta még nagyobb mértékben 
történt. Nem régen hallottunk különben általam minden 
irányban tisztelt férfiaktól oly beszédeket, melyek a mult 
sötét századok szellemét árasztották el. Ezekkel szemben 
meg kell tartanunk higgadtságunkat, nyugalmunkat, de 
az ily törekvéseket minden alkalommal erősen vissza kell 
utasítani. Azonban, midőn ez ultramontán törekvésekkel 
szemben állást foglalunk, nagyon vigyáznunk kell arra, 
hogy senki se hihesse, hogy mi általában a katholiczizmus 
és a katholikus honpolgáraink ellenében foglaltunk állást. 
Hiszen a történelem tanúsítja, hogy századokon keresztül 
az egyházunk életének is, de . ezáltal a magyar állam 
biztosságának is kivívásában mindig együtt működtünk. 
(Ugy van!). A jelzett jelenségek szomorúak, de mégis azt 
mondom ma is, hogy a főveszedelem reánk nem ezektől 
jöhet. A legnagyobb veszedelem az, ha hittársainkat el-
csábítani igyekeznek. Ez ellen már csak mi magunk védel-
mezhetjük magunkat. Ne vitatkozzunk folyvást azon, mi 
az a belmis8zio, hanem életbe kell léptetni. Igyekezzünk 
különösen az egyházhatóságok elüljárói utján minden 
erővel oda törakedni, hogy híveinknek néhol valóban alig 
elbírható egyházi adóját mentől előbb a méltányos mér-
tékre leszállíthassuk. Ha ezt megfceszszük, meggyőződésem, 
hogy egyházunk a veszedelmek közül diadalmasan fog 
kiemelkedni." Mennyi alakoskodás, mily álnokság. 

Visszatérve az eperjesi ágostai hitvallású közgyű-
lésre abból még a következő két nyilatkozatot kell emlé-
kezés okából feljegyeznünk. 

Szentiványi Árpád főfelügyelő ezeket mondotta : 

„Tisztelt kerületi gyűlés, szükséges ezenkivül, hogy 
őrt álljunk felekezeti szempontból is, hiszen azt is tudjuk, 
hogy a vallási türelmetlenség — talán azt mondhatnók : 
vallási gyűlölet (!) — az utolsó időben nagyon elterjedt. 
Legjobban bizonyítja ezt és legpregnánsabb példát nyújt 
erre — nem szeretek ugyan politikát a kerületi gyűlés-
ben fölhozni, de most kénytelen vagyok — a politikai 
néppárt. Hiszen azok még az ország törvényhozását is 
felekezeti alapra akarják fektetni. Tudjuk azt, hogy az 
inditóokát honnan merítik, hogy azoknak a törvényeknek 
az életbeléptetése az oka, a melyek, valljuk meg, hogy 
nekünk protestánsoknak legalább annyit, ha nem többet, 
ártanak, mint a mennyit ők a maguk részéről elérni 
akarnak. Tisztelt közgyűlés ! Ezen is lehet segíteni, el is 
jön talán majd az idő, mely be fogja bizonyítani azt, 
hogy nekik nem ártott semmit, nekünk talán ártott anya-
gilag, de azt is tudjuk, hogy ez valamiképp ki fog egyen-
líttetni. Ámde, hogy mennyire szükség van a protestáns 
hivek őrtáilására, mutatja az az ünnep, a mit nem régen, 
alig egy hónapja tartottak meg. A kereszténység 900 éves 
ünnepét megtartották a nélkül, hogy a protestánsokat a 
résztvevésre fölszólították volna. Pedig mily szép ünnep-
ség lett volna az, ha Magyarország összes keresztényei 
együtt ünnepelték volna. Nem szólítottak fel bennünket, 
mintha nem is lennénk keresztények." Oh Istenem, nem 

szólítottuk fel, hogy ünnepeljenek ! És ha felszólítottuk 
volna, akkor még épp azért neím ünnepeltek volna. 

A második kijelentés Zelenka Pál püspöké, a ki az 
evangelikus theológiai oktatásról szólván, igy nyilat- # 

kozott : 
„Evangélikus theológiai fakultásnak a budapesti egye-

temen fölállitása és az állami dotáczión.ak a többi egy-
házak dotácziója arányában való fölemelése^ és törvényben 
biztosítása nemcsak törvényes követelménye, de életfölté-
tele közegyházunknak. Nem nyugodhatunk tehát addig, a 
mig az 1848-iki törvény velünk szemben is nem nyer 
igazságos és méltányos megoldást. Mint önálló egyház, a 
testvéregybáztól függetlenül követelhetjük jogunk érvé-
nyesitését, államföntartó czéljaink kivánta anyagi szükség-
leteink kielégítéseit, beváltását ama komoly Ígéreteknek, 
melyet az egyházpolitikai törvényeket tárgyaltató kor-
mány tett a törvényhozás akkori tényezőinek, a döntő 
szavazásokat megelőzőleg." Örökbecsű vallomása a paktá-
lóknak ! 

Szóval : 
Calumniare audacter, semper aliquid haeret. Ez az 

egyik. A másik pedig ez: Követelj mindig és mindig 
fogsz kapni. 

Ez a protestáns eljárás szelleme szemben a kath. 
vallással és annak Magyarországban jogállásával. 

Quousque tandem?! ? ? 

Madrid, szept. 12. A spanyol missziók Kínában. — 
Midőn a philippi szigeteket az amerikaiak Spanyol-

országtól elrabolták, ez által a spanyol érdekek Kínában 
is érzékeny veszteséget szenvedtek. Spanyolország mind-
azonáltal követséget tart fenn Pekingben, a melynek élén a 
pekingi diplomacziai kar idősbje. Senor Cologan áll. Ha 
csekélyek is tehát a politikai érdekek, melyek Spanyol-
országot Kínához kötik, s habár Spanyolországa nemzet-
közi hadjárathoz segítő csapatokat a maga részéről nem 
rendelt ki : mégis Spanyolország Kinában nem utolsó he-
lyen van érdekelve régi keletű s azóta gondosan fenn-
tartott kath. missziói által.^Spanyol augustiniánusok már 
1575-ben megjelentek Fokienben és ott misszió-telepet 
létesítettek. 1900. május 27-én 77 kinai vértanú szentté-
avatása volt Rómában, kik közt ott van Delgado Ignácz 
atya, mellipotamosi püspök és több más spanyol. A spa-
nyol-kinai missziók különösen árvaházak létesítése által 
műveltek eddig sok jót. 

Velencze, szept. 25. A magyarok velenczei bucsujá-
rata — csak most tűnik ki, mikor vége van, egész fényében 
és dicsőségében. Most tűnik ki igazán teljes nagysága a 
gondolatnak, mely szent Gellért utódjának, Dessewffy 
Sándor püspök urnák apostoli lelkében fogamzott meg. 
Itt Velenczében és Olaszországban a magyar katholikusok 
zarándoklásának üdítő hatása a hitéletre napról-napra 
tapasztalható és sokáig lesz érezhető az utókorban, sőt 
feledhetetlen esemény lesz az elhelyezett emléktáblák 
segítségével. Magyar lapjainknak érdekeabnél érdekesebb 
leírások mentek a tündérszép vallásos ünnepekről. Itt 
most röviden összegezem a történteket. Tegnap, hétfőn, a 
muranói templombau Dessewffy püspök szenl misét ponti-
fikált fényes segédlettel. A szentbeszédet Szentkláray 
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kanonok, a magyar tud. akadémia tagja mondotta. Olaszul 
a helybeli plébános mondott szentbeszédet. Innen fényes 
tengeri processio átvitte szent Gellért ereklyéjét a velen-
czei San Giorgio templomba, ahol ma, kedden volt a 
főistenitisztelet, melyen ismét a csanádi püspök ur 
pontifikált és dr Yárady Árpád kanonok, min. o. tanácsos 
magyarul és egy benczés olaszul mondott ünnepi szent 
beszédet. Végül a zarándokok által vitt pompás zászlót 
helyezték el. 

T A R C Z Á . 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

Irta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Ezután a királyok megnevezése következik; itt van 
bölcs Salamon, Dávid király, Constantinus, Trajanus, a 
trójai Rhipeus és mások. — Látnivaló, hogy Dantenak 
mekkora történelmi ismeretei voltak. 

Beatrice szépségében most oly bájos lón, hogy a 
költő nem tudja elviselni pillantását: nyilvánvaló tehát, 
hogy feljebb emelkedtek egy másik csillagba. Az Isten 
trónjához mindig közelebb és közelebb eső csillagokkal 
azt akarta érzékeltetni Dante, hogy a boldogságban is 
van bizonyos fokozat; a legnagyobb az, melyben teljesen 
látható Isten, legkisebb, mely legtávolabb van tőle : de 
azért mégis mind nagy boldogság : semmi és minden. S 
mily ügyesen járt el ebben az értelemben is Dante: nem 
elégszik meg a tények puszta elsorolásával, hanem élet-
telen világaiba életet, vidámságot önt, mely folytonosan 
növekszik. Ebben is nagyfokú művésziesség van. 

A Saturnusban a remete-élet szemlélődő lelkeivel 
találkozik Dante, kik egy mérhetetlen magas aranylétrán 
járnak fel és alá; köztük van Damiáni szt. Péter, szent 
Benedek, Macarius és több más szentéletü férfiú. Damiáni 
szt. Péter kemény szavakban dörg az akkori méltatlan és 
világi érzelmű papok fényűző életmódja ellen, szembe-
ál 'ítja velük Péter és Pál apostolok szegény voltát; kor-
holja a Dante korában élő szerzetesek nem eléggé aske-
tikus, lanyha életmódját ; jól tudta Dante, hogy mily 
nagy baj az egyházra nézve a papok közt uralkodó vilá-
gias szellem ; érezte, hogy ez lesz egy szakadás oka s 
törekedett hatni kortársaira. Kár, hogy nem akarták meg-
hallgatni ! 

A fény azonban nagyobbodik ; nincsenek már a Sa-
turnusban, hanem az álló-csillagok egében. Innen végignéz 
a költő a hét bolygón s a földnek silány volta — mondja 
— ajkam mosolyra kelté, a mely kijelentése feltételezi 
azt, hogy a világtestek tömegével s fényével is tisztában 
volt, a mi szintén tudományosságát bizonyítja. De egy-
szerre megpillant egy diadalmenetet Krisztussal élén a 
fénylő nappal; közben Máriával, kit tizenkét liliom, a 12 
apostol vesz körül s a szentek. Máriát Gábor arkangyal 
megkoronázza az isteni dicsőség ékes koronájával ; a szen-
tek a „Regina coeli laetare!" kezdetű régi dicshymnust 

zengedezik, Mária pedig Fiával az Ur trónjához emelke-
dik. Egyike a legszebb, legmagasztosabb jeleneteknek. — 
Láthatjuk, a mennyire a legszükségesebbekre s leglénye-
gesebbekre szoritkozó prózából láthatjuk, hogy Dante 
nagy gondot fordít a színezésre, még pedig ugy a sza-
vakban, mint a különféleképpen, mindenesetre lelemé-
nyességgel, csoportosított, alakított csoportokban. A ha-
tásos jelenetek előállításában ő utolérhetetlen. Ez utóbbi 
jelenetnél azonban, mintha ellankadt volna; a hely díszé-
nek, ékességének, személyeinek összhangba való juttatá-
sának megfestése, mintha nagy erejét foglalta volna le: 
de csak egy perczig gondoljuk ezt, mert még egy reme-
kebb kép megrajzolásával dönti meg véleményünket ; cso-
dálatos az is, hogy mennyire tudja növelni a fényt Dante ; 
sokszor már azt hinnők, hogy tovább nem tud menni, de 
nemsokára még egy dicsőbb, nagyobb fény szemtanúivá 
tesz bennünket. 

A diszmenetből ezután szent Péter közeledik köl-
tőnk felé s a hit főbb igazságairól több kérdést intéz 
hozzája; köztük a legfontosabb s alapja valamennyinek: 
mi a hit? Dante szt. Pállal megegyezően szól: „"Eúxl 
(ós) 7itőzeg êlTuÇouévmv vJióűtaGig jioayuatav, s'lsy^og ov 
ßlS7tog,évœv.u (A hit a remélendő dolgoknak Ígérete vagy 
alapja, a láthatatlanok bizonyítása.) Honnan van hite? 
folytatja szent Péter ; mi bizonyítja azt, hogy az ó- és 
újszövetség Isten műve? milyen a hitvallása? Dante okos 

j feleleteket ad. — Szt. Péter helyeslésére szt. Jakab a 
remény felől tesz fel három kérdést : mi a remény, lako-

! zik'e benne remény s honnan van ez meg benne? Dante 
I megfelel rájuk, mire szt. János a szeretet parancsait tuda-

kolja tőle. Dante újra ügyesen válaszol. Hogy nagy theo-
logus volt, kitűnik itt mondott szavaiból. Theologiája 
főkép itt van felhalmozva, a „Paradicsom" 24. és 25. 

! énekeiben ; ez mintegy különálló részt képez befejezett-
ségét tekintve, de mégis szoios összefüggésben van az 

; egészszel. Nagyban ragyogtatta itt (Dante) tudományát, 
mert röviden, hires theologusok szavait vetve egybe, fog* 

j lalta össze az egyház tanait, mivel ki is érdemelte sir-
; feliratát: „Dantes theologus nullius dogmatis expers." 

De czélja volt ezek mellett tanítani is bennünket. 

(Folytatjuk.) 

KA TFL. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-László-Társulat f. hó 26 án d. u 4 

í órakor központi választmányi ülést, 27-én d. e. 10 óra-
kor pedig közgyűlést tartott a központi papnevelő-intézet 
dísztermében. A választmányi ülésen jelen voltak: Gróf 
Zichy Nándor elnök, dr Városy Gyula, pápai praelatus 

j és dr Balogh Sándor, alelnökök, Krizsán Mihály, pápai 
S kamarás, pénztáros, dr Purt Iván, titkár, továbbá Éb er-

iing József, Gabler Lajos Pál, Györffy Gyula, dr Gyürky 
Ödön, dr Kohl Medárd, Lipthay Kornél, dr Nemes Antal 
és dr Világossy József választányi tagok. Gróf Zichy N. 

i elnök megnyitván az ülést, megható szavakban emlékezik 
meg a társulatnak elhunyt egyházi elnökéről, dr Steiner 
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Fülöp volt székesfehérvári püspökről. Dr Balogh Sándor 
alelnök indítványára a társulat a megboldogult püspök 
emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg és lelki üdveért 
requliemet fog tartatni. Dr Purt Iván titkár bemutatja 
Hornstein Xavér bukaresti érseknek az elnökséghez inté-
zett levelét, melyben őszinte részvétét fejezi a püspök-
elnök gyászos elhunyta fölött. Titkár ezután részletes 
jelentést tesz a beérkezett kérvényekről, mire a választ-
mány elhatározza, hogy a segélyeket deczember havában 
fogja utalványozni, mikorra az összes kérvények már beér-
keztek. Végül Krizsán Mihály, pápai kamarás, pénztáros 
nyújtott kimerítő tájékoztatást a pénztár állapotáról. A 
közgyűlést az egyetemi templomban szent mise előzte 
meg, melyet dr Purt Iván, pápai kamarás, társulati titkár 
mondott. A közgyűlésre a tagok szép számmal jelentek meg. 
Az elnökségen kívül ott voltak Pundala M., Gabler Lajos 
Pál, dr Glattfelder Gyula, dr Gyürky Ödön, dr Karácsonyi 
János, dr Kurz Antal, Lipthay Kornél, Nóvák Lajos, dr 
Szilágyi Arthur Károly, Tomor Ferencz stb. és a köz-
ponti papnevelő-intézet növendékei. Gróf Zichy Nándor 
elnök megnyitóbeszédjében újólag meleghangon emlékezett 
meg bold. Steiner püspöknek, mint volt egyházi elnök-
nek a társulat körül szerzett érdemeiről, és közölte a 
közgyűléssel a választmány tegnapi határozatát, melylyel 
ez pietásának, hálájának kifejezést adott. Ezután dr Ba-
logh Sándor indítványára a közgyűlés közfelkiáltással és 
nagy lelkesedéssel a társulat egyházi elnökévé Szmrecsá-
nyi Pál szepesi püspököt választja meg. A titkári és 
pénztári jelentések tudomásul vétele után gr. Zichy Nán-
dor elnök bemutatja a belügyminister által megerősített 
módosított alapszabályokat, melyeket nyomtatásban a 
megjelent tagok között kiosztottak. A pápa ő szentsége 
részére péterfillérül a közgyűlés 3000 frankot szavazott 
meg. A számvizsgáló- bizottság dr Balogh Sándor, Êber-
ling József és Gabler Lajos Pál vál. tagokból alakult 
meg. Uj választmányi tagokká lettek dr Demkó György 
és dr Székely István egyetemi tanárok. A közgyűlés az 
elnök éltetésével ért véget. 

IRODALOM. 
= Irodalmi jelentés. Louvet abbé cochinchinai 

hittéritőnek „Le Purgatoire selon les révélations des 
Saints• , A tisztitóhely a szentek kinyilatkoztatásai 
nyomán" czimű hitbuzgalmi művét a nagyváradi 1. sz. 
főt. egyházmegyei hatóság engedélyével magyar fordítás-
ban kiadtam. A munka XIII. és 432 oldalnyi terjedelmű. 

Rendkívül érdekesen tárgyalja a másvilág ezen is-
meretlen országát, előadván annak körülményes leírását, 
topográfiáját, a lelkeknek ottani életét, szenvedéseiket, 
örömeiket, onnan való kiszabadulásukat s a felsegélésükre 
szolgáló eszközeinket, melyekkel mintegy újra megvált-
juk őket. 

Cochinchina nagy folyóin hajózva irta művét a 
szerző s Máriának, a Purgatórium királynéjának ajánlotta, 

kinek pártfogása mellett teszi meg útját a nagy világban, 
ki valóban meg is áldotta azt. 

A mű ára kötetlenül bérmentve küldve 5 korona. 
Néhány kötött példány is van, ára 6 korona. A jövede-
lem egy része szerzőnek chinai missiója javára küldetik, 
mely főképen most nagyon is reá van utalva a segítségre. 

Minden léleknek érdekes és üdvös olvasmány, de 
főkép azok, kik halottak estéjén tartatni szokott gyász-
ünnepélyeknél szentbeszédet tartanak, a mű 24 fejezetéből, 
mint annyi dús forrásból, ugyanannyi éven át bő anyagot 
meríthetnek szentbeszédeikhez. 

Midőn ezeket tisztelettel jelentem, szíves megrende-
lését hozzám intézni kérem. 

Rézbánya (Biharmegye), 1900. Augusztus 15. 
Görgényi Jenő, 

plébános. 

VEGYESEK. 
*** Rómából nagy kath. gyűlésről jött jelentés. A 

sz. ferenczrendi tertiáriusok tartották nemzetközi kon-
gresszusukat, mely szept. 22-én nyilt meg. Elnökölt mint 
XIII. Leo pápa delegatusa, a ki maga is tertiarius, Vives 
Y Tuto kapucinus rendi bíboros. 

— Meszlényi Gyula csanádi püspök ur okt. 1-én 
Rómábba utazik s 5-én megy audiencziára a pápához. 

— Francziaország katholikusai a missiókra ember-
ben és pénzben egyaránt legtöbbet áldoznak. 8000 férfi 
és 10,000 nőszerzetes franczia áll a missiók szolgálatában. 

— A Pázmániták figyelmébe. A Pázmáneum kor-
mányzósága értesiti tisztelendő növendékeit, hogy az 
intézetben (IX., Waisenhausgasse 14.) való megjelenésüket, 
október huszonharmadikára, estére várja. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
1900. október 2-án, délután 4 órakor Budapesten, a Köz-
ponti Katholikus Kör helyiségében (Molnár-utcza 11.) 
ülést tart. 

— VáCZOtt az uj megyés püspök ur a székesegy-
házon is, az istenitisztelet rendjén is átalakításokat hajt 
végre, melyek a hitélet emelésére czéloznak. 

— A szent év bezárása. A szent év végével éppen 
olyan fényes ünnepély keretében fog megtörténni Rómá-
ban, a Szent Péter templom szent kapujának bezárása, 
mint ahogy a megnyitása történt tavaly karácsonykor. A 
befalazáshoz szükséges téglák mintáját már elkészítették 
és a napokban be is mutatták a pápának. Minden egyes 
tégla aranyfüsttel lesz befuttatva és egyik oldalon a pápa 
czimere, a másikon pedig a szent év dátuma lesz bepré-
selve. A most megnyitott szent kapu téglái még 1825-ből 
valók, mert a mostani pápa előtt XII. Leo volt az utolsó, 
aki megünnepelte a szent évet. XIII. Leo pápa azonban 
azt a reményét fejezte ki, hogy utóda 1925-ben szintén 
meg fogja ünnepelni a szent évet. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, október 3. 27. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 
I >r K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

„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. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az V. kath. nemzetközi tudós kongresszus. — Beszéd melylyel az 1900/1-iki iskolai évet dr 
Breznay Béla hittudománykari e. i. dékán megnyitotta. — Egyházi Tudósítás, f Dr Keszler Ferencz, praelatus. — Tárcza. Dante é& 

művei. — Kath. Egyesület>. élet és Köztevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az V. kath. nemzetközi tudós kongresszus. 
Teljes mér tékben megérdemli figyelmünket, 

már csak azér t is, me r t ez volt a ka thol ikus 
tudósoknak első kongresszusa Németországban 
és ezen a kongresszuson a következő összejöve-
te l helyéül Róma mel le t t Bécs is szóba j ö t t : 
t ehá t a katholiczizmusnak ez a ha ta lmas alko-
tása közeledik hazánk felé, hogy idővel Budapest 
adjon szállást és megfelelő ka thol ikus tudomá-
nyos kere te t a világ ka tho l ikus tudományának . 

Az az okos gondolat, hogy a kathol ikus 
egyházban élő tudományos erőket időről-időre 
az egész világról egy helyre gyűj tsük össze, min t -
egy szemlére és közös munkára , Francziaország-
ban, Rouenban merül t fel 1885-ben, az o t t t a r t o t t 
franczia kath. kongresszusban. Az életrevaló 
eszme csakhamar tes te t ö l tö t t s a kathol ikus 
tudósok nemzetközi kongresszusokat t a r t o t t a k 
1888-ban ós 189 l-ben Párisban, 1894-ben Bruxel-
lesben, 1897-ben svájczi Freiburgban. 

Az eszme maga igen szerencsés és korszerű, 
kivál t mióta a lat in nyelv megszűnt a tudomány 
ál ta lános nyelve lenni s a tudományok mívelése 
az egész föld kerekségén e l ter jedt kathol ikus egy-
ház ha tá ra ig kezd kibontakozni . A középkorban, 
sőt az ú jkor elején is, az ilyen nemzetközi ka tho-
l ikus tudós kongresszusok a lehetet lenségek közé 
t a r toz t ak . A középkorban egy-egy ha ta lmasabb 

tudományegyetem póto l ta a nemzetközi ér in t -
kezést ; az újkor elején pedig a p ro tes tan t i zmus 
ál tal okozot t szakadás ha tása a l a t t minden ország 
külön-külön szervezte a maga kathol ikus tudo-
mányos cen t rumá i t nemzet i tudományos egye-
temeiben ós tudománymiveléssel foglalkozó szerze-
tes rendjeiben. A franczia forradalomban k i t ö r t a 
hi te t len „felvilágosodás" és végig zúdí to t ta egész 
Európán á t a saecularisatio pusztí tását , mely 
elrabol ta s t önkre t e t t e a ka thol ikus tudomány-
óriás szervezettségét egész nagyságában s úgy-
szólván minden intézményében kivétel nélkül. A 
josefinizmus Magyarországgal is megérezte t te a 
saecularisatio kegyelet len pusztí tását . E század 
elején olyszerű á l lapotba kerül t a kathol ikus 
egyház a tudományos haladással szemben, m i n t 
a milyenben a népvándorlás idejében a népek 
á ramla táva l szemben. XJjra meg kellet t keresz-
telnie mintegy a tudomány t s a ka th tudomány-
nak világszerte u j melegágyakat , u j cen t rumoka t 
kel let t alkotnia. Szóval uj szervezetet kel le t t 
mindenüt t minden országban a kathol ikus tudo-
mányos életnek adni világszerte. Most már e 
t ek in te tben nemcsak a kezdet nehézségein vannak 
túl a külföld katholikusai , sőt i t t -o t t már ha ta l -
mas és befolyásos katholikus tudományos é l e t 
t ö r t magának u ta t , ugy, hogy az ezidei müncheni 
V. kathol ikus nemzetközi tudományos kongresz-
szusra 2332 tag je lentkezet t . 
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Bajorországban e kongresszusnak jelentősé-
gét egyházi és világi részről egyaránt fel egész 
a legmagasabb körökig teljes nagyságában fel-
fogták és méltányolták. Stein dr müncheni érsek 
az augsburgi püspökkel együtt odaállt a kon- j 
resszus élére, s az állami hatalom Landmann 
közoktatásügyi miniszter megjelenésével és üd-
vözletével nyilvánitotta érdeklődését és elisme-
rését a katholikus tudomány nemzetközi meg-
nyilatkozása iránt. 

Üdvözöljük mi is a katholikus tudomány 
nemzetközi találkozóját s készüljünk serényen 
arra az időre, mikor majd mi is méltóan fogad-
hat juk a katholikus tudomány kongresszusát 
országunkban! *** 

Beszéd, 
melylyel az 1900/1-iki iskolai évet dr Breznay Béia hit-

ludománykari e. i. dékán megnyitotta. 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Mint a rektortadó kar dékánjának, nekem ma, ez 
évnyitó ülés bezárójául, kötelességem Alma Materünk 
ifjúságához, kiváló tekintet tel az u j belépőkre, az egye-
temi élet szelleméről s tanulmányi rendjének vezér-
elveiről néhány tá jékoztató és buzdí tó szót intézni. 

Arra a rövid időre, mig e t isztem teljesí tésében 
legjobb tehetségem szerint eljárok, kérem a figyelem 
szives fenntartását . 

* 

T. egyetemi polgárok és hallgatók ! 
Az iskolai év eleje sejtelmes és sugallatos idő 

mindenkor, mindnyá junkra nézve. Ezér t kezdtük azt 
ma a sej telmek és sugallatok forrásánál, az imánál 
Templomban voltunk, imádkoztunk ; már csak azért is, 
mert az iskola a jövő idő, egyesek, családok, a nemzet 
jövője számára épit, — a jővő pedig Is ten kezében van. 

Futuri temp oris exitum 
caligiiiosa nocte premit Deus. 

A jövő felderítése, a jövő megalapítása tehát 
Isten segítségétől függvén, én nem tudok elképzelni 
magamnak olyan időt, a midőn e tekinte tben Magyar-
országon másképp lehetne gondolkozni. Az ember mindig 
ember marad : Is tenre szoruló, imádságos t e remtmény 
Ez különben egyúttal nemünk kivál t sága: az Istenhez 
való emelkedés szellemi fensöbbsége. Az embernek 
a Teremtő 

os sublime dedit. 
et sidera ad tollere vultus. 

A haladás u t j a fel, Isten felé, és nem megfordítva, 
tőle el, lefelé vezet. Egyébi ránt a magyar géniusztól 
Arany János lángelméje örök időkre elverte az isten-
telenség kisérteteit, aranyos gúnyjával ezt mondván : 

Az embernem mint egy család. 
. . . Egy Isten-atyja van 
Az égben e családnak, 
Kit (a müveiteken kívül) 
Hinden népek imádnak. 

Enny i t a mai nap je lentőségéről ; most lássuk az 
egyetemi élettel járó kötelességeket. 

* 

Az emberi élet, t . i f j ú barátim, a csecsemő, a 
gyermek, az i f jú , a férfi, az öreg, az aggastyánnak 
nevezet t életkorok folyamán fu t le rendesen és éri el 
e földön végét. Ezekben a különféle életkorokban mi 
emberek mindannyian igen sokban egymásra vagyunk 
utalva. A csecsemő tehetet lensége az anya szerető 
ápolásában talál ja boldog menedéké t ; a gyermeket a 
férfi, az a tya erős keze vezeti leghathatósabban a 
kötelességek u t j án ; az i f júkor hiányos világ- és ember-
ismerete az öregkor bölcseségéhez fordul kiegészítésért, 
jó tanácsér t ; az aggastyán pedig, az visszatér a gyer-
mekek világába s ott piheni ki legörömestebb a viszon-
tagságos élet fáradalmait . A legerősebb kor, a férfikor, 
még az is, biz Is ten nem tud ellenni, nem képes munka-
kedvét és lelkességét fentar tani az i f jú nemzedék virág-
zásából mer í te t t remény nélkül. Egymásra vagyunk 
utalva, egymásra vagyunk szorulva, életünk minden 
korszakában, szükségképpen. Ezen nem lehet vál-
toztatni. 

Az erkölcsi vi lágrend e jó tékony törvényének 
te rmőta la jában fekszik alapjaival, t. barátim, végtől-
végig, az a pálya is, melyen önök már jó ideje, zsenge 
gyermekkoruk óta haladnak, növekedve időben, tudás-
ban és cselekvőerőben. 

I t t , az iskolai pályafutás legutolsó, legmagasabb 
csarnokában, itt, az egyetemen, van alkalmas ideje 
annak, hogy önök, iskolai pá lyafutásuk eddigi részére, 
vizsgáló elmével visszatekintsenek s számot ad janak 
maguknak, arról is, hogy mit végeztek s hogyan vé-
gezték, a mi igy v a g y úgy már befe jezet t dolog ; arról 
is, hogy mi van még önök elé, tudomány-egyetemi 
életök feladatául, magasabb hatalmak s mindenek felet t 
az élet Ura s ma jdan Bi rá ja által kitűzve. 

A pályaválasztás ügyébe, i t t most, miután az önök 
részéről már megtör tént , nem látszik szükségesnek a 
beavatkozás, csak annyiban, hogy figyelmeztetnünk 
kell önöket, mily közel esnek egymáshoz az elté-
vesztet t pálya és az azon tönkrement élet. Most még 
változtatni és javí tani lehet a helyzeten, ha szükséges 
és lelkiismeretük parancsolja . A főiskolai tanulás be-
végzése után mindinkább nehezebbé, sőt gyakran lehe-
te t lenné fog válni a nagy kérdés, a tisztes megélhetés 
és boldogságalapitás nagy kérdése. Mert hatni, alkotni, 
szerencsésen, hogy a haza ege felderüljön, csak jó l 
megválasztot t életpályán lehetséges. Azért tehát „revo-
care g radum superasque evadere ad auras", vagyis a 
pályaváltoztatás, ha ennek netán szükségét éreznék, 
„hoc opus, hic labor", sürgős és szorgos munka legyen. 
Magyarország sorsa, talán inkább mint bármely más 
országé, fiainak jó l megoszlott pályaválasztásától függ. 
A nemzeti munka mezején tapasztal t mód nélkül való 
torlódások erre, és a más részről mutatkozó tá tongó 
hiányok amarra felé, a nemzeti élet fej lődésére kimond-
hatatat lanul károsan hatnak s végeredményben, a mai 
gyorsan összekavarodó világban, végzetesek is lehetnek 
nem egy tekintetben. Ha mindenki a szoros értelemben 
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ve t t állami szolgálatra adja m a g á t : ki fog keresni 
akkor az államra, ki fog kenyeret adni a köztisztviselők 
és szolgák rengeteg seregének ? Az önalkotta egyéni 
munkakör, bármely pályán, önállóságot ad s alapot 
teremt polgári szabadság emelkedésének, mig az egyé-
niségnek akár közjogi, akár magánjogi szolgálatban 
való feloldódása, esetleg mód nélkül megnöveszthet i 
a venális szolgalelküséget, mely nemcsak az alkotmá-
nyos élettel, de magával az emberi méltósággal is 
bizony ellenkezik. A perzsáknak hidat a görögök ellen 
görög ember épitet t a Hellesponton. H a j h ! régen volt 
az, mikor Vörösmarty nálunk ezt dallotta : 

Vezessen egy nemes s nagy gondolat: 
Hogy nemzetünknek mindenik nyomára 
Ragyogjon emberméltóság sugára ! 

* 

T. egyetemi polgárok és hallgatók ! 
A kik pá lyá jukat szüleik, lelkiismeretük, Is ten 

sugallata szerint, jó l megválasztották, fogadják az Alma 
Mater forró üdvözletét s azt a biztositását , hogy jó l 
megválasztot t pá lyájukon boldogulni fognak ; de csak 

~két föl tétel a l a t t : ha te l jes komolysággal végzik a fő-
iskolai tanulás nehéz munkájá t , és, ha ál lhatatosan meg-
maradnak az ideálokért küzdő szívtisztaság, a jel lem-
fejlesztő erényesség u t ján . 

Ám mondanom sem kellene talán, mer t mindenki 
tud ja , hogy a ki valamit tudn i akar, annak tanulnia is 
kell. Nem is ezt akarom én most önöknek emlékezésökbe 
beidézni, hanem arra akarom ezúttal f igyelmöket a 
legerélyesebben felhini és utasítani, mennyire csalód-
nak azok, kik azt hiszik, hogy az egyetemen kevesebb 
tanulással lehet becsülettel megállni, mint a középis-
kolában. Nem ide tartozik most az iskolák három foko-
zatán, az elemi, közép és főiskolán való tanulás külömb-
ségeinek bonczolása. Elég önöknek je lenleg meggondol-
niok annyit, miben áll az egyetemi tanulás lényege, s 
mily óriás következményei vannak akár a jól, akár 
a rosszul végzet t főiskolai tanulásnak. 

Azt hiszem, nem is kell bizonyítanom, hogy az 
egyetemi tanulás és az egyetemi tanitás czélja egy és 
ugyanaz a dolog, hogy ennek a két nagy tudomány-
egyetemi kötelességnek a czélja merődön merően össze-
esik. Mit kell tehát önöknek az egyetemen tanulniok, 
eltanulniok, megtanulniok? Azt, a mit az egyetemen 
taní tanak : tudományt . Igenis, tudományt , vagyis nem 
az ismeretek összehalmozásának puszta beelméző 
ügyességét kell i t t elsajátitaniok, hanem a minden 
ismeret és tudás fe le t t való uralkodás erejét, készségét 
és tökéletességét, az értelemnek azt a nagyhata lmú fej-
lettségét, mely okát kutassa fel mindennek s ne nyu-
godjék, mig annak minden következményein végig 
nem lát. A mindenségen való e tudományos áttekintés 
szárnyain emelkedik fel a tudós a bölcseség magasabb 
világába, mig a kis szakkörökben való elzárkózás szo-
kása, bár igazi szaktudósokat is tud nevelni, de egy-
úttal az egyoldalúság tágas kapu ján át a fél tudósok 
és tudákosok egész sáskaseregét bocsáthat ja , kellő 
ellenőrzés nélkül, az emberi szellem életének minden 
mezejére. A tudomány-egyetem szervezete eredetileg 

úgy van megalkotva, hogy annak a négy kar közül 
bármelyikén elég ember- és vi lágismeretet lehet sze-
rezni mindenkinek ; ámde mivelhogy mégis csak a 
négy kar együt t véve alkot tel jes tudomány-egye te-
met , fö lö t tébb kívánatos kivált nálunk, hogy az egj-es 
karoknak legalább kiválóbb tanulói fokozot tabb mér-
tékben igyekezzenek kiegészíteni szaktanulmányaika t 
a más karok által n y ú j t o t t vi lágok világosságával. 
Higy jék el nekem, t. i f jú barát im : Magyarországban 
mind já r t nagyobb ós szebb összhang lenne úgy a ma-
gán mint a közéletben, mihelyt e haza minden, mívelt-
ségre törekvő fia minden szakból nagyobb gondot for-
dítana arra, hogy élete és gondolkozása összhangzásban 
legyen az emberiség perennis philosophiájával és az 
isteni kinyi latkoztatás magasztos tudományával , a theo-
logiával. 

Az egyetemi taní tásnak és tanulásnak együttes 
czélja, hogy erre még egyszer visszatérjek, a mint ezt 
Alma Materünk egy még köztünk élő nagynevű t ag j a 
rektori beszédében kifejté, — az egyetemi tan í tásnak 
és tanulásnak együttes czélja, az önmagát fegyelmező 
tudományos jellem, a mely t iszta önitéleten, tehát evidens 
meggyőződésen, vagyis nem „iurando in verba ma-
gistri" l) szerez magának tudomást a tudománynak és 
igy sajá t tudásának is értékéről, jelentőségéről.2) Az 
ilyen tudásra illik azután, t. barátim, mindaz, a mi 
nagyot és szépet a mívelt népek vi lágirodalmában a 
tudományró l olvasni lehet : hogy az nagyhatalom, hogy 
az magasra, uralomra emel egyéneket és nemzeteket , 
hogy az, ha ellenkezésbe jönnek vele, t iporva gázol át 
egész családokon és nemzedékeken, rabigát, a szolgaság 
rabigá já t vetve a tudományta lan népek ós országok nya-
kába. Egye temünk egy másik, már e lhunyt vol t rektora , 
igy fejezte ki ezt a gondat lan nemzetekre nézve oly 
félelmetes igazságot : „A nagy népek haladása minden 
téren a széditésig hatalmas, s e hatalom csak egy erőt 
tisztel a kisebb népekben : az értelmiséget, mely ha 
nincsen, elsepri azokat, vagy beolvaszt ja magába".3) 
S tudjátok-e , i f j ú barátim, mit dicsér legfőképpen Arany 
János Széchenyiben, a legnagyobb magyarban, csúcs-
pon t j án annak az apotheosisnak, melyet a nagy állam-
férfiú emlékére a magyar Akadémia élén az egész 
nemzet nevében í r t ? Azt dicséri, azt t a r t j a Széchenyi 
legnagyobb érdemének, hogy nemzeté t álmából fel-
verte, felriasztotta. Mire ? . . . . H o g y tudományt siessen 
szerezni. 

Bizton, ezer bajunk közt, megtalálta 
Azt a mi fő, s mindent befoglaló : 

„Elvész az én népem, elvész — kiálta 
Mivelhogy tudomány nélkül való."4) 

t) Hit másnak a tekintélyén, tudomány saját belátásunkon 
alapszik ; a hittudományban, mivel annak alapvető elvei liitigazsá-
gok vagyis az istenileg kinyilatkoztatott igazságok, mindakettő, 
a tekintély is, saját belátásunk is, érvényesíti hatását: a tekin-
tély az alapelvnek felállitásában, saját belátásunk a konklúziók 
levonásában, mi a tudomány lényegét alkotja. Scientia est habitus 
conclusionum. 

2) Than K. 1876. máj. 13. Acta a. 1875/6. 8. f. 13. 1. 
3) Apáthy. székf. Acta a. 1881/2. 1. f. 91. 1. 
4) Széchenyi emlékezete. 
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íme, a tudomány, mint Magyarország fennállásának 
egyik leghatalmasabb feltétele, bekodifikálva Széchenyi 
által a magyar n e m z e t jövőjének élet- és törvényköny-
vébe. És e nagy ébresztés valóban idején jö t t és nagy 
okból következet tbe . Széchenyink nem csupán előrelátó, 
•ő próféta volt. A világ nagy szócsöve, a sajtó, tele van 
nap-napután hirdetésével annak, hogy szomszédunk, Né-
metország, e század végén, világot mozgató iparába és 
kereskedelmébe mily rengeteg — mi t ? — pénz t? —• 
•tudományt fektet bele, ugy, hogy ez által nemcsak a 
körülfekvő kisebb nemzeteket, hanem hatalmas verseny-
társai t is méltán gondolkodóba, sőt félelembe ejtette.5) 

A magyar nemzet fiainak, t. i f jú barátim, ilyen 
körülmények között, nem szabad semmiféle munkától 
tar tózkodni , annál kevésbé szabad idegenkedniök. A 
tu l tú r -nemze tek példája muta t ja , hogy az emberi 
munka minden ágába tudományt lehet befekte tni ; ez 
pedig, hogy szabad, nemes, intelligens emberekhez illő 
foglalkozás, az ugyhiszem csak világos ? ! Ám nem is 
tehet ik ezt, csak azok, kik tudományukkal uralkodnak. 
Azután, a keresztény czivilizáczió abc-éjéhez tar tozik 
t u d n i azt, hogy a keresztény vallás, visszaállitván az 
ember t a maga méltóságába, minden emberi munkában 
nem az anyagot, nem a pogány ha jdankor által meg-
bélyegzettnek tekinte t t osztályhoz vagy sorshoz való 
tartozást tekinti, hanem tekinti magát az emberi méltó-
ságot, és annak munká ja előtt t isztelettel haj t , és haj -
t a t fe je t mindenki által. 

Önök előtt, t. egyetemi polgárok és hallgatók, 
anny i tudományos út áll nyitva, a hányan csak vannak 
•önök. Mert hiszen a maga tudományát mindenki maga 
köteles megszerezni, a maga tudományos életpályáját 
m a g a köteles megalkotni magának. Ezt a kötelességet 
más nem teljesítheti helyet tünk. Olyan a tudomány 
min t a vallás. Az én vallásosságomat nem gyakorol-
ha t j a más senki. A tudomány szerzésében is minden-
kinek szakadatlan öncselekvéssel, folytonos önművelés-
sel kell tényezőnek lennie.6) Tudományos szellemre 
a, mai világban minden téren, minden életpályán nagy 
szükség van. Régi magyrar rossz vir tus volt, mint 
Petőf i mondá : „nem írni, nem olvasni", azután a vallás 
ügyét a papokra, a tudományt a tudós professzor 
urakra hagyni. Ma még a földmívelésbe is sok tudo-
mányt kell befektetni , máskülönben a tudománynyal 
-dolgozó nemzetek fiaival ki nem álljuk a versenyt. 

* 

Ámde, ki ne tudná, hogy mindezekhez, a tudo-
mányszereteten kívül, munkakedv is kell, aztán erő és 

5) Oncken Vilmos dr. giesseni professzor hosszú tanul-
mányban ismerteti (a Woche cz. folyóirat 1900. 22. füzetében) 
az angol és franczia riadalmat, melyet a tudományt befektető 
német munka feltartóztathatlan előnyomulása keltett Európának 
i é t legnagyobb iparos és kereskedő nemzetében. Czime a tanul-
mánynak : Die deutsche Arbeit im Kampf um den Weltmarkt. 
A franczia riadalom czime : „Le danger allemand". Megjelent 
1896-ban. Egy évre az angol után. 

b) Cicero az értelmi önmívelést igy irja le : Subacto 
ingenio opus est, ut agro non semel arató, sed novato et iterato, 
•quo meliores fetus possit et grandiores edere : subactio autem 
est usus, auditio, lectio, literae". Orat, II. 30. med. 

jóegészség. É s itt, t. barátim, elérkeztünk az egye-
temi élet, a főiskolai önmívelés kötelességének egy 
másik munkakörébe, a testedzés és szívnemesülés tágas 
mezejére, a hol magának a tudomány szeretetnek és 
munkakedvnek is gyökerei t kell felkeresnünk és 
ápolnunk. 

Mens sana in corpore sano. E p lélek ép testben. 
— Mit mondjak ehhez a fe jeze thez? Kevéssel egész 
életökre eleget, néhány szóval sokat akarok önöknek 
e tá rgyban szívökre kötni. Bölcs Salamon királynak 
nagy igaza van abban, midőn kimondá, hogy magában 
véve is, a közjóra nézve is, mennyire sokkal többet ér 
m©g e g y közönséges házőrző eb is, ha él, — a halott 
és tehetet len oroszlánnál. Melior est canis vivus leone 
mortuo.7) Egészségükre tehát mindenesetre gond juk 
legyen. Nem t i tok senki előtt, a ki az életet nyil t 
szemmel nézi, hogy Magyarországban a munkabíró 
emberkornak amúgy is alacsony átlagát nagy erő-
feszítéssel kell védeni a sülyedéstől, oly emésztő it t 
az élet. Már csak erre ~ való tekintetből is, hasz-
nál ják önök a testedzés természetes és művészi 
gyakorlata inak minden faját , idejök és tehetségök 
szerint, a szegények a kenyérkeresés munkájának 
mértékes berendezésével, a módosabbak a nemes 
sportok különféle nemeiben. E g y e t azonban soha ne 
feledjenek önök : azt, hogy bármily nagy szolgálatokat 
tesz is a test a léleknek, nem a test élteti a lelket, 
hanem megfordí tva, a lélek élteti a testet. Ebből a 
megdönthete t len élettani tényből kiindulva, nagy czélok-
kal és kötelességtudással körülbástyázott lelkierőt állít-
sanak önök a testedzés élére, ugy hogy még külső 
szórakozásaiknak sőt mulatságaiknak is lelkiéletöknek 
ideális szárnyalása ad jon színt és emelkedettséget. 
Tar t sák mindig szemök előtt Arany Jánosnak igazán 
aranyos példáját , a ki ezt mondja nekünk, gyöngynél 
becsesebb rövidséggel, a maga ifiuságáról : 

„Én nem mertem élni, mert élni akartam." 

Megmondja tüzetesebben is, hogyan cselekedte 
meg ezt ő. 

„Az ifjúság szép kertébe, úgymond, vaskorláton néztem át.u 

Ez a vaskorlát, t. i f jú barátim, ez a vaskorlát, 
megvall ja Arany János maga, nem volt más, mint az 
ő szilárd vallás-erkölcsi jelleme, melyet egyetlen fiának 
már akkor szivére kötött , midőn azt még térdein r in-
gatta, mondván : 

Majd ha látod, érzed, úgymond, a nyomort, 
Melyet a becsület vála hord ; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
M g a vétek irigységre készt 
S butának sorsa földi éden : 
Alljon a vallás a mérlegen ! 

Az igazi nagy emberek jel lemnagyságában, való-
ban, mindig karöltve fogják önök találni az istenfélel-
met a keresztény miveltség ideáljainak áldozatos kultu-
szával. A t i táni erejű Bismarck herczeg, kinek pillan-
tására egész világrész remeget t meg, nem szégyenlette, 
sőt önérzete büszkeségének tar to t ta azt, hogy ő és a 

7) Préd. 9, 4. 
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német nép istenfélő. „Wir Deutsehen, wir fürch ten 
Niemanden, nur Gott", mondá egyik beszédében. Eötvös 
József báró szintúgy, a X I X . század uralkodó eszméi-
ről irt nagykönyvében, azzal az ünnepélyes hódolat tal 
hajol t meg a keresztény vallás fensőbbsége előtt, hogy 
az, a szó tel jes értelmében, panaceája az összemberiség 
boldogságának. Mert, összegezve minden t : mindaz, a 
miben mi nem keresztény kortársainkat és az ókor 
összes népeit felülmúljuk, mindaz a kereszténységre 
vihető vissza. Az erkölcsi alapjaiban megrendül t európai 
társadalom remegve keresi az anarchia rémével szem-
ben, mely ma a fe jedelmeket gyilkolja, holnap, isme-
retes jelszava szerint „se Is ten se ur" , a többi urakra 
fog vadászni, — keresi a mentő erőt és oltalmazót. 
Ti, kortársak, nem lát já tok az egyedüllevő legfőbb ol-
ta lmazót? Eötvös József báró lát ta . . . . Isten, ós az 
•ő önalkotta szent vallása. 

Személyes érintkezéseikben ne elégedjenek meg 
önök az udvariasságnak mosolygó külső színével. 
Adjanak annak szeretet, szívesség és kölcsönös t isztelet 
által mély, nemes tar ta lmat és melegséget. Magas 
géniusz, az ország hgprimása, magasztos alkalommal 
f igyelmeztetet t az egységes szent korona egységes 
aranyabroncsa által je lképezet t egységes magyar hon-
fiúi szeretet nagy kötelességére.*) Tény t nemténynyé 
tenni nem lehetvén, vezérelje önöket szakadatlanul az 
a tudat , hogy nekünk, kik e szép hazában születtünk 
ós élünk, gondviseléses fe ladatunkul éppen az van 
jelenben kitűzve, hogy megmutassuk a világnak, meny-
nyi re tudunk mi. annyi faj , annyi nemzetiség és annyi-
féle valláshoz tartozva, a közös haza lángoló szerete-
tében, kölcsönös nagyrabecsüléssel ós önzetlen igazság-
érzettel, nemcsak megférni, hanem jólé tben és megelé-
gedettségben emelkedve élni. * 

Az ellentétek elkerülhetetlen küzdelmei közepet te 
ne fe ledjék önök soha, hogy a moderamen, a mérséklet 
és önuralom, valósággal valami isteni az emberben, 
mely a j ogtalan, nemtelen és meggondolat lan támadások 
sorsát előre megpecsételi, a nemes küzdelemben izzadok 
számára viszont szintén már előre odanyú j t j a Horácz 
kezével a siker koszorúját , mondván : 

„Vim temperatam dí quoque provehunt !" 

Es ezzel fejezem be én is beszédemet. 
* 

Egyetemünk nemeskeblü i f júsága! 

„Előtted a küzdés, előtted a pálya ; 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
Es tudod, az erő micsoda? — Akarat, 
Mely előbb vagy utóbb borostyánt arat." (Arany J.) 

Rector Magnificusunk vezetése alatt, ki a munka 
és fenkölt nyugalom embere, áldásos munkaidőnek 
megyünk elébe. 

A je len iskolai évet megnyi to t tnak nyilvánítom. 

*) 1900. aug. 15-én a magyar kereszténység kilenczszázados 
jubileumának esztergomi ünnepén mondott beszédben. (Religio-
Vallás LIX. évf. II. 14. sz.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

f 
Dr KESZLER FERENCZ, 

praelatus. 

A szatmári székeskáptatan fájdalmas szívvel tudatja 
kartársának 

Méltóságos és főtisztelendő 

Dr K E S Z L E R F E R E N C Z 
pápai praelatusnak, a székeskáptalan nagyprépostjának, szent 

Miklósról nevezett erchyi apátnak, általános püspöki helynöknek, a 
püspöki bittani intézet prodirektorának stb. 

élete 71., áldozópapságának 48. évében négyheti szenve-
dés és a szentségeknek ájtatos felvétele után f. hó 28-án 
történt elhunytát. 

Temetése folyó hó 30-án délután 1/24 órakor lesz, 
az engesztelő szentmise pedig október hó 1-én 9 órakor 
fog a székesegyházban az egek Urának bemutattatni. 

Szatmár, 1900. szeptember 29. 
AZ Ö. Y. F. N. 

T Á R C Z A . 
Dante é s művei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 

I r t a : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Ezek után maga Dante teszi fel a kérdéseket, még 
pedig olyanokat hoz szőnyegre, melyek az egész emberi-
séget érdeklik ; mindjárt meg is felel rájuk, természetesen 
alapos kutatás után. A bárom apostolhoz csatlakozik 
ugyanis Ádám, kinek ittléte indokolva van s tőle kér-
dezi : hány év telt el teremtetésétől Krisztus haláláig 
(születéseig), a mi által bármely századra nézve meghatá-
rozhatóvá tette az emberi nem életét a földön ; meddig 
volt a földi paradicsomban ; mi volt az ok, hogy Isten 
az első emberpárt a paradicsomból kitaszitotta ; mily 
nyelven beszéltek s hogyan keletkezett a nyelv ? — Mind 
oly kérdések, a melyekre való feleletadáson a tudósok 
százai és ezrei törték fejüket, a melyeknek megfejtését 
mindennél előbbrevalónak tartják ; s Dante oly feleletet 
ad, mely ha nem is egészen helyes, de legalább valószinű. 
— Nem mulaszthatja el azonban, hogy VIII. Bonifácz 
s egyéb „hűtlen sáfárok" ellen ki ne keljen szt. Péter 
szavaival; volt oka rá, de egy kis személyeskedés is nyil-
vánul e korholásban. 

Most érünk a tulajdonképeni ég bejáratához, a „pri-
mum mobilébbe, melynek lényegét Aristoteles szavaival 
iparkodik kifejteni: vOvds rónog, ovőé nevbv, ovâè %qó~ 
vos à6tïv ê^œ xov ovçavovu; érti ez alatt a vIJsqI ovqccvov

u 

czimü könyvében az első mozgót, melytől a mozgás ere-
detét átvitt, theologiai értelemben is Aristotelesszel igyek-
szik megmagyarázni: 'Ex xoiavtrjg &Qu àçxfjg i]Qrr\rca 6 
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ovçavbs xai (pv6ig.uv (Valóban ettől a ponttól indul ki 
az ég és a természet; érti alatta a mindenséget.) Dante 
csak annyiban változtat ezen a feltevésen vagy mond-
hatjuk elméleten, hogy a primum mobilét oly mozgónak 
veszi, mely közvetlenül Istentől nyeri a mozgási képes-
séget. 

Ez első mozgóból Dante egy vakitó fényt lát, az 
istenség fényét, melyet találóan hasonlított egy mathema-
tikai ponthoz, a mennyiben oszthatatlanságánál fogva 
végtelen kicsiny ponttal kellett érzékeltetnie, de a mely-
ből végtelen nagy fény árad ki. 

E pontot az angyalok kilencz serege veszi körül, 
három-három fő-rangfokozatban : Seraphim, Cherubim, 
Tbroni ; Dominationes, Virtutes, Pol estates; Principatus, 
Angeli és Archangeli]; dicséneket zengedeznek. Ezekkel 
kapcsolatban szól Dante az angyalok teremtéséről, tulaj-
donságaikról, bűnbeesésükről, állapotukról. Nagyon el 
van ragadtatva, de még inkább akkor, mikor az „Empy-
réuni"-ban, mely a görög rírí5í>" szótól vette eredetét 
(jiüp-tűz; égő szeretet,) Isten lakását pillantja meg. Ki-
mondhatatlan szép a táj ; tavaszi pompában minden ; 
aranyfolyók kígyóznak az üdvözültek e lakában, melyből 
időnként rubinszinű szikrák szállnak fel, majd visszatérnek 
medrükbe. Dante Beatrice felszóllitására, mint csecsemő, 
ki gyorsan kap az emlő után, mert „a szokottnál 
jóval később ébredett fel," megmossa szemeit a fényfolyó-
ban s meglátja az értelmi fényt: Aóyog-1, az Igét, kit az 
üdvözöltek most rózsa-alakban vesznek körül; körülöttük 
angyalok repülnek, kiknek 

„Arczuk, miként a tűz, oly lángban ége 
Szárnyaik aranyszin, testük oly fehér volt, 
Hogy semmise hozzá a hó fehére." 

jelezni akarván e tulajdonukkal szereteteket (tűz), váltós-
hatatlan ságukat (arany) s ártatlanságukat (fehér). 

Mialatt Dante e kép szemléletébe mélyed, Beatrice 
eltűnik mellőle, elfoglalja helyét a rózsafüzérben, s helyette 
egy szent öreg, szt. Bernard áll meg előtte. Ez felhívja 
figyelmét a boldogságos Szűzre, ki mennyei glóriával van 
környezve; s miután Dante nagy tisztelője volt Isten e 
legtisztább S Z Í V Ű leányának, egy kérő s dicsőítő imá-
val fordul hozzá, mely a maga nemében, mondhatni, 
páratlan. „Vergine madre, figlia del tuo Figlio" (Szűz 
anya, gyermekednek a leánya) igy kezdődik a fenséges 
hymnus, melynek minden sora művészileg kiállított egész ; 
érzelmekkel, gondolatokkal telve van. — Róla az Istenre 
fordítja szemeit a költő, de a ragyogást nem birja eí, — 
nyelve pedig a látottat kiféjezni nem tudja. Feltűnik 
előtte a Szentháromság ti tka: három nagyságra egyenlő, 
de különböző színű kör képében. Gyönyörrel kiált fel: 

0 luce eterna, che sola in te sidi 
Sola t' indendi ed a te intelletta 
Ed intendente te ami ed arridi. 

Oh ! örök fény ki önmagadban nyugszol 
Egyedül érted önmagad s átértetve 
S átértve szereted önmagadat 

ezzel az isteni személyek cselekedeteit jellemzi röviden. 
Majd a Fiu-isten megtestesülésének felséges titkát látja 
felderítve s miután dicsőséggel, fénynyel betelt úgy szive, 
mint lelke, megragadta magával ,1' amor que umove il 
sole, l'altre stelle" (a szeretet, mely mozgatja a földet, 
s a magas csillagokat) (Folytatjuk.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Titkári jelentés 

melyet f . é. szeptember hó 27-én, a Szent-László-Társulat 
közgyűlésén bemutatott dr Purt Iván. 

Nagyméltóságú Gróf, Elnök Ur ! 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Társulatunknak a legutóbbi közgyűlés — 1898, 
deczember 6 ika — óta kifejtett működéséről van szeren-
csém tiszteletteljesen a következő jelentésemet megtenni. 

Társulatunk fellendítésén, felvirágoztatásán munkál-
kodva, ha pezsgő életet akarunk a társulatba behozni, 
ha azt akarjuk, hogy a társulatnak hatása, befolyása 
legyen a népre annak lelki életére is, akkor a legfőbb 
eszköz a társulatot minél nagyobb körbeu terjeszteni 
széles e hazában, minél több tagot szerezni, és a társu-
latot községenkint szervezni. A társulatnak ezen uj szer-
vezése, u j alapokra való fektetése tette szükségessé a 
társulati alapszabályok módosítását, mely módosított alap-
szabályok a legutóbbi közgyűlésből a bibornok herczeg-
primás ur 0 Eminencziája és a nagyméltóságú m. k. bel-
ügyminister ur elé terjesztetvén, mind a két helyen a 
szabályszerű megerősitést megnyerték, és a mai közgyűlés 
egyik feladatát képezi ezen módosított alapszabályok 
kihirdetése, hogy azok ezentúl a társulatnak jövendő 
működésében zsinórmértékül szolgáljanak. 

Legfőbb és leglényegesebb ujitás az alapszabályok 
módosításánál az volt, hogy belevétettek az espereskerületi 
igazgató és a központi igazgató feladata. Az uj szervezet 
értelmében ugyanis minden egyes kath. hitközségben a 
Szent-László-Társulat tagjai helyi bizottságokká alakul-
nak, melyek, mint ilyenek a társulnt főczéljával ájtatosság! 
és kegyeleti czélokat összekötnek. A helyi bizottságok 
fölött áll az espereskerületi igazgató, ki az ő kerületében 
arról gondoskodik, hogy a helyi bizottságok minél buz-
góbban járjanak el feladatukban. Az egyes egyházmegyék 
központjában, a püspöki székhelyen vannak a központi 
igazgatók, kikhez az espereskerületi igazgatók a kerüle-
tükben begyült tagdijakat, a tagok névsorát és más a 
társulatot illető dolgokat beküldik. Az elnökség pedig a 
központi igazgatókkal áll folytonos összeköttetésben. Hogy 
a társulat igy egyházmegyénként szerveztessék, az elnök-
ség, azon kéréssel járultak a nm. püspöki kar egyes 
tagjaihoz, hogy a központi és esp. kerületi igazgatókat 
kinevezni méltóztassanak. Örömmel jelenthetem, hogy ma 
már kettő kivételével minden egyházmegyében a központi 
és esp. ker. igazgatók kineveztettek és magasztos műkö-
désűket megkezdették. Többen már a tagok névsorát is 
beküldötték, ugy hogy az annyira fontos és kívánatos 
törzskönynek az összeállítása is már a legközelebbi jövő-
bén kilátásba helyezhető. 

A pénzkezelés egyszerűsítése végett a módosított 
alapszabályokban az évi tagdíj 72 krról 1 frtra ill. 2 
koronára emeltetett, és ennek megfelelően az alapítótag-
sági dij 20 frtról 25 frtra illetőleg 50 koronára. 

Társulatunk az elmúlt esztendőben is lelkiismerete-
sen megfelelt feladatának, amecnyiben az eléje kitűzött 
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hármas czélt tehetségéhez képast megvalósítani iparko-
dott. E hármas czél, mint mindnyájan tud juk: 1. a pápa 
ő szentségét különösen jelen zaklatott állapotában segé-
lyezni, 2. a szűkölködő keleti bármely szertartású római 
katkolikusoknak, és ezek között kivált az ott letelepedett 
magyaroknak templomok vagy iskolák felállítására és 
fenntartására segítséget nyújtani és végre harmadszor 
hazánkban a szegényebb sorsú községekben egyházak és 
iskolák épitését vagy ezek fenntartását gyámolítani. 

Tehetségünkhez képest segélyeztük ő szentségét a 
római pápát, mert a legutóbbi közgyűlésben megszavazott 
3000 franc péterfillért buzgó pénztárosunk Krizsán Mi-
hály pápai kamarás ur őuga személyesen vitte el Bécsbe, 
és nyújtotta ott át a hódolati felirattal egyetemben Tal-
liani pápai nunczius úr ő nmgának ; a folyó év tavaszán 
pedig a nagy nemzeti zarándoklat alkalmából pedig bol-
dogult püspök elnökünk Rómában 1000 francot tett le 
ő szentsége lábai elé fiúi hódolatunk és törhetlen ragasz-
kodásunk jeléül. 

Megfeleltünk az elénk tűzött czél második pontjá-
nak is, amennyiben tekintélyes Összeggel 3000 forinttal, 
segítettük a keleti missziókat, folytonosan hangsúlyozván, 
hogy ott a magyarság érdekei is kellőleg szem előtt tar-
tassanak. 

A harmadik pontról sem feledkeztünk meg, a meny-
nyiben szeretett hazánkban templom vagy iskola építési 
czélokra szivesen adtunk azoknak, kik kellőképen felsze-
relt folyamodványainkkal támogatásért hozzánk fordultak. 
Karácsonykor pedig 700 forintot osztottunk ki az apáczák 
vezetése alatt levő iskolák között a szegény gyermekek 
felruházására. 

A központi igazgatóknak az egyes egyházmegyékben ; 
való felállítása igen czélszerűnek bizonyult már eddig is, j 
mert a mulc évben 3434 frt 79 kr, a folyó évben pedig j 
2524 forint 45 kr gyűlt be az általuk beküldött tagdijak 
és adományokból. 

Alapitványaink száma négygyei szaporodott. Dr Kohl , 
Medárd pápai praelatus és dr Nemes A. budavári apát-ple- j 
bános 100—100 forinttal, Horváth Pius kegyesrendi kor^ I 
mánytaaácsos és Janik Ferencz ügyvéd 25—25 forinttal 
alapító tagjaink sorába léptek. Gróf Zichy Nándor elnö-
künk ő nagyméltósága 100 forintot, Orczy Tekla báróné 
pedig 75 frtot adományozott a társulat czéljaira. 

Végrendeleteikben többen kisebb-nagyobb összeggel 
megemlékeztek társulatunkról. A kegyelet, melylyel ezért 
áldott emléküknek tartozunk, kötelességünkké teszi, hogy 
e helyen megörökítsük nevüket s átadjuk az utókornak, 
mely mindig hálásan fog emlékezni a jótevőkre. Névsze-
r int : Néhai Busies János 20 forintot, Volny kassai kano-
nok 50 frtot, Pásztor János 5 frtot, Sáry Mihály 4 frt 
81 krt, Winterhalter Antal kanonok 100 frtot, Braun 
Ferencz 46 frt 35 krt, Horváth János 10 frtot, Durdik 
Alajos nyitrai kanonok 180 frtot, Janikovics Alajos 100 
frtot, Schönheir és Rácz plébánosok 20 frtot, Oszeczky 
Jáno3 plébános 10 forintot, Spechtenbauser János plébá-
nos 100 forintot, Frick Ferencz plébános 100 forintot 
Szekeres János rozsnyói nagyprépost 50 frtot, Huszár 
Antal plébános 50 frtot és Almásy István plébános 9 frt 

87 krt, Paszlavszky Sándor szerencsi lelkész 7 frt 14 krt 
hagyományoztak a társulatnak. 

Szent László és sz. Erzsébet napján, mint a társulat 
védszentjeinek ünnepén nm. elnökség a bpesti IV. ker. 
ferenezrendiek templomában ünnepélyes szentmisét és 
prédikácziót mondatott. Az ájtatosságon a társulati tagok 
és a hivek nagy számmal vettek részt ; és a teljes búcsú 
áldásában is részesültek, kik ezen alkalommal a szentsé-
gekhez járultak. 

Gróf Zichy Nándor úr ő exeziáját 70-ik születése nap-
ján az elnökség feliratilag üdvözölte, mic az ünnepelt 
külön levélben köszönt meg. 

A keleten élő magyarok lelki szükségletéről is gon-
doskodott társulatunk a mennyiben nm. Hornstein Xavér 
bukaresti érsek urnák ez idei böjti körlevelét ft Pacha 
Ágoston csanádmegyei áldozópap által magyarra fordít-
tatta, és azt nyomtatásban a magyar hivek között ki-
osztatta. 

Végül felemlítem még, hogy a magyar katholicziz-
mus 900 éves jubiláris ünnepségein f. é. aug. hó 15-én 
Esztergomban társulatunkat nm. Gróf Zichy Nándor elnök, 
mélt. dr Városy Gyula pápai praelatus és ngs dr Balogh 
Sándor alelnök urak képviselték. Es evvel röviden, rész-
letesen beszámoltam társulatunk utóbbi működéséről. Ké-
rem a titkári jelentés tudomásul vételét. 

IRODALOM. 
— Magyar konvertiták. Életrajzi adatok. Gyüjté 

Hahnekamp György, győri székesegyházi kanonok stb. A 
ft. egyházi hatóság engedelmével. Budapest, 1900. 8-rét, 
264 lap, Stephaneum nyomása. Külföldön már régen ter-
jedelmes munkák jelentek meg konvertitákról, azonban, 
noha mindenütt más nemzetbeli konvetitákra is reflektál-
tak, mindössze alig harmincz magyar konvertitáról tesz-
nek említést Pedig a reformáczió óta nálunk is folyton 
tartott az üdvös ellenmozgalom. Szerző azért vállalkozott 
arra, hogy a rang, tudomány, állás vagy egyéb figyelem-
reméltó körülménynél fogva kiválóbb magyar konverti-
tákra vonatkozó adatokat röviden összeállítsa szent hitünk 
dicsőítésére. Eveken át folytatott kutatás eredményét tárja 
most a közönség elé ; hatszáznál több konvertitával ismer-
tet meg és pedig magyarral, vagy közbe idegennel, ki 
hazánkban lett katholikussá. Szerző éppen nem tart igényt 
arra, hogy munkáját tökéletesnek tartsák ; szerény kezde-
ményezésnek mondja ; mindazáltal könyve fölötte érde-
kes ; olvasása közben hazánk négyszázéves története vonul 
el szemeink előtt ; nem egy család e könyvből fogja meg-
tudni, kinek köszöni katholikus vallását. Megjegyzendő, 
hogy a munka a második keresztény millenium befejezése 
alkalmára jelent meg ajánlva a „Jó Pásztornak és a szep-
lőtelen Szüzanyának, ki egyedül győzedelmes minden 
eretnekség fölött". A Stephaneum nyomdában készült 
szép kiállítású munka ára csak 2 korona, (bérmentve 2 
kor. 20 fillér). Megrendeléseket elfogad a Szent-István-
Társulat könyvkereskedése. (Budapest, VIII., Szentkirályit 
utcza 28. sz.) 

— Éliane. Regény két kötetben. Irta Craven Ágostné. 
Fordította Hada István dr. A Családi Regénytár 7-ik 
és 8-ik kötete. Kiadja a Szent-István-Táreulat. Budapest. 
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Stephaneum, 1900 Egy-egy kötet ára diszes vászonkötés, 
ben egy korona. Craven ^.gostué az ujabb franczia ka-
tholikus szépirodalom egyik legkitűnőbb képviselője. 
Regényei kiváló alkotások — tekintsük akár a meseszö-
vés érdekességét, akár a szereplő jellemek finom árnya-
latait, akár a stílus előkelő szépségét, akár az elbeszélt 
történetek nemes irányát s az Írónőnek azokból felénk 
sugárzó mélyen vallásos, igazán katholikus világnézetét. 
E kitűnő Írónőnek egyik legérdekesebb regényét adta ki 
most a Szent-István-Társulat nagy reményekre jogosító 
ifjú vállalatában, a Családi Regénytárban. Eliane a czime 
a regénynek, a mely a franczia előkelő társaság köréből 
vette tárgyát, abból a körből, melyben még a nagyon is 
közel múltban bevett szokás volt, hogy a gyermekeik 
házasságát maguk a szülők intézik. Kiválasztják a fiu 
számára a menyasszonyt, a leány számára a vőlegényt a 
nélkül, hogy az illetők csak sejtenének is valamit. S ha 
a két család megegyezett: egy estélyen bemutatják egy-
másnak a fiatalokat s másnap megtörténik az eljegyzés. 
Limoges márkiné — egy különben keresztény szellemű, 
de hajthatatlan akaratú asszony — szintén hódolt kora és 
társasága divatjának. Leányát e szellemben nevelte s vele 
nem is volt semmi nehézsége. Mikor a leány tizennyolcz 
éves lőn, kijelölte neki a jövendő férjét, kit eddig ő 
sohasem látott. De a leány ezt egész természetesnek ta-
lálta, férjhez ment az ismeretlen férfiúhoz s boldog fele-
ség és családanya vált belőle. Limoges márkiné azt hitte, 
hogy fiával, Richard dal is igy lehet eljárni. Itt azonban 
akadályra talált. Richard az alig egy éve árvaságra jutott 
s most náluk tartózkodó Eliane unokatestvére iránt gyúlt 
szerelemre, holott anyja egy herczegkisasszouyt szánt 
neki. Az anya kijelenti, hogy soha beleegyezését nem 
adja Richard és Eliane házasságába. Richard, mint jó fiu, 
meghajol anyja előtt: anyja beleegyezése nélkül nem 
nősül meg; de viszont kimondja, hogy szive vonzalma 
nélkül sem vesz el senkit anyja kedvéért sem. Mesteri 
kézzel szövi most az írónő a mese fonalát. Richard útra 
kél. Limoges márkiné Élianet — a ki az egész dologról 
semmit sem tud, de a kinek a szive Richárdhoz vonzódik 
— mindenáron férjhez akarja adni, de hiába, Eliane nem 
megy térjhez. Richard Rómában egy tudóssal ismerkedik 
meg s az estéket nála tölti. A tudós naiv leányával is 
gyakrabban találkozik, bár iránta inkább részvétet mint 
szerelmet érez. A tudós meghal, Richard elmegy a leány-
hoz őt megvigasztalni; a leány rosszlelkü nagybátyja e 
miatt a leányt meggyanúsítja, mire Richard fölajánlja a 
leánynak kezét. Teljes lett most a szakadás Limoges 
márkiné és Richard között, ki fiatal feleségével Olaszor-
szágban maradt. Megható a regény végkifejlete. Hogyan 
találkozik Eliane Richard beteg feleségével s minő hősies 
önfeláldozással ápolja s menti meg a ragályos kórtól. De 
megható az is, mikor a fiatal asszony halála után maga 
Limoges márkiné, megbékülve fiával, fölajánlja neki Eliane 
kezét. A regényt Rada István dr fordította ügyesen, él-
vezhetően. A regényt — bár harmincz ívnél hosszabb — 
két kötetbe szorította aztáldozatke'sz Társulat s igy valóban 
mesés olcsó áron juthat a legényolvasó közönség e szép 
munkához. Eliane a Családi Regénytár 7-ik és 8-ik köte-
tét képezi. A megelőző hat kötet tartalma a következő: 
I—II. Montai Mária: Germaine eszménye. Fordította Spett 
Gyula. III. Cyprián : Utak az életbfn. IV. Lamiraudie : 
Filemon ezrede«. Fordította A. Vilma. V—VI. Eszter. 
Eredeti irányregény. Irta X . . . grófnő. Egy-egy kötet 
ára egy korona. 

— Irodalmi jelentés. Megjelent a következő munka : 
Flavius József ó-kori héber történetirónak, a galilaeai 
zsidó hadak főparancsnokának, a zsidó háborúról és Jeru-

zsálemnek Titus eaesar által ostrommal történt bevételéről irt 
hét könyve. Latinból fordította és kiadta dr Istóczy Győző. 

Flavius Józsefnek ezen, a legújabb korban feltűnő 
módon elhanyagolt remekműve, a mely ma, tizennyolcz 
évszázad leforgása után se vesztett érdekességéből sem-
mitse éa még ma is aktuális jelentőségű, — nem hiányoz-
hatik egy könyvtárból, köryvszekrényből és könyvtartó-
állványról sem. 

A harminczkét nyomtatott ivre és több mint ötszáz 
lapra terjedő egész munkának az ára hét korona, Postán 
megküldve 56 fillér postaköltséggel több. 

Kapható, illetve megrendelhető a fentnevezett for-
dító-kiadónál, (Budapest, X-, Tisztviselő-telep, Család-utcza 
30. sz.) és minden könyvkereskedésben. 

Budapest, 1900. 

V E G Y E S E K . 
-f- Rómából a berlini „Germania" tudósítója azt a 

figyelmeztetést közölte, hogy egyházunk fejének a pápá-
nak szentséges személye valamennyi uralkodó közt leg^ 
kevésbé van biztosítva esetleges merényletekkel szemben 
a belépti jegyek eddigi osztogatásának módja mellett, a 
mely szerint mindenki kaphat jegyet, a ki a dijat meg-
fizeti. Ez ellen okvetetlenül kell valamit tenni. 

— Nagyaránya megtérések vannak folyamatban 
szakadatlanul Angolországban. Igy legújabban Plymouth-
ban 6 hét alatt 5 anglikán segédlelkész tért át anglikán 
plébánosukkal együtt. Ha kutatja az ember, hogy mi 
okozza ezeket a megtéréseket, rájön, hogy Isten malasztja 
mellett a többi közt az, hogy az angol protestánsok na-
gyon komolyan tanulmányozzák a régi egyház történetét. 
Ennek vezetése mellett jönnek rá, bogy mostani hit-
vallásuk — vakmerő és szentségtelen újítás. 

— Az V. kath. nemzetközi tudományos kongresz-
SZUS fényes sikeréről tanúskodik a müncheni nuntius, 
Sambucetti érsek tette, a k i a kongresszus tiszteletére szept. 
26-án ebédet adott, melyre hivatalosak voltak a két 'eluök: 
Lapparent és báró Hertling, továbbá Landmann vallás-
és közoktatásügyi minister, Borscht polgármester, Denifle 
pápai allevéltáros, Toniolo tanár, Camara érsek, Mac 
Swiney, Baumgarten dr, Porsch dr, Grauert dr és rrgr 
Duchesne. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
szórói-szóra fogjuk közölhetni a nuntius latin beszédét, 
melyet a megnyitó ülésen mondott. 

— Innsbruckban 1640 óta kiépítetlenül állt az 
egyetemi templom két tornya Végre valahára ki fog 
épülni, jobbára magán adakozásból. Az osztrák kormány 
csak 35,000 koronát utalt ki. 

— Bécsben Ledocbovska Mária Terézia grófnő nov. 
20, 21 és 22 ik napjára rabszolgaság-elleni kongresszust 
hivott össze, mely Ausztriában az első ilynemű kongresz-
szus. Nálunk nemsokára a katholikusok rabszolgasága 
ellen fog majd kelleni kongresszusozni, ha igy haladunk. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület f. hó 2 án a 
Katholikus Kör palotájában választmányi ülést tartott. Az 
egyesület segitő alapjára ujabban adakoztak : a Szent-
István-Társulat 1000 kort, Samassa József egri érsek 
400 kort, Beidl Alajos praelátus 400 kort, Vinkler József 
nagyprépost 400 kort, Basics Antal kanonok 400 kort, 
Walter Antal kanonok 400 kort. Bogisich Mihály cz. 
püspök 400 koronát, Radnai Farkas kanonok 400 kort, 
Majláth Gusztáv gr. püspök 400 kort. Ezenfelül Samassa 
érsek ur 200, Majláth Gusztáv gr. püspök ur 100 koro-
nát adott az egyleti közlöny költségeire, az erdélyi püs-
pök ur ezenfelül még 100 koronát közvetlen segélyezésre. 

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

Budapest, 1900. 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 
Ö rVENKILENOZE 

Budapesten, október 6. 28. 

K DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
f f e 1 > I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

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 katholikus egyház és az emberiség czélja. — Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósítások. N y i t r a : Csippék Sándor kanonok keresztény magyar jubileumi szent beszéde. — M ü n c h e n : Sambucetti nuntius 

beszéde. — Tárcza. Dante és művei. — Irodalom. — Vegyesek. 

A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

— Ir ta : P . Denifle Suso Henrik sz. Domonkos r. atya 

Fordította: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

5, Most pedig k. hallgatóim, min tán a meg-
feszí te t t Is tenemberben e nagy t i tko t megvizs-
gáltuk s világos előt tünk a katholikus egyház-
nak e szava: Regnavi t a ligno Deus. VA kereszt-
ről uralkodik az Isten," hagyjuk el Kalvaria hegyét , 
s menjünk lélekben a pogány világ egykori fő-
városába, azaz most már a kereszténység fővá-
rosába. Angyalvárát jobbfelől e lhagyjuk és sz. 
Péter t e re felé haladunk. I t t egy vörös gráni tból 
készült méltóságteljes diszoszlop van, mely már 
Caligula és Nero római császárok idejében is 
mai helyétől nem messze ál lot t . Az obeliszk 
csúcsát kereszt ékiti, mely magában foglalja 
azon szent fiának egy kis részét, melyen az Is ten-
ember vá l to t t meg minket . A diszoszlop alzatán 
ezen fölírást olvashat juk : Christus vincit , Christus 
régnât , Christus impera t , Krisztus gyöz, Krisztus 
kormányoz, Krisztus uralkodik. És szivünk meg-
lágyul, szemünk megnedvesedik és lelkünk vissza-
száll az elmúlt időkbe. E helyen volt egykor 

azon borzasztó já tékok színhelye, melyeket az 
első keresztény-üldözések a lkalmával üanepel tek 
Nero császár idejében. A nerói ke r t eke t e hely 
körül, mely akkor fu tópá lya vala, azon időkben 
a sötétség beál l tával ugy vi lágí to t ták meg, hogy 
a karókhoz kö tö t t és szurokkal bekent keresz-
tény vé r t anuka t megége t t ék ; másokat keresztre 
feszítettek, i smét másokat — miután ál la tbőrbe 
bu j t a t t ák — a kutyák szétmarczangolták.*) — 
És most? Igen, most e helyen Krisztus keresztje 
hirdet i győzelmét ellenségei fölött , e kereszte t 
imádják az egész földön s lábainál összezúza-
t o t t a népek ós hata lmasok minden dühe, és min-
den századokon keresztül messze hangzik m o s t : 
Christus vincit, Christus régnât , Christus impe-
rat, Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisz-
tus uralkodik ! — Vájjon könnyen ment ez? Tiz 
üldözés és háromszáz esztendős küzdelem után a 
kereszt vallása ime a világuralkodó t r ó n j á r a l ép ! 
Nem csodálatos ez? A keresztnek győzni kellet t , 
nem csak akkor, midőn a római birodalom erőt-
lenségében tönkrement , hanem, midőn az a k k o r 
ismert világ tudományának legfőbb magasla tán 
ál lot t ós Rómáé volt a világuralom, a földön 
pedig minden hata lom egyetlen kézben összpon-
tosult. Krisztusnak mindenekfölött kell uralkodnia.2) 

1 ) V. ö. Reber, die Ru inen R o m s 309. o. 
2) V. ö. Hettinger, Apologie des Chr i s t en thums Í , 

2. 378. o. 
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Ez azon gondolat, melyet a sz. Péter- tér i kereszt 
szemlélése kelt bennünk s melyet minden kereszt 
eszünkbe ju t t a t . „0 kereszt, — igy kiált fel e 
gondolatnál egy nagy szellem, — te győztél! A 
világegyetem és büszke urai a la t tvalóid; lát lak 
már a czézárok homlokán tündökölni és koro-
ná ika t ragyogásoddal felülmúlni; látlak a római 
sasok felett a hadseregek előt t lebegni, mer t 
hiszen te adsz majd nekik győzelmet; senatus 
-és nép téged imádnak ; mindnyájan dicsőségük-
nek t a r t j ák , majd hogy téged, a királyok kirá-
lyának diadalmaskodó zászlaját, kövessenek. Meny-
nyei befolyásod nemsokára a legédesebb jó té t 
lesz a [barbár iga alat t sóhajtozó népnek, és a 
vad erkölcsöket megszelidíted, bogy a meg-
hasonlott és ellenséges törzseket tes tvérnéppé 
egyesítsd.3) 

De igaz ez, k. hal lgatóim, s vájjon az egész 
t i t k o t vizsgáltuk már a megfeszí te t t Is tenember-
ben? Tudjuk most, hogy kicsoda Jézus Krisztus 
nekünk, s mit aka r t ő a vi lágban? Befejezésül 
még igyekezzünk bensőbb összefüggést fölfedezni 
közötte és közöttünk. 

Csak egy, természetfölötti világrend van, ezt 
már bebizonyí tot tuk ; jelen á l lapotunk csupán 
előkészület annak a mennyekben tör ténő örök 
megvalósulására. Ezen megvalósulásnak, mely 
Isten boldogító szinről-szinre lá tásában áll, — 
végrehaj tó oka Krisztus szent embersége, nem 
•ugyan a maga erejéből, hanem Istennel való 
személyes egyesülése által, melynél fogva ennek 
erejében részesül.4) Isten mindig első oka üdvös-
ségünknek; de hogy másokkal is közölje, Krisz-
tusnak szent emberi te rmészeté t használja fel, 
min t vele egy személyben egyesült eszközt. 
Ez az igazság nem szorul bővebb bizonyításra, 
mivel az egész harmadik pon t ezzel foglalkozott . 
Ha mar most a jelen élet csak előkészítés a 
jövőre s ha csupán annyiban van értéke, ameny-
nyiben a természetfölöt t i végczélra, Isten látá-
sára irányul ; ha továbbá sz. Leo szavai szerint .5) 
Krisztusnak szent emberisége az egyedüli u t az 
egész Krisztushoz és az Istenséghez csak a tes t 
közvetítésével ju tunk el : nem kell-e vájjon már 
most, s az előkészületnek földjén részt vennünk 
Krisztusnak sz. emberiségében és szent testében, 

egykor majd annál tökéletesebbek legyünk 

3) Ravignan, Konferenz: Kampf des Evangeliums. 
4) Sz. Tamás q. 29. de verit. a. 4. ad 4. 
5) Epist. 59. lá 'd Schäzler id. h. 83. 1. 

Is tennek tiszta, üdvözítő látása ál tal? Minden-
eset re ; s ezen szükségességnek tökéletesen meg-
felelt Jézus Krisztus a legméltóságosabb oltdriszent-
ségben. Ha Isten megtestesülése ál tal az emberi 
társadalom tag jává lett , ugy az oltáriszentség 
vétele ál tal bizonyára mi is á tvál tozunk és részt-
veszünk isteni természetében. Valóban, hogy az 
is tenség már i t t a földön elérhető legyen a tes t 
szine alat t , semmi sem volt erre alkalmasabb, 
min t ezen is teni eledel, (a szent áldozás.) I t t e 
földön még nem vagyunk tökéletesek, de idban 
vagyunk a tökéletesség felé s következőleg az 
Is tenemberben való részesülés sem lehet tökéle-
tes és az ol táriszentség is csupán előkészités a 
tökéletességre. „Egy napon — mondja sz. Ágos-
ton 6) -— nem lesz már oltáriszentségünk — 
magá t az örök Igét fogjuk akkor már látni, hal-
lani és élvezni. Eletünk olyan lesz, min t az 
angyaloké, s egyedül az örök Igével te lünk el!" 
Azért kétféle e szentség, hogy elégséges legyen 
a c z é l r a : valóságos és előkép. Valóságos, mer t való-
ságosan és lényegesen magában foglalja Meg-
vál tónknak t e s t é t és véré t ; előkép, m e r t a 
tökéletes valóság, az isteni Igének örök üdvözítő 
élvezése, melyre Jézus Krisztus kereszthalála 
ál tal újból jogot szerzett nekünk, i t t e földön 
csak előkészületben s az ol táriszentség mintegy 
csirában van. 

A tökéletesen leleplezett valóság, minden 
kívánságunknak s vágyainknak teljesülése az örök-
kévalóság azon nap já ra van föntar tva , midőn 
eledelünk maga az Ige lesz fényének teljes 
ragyogásában, ós i talunk azon bor, melyről Jézus 
Krisztus egykor azt mondta 7), hogy velünk issza 
majd , m in t u j i t a l t a ty jának országában s a mely 
nem egyéb, min t magának az Istennek lényege, 
melyet folyvást élvezve magunkba felveszünk, 
hogy igy egyszersmind áthasonuljunk. Ez szent 
Tamás 8) azon szavának értelme, hogy az oltári-
szentség előképe Isten bírásának és élvezésének 
a mennyei hazánkban. — A kereszténységnek 
t iszta t i t ka i ! Mily mocsoktalanoknak kell len-
nünk, hogy t i t eke t megértsünk, ós mely igazsá-
gokat fedeztek t i föl az előtt, ki mólyen belétek 
ha to l s aki kifejezésre ju t t a t benneteket életé-
ben a keresztény kötelességek t iszta gyakorlása 
á l ta l ! Az ember és az egész emberiség tör téne-

6) Serm. 5. 7. Nro 7. és Landriot, S. Eucharistie 
p. 297. tt. 

7) Máthé 26. 29. 
8) 3. p. q. 73. a. 4. 



RELIGIO. 24t 

tével együt t nem ta lány többé az ilyen előtt , 
hanem minden t iszta és világos, mer t t i vagy-
tok azok, kik az embernek a helyes mér téke t 
nyú j t j á tok az emberiség tényleges á l lapotának s 
a népek te t te inek és sorsának megítélésénél. 
Sőt a legnagyobb bajok és szerencsétlenségek 
látása, melyek ugy egyeseket, min t egész népe-
ket fenyegetnek, sem hozza ki az olyan ember t 
t iszta lelki-nyugalmából, mer t e szent t i tkok azt 
mondják neki, hogy e világ csak á tmene t azon 
természetfölöt t i boldogsághoz, melyet Jézus Krisz-
tus, a t e r emtmények elsőszülöttje, kereszthalála 
ál tal szerzett vissza nekünk s a melyre való 
t ek in t e t t e l vezettet ik ezen világ, hogy legyen 
Egy, ki i t t uralkodik s kire minden t ek in t e t 
i rányul napkele t tő l napnyuga t ig , a mindenség kez-
detétől ennek végéig, Jézus Krisztus. 

(Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodiíikaczió. 

(Codex Theodoäianus). 

Irta: dr Bosólcy Alajos. 
IV. 

Most kutassuk azt a befolyást, melyet az uralkodóvá 
vált keresztény vallás a világi jogra gyakorol, de kitűzött 
feladatunkhoz képe>t csak abban a keret és terjedelem-
ben, melyet a codex Theodosianus elénk tár. Evvel az ér-
dekes kérdéssel már Troplong foglalkozott ily czimű munká-
jában : „De l'ii fluence du Christianisme sur le droit civil 
des Romains, Paris 1844;" igy az ő fejtegetései egyrészről 
szélesebb körben mozognak, mert ő Justinianusig s a kö-
zépkor küszöbéig megyen, másrészről szűkebb körben, 
mert megelégszik a kereszténység befolyásának vázolásá-
val, melyet az a magánjogra g y a k o r o l t , h o l o t t mi, ha-
csak röviden az összes világi jognak átalakulását kíván-
juk feltüntetni. 

Mig Hugo nézete szerint a kereszténység nem gya-
korolt a római jogra akkora befolyást, mint a mit várni 
lehetett volna, addig Montesquieu nem haboz kimondani, 
hogy a kereszténység igenis rányomta az egész világi jogra 
a maga bélyegét, mert a keresztény császárság szakadat-
lan érintkezésbe lépett a papsággal s a codex Theodosia-
nus is mi egyéb, mint a keresztény római császárok ren-
deleteinek gyűjteménye. De vannak, a kik Montesquieunél 
is tovább mennek és a római törvényekben nyilatkozó 
bölcseséget isteni sugallatnak tulajdonít ják,2) a pogány 
jogtudósokból pedig, kik a pogány császárok tanácsadói 

Troplong müvét a nemrég elhalt dr Nogáll János ismertette 
a Religio és Nevelés függelékét képező Egyházi Literatúrai Lap 
1844. évfolyamának 11—14. számaiban. Az a példány, melyet én 
használtam, a 13. kiadás és 1868. évben jelent meg. 

2) Már sz. Ágoston mondá : „Leges Romanorum divinitus per 
ora principum emenarunt." 

valának, » keresztények Istenének szolgáit s az egyház 
világi hatalmának előkészítőit látják, és Baldus szerint 
már a praetorok edictumában a Szentlélek szólalt meg . 3 ) 

Annyi bizonyos, hogy számos a kódexben álló con-
stitutiókban foglalt elv és határozmány utóbb különféle 
zsinatok végzeményeibe, az egyházjogi irók gyűjtemé-
nyeibe (pl. Ivo, Gratian Decretumába, a Capitula Angil-
ramni), sőt pápai ügylevelekbe ment át ,4) mi által ezek 
a constitutiók valóságos leges canonisatae jellegét öltöt-
ték magokra oly időben; midőn maga a kódex már rég 
megszűnt tételes érvényű polgári törvényvkönyv lenni. 

Vannak ugyan irók, kik merőben tagadják, hogy a 
kereszténység a világi jognak átalakításába lényegesen 
befolyt volna, mert, igy vélekednek, azok a humánusabb 
eszmék a stoicismus elterjedése következtében már akkor 
hódítottak a rómaiak között, midőn a pogány vallás ural-
kodása tetőpontján állott, a kereszténység pedig még föl 
sem tűnt, vagy még bölcső korát élte és ennélfogva 
alkalma sem lehetett a saját magasztos eszméit a római 
társadalomra reá kényszeríteni. Azonban ezek az irók 
feledik, hogy a pogány bölcsészet, ha voltak is, a keresz-
ténytan által sem reprobálható egynémely magasztos 
elvei két nagy fogyatkozásban szenvedtek kétségtelenül, 
u. m. először abban, hogy a pogány bölcsészet érzéketlen 
maradt az emberisék bajai iránt, magába vonult a puszta 
szemlélődés szük körébe és csupán az értelmiséget fog-
lalkoztatta, vagy helyesebben mondva szórakoztatta, má-
sodszor abban, hogy soha sem kisérlette meg erélyesen, 
bátran és öntudatosan az egész társadalom reformálását» 
a romlottság és embertelenség állapotából való kiragadá-
sát, holott a kereszténység az általános testvériséget pro-
klamálta, erre fektetvén a maga gyönyörű erkölcstanát a 
felebaráti szeretetről, az emberek egyenlőségéről, a máso-
kon való önzetlen segítés szakadatlan gyakorlásáról és 
nem is érte be, miként a pogány bölcsészet, az emberi 
tökéletesbedés töredékes elemeinek csupán taglalásával, 
hanem teljesen a magok egészében tárta fel annak elveit 
az összes emberiség előtt, s közvetlenül meg is valósí-
totta azokat a társadalom minden rétegeiben. A keresz-
ténység megjelenése nem egyszerű fejlődési stadium, hanem 
maga a megtestesült tökéletesség volt, nemcsak mennyi-
ségileg, hanem minőségileg is összehasonlíthatatlanul töb-
bet nyújtott az emberiségnek, mint a pogány bölcsészet. 
Nagyon természetesen, mert ugyan miféle emberi lángész 
volt volna képes a keresztény tanban megnyilatkozott 
isteni bölcseséget fölülmúlni? Ha valaminek, ugy a ke-
resztény szellemnek kellett igazsága által hatnia, és hogy 
valóban is hatott, mutatja a kereszténységnek bámulatosan 
gyors elterjedése. Időszámításunk második századában az 
u j vallás hivei már helyet foglalnak a senatusban, betöl-
tik a légiókat és győzelmeket vivnak ki a római biroda-
lom számára, melyeket még a pogány császárok is elis-
merni kénytelenek. Számuk szaporodtával növekedik ön-
bizalmuk is, ugy hogy nemcsak erényeikkel, hanem már 
könyvekkel is védekeznek, melyeket egyenesen a császár-
hoz intéznek. Es ezeket a védiratokat ékesszólásuk és 

3) Troplong id. m. 11. lap. 
i) Miként ezt Haenel a kódex szövegét kisérő számos jegyze-

' teiben bizonyítja. 
27* 
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tudományuk által tündöklő férfiak ir ják, egy sz. Justin, 
-a plátói tanokban növekedett tudós, egy Athenagoras, kit 
keresztény bölcsész czimével tisztelnek meg kortársai, 
Meliton sardiai, Theophilus antiochiai, Appolinaris hiera-
polisi püspökök, egy Tatianus, ki sz. Just in tanítványa 
"volt, egy sz. Irenaeus lyoni püspök, egy Appolonius 
római senator, ki az egész senatus szine előtt vallotta 
hitét, alexandriai Kelemen, végre a hires Tertullianus, 
•egy született pogány, utóbb pedig a keresztények Tacitusa. 

Hihető-e, hogy a védiratok lángoló szavai, a vérta-
nuk bizonyságtétele által támogatva, nyom nélkül elhang-
zottak volna? Hihető-e, hogy a tiltakozó szózatok, melyek 
egyszerre a római birodalom minden tartományából, sőt 
magából a főváros kebeléből, a legfőbb politikai testü-
letből előtörtek, ne lépték volna át a stoicismus küszö-
b é t ? ezek a szózatok, melyek a leghatározottabban enybí 
tették a rendeletek szigorát? Tudjuk, hogy bizonyos 
idöközökbeü, a midőn a keresztények üldözése szünetelt, 
a kereszténység még a trónhoz is férkőzöt t ; Septimius 
•császár idősebb fiának nevelését a keresztény Proculusra 
bízta; Alexander Severus császár egy csaknem keresztény 
anyának fia, Ábrahám és Orpheus mellett Jézus Krisztust 
imádta és szüntelenül ajkain hordta ezt az evangeliumi 
jelmondatot : „ne tedd másokkal, mit nem akarnál, hogy 
veled is mások tegyenek" s nemcsak palotájának homlok-
zatára, hanem a középületek falaira is felíratta. Két század 
sem mult el Krisztus halála óta és vallása már is ugy 
lépett fel a pogány társadalomban, mint a bölcsesség leg-
tisztább elveinek foglalatja. Tiszta lehetetlenség tehát, 
hogy a kereszténység, melyet a társadalom már minden 
pórusaiba befogadott volt, ne gyakorolt volna, még pedig 
minden addiginál hathatósabb befolyást ugyanennek a 
társadalomnak és intézményeinek gyökeres átalakítására. 5) 

De kell-e vájjon erősebb bizonyíték, mint maga ezen 
theodosiusi törvénykönyv? A császárok, Jul ianus rövid 
uralkodását leszámítva, mind a kereszténység védői-, tanai-
nak követői- és terjesztői s azoknak szellemében uralkodó 
fejedelmekként muta t ják be magukat a kódexben meg-
őrzött rendeleteikben. N. Konstantin t rónraléptekor épen-
séggel tüntetésszerűen hirdette, hogy a kereszténységre 
támaszkodik, a püspökök pedig, kikkel folytonosan érint-
kezett, ugyancsak segédkeztek neki a keresztény szellem 
és felfogás érvényre jut tatása körül. Egy csapással persze 
N. Konstantin sem volt képes a fennálló intézményeket 
legott teljesen és gyökeresen átalakítani, mert hiszen a 
b rodalom lakossága még félig pogány volt, sokat 
reformált ugyan, de nivellálni még nem birta az egész 
társadalmat. Reformjaihoz is előbb még elő kellett készi-
te ai a talaj t azáltal, hogy mindenekelőtt az emberek szivét 
igyekezett megváltoztatni, hogy az új tanok befogadására 
hajlandóvá tegye, mert sikert észszerűen csak akkor vár-
hatott, ha az u j eszmék a tényleges viszonyokkal össz-
hangzásban állottak. 

Három évvel a hires milanói edictum kibocsátása 
után N. Konstantin törvényt hoz, melyben kimondja, 
hogy a szigorú jognak a méltányossággal való kiegyenlíté-
sét egyedál és kizárólag magának (illetőleg a császárnak) 

5) Troplong id. m. 58-60, 85—109. 11. 

tartja fenn.6) Ezentúl a méltányosság directivája vörös 
fonalként végig vonul az összes keresztény római császá-
rok törvényhozásában és ez a méltányosság, mely a ker. 
felebaráti szereteten sarkallott , sokkal többet jelentett , 
mint pogány rómaiak bona fidese és aequitasa, mert mig 
ez utóbbi csak ötletszerűen és kivételesen enyhítette a 
szigorú jognak ridegségét, addig a keresztény római 
császárok méltányossága szabály, általános uralkodói irány-
elv. jogfejlesztő, a humanitast terjesztő, az emberek közötti 
egyenlőség tudatát előmozdító és megszilárdító tényező, 
valóságos kulturális vivmány volt, melyhez még a pogány 
reakezió sem mert hozzányúlni.7) s melyet utóbb Just ini-
anus császár és törvénykönyvének a törvényekről és csá-
szári constitutiókról szóló czimében a legelső helyre érde-
mesített . 8) Mostantól tehát a kereszténység volt egyedüli 
rugója a nagy társadalmi javításoknak, a jogintézmények 
reformjának. 

Hogy szemlénket könnyebben áttekinthetővé tegyük, 
némi rendet akarunk követni amaz intézkedések felsoro-
lásában, a melyeknél a keresztény felfogás kétségen kivül 
felismerhető. (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nyitra. Csippék Sándor kanonok keresztény magyar 

jubileumi szent beszéde .*) 

„Nem cselekedett igy semmi más nemzettel." 
147. zsolt. 9. v. 

A magyar kath. egyház és királyság megalapításá-
nak kilenczszázéves dicsősége és hanyatlása, öröme és 
bánata, reménye és csalódása feltárul lelki szemeim előtt, 
midőn arra vállalkozom, hogy ünneplő szózatom lelkesítse 
és üdvös elhatározásokra buzdítsa városunk — melyben, 
a hagyomány szerint, e magasztos események hőse, sz. 
István király ősrégi káptalanunk tagjaival aj tatoskodott 
— és kies vidéke azon katholikusait , kik körmenetileg e 
sz. kegyhelyre zarándokoltak, hogy a bold. sz. Szűznek 
ezen fenséges képmása előtt térdre borulva, anyai kegyes 
közbenjárása által felajánlják Istennek sziveik mindazon 
kegyeletes és j ámbor érzelmeit, melyeket e nagyszerű 
tények hálás emlékezete fakaszt s melyekkel kath. vallá-
sunk és hazánk dicsőséges felvirágzását a jövő évszáza-
dokra is kiérdemelni reménylünk. 

Azon számtalan dicsbeszéd és szónoklatból, valamiut 
az újságok czikkeiből is, melyek e kilenczszázéves jubi-
leum megünneplése alkalmából, széles e hazában, mon-
dattak és írattak, ismeretesek azon tények, hogy sz. István 
első királyunk a magyar nemzetnek a katholikus világ-
esaládba való fölvételét II. Szilveszter római pápától kérte 
és el is nyerte ; valamint azon államalkotási ténye is, 

6) A codex I. könyve 2. czime 3. törvény. 
7) A bithagyó Julianus császárnak a kódexbe is felvett con-

stitutói között egy sincs, mely Konstantin szabályát megdönteni 
próbálta volna. 

8) Y. ö. a Cod. Justin. 1. könyv 14. czimének 1. törvényét. 
*) A magyar kath. egyház és a magyar királyság kilencz-

százéves jubileumából nyitrai ünnepén, szept. 8-án mondotta el a 
nyitrai boldogasszonyhegyi kegyhely templomában. Magas szárnya-
lása és mélyreható erős fogása által tűnik ki. 
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.hogy az ugyanazon pápától ajándékozott sz. koronával a 
magyar királyságot megalapítá; s azért, nehogy t. hall-
gatóimat ez ismeretes t én jek ismétlésével untassam: be-
szédem tárgyát inkább azon irányban kell keresnem, mely 
egyrészt e magasztos ünneplés fontosságának megfelel ; 
másrészt pedig reánk, élőkre nézve, a történelmi tények 
puszta elbeszélésénél sokkal üdvösebb és szükségesebb is ; 
mert nekünk, kik ezen ünneplés által a multat dicsőíteni 
és mintegy megszentelni akarunk, egyszersmint köteles-
ségünk e kimagasló kettős történelmi tényt, mely leg-
szentebb javaink : kath. vallásunk és nemzeti létünk alapja, 
a jelenre való kihatásában mérlegelni ; sőt jövőjét is férfias 
hitvallásos önzetlen hazaszeretettel biztosítani. 

Hogy pedig az ünnepelt magsztos tények a jelenre 
való kihatását mérlegelhessük, a kilenczszázéves multat a 
jelennel össze kell hasonlítanunk és kutatnunk, minők vol* 
tsk hajdan s milyenek jelenleg a kath. vallás behozata-
lának és a magyar királyság megalapításának eredményei. 
E parhuzam és összehasonlítás gyakorlati fontossága^: a 
szives érdeklődés és figyelem legbiztosabb záloga. 

I. Vallási tekintetben három főszempont kell, hogy 
felköltse ßgyelmiinket ; mert a kath. vallás elfogadása által 
nem csak a magyar királyság iktattatott az európai álla-
mok sorába s fennállása, valamint függetlensége és kul-
turája biztosíttatott ; hanem maga az egyed is oly meg-
becsülhetetlen lelki javakban reszesült, melyek habár egy 
forrásból erednek, három főtárgyra osztályozhatók. 

A kath. egyházba való belépés által őseink minde-
nekelőtt a hitvallás kegyelmében részesültek, melyet telje-
síteni annál könnyebb volt, mert sz. István egész élete és 
országlása a kath. hitigazságok szakadatlan beigazolását 
és gyakorlati megvalósítását képezte és nemzete előtt a 
tökéletesség utánzásra méltó példányképét feltüntette. 

A hitvallás alatt nemcsak bevallását értem annak, 
hogy katholikusok vagyunk : de főleg a kath. ember azon 
szakadatlan törekvését, hogy szelleme minden gondolatával 
szive minden érzelmével és cselekedetei összeségével csak 
azt óhajt ja és akarja, mit katholikus hite parancsol és 
tanácsol; mert a hitvallás lényege az Isten sz. akaratá-
nak teljesítésében és az ez által elnyerendő megszentelés 
és örök boldogságban foglaltatik. 

E tekintetben, sajnos, nem álljuk meg az összeha-
sonlítást buzgó őseinkkel; mert gondolataink, érzelmeink 
s főleg cselekedeteink sokszor olyanok, hogy nem valla-
nak katholikus voltunkra és számunkra csakis a puszta 
elnevezést hagyják meg ; pedig nem az elnevezés szentel 
meg; nem a név boldogí t ; hanem az elnevezésnek meg-
felelő benső és külső hitélet. 

Utánozzuk azért buzgó őseinket s ragadjunk meg 
bátor szívvel minden alkalmat, mely sz. hitünk bevallását 
követeli és soha se feszélyezzen bennünket bármily mel-
léktekintet, midőn arról van szó, hogy sz. hitünk mel-
lett, szóval és tettel, tanúbizonyságot tegyünk. 

A magán vagy közéletben ; baráti kör avagy hiva-
tásos ténykedésben ; társadalmi vagy politikai jogaink és 
kötelmeink gyakorlásában; szóval az élet összes vonat-
kozásaiban mindig sz. hitünk tanai szerint élni és visel-
kedni tartozunk. 

A kit a nagyok kegyének elnyerése ; anyagi érde-
kének biztosítása; gyorsabb előmenetel; szenvedélyeinek 
kielégítése ; kath. hitének és az általa parancsolt kötelmek 
elhanyagolása vagy elárulására bir : az nemcsak hogy 
nem katholikus, de társadalmi tisztessége sem kifogástalan. 

A második szempont, mely a rnult és jelen között 
szorgos összehasonlítást követel : a vallásosságból folyó 
tisztelete Annak, ki anyai közvetítésének köszönhetjük, 
hogy katholikusok vagyunk és magyarok maradtunk; 
mert hathatós segedelme nélkül régen elpusztultunk és 
azon sorsra jutot tunk volna, mint a népvándorlás többi 
nepei és nemzetei. 

A katholikus hit kiváltságos és boldogító titka, hogy 
szűz Máriát a legbensőbb tisztelet, szeretet és hódolatra 
érdemesíti ; mert Mária a mennyei Atyának kiválasztott 
leánya; a Fiú Istennek valóságos a n y j a ; a Szentléleknek 
legtisztább jegyese és édes mindnyájunk irgalmas közben-
járója és oltalmazója. 

Állításomat, hogy a bold. Szűz közvetítésének kö-
szönhetjük, hogy katholikusok vagyunk és a magyar név 
tisztelt és becsült a nemzetek között : könnyen bizonyítha-
tom be. 

A hála legtermészetesebb folyománya a vett jótéte-
ménynek olyannyira, hogy még az állat is ragaszkodik 
ahhoz, kinek jóságát tapasztalta. Ha már most sz. István 
és őseink érzelmeit és tetteit vizsgáljuk, mit tapasztalunk ? 

A megkoronázás után első tette a nagy királynak, 
hogy Székesfehérvárott a bold. Szűz tiszteletére nagy-
szerű bazilikát épített, hogy abban koronáztassanak és 
örök nyugalomra helyeztessenek a magyar királyok ; 
ugyanazon sz. Szűz tiszteletére számtalan kolostort, kór-
házat és menhelyet, a bel és külföldön emel; tiszteletét 
nemcsak személyesen, a legbuzgóbban gyakorolja, hanem 
terjeszti is és őt nemcsak a magyarok Nagyasszonyának 
és Patrónájának nevezni rendeli, hanem körülvéve az 
ország püspökei és nagyjaitól egész országát anyai párt-
fogásába felajánlja ! Szent István fia, Imre herczeg, a 
bold. Szűz képe előtt örök szüzességet fogad ; az ország 
főurai tiszteletére templomokat és szobrokat emelnek ; a 
harczosok sz. képével díszítik kardjaik markolatát és a 
zászlókon az ő sz. képe ragyog; az anyák csecsemőiket 
mindenek előtt sz. nevének kimondására tanítják, nincsen 
palota, nemesi kúria, vagy szegény viskó, mely sz. képé-
vel ne ékeskednék; szóval: az egész magyarság rajong 
érette és versenyez tiszteletében ! 

Elképzelhető volna-e ezen általános rajongás és tisz-
telet, ha a sz. király és őseink nem lettek volna meg-
győződve, hogy a bold. Szűz közbenjárásának köszönhet-
ték megtérésüket, a magyar királyság megalapítását és a 
magyar nemzetnek a nyugat czivilizácziója és kulturájába 
való bevezetését ? . . . 

Vessünk azért szivünk bensejébe őszinte pillantást 
és lássuk : ott trónol-e sz. képe szivünk oltárán ? . . . 
nyilik-e gyakran ajkunk sz. nevének tiszteletére ? . . . . 
száll-e keblünkből sóhaj a magasba, hogy sz. Fiánál 
könyörögjön érettünk és oltalmazzon a kísértés, elhagya-
tottság és kétségbeesés nehéz órájában ? . . . 

A vallásalapítáii tényének harmadik kimagasló pont ja : 
sz. István király és magyar őseink hálás tisztelete és benső 
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ragaszkodása az apostoli sz. szék, a római pápa iránt. Es 
ezen tisztelet valamint ragaszkodásnak voltak is mélyen 
ható okai ; mert a sz. szék azon rendithetetlen kőszirt, 
melyre Krisztus Urunk egyházát a lapí tot ta ; melyhez 
tehát mint alaphoz tisztelettel ragaszkodnia kell minden-
kinek, ki a kath. egyház tagja lenni s maradni akar. 

De nemcsak e vallási szempont késztette őseinket 
tisztelet és ragaszkodásra a római pápa iránt , hanem azon 
tagadhatatlan tény is, hogy sz. István a pápa által a ján-
dékozott sz. koronával a magyar királyságot megalapí-
totta s ez által a magyar nemzetet az akkor szokásos 
császári hübérségtől megmentette ; valamint egyedül a 
pápa tekintélyének és befolyásának köszönheté, hogy 
a magyar nemzet az európai népcsaládok kötelékébe 
fölvétetett. 

Ezeket tudva és meggondolva valóban érthetetlen, 
hogy minket katholikusokat, kik pedig 900 év előtt e 
haza földjén egymagunk léteztünk, meggyanúsítanak, hogy 
idegenbe járunk, ha Rómával közlekedünk. Hát, édes jó 
Istenem, hiszen Rómában székel sz. hitünk isteni megala-
pítójának helytartója, szentséges atyánk, a pápa, kire 
Krisztus Urunk az egyház kormányzását bizta ; hiszen 
Róma a magyarok legnagyobb pártfogója, mely a sz. 
korona adományozása által nemcsak a magyar királyság 
megalapítását lehetővé tette, hanem a magyar nemzetet 
kilencz évszázadon keresztül erkölcsileg mindig és sokszor 
anyagilag is támogat ta ; hiszen Róma és sz. vallásunk 
nemcsak nem til t ja nekünk, hogy hűen szeressük ezen 
földet, mely ápol és eltakar ; hanem erre Megváltónk és 
számos szentnek kitűnő példájával is oktat és ösztönöz; 
ez a hely tehát nem idegen nekünk, hanem gyermeki 
szeretetünk áldott otthona, mely felé akár örömben, akár 
búbánatban büszkeség és hódolattal tekintünk s melyhez 
ragaszkodni végső leheletünkig meg nem szűnünk ! 

(Vége köv.) 

München, okt. 2. Sambucetti nuntius beszéde, mely-
lyel az V. katholikus nemzetközi tudományos kongresz-
szust üdvözölte. 

Quamquam mihi jucundissimum sit coram vobis, 
viri perillustres, hodierna die verba facere, atque id in 
maximum mei decus bene vertat, attamen fateor multum 
me animo commoveri, dum mihi venit in mentem vos 
alloqui debere, qui ex dissitis orbis regionibus variis-
que nationibus doctrina praestantiores, scientiarumque 
omne genus cultores, hue de humanis divinisque rebus ac 
disciplinis convenistis disceptaturi. 

Unum tarnen ab hoc metu animum recreat, cogi-
tatio videlicet, non quidem mea auetoritate, quam nullám 
esse probe intelligo, in vestrorum conspectu me adstare, 
sed potius illius Pontificis Summi, qui universo catholico 
orbi imperio praeest, virtutibus eminet, et omnibus inge-
nii gloria antecelli t : illius, inquam, Pontificis, qui mihi, 
licet immerito, augustam personam Suam gerendi et 
Ecclesiae negotia tractandi amplissimum honoratissimum-
que munus commisit. 

Non multa equidem loquar : in medio enim magna-
torum non est praesumendum : (Eccl. XXXII. ver. 13) 
bene vero multum in paucis, dum sermone evincere con-
tendo „foedus inter scientiam et fidem non modo non 

absonum, ut quidam asserere autumant, immo vero rerum 
naturae rectaeque rationi quam quod maxime consenta-
neum accomodatumque esse". 

Quae enim ab uno principio dérivant simul, opponi 
mutuo non possunt. Porro scientiam et fidem a Deo 
ipso esse. nemo prorsus cordatus unquam inficias ibit. 
Scire enim per causas tunc tandem vere scientiam con-
st i tué, cum ad ult imam pervenerit, quae Deus est. Ex 
altera vero parte fides in quantum est sperandarum sub-
stantia rerum, argumentum non apparentium, per quam 
intelligimus, uti docet Apostolus (ad Hebr, c. 11. v. 1) 
aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia 
fierent, et ipsa a Deo perinde procedit. 

Sunt i taque Scientia et Fides data partu gemina 
! proles ejusdem Patris, hoc est Dei, veluti flliae, et inter 
; se inseparabiliter conjunctae sorores. Mirum propterea 

non est, eas orbem universum pari nisu et absque divi-
sione imperio domasse, quem quoquo versus percurrentes 
veritatis face i l lustrarunt ambo, et tum erroribus tum 
incredulitati fortunatissimo fx i tu surripuerunt . 

O h ! certe mira ac prope divina cogitationum ope-
rumque convenientia et concordia, quae non solum in 
natura qua sunt, sed et in modo quo sunt manifesto com-
probatur . Licet enim altera rationi altera auctoritati nita-

i tur, at tamen non minorem sibi comparat auctori tatem 
scientia, dum a fide illustrata docet, quam sibi acquirit fides 
dum rationabile Deo loquenti praestat obsequium : in visi-
bilia enim Dei per ea quae facta sunt intellecta conspi-
ciuntur, sempiterna quoque ejus virtus et divinitas (S. 
Paul, ad Rom. I. 20). 

Quod clarius fit si aliquantisper animadvertatur omne 
ens ideo esse quia Deus e s t : quapropter quidquid per 
rationem cognoscitur, suam cognitionem mutuatur a Deo 
rationis et cognitionis principio; similiter et fidei esse a 
Deo est, cujus verbum manifestatum hominibus, per quod 
facta sunt omnia omnemque hominem venientem in hunc 
mundum jam caro factum docendo illuminât. Recta igitur 
ratio, qua in rerum cognoscendis causis utimur, ai divinae 
revelationi hoc est fidei divinae consona sit, eadem prae-
stat auetoritate ac fides ipsa ab omni prorsus errore certo 
certius immuni. 

Quae cum ita sint, si inter rerum anfractus quae via 
tenenda, aut cui consilio nitendum haud manifesto appa-
reat, haec lex esto „nihil verum, nihil certum habeto, 
quod fidei revelatae opponatur" . Ea lege haud timendum, 
inter innumeras easque oppositas hominum opiniones, 
quae vera, quae certa sit, videri non posse: nec dubitan-
dum in portum tutissime perveniendi, si mentis oculis 
istiusmodi veluti pharus sole splendidior continuo obiiciatur. 

Hoc porro indeficiens lumen, quod vobis in scientia-
rum oceano plenissimis velis navigantibus semper praeire 
debet, vos minime latet in tutissima Vaticana arce a Deo 
ipso consti tutum fulgentissime lucere. 

Antequam vero haec terminetur oratio, sinatis quaeso 
in memóriám vestram revocare quorundam pseudosapien-
tum vocem, quae labente decimo octavo saeculo audita 
primum est, quamque infelici quodam fato ubique loco-
rum integro vertente hoc nostro aevo circumferri nostris 
nos auribus percepimus, hanc conclamasse sentent iam: 
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„fidem a scientia peremptam fuisse; eamque propterea 
non posse in posterum sapientum virorum elementum 
vitae congruum constituere !* Quae quidem mihi vox 
stultorum potius quam sapientum esse videtur! Ast, 
Deo juvante, jam humanae cogitationes ad tramites veri-
tatis et justitiae hac nostra aetate salubriter prodire cue-
perunt, ita ut praeclarissimos etiam viros, licet a catholica 
religione alienos, f'ateri baud puduerit : ,scientiam a fide 
sejunctam excidium passam fuisse 

Et re vera eo scientia quam laicam appellant, quae-
que materialistarum principiis undequaque innititur, dum 
fidem impetit, se ipsam interemit. 

Ex intimo itaque corde Vobis, perillustres viri, sa-
lutem plurimam dico ; vos vos saluto, qui huic Sapientum 
conventui ordine quinto ex dissitis locis praesentiam ve-
stram operamque exhibituri adventatis, et ad hanc Bava-
rorum principem Urbem, artium cultura celeberrimam, 
severioribus disciplinis addiscendis frequentissimam ac uni-
versae Germaniae Athenarum loco, eo consilio accessistis, 
ut ineffabiles sonos divinae illius armoniae scientiam inter 
et fidem per universum orbem diffunderetis. Plaudenti 
equidem animo vos, vos saluto quotquot estis verae scien-
tiae cultores eximii, strenui propugnatores iidemque for-
tÍ8simi. Vos, inquam, quorum verba, sermones, ac rata 
consilia magis in dies impellendo, motum scientiae erga 
fidem feliciter jamdudum incoeptum augebunt, perficient. 

Et quoniam mens est quae agitat mundi molem, ab 
hoc inter fidem et scientiam semel inito foedere, auspica-
tissima ilia unio Religionem inter et Patriam prono velut 
alveo fluet. Ex quo procul dubio id eventurum, ut disso-
nae illi voci initio praeteriti aevi obortae bellum contra 
fidem minanti, suavissimae pacis admirabilisque concordiae 
vox inter homines et nationes, omnium bonorum veluti 
praecursor, vestro praesertim opere, et Deo opitulante, 
suscedet. 

T Á R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 
Irta : Alleram Gyula. 

III. rész. 
A T Divina Commedia" belső és külső sajátságainak tárgyalása ; 
Dante mint sokoldalú tudós ; az „Isteni Színjáték" mint költemény ; 

külalakja. 
A „Divina Commediát" a keletkezése óta elmúlt 

hat évszázadon keresztül nagyon sokféleképen Ítélték 
meg, illetve el ; maga Dante, mint irataiból világosan 
kitűnik, hű szerelme tárgyának, Beatrieenek felállitutt 
örök emléknek deklarálja; s valóban oly emlék ez, mely-
nél magasztosabbat még egy ideálisan szeretett ked-
vesnek sem lehet adni. — De mást láttak az „Isteni 
Színjáték"-ban más tudósok vagy legalább is olyanok, 
kik tudósoknak képzelték magukat. Voltaire, természe-
tesen az Ő istentelen felfogása szerint, szörnyalkotás-
nak mondja, sőt még Chateaubriand, a nagy keresz-
tény-író is, csak bizarr alkotásnak, mert félreismerte 
Dantét. A német tudósok közül a legtöbben, a kiknek 

véleményéhez a magyarok közül is sokan állottak, 
támadásnak mínősitik a Divina Commediat a császár-
ság részéről a pápaság ellen, mely esetben Dante egy 
aljas gyűlöletnek még aljasabb eszköze lenne. Dante-
ről ilyet csak feltételezni is — a legnagyobb méltány-
talanság és jogtalanság, mert az ő istenes műve iste-
nes czél felé törekszik. A hit, tudomány és művészet 
van benne egyesítve s mindazzal, mi benne fölemelő, 
lelki bensőnket alakítja át, szivünk minden húrját rez-
gésbe hozva ; tanitva érezni s érezve tanulni. A Divina 
Commedia tehát oktató — vallásos (epos) költemény, 
mely tárgyánál fogva az egész emberiséget érdekelheti. 

Nem volna azonban jelen dolgozatom teljes, ha 
— bár rövidség kedvéért is elmulasztanék néhány 
szót szólni Dante stylusának jellemző sajátságai-
ról, költészetéről s az azt átható tudomány sokféle-
ségéről. 

Stylusának legfőbb jellemvonása a plasticitas, azaz 
az alakok szoborszerüsitése : ennek ő a legnagyobb 
mestere. Elég neki néhány, sőt egyetlenegy szó, hogy 
vele az érzelmeknek hosszú sorát vésse személyeinek 
arczára s tegye ezt a lélek tükrévé ; de milyen ez az 
egy szó ? Egy egész élet, egész történet. Elég neki 
egy hasonlat, hogy oly csoportozatot állítson elénk, a 
milyen még Michelangelo ecsetje alá sem került s 
csak a képzelet honában, e bűbájos világban talál 
helyet. Vagy nem fejezi ki teljesen a szerelmesek vak 
rohanása arczukon a keblükben égő lánggal szenvedé-
lyüket, mely párosul a késői bánat érzetével ? Midőn 
az öngyilkosokat ágas-bogas fák alakjában tünteti fel, 
életet és halált önt egy alakba : megdermedtek, de 
szavuk maga az élet. Lépten-nyomon találkozunk a 
plasztikai stylus szebbnél-szebb példáival. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy Dante plaszticzismusa sok 
helyen túlságosan érzéki, mint a jósok vagy az ördögök 
festésénél, de azt be kell vallanunk, hogy megdöbben-
tőleg hű ! 

Egy másik, nem kevósbbé fontos sajátsága Dante 
stylusának : a mysticzizmus. A Divina Commedia szel-
lem iránya teljesen mystikus. Miben áll a mysticzizmus ? 
Abban áll, hogy az egyén belső, lelki világában az 
érzések egész országa keletkezik ; a lélek ezekből él : 
ezek extasisba hozzák s közlik vele az isteni igazságo-
kat, miket más ember csak az isteni kinyilatkoztatás-
ból tud ; az egyén beleéli magát ebbe a szent önkivü-
let-szülte országba s ennek hatása alatt lát felkutatlan 
dolgokat, mint Dante is túlvilágában. Mindamellett 
vannak vezetői a mystikusok között, igy: szt. Pál 
apostol és aquinói szt. Tamás, ki egyúttal egyike volt 
a legnagyobb scholastikusoknak ; Origenes és Albertus 
Magnus csak kisebb hatással voltak rá. 

A plasticitas és myszticzizmus mellett fontosak még 
azok az eszmék is, a melyek e művet áthatják s annak 
menetét szabályozzák. Az egyén erkölcsi világit megne-
mesítő és megtisztító s az ily lelkületű egyéneket egye-
sítő eszme, azaz az egyetemes vallás és császárság 
eszméje já r ja át. Maga Dante ily értelemben nyilat-
kozott s vezetőinek szájába is ily szavakat adot t : Ver-
gilius, ki az emberi tudományok személyesítője mű-
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vében s Beatrice, a ki az egyház és theologia je lképe : 
együttvéve és egyenkint m i n d i g a józan ember képvi-
selői a folyton kétkedővel, hitet lennel szemben ; Dante 
maga az emberiség képviselője. 

Dante azonban, mint nagyrészben láttuk, tudo-
mányok tekintetében is sokoldalú ; különösen a his-
tória és theologia, s az ezekben nyi lvánuló philosophia 
játszszák nála a főszerepet. 

Mint historikusnak a becsét nagyon emeli az el-
fogulatlanság, még pedig nemcsak a megtör tén t 
tényekkel szemben, hanem az egyes népekkel szemben 
is. Ő nem egyoldalú. A legkisebb nemzetek sorsát is 
oly szemmel nézi, mint a legnagyobbakét . Nem igno-
rálja kisded hazánkat, sőt még őseinket, a hunokat 
sem; azokról is megemlékezik, természetesen, az igaz-
ságot szem előtt tar tva , mely eljárása annyival is 
dicsérendőbb, mer t abban a korban já r t el igy, midőn 
a tör ténelem tudománya még nem valami magas vi-
rágzási fokon állott s miután, a hogy lát juk, még most, 
a felvilágosult eme — állitólag — dicső korában, sem 
akarnak az idegen tör ténet i rók hazánknak (mint függet-
len államnak) még létezéséről sem hallani, a mi termé-
szetesen bizonyos oldalról jövő nyomasztó hatásnak 
tulaj donitható. 

Mint theologus előtt meghajol mindenki s mint 
philosophus az elsők között foglal helyet. Fe l tűnő 
jelenség bölcseleti elveiben az, hogy kedveli az ana-
lógiákat, a párhuzamokat ; ha valamit pbilosophice 
akar meghatározni, mindig egybeveti, előbbi bölcsészek 
elveit egymással, esetleg a tárgyhoz fűződő általános 
hittel (pl. a Holdban a fol tok Ká in t muta t j ák a tövi-
sek alatt) s ezekből igyekszik az igazságot megállapí-
tani ; nem mondható önkényesnek eljárása akkor sem, 
midőn a saját egyéni nézetei t tol ja előtérbe, mert 
hiszen erre; mint bölcsésznek volt joga. Elveiben 
mégis leginkább Sokrates, Pla ton és Aristoteles elveit 
vallja. 

Ezzel kapcsolatban, azt hiszem, nem lesz érdek-
te lenmegismerkedni azokkal a forrásokkal, a melyekből 
Dante felséges művéhez merí tet t . Az kétségtelen, hogy 
a Szentírást apróra ismerte, nemkülönben a bölcselő-
ket és történetírókat. De művein mégis leginkább szt. 
Pál és szt. Máté, Ezekiel próféta hatása látszik meg ; 
vannak helyek, a hol szt. T ik to r „De contemplatione," 
szt. Bernát „De consideratione" czimű könyvéből hasz-
nál fel sokat, különben Plato és Boetius s mások is 
ismertek előtte te l jesen: de mégis legalaposabban 
aquinói szt. Tamás ismerője volt. E nagy scholastikus-
tól tanult legtöbbet, ennek szellemében gondolkodik e 
műben is s ad minden embernek megszívlelendő okta-
tásokat,^ miért is Dante erkölcstanitó is. A nagy költők 
közül Vergilius és Homeros voltak rá ja nagy hatással, 
habár az utóbbit csak latin fordításból ismerte. Ennek 
a körülménynek tudható be az, hogy a külsőségekben 
leginkább őket követte, mint a „Pokol," „Purgatór ium" 
és „Paradicsom" bekezdéseinél, melyek közül az első-
ben a múzsákat és saját értelmét hívja fel segítségül, 
a középsőben a szt. múzsákhoz fordul, végre, a hol az 
emberi elme a legkönnyebben eltévedhet, a „Paradi-
csom"-ban magához Apollóhoz fohászkodik. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
— Egyházi beszéd szent Gellért vértanú e lső 

csanádi püspök tiszteletere. Mondot ta 1900. évi szept. 
j hó 25-én, a Dessewffy Sándor csanádi püspök által 

szent Gellért hamvához vezetett zarándoklat alkalmá-
ból a velenczei szent Györgyről nevezet t benczés 
monostor egyházában dr Várady Lipót Árpád csanádi 
kanonok. Az egyházi főhatóság engedelmével. Buda-

I pest, a S tephaneum nyomása, 1900. Nagy 8-r 20 lap. 
Ké t tétel körül forog e nevezetes beszéd : a) „mi 

volt szent Gellért atyánk működésének jelentősége a 
múl tban" és b) „minő tanulságot nyú j t az ő működése 
a j övőre?" 

— Uj lap. vÉlő NemességA nemes csládok 
közlönye. Felelős szerkesztő és kiadó dr Szombathy 
Ignácz. Megjelenik minden hó 5-én és 20-án Budapes-
ten I1L ker. kerék-utcza 35. sz. Negyed évre 2 korona. 

Érdekes és tanulságos lapnak mutatkozik. 

V E G Y E S E K 
^ R ó m á b ó l érkezett tudósítás szerint a napi lapok-

ból ismert lopást a Vat ikánban 28-ikán vagy 29-ikén 
követ ték el, valószínűleg az alatt az idő alatt, mig a, 
szent Pé te r bazilikában istenit isztelet volt, a mely a 
figyelmet oda i rányí tot ta . A te t teseknek még semmi 
nyoma. 29-én a szent atya 20,000 zarándok hódolatát 
fogadta . A zarándokok száma eddig megha lad ja az 1 
milliót. 

— A siciliai püspöki kar feliratot intézett a 
pápához, melyben til takozik az egyház szentséges 
fe je ellen intézett sérelmek ellen. 

— A minister köszönete. A vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minister dr Rajner La jos pápai prae-
látus esztergomi kanonoknak, aki a viski római katho-
likus iskola felsegélyezésére 3000 (háromezer) koroná 
adományozott , köszönetét nyilvánította. 

— Szily János püspök arczkepe. Most je lent meg 
felsőszopori Szily Jánosnak, a szombathelyi egyház-
megye első, nagynevű püspökének művészi kivitelű 
arczképe. A sikerült arczkép, mely az egykori bölcs 
és nemes szivjóságu püspököt oly élethűen ábrázolja, 

: 2 koronáért kapható Szombathelyen. Ennek megvételét 
nemcsak azért a jánl juk melegen t. olvasóinknak, mert 

I azzal képgyűj teményüke t gazdagí t ják, hanem azért is, 
mert a t isztajövedelem egy — a Szily János emlékét 
hirdető — szoboralap javára fog fordí t ta tni . Hogy 
Szily Jánosnak miért akar Szombathely szobrot állí-
tani, azt nem kell fe j tegetni az előtt , -a ki tudja , hogy 
Szombathely újjászületése mennyire össze van forrva 
az ő első püspökének áldott emlékezetével. 

t Mély részvéttel ve t tük a következő gyászjelen-^ 
tést : A pozsonyi társas káptalan a maga és a nagyszámú 
rokonság nevében fájdalmas szívvel tuda t j a kartársának 
nagyságos és főtisztelendő Ticliy Antal urnák, pozsonyi 
kanonoknak, élete 63-ik, áldozárságának 40-ik évében 
hosszabb szenvedés és a szentségeknek gyakoribb áj ta-
tos felvétele után f. hó 3-án tör tén t elhunytát . Az 
engesztelő szentmiseáldozat f. hó 5-én d. e. 9 órakor 
fog érette a Mindenhatónak a helybeli társaskáptalani, 
és városi főtemplomban bemuta t t a tn i ; hűlt te teme 
pedig ugyanazon nap d. e. 11 órakor fog a szt. 
Andrásról czimzett temetői kápolnából ugyanazon 
temetőben örök nyugalomra elhelyeztetni. Pozsony, 

! 1900. október hó 4-én. Az örök világosság f ényesked-
jék neki. 

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

Budapest, 1900. 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 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, október 10. 29. 

DALMI É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
I )I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

Verge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendue 
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. Szent Gellért vértanú első csanádi püspök tiszteletére egyházi beszéd. — Az első keresztény 
kodifikáczió. — Egyházi Tudósítások. K a 1 o c s a : A főpásztori jubileum ünnepének záró akkordjai — N y i t r a : Csippék Sándor 
kanonok keresztény magyar jubileumi szent beszéde. — S z o m b a t h e l y : Imák a beteg főpásztorért. — R ó m a : Translatio Corporis 

S. Augustini. — Irodalom. — Vegyesek. 

S Z E N T G E L L E R T 
i r é r t a n u 

e l s ő c s a n á d i p ü s p ö k t i s z t e l e t é r e 

EGYHÁZI BESZÉD 
mondotta 1900. évi szept. hó 25-én, a Dessewffy Sándor 
csanádi püspök által szent Gellért hamvaihoz vezetett 
zarándoklat alkalmából, a velenczei sz. Györgyről nevezett 
benczcs-monostor egyházában dr Várady Lipót Árpád 

csanádi kanonok. 
Nézd meg, és cselekedjél azon példakép 

szerint, a mely neked a hegyen mutattatott. 
II. Móz. XX. 40 

Krisztusban szeretett ker. hallgatóim ! Rövid 
egy hónap előtt hálaadó öröménektől visszhang-
zott a magyar haza. Kilenczszázaclos ünnepét 
ültük a keresztény hit megalapításának, a leg-
nagyobb jótéteménynek, mely a tovatűnő száza-
dok folyamán hazánkat érte. Mert van-e nagyobb 
jótétemény, a mely a nemzetet érte, mint az, 
hogy tagjává let t az üdvözítő egyháznak ; annak 
az egyháznak, a mely égi czélunk felé biztos 
kézzel vezérel, de azon felül, magán hordva az 
igazság bélyegét, már e földön fölemel, a pol-
gárosultság és haladás minden áldásának része-
sévé tenni képes. 

Ez ev augusztus hó 15-én az ősi királyi 
székváros, Esztergom; augusztus hó 20-án az 
ország szive volt a nemzeti hódolat szintere, a 
mely utóbbi helyen hálás kegyelettel adóztunk 

első, nagy királyunk, szent István emlékének, a ki 
országának atyja, népének apostola, a királyság-
nak és a nemzeti ál lamnak megalapítója volt. 

Emlékünnepeink sorozata azonban csonka, 
kegyeletünk tanúsí tása tökéletlen volna, ha meg 
nem emlékeznénk ama korszakalkotó időnek sz. 
István mellet t legnagyobb alakjáról, szent Gel-
lértről, a hitvaMó királyt kisérő, támogató, vér-
tanú magyar püspökről. 

Honnan indulhatot t volna ki a hálaadó ke-
gyelet lerovása illőbben, mint azon egyházmegyé-
ből, a mely kileucz század után u j fényre, jelen-
tőségre emelkedve, boldogan vallja szent Gellér-
te t első püspökének és mennyei pár t fogójának? 
Hol fejezhettük volna kí méltóbban hódoló sze-
re te tünket iránta, mint az ősi Velenczében, azon 
a helyen, mely őt nekünk szülte, a monostorban, 
hol nevelkedett, apostoli munkájára előkészült, 
nyilvános működését megkezdette és a hova 
fáradt hamvai századok multán pihenni vissza-
tér tek. 

Krisztusban Szeretteim ! Szent Gellért hamvai 
körül összegyűlve, első gondolatunk legyen alá-
zatos imádságunk bemutatása a népek és nem-
zetek sorsát intéző Istenhez, hogy annyi duló 
viszály után a nagy évfordulót megérni és ezen 
a l ivá lasz to t t helyen ünnepelnünk engedte. Le-
gyen érte hála és imádás! 

De szóljon a mi benső köszönetünk apostoli 
lelkű püspökünknek, a ki zarándok utunkat ter-

29 
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vezte és Isten segítségével véghez vitte. Szóljon 
a mi hálánk Velencze város bíboros, kegyelmes fő-
pásztorának, a ki fenkölt gondolkozása által 
su galt nemeslelküséggel, előzékenységgel, buzgó-
sággal fogadott és elkövetett mindent, hogy 
zarándoklatunk czélját minél sikeresebben elérjük. 

Adózzunk testvéri köszönettel a velenczei pap-
ságnak szives közreműködéséért; Velencze város 
elöljáróságának,a polgárságnak az irántunk minden-
kor barátságos olasz népnek szívélyes rokonszenvé-
ér t ; különösen pedig fejezzük ki igaz tiszteletün-
ket Velencze város hivő közönségének, a mely hősi 
vértanunkat oly buzgón tiszteli, bennünket épü-
letes példájával serkent és valódi katholikus 
szeretettel fogadott körébe. 

Emlékezetünket, Krisztusban szeretteim, im-
már maradandóan hirdetni fogják azon kő-
táblák, melyeket szent Gellért oltára mellé he-
lyeztünk annak jeléül, hogy a magyar hálás 
nagyjai iránt, őket a messze idegenben is meg-
becsüli. I t t létünket hirdetni fogja a lobogó, 
melyet szent Gellért oltárára feltűztünk. E lobo-
gót a kereszt szent jele, a bold. Szűzanya képe, 
a magyar nemzeti czimer és színek ékítik. Hadd 
hirdessék mindenkinek, hogy hiszünk és eskü-
szünk egy Istenre, egy királyra, egy hazára! 

Hogy pedig mi magunk üdvös tanúsággal 
térjünk vissza ez emlékezetes helyről távoli szép 
hazánkba; elmélkedjünk kegyeletes összejövete-
lünkön arról, mi volt szent Gellért atyánk műkö-
désének jelentősége a múltban ; és fölbuzdulván az 
ő nagy alakjának szemléletén, véssük mélyen a 
lelkünkbe: minő tanulságot nyújt az ő működése 
a jövőre ? 

I. 
Történelmi emlékek tanúskodnak arról, hogy 

szent Gellért vértanú püspök, ha a Gondviselés 
keze nem helyezi is őt egy újonnan megtérő 
népnek mozgalmas életébe, kiváló személyi tulaj-
donainál fogva már korának jelesei közé szá-
mított. 

Alig ötéves korában fölajánlják őt szülei 
ebben a monostorban, hol most egybegyűlve va-
gyunk, hálaadásul, hogy az emésztő láztól Isten 
keze meggyógyítá. I t t növekedett a gyermek, 
i t t szívta magába a mély hitet, az erős meg-
győződést, a benső jámborságot, a mely már 
külső megjelenésében hirdette róla az életszent-
séget. Jámborsága mellett csaknem gyermekiesen 
gyöngéd szive, mély kedélyvilága, fáradhatlan 

emberszeretete, irgalmassága vonzóvá, kedvessé 
tet ték ót elannyira, hogy a míg önmaga iránt a 
legszigorúbb volt, másokat kíméletes béketűrés-
sel tudot t a javulásnak hosszú, fáradságos út jára 
rávezetni. A monostorban szerzett ismereteit a 
bolognai főiskolában tökéletesítette. Tanuló évei, 
fönmaradt művei, a mély hatás, melyet legelső 
föllépése alkalmával szóm klatával Székesfehér-
várott a magyar király és főurak előtt elért, 
egyaránt mutatják, hogy szent Gellért az akkori 
műveltségnek magas fokán állott, és érthetővé 
teszik Mór pécsi püspöknek szent Gellértről 
mondot t Í téletét ; „Az naptól fogva, hogy az 
Isten igéjét Magyarországon terjeszteni kezdték, 
ilyen papot nem lát tunk az országban". 

Sokoldalú képzettségéhez rendíthetlen akarat-
ereje járult , a melylyel, Isten kegyelmétől támo-
gatva, magát mindenkor az Isten fölismert szán-
dékához alkalmazta. Nagygyá lett szent Gellért, 
mert soha nem kisebbítette a Gondviselés terveit. 

Visszatérve Bolognából monostorába, csak-
hamar apát tá választják őt társai. Eme méltó-
ságban érte meg az órát, hogy miután atyja 
már korábban életét ontot ta a Szentföldön, jám-
bor édes anyjának szemeit lezárta. Ide, ezen 
monostorba hozta a drága hamvakat, i t t temette 
el, i t t imádkozott fölöt tük. . . Ezzel azután meg-
szakadt az utolsó kapocs, a mely szentünket 
némileg a világhoz, a földiekhez fűzte és kezde-
té t veszi életének mozgalmas szaka, a mely alatt 
a mienk lesz. 

Miként kerül Magyarországba, miként lesz 
csanádi, vagy a hogyan akkor mondották, ma-
rosvári püspökké, szent Imre herczeg nevelőjévé, 
nevelői működésének befejeztével hogyan készül 
elő a Bakony rengetegeiben apostoli hivatalára, 
mindez eléggé ismeretes életének történetéből.*) 

Püspöki működésének kezdete azon idő-
pontra esik, a mikor szent István levereti Csa-
nád vezérrel Ajtonyt, a Tisza, Maros, Duna és 
az erdélyi havasok közé eső nagy terület lázadó 
főnökét és ezzel előkészíti a talajt a csanádi 
püspökség szervezéséhez, egyben megalapítja a 
magyar korona területi egységét. 

Az uj talajba Gellért püspök kezdi hinteni 
az evangelium igéit. 0 maga és segítségül hívott 
szerzetes társai prédikálnak, keresztelnek, egy-
házakat, monostorokat építenek ; és a hány egy-

x) Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök 
élete és művei. Budapest, 1881. Dedek Cr. Lajos: S^ent 
Gellért élete. Budapest, 1900. 
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ház, monostor épül, annyi község alakul, mert a 
nép ot t letelepszik, állandó lakhelyet épít és 
megindul a művelődés utján. A nagy egyház-
megye termékeny rónái, erdős bérczei sűrűn 
látják föltűnni a püspöknek kis kocsiját, mely-
ben, szabad idejét is imádságra, olvasásra for-
dítva, út jai t megtenni szokta. Raj ta teljesedett 
az irás mondása: „Boldogok a szelidek, mer t ők 
birják a földet".2) Nyers és harezhoz szokott 
vitézek a buzgó, irgalmas szivű, vendégszerető 
püspöknek önkényt és szivesen meghódolnak. 
Több adat tanúsítja szent Gellértről, hogy ide-
gen létére is megkereste a magyar szívhez ve-
zető utat. A hol csak mód és alkalom kínálko-
zott, bizonyságot te t t arról, hogy szereti, becsüli 
a magyart. Örült, ha evangeliumi munkásokat 
kapot t a hitterjesztés, a lelkipásztorkodás és a 
papnevelés nehéz munkájához, de mód fölött 
nagy volt az öröme akkor, ha magyar szülők 
ajánlották föl gyermekeiket, a kiket azután is-
kolájában különös szeretettel gondozott. Csodál-
hatjuk-e, Krisztusban szeretteim, ha az Isten 
kegyelmétől szinte láthatólag támogatot t férfiú 
meg is találta a magyar szivhez az u t a t ? Cso-
dálhatjuk-e, ha önzetlen odaadása, szívjósága, 
nagylelkűsége fölébresztette fajunknak szunnyadó 
nemesebb ösztöneit? Vagy nem a léleknek nemes 
fölbuzdulását tanusítja-e az, hogy a midőn egy 
alkalommal az alamizsna engesztelő erejéről pré-
dikálna a népnek, férfiak és nők csapatostól 
kezdék ékszereiket, drágaságaikat a püspök lábai 
elé ontani, ugy hogy szinte szabadkoznia kellett, 
hogy jót tevén, önmagukat ki ne foszszák.3) íme, 
Keresztény Hallgatóim, a térítő magyar püspök-
nek eszményképe, a ki egyházméjében a keresz-
tény hitet szóval és tettel, erős elmével és pél-
dával megszilárdította és azt a területet, a melyet 
fegyver hódított meg, a vas- és aczélkapcsoknál 
erősebb kötelékkel, a közös hitnek a szivek mé-
lyéig nyúló szálaival fűzte a nemzet testéhez. 

Szent Gellért működésének jelentősége apos-
toloskodásán felül a nagy király, szent István 
halála után lép előtérbe. Mert alig siratták el a 
magyarok első királyukat, hozzá nem méltó utó-
dai, az idegen Péter és a tehetetlen Aba Sámuel 
alatt pártoskodás terjed el az országban. Min-
denütt lázadás, összeesküvés, fejetlenség mutat-
kozik. Az ország függetlenségét a külföldről hivott 

2) Máté, V. 4. 
3) Nagy legenda. XII. fej. 

segítség, az újonnan alapított királyságot a párt-
viszályok, a kereszténységnek alig megerősödött 
csemetéjét a nemzetnek pogány hiten maradt 
része fenyegetik végromlással. Minden jel oda 
mutat, hogy szent Istvánnak nagy műve: az ön-
álló, keresztény királyság a szenvedélyek áldo-
zatává lesz. Történt azonban, hogy Aba Sámuel, 
az árnyék-király, szent Gellért székhelyén érte a 
húsvéti ünnepeket. Akkori szokás szerint az áldo-
zatot bemutató püspökhöz tartozott , hogy a ki-
rályt szállásán fölkeresse, fejére tegye a koronát 
és a templomba vezesse. De Aba Sámuel csak 
nem régen konczoltatott föl számos főurat, ezért 
szent Gellért megtagadta tőle a koronázás tisz-
tességét, szemére veti kegyetlenkedéseit, a haza 
ellen elkövetett bűneit és megjövendöli nyomo-
rult végét. A megváltó szózat visszhangra talál 
a becsületes lelkekben. Aba Sámuel megszégye-
nülve visszavonul és nemsokára leveretik. A 
nemzet jobbjai megemlékeznek szent István öcs-
cseiről, a lengyel földre bujdosott magyar her-
czegekről, tömörülnek Endre mellett és királylyá 
kiáltják. 

Maga szent Gellért siet Budára az uj királyt 
üdvözölni, megerősíteni hatalmát, a mely a tör-

! vény, a rend, a béke, a szabadság visszatérését 
jelenté. De Kelenföldjén út jába érnek a lázongó 
pogány hadak, közrefogják a püspököt és a róla 
nevezett hegyen legyilkolják. . . Keresztény Hall-
gatóim ! miért kellett annak áldozatul esnie, a 
ki a legnemesebb szivű vala; a ki csak jót t e t t 
és irgalmasságának varázsával még a durva lel-
keket is meglágyítá? Miért kellett a szent aggas-
tyánnak áldozatul esni a nyers erőszak ellenében ? 

Mindez, Keresztény Hallgatóim ! az Isten 
rendelése vala! Mert vérre volt szükség, a leg-
ártatlanabbnak, a legnemesebbnek, a legjobbnak 
vérére, engesztelésül sokaknak vétkéért. Vérke-
resztségre volt az uj hitnek szüksége azért, hogy 
az erős kezű király halála után is, az erőszakkal 
szemben benső erejéről tanúságot tegyen. Az 
ártatlan áldozat párolgó, meleg vérére volt szük-
ség, hogy az elrémítse a gonoszokat a gaztet t 
nagyságával, te t tekre tüzelje a lanyhákat és 
habozókat. Endre király nyomta el hadaival a 
pogányságnak utolsó rohamát, de a valódi győz-
tes szent Gellért volt! Az ő vértanú halála 
mindörökre szétverte a pogányság hatalmát, ki-
tüutet te annak embertelen vadságát, erkölcsi és 
politikai képtelenségét. Krisztus győztes katonája 
volt a mi szent püspökünk, a ki diadalra v i t ta 

29* 
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szent István zászlóját, a keresztény hit és az 
önálló magyar nemzeti királyság egyesült lobo-
góját; szent Gellért volt az, a ki a nagy műre, 
melyet szent István alkotott , reá nyomta szive 
vérével az igazság pecsétjét. Magyarrá let t ő, ha 
nem is a testi származás véletlene folytán, de 
sokkal magasztosabb értelemben: lelkületével, 
gondolkozásával, alkotó férfi erejének verejtékes 
munkájával, fajunk iránti nagy szeretetének mély-
ségével. Ezért áldjuk, magasztaljak szent Gellért 
nevét, mint legszentebb nemzeti ügyünk legna-
gyobb vértanujáét! . (Vége köv.) 

Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Közjog- és közigazgatás. 
Tudjuk, bogy N. Konstantin nemcsak uj fővárost 

alapított a Bosporus mellett, hanem az egész római biro-
dalmat újjászervezte. J) Ennek következtében a birodalom 
közjoga is gyökeresen átalakult. Ezen uj szervezet vázolása 
azonban kitűzött feladatunkon kivül fekszik és csak any-
nyit jegyezhetünk meg egész általánosságban, hogy az 
újjáalakított birodalomnak mindenekelőtt keresztény jellege 
volt, a polgári és katonai tisztségek elnyerhetésének a 
keresztény vallás képezte alapföltételét, az egyház ünnepei 
egyúttal állami ünnepek voltak, örvendetes állami esemé-
nyek megünnepléséhez az egyház is járult áldásával, az 
egyház ellenségeit az állam a maga ellenségeinek is tekin-
tette, a közrend ellen vétkezőktől az egyház is megvonta 
oltalmát, de mégsem a nélkül, hogy a büntetések enyhí-
tésére befolyni ne igyekezett volna. Olykor-olykor feleke-
zeti villongások vak dühhé fajultak ugyan, de egészben 
véve a keresztény érzület kerekedett felül. 

Az alább bemutatóit szemelvények mindannyi tükör-
darabok, melyek hamisítatlan hűséggel adják vissza ama 
kor társadalmi életének egy-egy vonását s épen ez a 
körülmény teszi az első keresztény törvénykönyv tanul-
mányozását annyira érdekessé. 

Bármilyen ragyogó és hatalmas volt légyen is a 
római világbirodalom, intézményei korántsem biztosították 
a polgárok egyéni szabadságát, s különösen a tartományok 
lakossága a Caracalla császártól nyert római polgárjog 
daczára valósággal nyögött a római helytartók önkényes 
garázdálkodása alatt, kik a törvényekben kimondott sze-
mélyes felelősséggel alig törődve elsősorban nem a kor-
mányzásukra bizott nép jólétét, hanem saját hasznukat 
tekintették. Midőn a császárság kereszténynyé lett, nemcsak 

') Ezt a szervezetet a Böcking által 1853. évben kiadott ily 
czimü bárom kötetes mű Írja le : „Notitia dignitatum et adminis-
trationum omnium tarn civilium quam militarium in partibus 
orientis et occidentis" melyből az összes udvari, polgári és katonai 
hivatalokat éz tisztségeket, azoknak rangfokozatát és egymáshoz való 
viszonyát lehet megtudni. Egy igazi czimtár. 

az összes császári tisztviselőknek, kik akár a palotában, 
akár a tartományokban, akár a hadseregnél alkalmazva 
valának, kellett keresztényekké lenniök, hanem az egész 
kormányzás is keresztény alapelvekre fektettetett. Ennek 
természetes következménye volt, hogy a császárok a hely-
tartókat utasították, hogy a közrend fentartása fölött szi-
gorúan őrködjenek,2) a rablókat megbüntessék,3) az olyan 
főbb tisztviselőt, kit netalán törvénytelen eljárásáért magok 
sem megbüntetni, sem ellene vizsgálatot elrendelni, avagy 
fölötte Ítéletet mondani nem tudnának, vagy közvetlenül 
a császárnak, vagy a praefectus praetorionak feljelentsék, 
hogy az alkotmány fentartása s a szorongatott nép oltal-
mára kellő intézkedések történhessenek,4) továbbá, hogy 
ne adjanak hitelt senkinek, a ki azt állítja, hogy titkos 
császári utasításai vannak, hacsak ezeket Írásban be nem 
mutatja, mely kötelesség alól az illetőt még közhivatal 
viselése sem menti fel, nehogy bárki is állásával vissza-
élhessen s az embereket megfélemlíthesse,5) viszont a tar-
tományi lakosokat is már Konstantin császár felhatalmazta, 
hogy az igazságtalan és rosszlelkü helytartókat nála be-
panaszolhassák, hogy őket, ha a vád alaposnak bizonyul, 
a megérdemlett büntetéssel sújtsa és hivatalaiktól elmoz-
dítsa. 6) A tartományok lakosságának megengedtetett, hogy 
maga választhassa azokat a tisztviselőket (defensores civi-
tatis), kik az ő védelméről gondoskodni tartoztak.7) de 
azért a császárok figyelme ezekre is kiterjedt, midőn őket 
intették, hogy szorosan hivatásuk határai között marad-
janak, a népet a gonosztevők bántalmai ellen oltalmazzák, 
de senkire pénzbirságot ki nem szabhatnak, sem semmi-
féle fontosabb vizsgálatot nem vezethetnek,8) azonban arról 
igenis gondoskodjanak, hogy az utczai rablók megérdem-
lett büntetésüket ki ne kerüljék,9) viszont pedig ártat-
lanok el ne ítéltessenek, meg ne vesszőztessenek.10) 

A mit a tartományi lakosok rendkívüli gyűlésben 
elhatároznak, főkép ha küldöttséget akarnak a caászárhoz 
meneszteni, az nem szorul a tartományi helytartó fölül-
birálatára, sőt a mennyiben gyakran egy véletlen esemény 
ad erre alkalmat, maga a helytartó siessen gyors segít-
séget nyújtani s az esetről a császárhoz jelentést tenni. 
A tartományi lakosok közjavát czélzó tanácskozások azon-
ban nyilvános helyen folytathassanak s a mit a többség 
határoz, legyen érvényes.11) 

A közigazgatási szolgálatot sokan elviselhetetlen 
tehernek tekintvén, gyakran megesett, hogy az illetők 
vagyonukat titokban eladogatták s azután lakhelyükről 
megszöktek. De mert az ilyen desertiók a többieknek ter-
hét méltatlanul növelték, Gratianus, Valentinianus és Theo-
dosius császárok elrendelték, hogy az ilyen czélzattal 
történt elidegenítések semmisek, a vevők az adott vételáré 
elvesztik, a szökevények pedig visszahivandók s a köteles 

2) Ld a codex 1. könyve 14. czimének 4. törv. 
3) U. o. az 1. könyv 29. czimének 7. törvényét. 
4) U. o. az 1. könyv 16. czimének 4. törvényét. 
5) U. o. az 1. könyv 3. czimének 1. törvénye. 
6) U. o. az 1. könyv 16. czimének 6. törvénye. 
"') U. o. az 1. könyv 26. czimének 6. törvénye. 
8) U. o. az 1. könyv 26. czimének 7. törvénye. 
9) U. o. az 1. könyv 26. czimének 8. törvénye. 

10) U. o. az 1. könyv 27. czimének 7. törvénye. 
u ) U. o. a 12. könyv 12. czimének 4. és 12. törvényei. 
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közszolgálatok teljesítésére szorítandók,12) különösen ingat-
lanaikat nem volt szabad a curialistáknak felsőbb engedély 
nélkül eladniok, 13) sem a városból falura költözniök. u) 
De másrészről a közszolgálatra kötelezett bizonyos köny-
nyítésekben és előnyökben részesültek, pl. a decuriókat a 
helytartóknak nem volt szabad 20 font arany (alkalmasint 
aranypénz, mint a mai angol sterling, melyet szintén 
fontnak mondanak) büntetés és örökös becstelenség terhe 
alatt megvesszőztetni vagy kinpadra feszíteni ;15) valamint 
a katonáknak is tiltva volt 10 font arany büntetése alatt 
őket ütni, verni, szidni, bántalmazni ;16) joguk vo't a decuriók 
nak követelni, hogy a közszolgálat közöttük aránylagosan-
megosztassék, különösen népesebb és vagyonosabb városok-
ban senki sem volt közülök arra szorítható, hogy ugyanazt 
a terhes hivatalt kétszer egymásután lássa el.lT) N. Kon-
stantin az öt élő gyermekkel biró, vagy máskülönben igen 
szegény embereket minden hivatali teher átvállalása alól föl-
mentette.18) Va'entinianus, Theodosius és Arcadius császárok 
rendelete szerint mindenkinek, a ki egy decuriót jogaiban 
megrövidíteni szándékozott, ez iránt az illető curia birájához 
kell fordulnia19) és újólag figyelmeztették az összes bírá-
kat, hogy senki se merje ezt a testületet bántalmakkal 
illetni vagy pedig azokban a jogokban és előnyökben, me-
lyeket a császároktól nyert, bármikép is megrövidíteni. 20) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. A főpásztori jubileum ünnepének záró 

akkordjai. — 
Péntek vigiliáján kezdődött és kedden ért véget 

(szept. 21—25) az üdvözlő küldöttségek csoportosulása 
Császka György érsek ur őnagyméltóságánál, áldozó-
papsága 50 éves évfordulója alkalmából. Ez öt napon 
az egyházmegye minden városában és nagyobb köz-
ségében egy és más formában megujul t a határ talan 
tisztelet- és szeretetnek az a tüntető külső megnyilat-
kozása is, melyben Kalocsa, a hűséges székváros já r t 
elöl ; és buzgó hálaadásra gyűlt megyeszerte a leg-
parányibb hitközség is, hol Isten oltárán áldoznak, 
hogy a nagykedveltségü és páratlan jóságú főpásztor 
lelki testi jóléteért, hosszú kormányzásáért közös 
fohászban egyesüljön híveinek szerető érzelme. 

A benső örömnek ez a magasztos külső meg-
nyilatkozása pedig annál fölbecsülhetetlenebb értékű, 
mert ellentétben a divatos jubileumok rendezésénél 
szokásos hosszú s nem ritkán erőszakolt készülő-
désekkel, a mi emlékezetes szép ünnepünkre sem idő, 

12) U. o. a 3. könyv 1. czim 8. törv. 
13) U. o. a 12. könyv 3. czim 1. törv. 
u) II. o. a 12. könyv 18. czim 2. törv. 
15) U. o. a 12. könyv 1. czim 85. törv. 
1G) U. o. a 12. könyv 1. czim 128. törv. 
n) U. o. a 12. könyv 17. czim 1. törv. De lia a gyermekek 

között egy törvényes korú fiu volt, ez tartozott apja hivatalát 
átyállalni. A pogány vallásra visszatért Julianus császár csak tizen-
három gyermek apját nyilvánította mentesnek minden közszolgálat 
alól. U. o. a 12. könyv 1. cz. 5. törv. 

18) U. o. a 12. könyv 5. cz. 3. törv. 
19) U. o. a 14. könyv 1. czim 3. törv. 
£0) U. o. a 14. könyv 1. czim 4. törv. 

sem alkalom nem adatott még azoknak sem, kik az 
ünnepelthez a szeretet kapcsával a legközelebb fűződ-
nek. — Az örvendezés lelkes zaja, mely — most már 
konstatálhat juk — az ország egész katholikusságát 
magával ragadta, szinte elemi erővel tört ki a keblek-
ből; nem is lehetet t volna azt igy előkészíteni. Igy 
felelt az meg igazán az ünnepelt alázatosságának és 
a mi gyengéd ragaszkodásunknak. 

Hogy pedig egyházmegyénknek ez a családi 
ünnepe országossá vált, abban csak ujabb jóleső 
bizonyítékát lá t juk főpásztorunk apostoli és hazafiúi 
fényes érdemeinek, melyek elől elismerő koszorújával 
e hazában senki ki nem térhet. S büszkeségünket csak 
fokozza, hogy alkalmunk volt tapasztalni, mekkora 
hálával emlegeti az ország minden kulturális intéz-
ménye a kalocsai érsek áldozatkészségét, a társadalom 
minden rétege az ő áldásos jó tékonyságát ; s hogy 
magasztalni halljuk itt vallásos áhítatát, ott főpásztori 
gondosságát, emitt a tudomány és művészetek eme-
léseért tanúsí tot t buzgalmát, amott mint közjogi 
méltóságnak államférfiú tapintatát és loyalitását, . . . 
s mindenüt t ugy mint a halhatatlan nagy elődök méltó 
utódát Kalocsa érseki székén. 

Papja inak hűsége, híveinek ragaszkodása az 
őszinteség megható jeleivel melegséget és derűt vit t 
a jubileum ünnepségébe. 

A hazai közvéleménynek szinte kivételes rokon-
szenve lelkesedést gyúj tot t , fényt adott a szép 
ünnepnek. 

Őfelségének a jeles Lipót-rend adományozásával 
mutatot t megkülömböztető figyelme s még inkább a 
táviratilag küldött kegyes és ri tka meleghangú üdvöz-
lete koronát tet t a kalocsai szép napokra. K. N. 

Nyitra. Csippék Sándor kanonok keresztény magyar 
jubileumi szent beszéde. — 

(Vége.) 
II. Vallási téren az összehasonlítás tehát sok 

kivánni valót feltételez ; de talán szerencsésebbek le-
szünk, ha a kilenczszázados multat az államkormányzat 
és országlás terén a jelennel összehasonlítani igyekszünk ? 

Mint hazafi és magyarnak igen sajog keblem, 
hogy e téren a hanyatlás még szembeszökőbb ; s csak 
az vigasztal, hogy jönni fog, mert jönnie kell, egy 
jobb kor, mely után buzgó imádság epedez sok millió 
magyar katholikus ajakán ! 

Az előrehaladott idő nem engedi, hogy tüzetes 
Összehasonlítással e téren is foglalkozzam; csak azt jegy-
zem meg, hogy a sz. Is tván király által, látnoki ihlettel, 
vallási alapra fektetett államkormányzat az ember Isten-
hez való viszonyának és örök rendeltetésének sokkal 
jobban felelt meg, mint azon modern kísérletezés, 
mely a polgárok jólétének eszményi állapotát kizárólag 
az állam mindenhatósága és felekezetnélküliségében 
föltalálhatni véli ; mert az ősi államszervezet a nemze-
tet nemcsak évszázadokon által fentartotta, de azt és 
királyait a fejedelmek tanácsában t isztelt té; a népek 
egymás közti érintkezésében keresett és becsültté ; 
politikai érettségében közmondásossá ; lovagiassága és 
hazafias önfeláldozásában páratlan és bámulttá tevé ! 
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Hogy pedig mily gyümölcsöket fog érlelni a 
mindenható felekezetnélküli állam: már ma is sejteni 
lehet ; mert a vallásosság helyébe lépett állami közöny 
és közömbösség nemcsak nem fogja azt fentarthatni , 
mit századok vallásossága megteremtet t és megérlel t ; 
de sem a családot, melyet esetleg megszentelő kegyel-
métől megfoszt ; sem pedig az egyedet, melynek, hogy 
boldogulhasson, még a vallásos élet gyakorlatában is 
fölebbvalója jogtalan rendelkezéseihez alkalmazkodnia 
kell, nem fogja az államhoz oly szilárd kötelékkel 
csatolni, mint azt a vallásosság ápolása eredményezte ; 
mivel egyedül a vallás az, mely az állam tekintélyének 
biztos alapot ad ; mely a törvények t iszteletét hirdeti 
és a lelkiismeretet leköti, hogy ne csak a büntetéstől, 
de Isten igazságos haragjától is fél jen az, ki a tör-
vényt megszegi ; s végre mert a vallás az emberi 
szenvedélyek és az elaljasodás leghatalmasabb féke, 
melyet pótolni semmiféle rendőrség és erőszak nem 
képes. 

Habár a kifej tet t összehasonlitás szerint a jelen 
nem felel meg a vallásosság és államrend azon töké-
lyének, mely őseinket századokon által boldogítá és a 
kath. egyházat az álammal a legbensőbb kapocscsal 
összefűzé: ne essünk azért ké tségbe; mert nagyrészt 
ra j tunk múlik, hogy a hitnek bátor bevallása és kötel-
meinek buzgó teljesítése ; a bold, szent Szűznek 
őszinte tisztelete és az apostoli sz. székhez való törhet-
len ragaszkodás által, ha nem is elérni, de legalább meg-
közelíteni iparkodjunk azon kettős történelmi ténynek 
üdvös eredményeit, mely hálás emlékezetének ünnep-
lésére egybegyűltünk. 

És most Hozzád emelem imára kulcsolt kezeimet 
magyarok Nagyasszonya és Pa t rónája , bold. Szűz 
Mária! s mindnyájunk nevében bizalomteljesen kér lek : 
ajánld fel sz. F iadnak hálás sziveinket és azon meg-
másíthatatlan elhatározásunkat, hogy iz. h i tünk tanai-
ban és ősi hazánk önfeláldozó szeretetében élni és halni 
óhaj tunk, Amen. 

Szombathely. Imák a beteg főpásztorért. — 

Stegmüller Károly dr püspöki helynök Hidasy 
Kornél megyés püspök ur betegségére való tekintet te l 
a következő körlevelet adta k i : 

„Tetszett az imádandó isteni Gondviselésnek mél-
tóságos és főtisztelendő megyés püspökünket , legjobb 
atyánkat súlyos betegséggel, minket hü fiat pedig 
legbensőbb fájdalommal és szomorúsággal megláto-
gatni. 

Azon kegyelet és fiúi szeretetnél fogva, melylyel 
legkegyesebb főpásztorunk ^és atyánk iránt viseltetünk, 
kérjük buzgó imában az É g Urát, hogy ő méltóságá-
nak egészségét visszaadni és őt Szentegyházunk és 
szeretett hazánk javára megtartani méltóztassék. 

Ugyanezért ezennel elrendelem, hogy minden 
egyházmegyebeli áldozár mindennapi szentmiséjében 
Collectât vegyen pro infirmo Episcopo, quae habetur 
in „Missa pro infirmis" (numero singulari dicenda) és 
a lelkész urak a néppel együtt a beteg főpásztorért 
imádkozzanak." 

Róma. — Translatio Corporis 
S. Augustini 

ad Basilicam S. Petri 
in Caelo anreo Civitatis Papiensis 

LEO PP. XIII 
Ad futuram rei memóriám. 

Yenerabilis F rá t e r August inus Episcopus Papiae 
una cum dilectis filiis Eremit is Ordinis S. August in i 
Papiae consistentibus supplices Nobis preces nuper 
admovit , ut mortales S. Augustini reliquiae ad instau-
ra tam refectamque S. Pe t r i in caelo aureo Basilicam, 
pr is t inum requiei locum, facta a Nobis facilitate, 
t ransferantur . Id vero ne ipsi temere efflagitare videan-

! tur , to tam sanctarum exuviarum históriám retexunt, 
! quam placet Nobis summat im at t ingere. Quum itaque 

Beatus August inus Ecclesiae Doctor, e corporis vin-
culis t amquam ex carcere evolavit, caeloque pot i tus 
est, Hippone in Ecclesia Cathedrali Deo sacra in hono-
rem S. Stephani protomartyr is , corpus a discipulis 
peramanter est compositum, ubi diuturna in pace con-
quievit. Sed quum Trasamandus, Yandalorum Rex ari-
anus, crudeli contra catholicos homines excitata perse-
c u t i o n , Fu lgen t ium episcopum Ruspensem et cum eo 
quamplurimos Episcopos, Presbyteros , Clericos, Mo-
nachos aliosque Christ ianos ex Africa in proximam 
Insulam Sardiniam commigrare atque exulare iussisset; 
illi ne tantus thesaurus in rapaces adversariorum manus 
veniret, August in i corpus aliasque Sanctorum reliquias 
in Sardiniam secum transvexerunt . In ea annos circi-
ter ducentos et viginti beatae illae exuviae prodigi:'s 
claruerunt, quibus et fama Sancti tat is optimi Antis t i -
tis, et Veritas rel iquiarum est probata et confirmata. 
Cum autem haud multo post ingens atque effera Sara-
cenorum mult i tudo Sardiniam pervaderet , atque, u t 
mos erat eorum, omnia vas ta tum iret, et ipsum sepul-
chrum S. August in i violaret, Lui tprandus , Longobardo-
rum Rex pient issimus ob singularem quo ferebatur in 
August inum amorem viros primarios gentis suae magna 
cum auri argent ique vi mox Sardiniam in insulam 
transmisit , Sancti Doctoris corpus pretio redempturos* 
Legat i Longobardi rem, quam curari ab ipsis Rex vo-
luerat , optime gesserunt , et sanctis exuviis navigio 
impositis unius diei ac noctis spatio sospite cursu 
Ianuam per t ingunt . Quo nunt io nunt ia to Rex ipse, 
cum optimatibus et viris Principibus, cum omnibus 
regni Episcopis et universo clero usque ad fines agri 
Derthonensis processit, positisque regiae dignitat is 
insignibus, magna animi submisione pronusque in 
obsequium sacras Reliquias, tamquam oblatum sibi 
Dei munus, est veneratus. Yere dici potera t de Augu-
stini corpore „ossa eius visi tata sunt, et post mor tem 
prophe taverun t" : multa enim fuerunt por ten ta et pro-
digia, quibus voluit Deus famuli sui mortales reliquias 
illustrare. Simul ac Regis adventus cum sanctis spoliis 
in Urbe Ticinensi est nuntiatus, tota civitas p rope 
convulsa sedibus suis ad suscipiendas complectandas-
que August ini exuvias obviam sese effundit, hymnos 
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et cantus solvit, ea laetitia gestions, qua, si Bex con-
fecto bello ex hostibus formidolosis triumphucn ageret. 
Papiae in templo S. Pet r i in caelo aureo Luitprandus 
Augustini reliquias composuit, in eo nimirum templo 
quod, aparent ibus suis olim fundatum et dotatum, ipse 
munifice instauraverat, excoluerat, continenti mona-
sterio et redditibus liberaliter auxerat. Ibi usque ad 
annum Christianum millesimum sexcentesimum non i -
gesimum quintum beatissimum corpus, oculis quidem 
Christianorum subductum sed miraculorum fama illu-
stratum iacuit cum civium, tum externorum venerati-
one cultuque celebratum : verum eo ipso anno feliciter 
repertum et post longum iudicium et diuturnas inve-
stigationes et a Francisco Episcopo Papiensi et ab 
Decessore Nostro Benedicto X I I I anno MDCCXXVII I 
recognitum, sub ara mamaxima eiusdem templi ad 
Basilicae Minoris dignitatem evecti, illustri decorata 
monumento, requievit. Deinde Basilica ob vetustatem 
fatiscente, ac prope collapsa, prius in templum Iesu 
nomini sacrum, postea in Basiiicam Papiae Cathedra-
lem anno MDCCXCIX rite translatum est. Ibidem 
anno MDCCCXXXII auctore Episcopo Aloisio Tosi 
aedicula extructa est, in eaque marmoreum monumen-
tum, quod in honorem Patris sui Legiferi Ordo Eremi-
tarum S. Augustini affabre perficiendum curaverat, 
quodquehominuminiuria, iniuriaque temporum et rerum 
disiectum erat, repositum est : inde anno insequenti 
auctoritate et iussu Pontiíicis Maximi G-regorii X V I 
Decessoris Nostri, sanctae Augustinae retiquiae denuo 
recognitae et confirmatae, ex veteri cupressina in no-
vam urnam aere inaurato conflatam sub instaurato mo-
numento collocatae sunt. Anno autem MDCGOLXXXIV 
kodiernus Antistes Papiae nactus occasionem instaura-
tionis Basilicae Cathedralis, ob quam Sancti cineres 
et ossa suo loco removeri debuerunt, impetrata a 
Nobis venia, tum authenticam inspectionem et recog-
nitionem confecit, tum urnam argenteis ornamentis, 
conferente etiam sumptum Capitulo Cathedrali, deco-
ravit. Quum vero nunc vetustissima Basilica S. Petr i 
in caelo aureo, olim labefactata et pene eversa, ad 
pristinam firmitatis speciem sit revocata, et catholico 
cultui restituta, et cum Eremitae Ord. S. Augustini 
continentis Monasterii suo quodam iure Reliquias Pat-
ris sui Legiferi reposcant, et Venerabiiis Fra ter Epis-
copus Papiae consilio suo ac prudentia omnia caverit 
et omnia providerit, ut Sancti Doctoris lipsana con-
venienter pristino sepulchri loco restituantur, Nos 
libenter sinimus, ut ille sacrarum exuviarum thesaurus 
in Basiiicam S. Petri in caelo aureo transferatur. Qua-
propter Apostolica potestate Nostra per praesentes 
litteras, servata semper apud Nos et hanc Apostolicam 
Sedem auctoritate earumdem reliquiarum, ita ut nemini 
omnium eas strrripere et possidere ius sit, facultatem 
facimus, sacras Beati Augustini Pontiíicis et Doctoris 
reliquias a Cathedrali templo ad refectam et resti tutam 
S." Petri in caelo aureo Basiiicam transferendi. Volu- • 
mus tarnen et Apostolica auctoritate Nostra decerni-
mus, ut Basilica S. Petri, quae Ordini Eremitarum S. 
Augustini cum exemptione huic Ordini concessa com-

mittetur, id habeat oneris, u t Curioni urbanae Eccle-
siae S. Mariae de Monte Carmelo fas sit earn adire, ut 
inde SS. Viaticum ad proximos Parochianos aegrotos 
deferendum accipiat ; ut translatio sacrarum Reliquia-
rum declaretur concessa ea conditione, qua, si forte 
Basilica S. Pet r i in coelo aureo cultui subtrahatur, vel 
Eremitae Ordinis S. Augustini inde gravi qualibet 
causa secedant, i terum illae ad Catedralem Basilicam 
reducantur, ut sacri eiusdem thesauri, qui tribus clavi-
bus custodiri assolet, clavem unam ipsi Religiosi Eremi-
tani habeant ; alteram Episcopus cum Capitulo Cathed-
rali ; tert iam magister seu praeses municipii papien-
sis, id quod Benedictus X I I I Pontifex Maximus largi-
tus est : u t Episcopo et Capitulo Cathedrali ius asse-
ratur accedendi collegialiter quotannis ad Basilicam S. 
Petri , u t ibidem solemnis in honorem S. Augustini 
Missa peragatur, ut demum Episcopus pro tempore, 
quoties publica aliqua causa aut occasio se offerat, ad 
eandem Basilicam vel dioecesanas peregrinationes 
decernere, vel ipsemet se conferre ob jsacram aliquam 
functionem solemnem possit. Decernentes has Nostras 
litteras firmas, validas et efficaces existere et fore, 
suosque plenarios et integros effectus sortiri et obti-
nere, illisque ad quos spectat et spectare poterit in 
omnibus plenissime suffragari, sicque in praemissis 
per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos iudi-
cari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si 
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attentari . Non obstantibus 
Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceteris-
que speciali licet et individua mentione ac deroga-
tione dignis contrariis quibuscumque. Datum Eomae 
apud S. Pe t rum sub annulo Piscatoris die X I V Sep-
tembrisMCM. Pontificatus Nostri Anno Vigesimo tertio. 

De speciali mandato SS. mi 
A. Card. Macchi. 

IRODALOM. 
I r o d a l m i e s e m é n y . 

Igy nevezzük mi is Mayer Béla vál. püspök, 
kalocsai kanonok ur összegyűjtött munkáinak „Alkalmi 
beszédek és értekezések" czim alatt megjelenését.Ma-
gának e megjelenésnek is érdekes és épületes története 
van. A mily nagy emberünk nekünk Mayer Béla püspök 
ur szóval és tollal egyaránt, oly szerény és igénytelen 
az ő remek szónoki és irodalmi működésének megítélé-
sében. Nem magától szánta el tehát magát, hogy beszé-
deit ós értekezéseit kiadja ; a kalocsai főmegye összes 
espereseinek kellett kérni az ékesszavu- és tollú főpapot, 
hogy engedjen a könyvkiadó kérésének a kiadás iránt, 
mert az ő irodalmi munkássága az „egész országnak" 
javára válik. 

Most csak ennyit. A 8-r 896 lapra terjedő vaskos 
kötet Werner Ferencz kalocsai könyvnyomdász tulaj-
dona. Kapható, fűzve 6, félvászon kötésben 7, egész 
vászon kötésben 8 koronáért. Postaköltség három pél-
dányig 60 fillér. 

Sietni kell ez irodalmi kincs megrendelésével, 
nehogy késő legyen a keresés. 
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— A katholikus hitszónoklat története Magyar-
országban a legregibb időktől napjainkig czimmel 
Bálik József egri képezdei igazgató-tanár, az országo-
san ismert nevű egyházirodalmi író, a közel j ovo ben 
egy nagyszabású művet szándékozik kiadni, melyre 
már eleve felhívjuk olvasóink figyelmét, már csak azért 
is, mivel a kilátásba helyezett munka úttörő _ lesz a 
maga nemében. A magyar katholikus hitszónoklat 
egész történetét felölelő munka ugyanis eddig még 
nem jelent meg. A mű körülbelül negyven ivre van 
számítva s havonkint négyives füzetekben fog megje-
lenni. Egy-egy füzet ára egy korona. Legczélszerűbb 
öt füzetre egyszerre előfizetni. Az első füzet közre-
bocsátását január elejére tervezi a szerző, akihez októ-
ber végéig intézendők a jelentkezések. (Tudtunkkal 
Michalovich Ede dr nyitrai theol. tanár hasonló művet 
ad ki, melyet a budapesti egyetem hittud. kara a Hor-
váth-féle alapítványból díjazott.) 

V E G Y E S E K . 
*** A Magyarok Nagyasszonyának ünnepére nézve, 

mely XIII . Leo pápa rendelete szerint most vasárnap, 
f. hó 14-én leszv csatlakozunk az „Alkotmány" indít-
ványához, hogy azt nagy külső szertartással : előesté-
jén harangok zúgásával, a házaknak nemzeti zászlókkal 
való feldíszítésével, napján mise és predikáczió szent 
olvasós körmenettel, ablakoknak a körmenet alatt ki-
világításával stb. kell megülni. Mária oltalmára nagyon 
rászorulunk. 

— Az uj esztergomi rituálé, melyet ő emi-
nencziája a bíboros főpap rendeletére külön e czélra 
kinevezett bizottság készít, jövő tavaszszal valószínűleg 
készen kerül ki a sajtó alól. Jeles egyházi férfiak teljes 
szakértelemmel fáradnak, hogy a mű minél tökéletesebb, 
a rubrikáknak teljesen megfelelő formában adassék át 
a közhasználatnak. Beavatottak előtt ismeretes ama 
vita, mely az eddig a nép nyelvén használatos részieket 
illetőleg folyt. Igaz, hogy a negatív megoldás felel 
meg a római kívánalmaknak, mindazáltal latba vettetvén 
az eddigi usus, győzött a positiv válasz. Dr. Bajner 
Lajos, praelatus, mint a rituálét szerkesztő bizottság 
elnöke, minap intézkedett a részletek elhelyezését; 
illetőleg s a német szöveg megszerkesztésére Dr. Pro-
liászka Ottokár, theol. tanár, a tót szöveg egybeállítására 
dr. Csernoch János praelatus, apátkanonokot kérte föl. 

— A király köszönete. Hetyey Sámuel pécsi 
püspök ur, a mária-gyüdi zarándoklat alkalmából sür-
gönyileg üdvözölte a királyt, aki a kultuszminisztérium 
ut ján köszönte meg a püspök figyelmét. A köszönő 
válasz egész terjedelmében igy hangzik : 

68373 sz. : Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur ! 
0 császári és apostoli királyi Felsége kabineti 

irodájának folyó évi szeptember 10-én 4. sz. a. kelt 
közleménye szerint a Méltóságod által egyház-
megyéjének a magyar királyság 900 éves fennállása 
emlékünnepélyére Mária-Gyüdön egyb?gyűlt hívei 
nevében sürgönyileg bemutattatott legalázatosabb 
hódolatot köszönettel legkegyelmesebben tudomásul 
venni méltóztatott. 

Miről van szerencsém Méltóságodat tisztelettel 
értesíteni. .Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Budapesten, 1900. szeptember hó 27-én. 
A minister meghagyásából : 

Lh" Hoffmann József s. k. osztálytanácsos. 

— Az angol katholikusok jubileuma. Folyó évi 
szept. 29-én mult 50-ik éve, hogy IX. Pius pápa 
Angolországban a katholikus hierarchiát egy érsekkel 
és 12 püspökséggel visszaállította. Ezt az évfordulót 
az angol katholikusok Te Deum-mal ünnepelték meg. 

j Graham plymouthi püspök összehasonlította az akkori 
j és a mostani állapotokat. Akkor a plyoiouthi egyház-

megyében volt 23 templom 23 pappal és 3 apácza-
zárda. Most van 111 pap 70 templommal, 9 férfi és 
18 női szerzetes rendházzal. Óriás haladás. 

— Az olasz püspöki kar erélyes tiltakozását 
a pápa ellen elkövetett sérelmek ellen folytatja. 
A siciliai püspökök után most a toskánai püspöki kar 
következett 7 érsek és 17 püspök. Megjegyzendő, hogy 
a pápa sértegetését a szabadkőmives és zsidó kezek-
ben levő szabadelvű olasz sajtó vezeti. 

— Az angol katholikus hierarchia helyzete koránt 
sem mondható puha párnákra fektetettnek. Mutatja 
a nott inghami püspök f. ó. szeptemberi főpász. levele, 
melyet a parlamenti választások alkalmából híveihez 
intézett. Ebben a levélben figyelmezteti hiveit, hogy 
a liberális párt részéről, milyen veszély fenyegeti az 
egyházat — az iskolák révén. Az angol szabadelvű 
párt kimondotta, hogy nem fog tűrni csak állami 
iskolákat. Le akarják, úgymond a püspök, rontani 
a mi vallásunkat, lerontásával a mi iskoláinknak. (To 
destroy our religion by destroying our schools.) Az 
iskola-ügy körül forog tehát most a harcz a kath. hit 
és az ő ellenségei között. Az elemi iskola ügyében 
az angol püspöki kar élén Vaughan westminsteri 
bíboros érsek a püspöki karnak egy programmszerü 
utasítását küldte szét, hogy arra a katholikusok a 
parlamenti választások alkalmából tekintettel lesznek. 

— A Váratlan halállal kimúlt Mamuzsich Mátyás 
szabadkai prépost-plébános elmékét a „Kalocsai Nép-
lap" következő ritka szép nekrológgal örökíti meg : 
Mamuzsich Mátyás szabadkai prépost-plébános a Pali-
cson tartózkodó Majorosy érs. helynök látogatására 
rándult ki a városból. Látogatás előtt egy kisebb tár-
sasággal a fürdőbe ment és pedig — szokása szerint 
— ki a szabad vízre. Szörnyű halálát ott lelte : holt-
testét csak másnap hajnalban sikerült a mentőknek 
kihalászni. Mamuzsich prépost nemcsak a nagy alföldi 
metropolisnak egyházi és kulturális életében, hanem a 
hazai katholiczizmus föllendülése körül is halhatatlan 
érdemeket szerzett magának. Szilárd jelleme, vas-
akarata tiszteletet parancsolt legádázabb ellenségeinél 
is azokban a naponként megujuló nehéz harczokban, 
melyeket 15 évi plebánoskodása alatt végig küzdött. 
Mert a küzdő anyaszentegyház apostola volt a szó 
legszorosabb értelmében. Lelkesedése minden szent és 
nemes iránt, mi Istenre és igaz egyházára vonatkozott, 
határtalan; tet tvágya soha nem lankadó, munkaereje 
bámulatos, az egyházi fegyelemben és szigorúságban 
szinte páratlan. Negyvenezernél nagyobb számú hívei 
lelki üdve és anyagi jóléte felől példás önfeláldozással 
gondoskodott, ugy hogy e tekintetben egyházmegyénk 
i f jabb papi nemzedéke követendő mestert tisztelt benne. 
Nagy és kimagasló volt abban a poziczióban, hová a 
Gondviselés keze állította. Hazánk katholikus ujjá-
ébredése benne egyik legtisztább fejű, legforróbb szivü, 
s legférfiasabb erélyű harczosát vesztette el. Szabadka 
népével a magyar katholikusok százezrei fogják tisz-
telettel őrizni emlékét. Az ö. v. f. n ! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 13. 30. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

Percje 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. 

41J4MSY I^ORNÉL f 
1828-1900. 

Jelek mutatkoznak az égből a földön. Valami, valami nagy ba j van készülőben. Isten, mintha nagyon 
haragos volna irántunk, a halál által egymásután két oly nagy csapást mért hazánkra, hogy Sión falai alatt 
igazán megrándult a föld fájdalmában. 

A magyar kereszténység 900-as jubileumának évében, ez évnek vigaszt és dicsőséget igérő delelő csúcs-
pontján, a nagyboldogasszonynapi és szentistvánnapi ünnepségek előtt, lecsapott az ég villáma közibénk és 
lesújtotta ez ünnepségek egyik főtényezőjét, Székesfejérvár apostoli lelkű főpásztorát, az ős királykoronázó 
város ünnepségeinek rendezőjét, a budavári jubiláris szentistvánnapi ünnep kiszemelt főpapi szónokát, Steiner 
püspök urat, a nagy theologust, ki kész volt minden perczben Isten igazságaiért vér tanú halált szenvedni. 

Még nem szűnt meg a váratlan csapás által ej tet t seb fájdalma sajongani, még a székesfejérvári 
temetőben ásott főpapi sír felett nem volt ideje a kesergő anyaföldnek megpihenni, s ime nem messze onnan, 
az anyaföld szülötte szent Márton oltalma alatt álló egyházmegyében, szintén kidőlt szent vallásunk főoszlopa, 
kialudt a szentély élő fő világossága, meghalt Hidasy Kornél szombathelyi püspök, magával vive primásjelölt-
ségének fényét és titkait a néma sír magányába. 

Csodálatosak az isteni Gondviselésnek intézkedései valóban. Az elhunyt imádságos és szentéletű püspök 
pályafutása feltűnő példa a tekintetben, hogy emeli ki az Isten a véka alatt rejlő világosságot, hogy emeli ki 
onnét s hogy teszi a gyertyatartóra az ő egyházában, „ut luceat omnibus, qui in domo sunt." 

Nagyszombat, Pázmány tudomány-egyetemének szülőföldje, a kis magyar Róma, a világosi katasztrófa 
és az aradi gyásznap után következett időben pnrntlan szerepet vitt Magyarország történetében. Mikor minden 
le volt törve ebben a országban és szolgálni volt kénytelen az idegen uralom szeszélyeit, Scitovszky János primás 
nagyszombati érseki gymnasiuma, tanárainak rendkívül szerencsés összeállítása által az egész ország számára 
világitó tornyot tartó sziklájává vált a magyar egyházi és nemzeti önállóságnak, szemben a sub specie pietatis működő, 
azonban szerzetes rendi kiválóbb tanintézeteink saecularisatiójától egy cseppet sem tartózkodó idegen uralommal. 

Ennek a páratlan nagyszombati paptanári karnak, a mely e század végén kis híja, hogy hazánk 
mind a három latin szertartású érsekségének székébe főpapot egyszerre a maga kebeléből egymaga nem adott , 
különös fénynyel ragyogó csillaga az angyali lelki elegancziával tündöklő Hidasy Kornél, a varázsos hitszónok, 
a bölcselet bűvös hatású tanára, a növendékpapság ihletett szellemű lelki atyja és vezére vala. Tanúi e fényes 
korszaknak igen sokan a még élö tanítványok, kik közöl a gyászos sorok Írójának nem egyszer ju to t t ki 
a szerencse Hidasy mentori kebelén pihenhetni. Meditáczióra az oltári szolgálat i f jú levitáit csodás erővel 
tudta a boldogult tanítani. 

Mikor Magyarország egén az élet napja ú j ra felvirradt, a nagyszombati gymnasium természetesen 
megszűnt világító torony lenni az általános napfény - körében, de tanári karának élén Hidassy Kornél 
megmaradt az ő országos ügyek intézésére alkalmas szellemének egész nagyságában. Ebben a minőségében 
ismervén őt fel Trefort minister, megnyitot ta előtte az utat a püspöki trónra. 

18 évig volt Szombathelyen püspök, s emberileg szólva, csak egy cseppen mult, hogy Magyarország 
biboros hgprimása nem lett. Torokbaja lassanként elnémította ajakán az élő szót. Visszavonult élni az Istennek, 
hivei üdvösségének, a csendes jótékonyságnak és az Isten egyházát Magyarországban támogató buzgó, sírva 
esdeklő imának. Nagyon ráillenek nazianzi szent Gergelynek szent Vazulról mondott következő szavai: „Basilii 
pulchritudo Virtus fuit, megnitudo Theologia, cursus perpetua virtutis agitatio per quotidianos ascensus ad 
Deum ferens." (Orat. in laudem Basilii Magni. Opp. ed. Paris. 1630. pag. 362.) 

Most megszűnt köztünk élni és — imádkozni, hogy annál hathatósabban jár jon közben érettünk édes 
mennyei Atyánknál, kinek haragjára annyira rászolgáltunk. 

Hamvai nyugodjanak békében, lelkének pedig ragyogjon az enyészhetetlen világosság! ¥.*i 
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S Z E N T GELLÉRT 
Y é r t a n u 

e l s ő c s a n á d i p ü s p ö k t i s z t e l e t é r e 

EGTHÀZI BESZÉD 
mondotta 1900. évi szept. hó 25-én, a Desseívffy Síndor 
csanádi püspök által szent Gellért hamvaihoz vezetett 
zarándoklat alkalmából, a velenczei sz. Györgyről nevezett 
benczcs-monostor egyházában dr Várady Lipót Árpád 

csanádi kanonok. 
Nézd meg, és cselekedjél azon példakép 

szerint, a mely neked a hegyen mutattatott. 
II. Móz. XX. 40 

(Vége.) 

II. 
A Gondviselés ugy akarta, hogy szent Gellért 

hamvai, melyeket a nemzeti kegyelet székes-
egyházában évszázadokon keresztül hálás gonddal 
őrzött, a törökök dúlása folytán idegenbe kerül-
jenek. De emlékjeleit még sem vette el tőlünk 
teljesen, mert ott áll az ország szivében a hegy, 
megjelölve az ő nevével; és a szent Gellért-
hegynek mohosodé sziklái nem szűnnek meg 
beszélni, nem szűnnek buzdítani az egymást 
fölváltó nemzedéket: Nézd meg és cselekedjél azon 
példakép szerint, mely neked a hegyen mutattatott? 

Vajha mindenkor megértené a nemzet a 
szót, mit a néma sziklák beszélnek! Vajha szent 
Gellértnek szelleme, a mely őt készteté szembe-
szállani a tenger veszedelmeivel, alámerülni 
a tudomány és a keresztény tökéletesség 
mélységeibe, hasznosan és önzetlenül munkál-
kodni a lelkek üdveért, a közjóért, királyért és 
hazáért, végül, a mely erőt adott neki a leg-
nagyobb áldozatra, a vértanú halálra; vajha ez 
a szellem, az élő hitnek szelleme, termékenyítené 
meg a magyar társadalmat ! Volt nekünk hős-
korunk és épen az a korszak volt az, mikor az 
-élő hitnek lángjai leghevesebben lobogtak a keblek-
ben, a mikor csaknem emberfölötti harczot foly-
tat tunk a halál, a megsemmisülés ellen és győzel-
met arattunk. Hova lettek azok az erények, 
melyekkel a harczot végig küzdöttük? Igaz, hogy 
a külső küzdelmek befejezése után más munkát 
kell végeznünk, mint a harcz alatt , de ugyan-
azokkal az erőkkel, mert a természetben is min-
dent ugyanazok az erők tar tanak fönn, melyek 
életre hozták. 

Hogy ha végig tekintek a mostani magyar 
közéleten és társadalmon, azt a benyomást teszik 
rám, hogy valami tehernek súlya alatt görnyed-
nek. Megnehezedett az idők járása fölöttünk. 

Nincs a társadalomnak rétege, a legmagasabbtól, 
a legalacsonyabbig, mely a súlyos helyzetet 
a maga módja szerint ne érezné akkor, a mikor 
az egész világ körülöttünk hihetetlen módon föl-
lendül és gyarapszik. Mintha hiányoznék a lelkek-
ben a rugalmasság, a mely őket nagy elhatáro-
zásokra és alkotásokra bátorítaná. Vájjon az 
elvénhedésnek, a kimerültségnek jele ez? Nem 
hihetjük, nem akarjuk, nem tudjuk hinni. Tiltja 
ezt hazánk szeretete, t i l t ja keresztény hitünk, 
t i l t ja a Gondviselésbe vetett bizodalmunk! 

A mely népnek történelmi küldetése van, azt 
a Gondviselés fönn is t a r t j a hivatásának teljesí-
tésére. Már pedig a magyar nemzet hivatása 
teljesítésének delelőjén áll, oly hivatás szolgá-
latában, a mely beláthatlan időknek végéig 
mindenkor szükséges, mindenkor égető maradt, 
mert a tények erejéből folyik. Nemzeti hiva-
tásunk vala mindenkor, hogy rokonfaj nélkül, 
önmagunkban állva, mint független, szabad és 
keresztény nemzet a két nagy világáramlatnak, 
Keletnek és Nyugatnak kiegyenlitői legyünk. 
Mellünkkel fogtuk föl évszázadokon keresztül 
a csapásokat, melyeket a Kelet Nyugatnak szánt, 
ebben volt dicsőségünknek, ebben nagyságunknak 
forrása. Az ellentét ma sem szűnt meg. Aliig 
fölfegyverzett szomszédjaink várják az időpontot, 
melyben Kelet és Nyugat egymással leszámolni 
fognak és ez a leszámolás a mi síkjainkon fog 
megtörténni. Addig pedig, a mig az uralkodók 
békeszeretete, az államférfiak bölcsessége e rémes 
pillanat jövetelét késlelteti, a nemzetiségi versen-
gés alakjába öltözik a Keletnek szelleme: erejét 
megkísérti az egységes magyar nemzeten, hogy 
a nyugati keresztény civilisatio határait testün-
kön keresztül visszafelé tolja. Ma épp ugy elő-
őrsei vagyunk Isten ügyének, a hamisítatlan 
kereszténység ügyének, mint voltunk kilencz-
száz év előtt. Ehhez az erős hivatáshoz erősnek 
és öntudatosaknak, egységesnek és magyarnak 
kell lenni e nemzetnek, olyannak, a minővé 
szent István és szent Gellért összeforrasztották. 

Az arra hivatot t államférfiak feladata, hogy 
a most magába térni, eszmélődni látszó nemzetet 
életerős tettekre, pezsgő munkára, a nagy világ-
verseny által indokolt fokozottabb tevékenységre 
szólítsák. A mi kötelességünk pedig, Krisztusban 
Szeretteim, hogy a megújhodás nagy munkájába 
belevigyük legjobb tudásunkat, összes képes-
ségünket, elsősorban pedig élő keresztény hitünket, 
mert maga az Isten keze irta azt a tanúságot a 
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világtörténelembe, hogy az egyes ember és a népek 
boldogsága az élő hitből fakad. 

Közös sorsa minden emberi alkotásnak, hogy 
idővel, vagy enyészetnek indul, vagy megmereve-
dik. De a kath. egyház meg tudta őrizni egységét 
19 századon át, a nélkül, hogy megmerevedett 
volna. Vájjon mi teremti meg az egyházban a 
pusztíthatlan erőt? Mi ta r t j a benne a folyton 
buzgó életet? Mi teszi az egyházat halhatat lanná? 
Mi okozza, hogy számra nézve hatalmas népek 
ezen életerő nélkül pusztulásnak indultak, mig 
népességre, terjedelemre nézve kisebb birodalmak 
ez életerőre támaszkodva fönnállanak? 

Az élő hitnek ereje, Krisztusban Szeretteim, 
maga az Üdvözítő Jézus. A hitnek ereje és egy-
sége nem kívülről jön, nem külső eszközök 
támogatják. Az egyháznak csalhatatlan tanítói 
hivatala sem teremti azt meg, csak védelmezi. 
Az egyháznak élete, a hitnek ereje fakad magá-
ból az Üdvözítő Jézusból. 

Soha gyorsabban nem születtek a gondola-
tok, mint manapság és soha gyorsabban el nem 
enyésztek. Hírlapok elenyésznek, röpiratok el-
enyésznek, könyvek elenyésznek. De vájjon e sok 
gondolat képes-e a lelkekbe hatolni, követőket, 
tanítványokat teremteni, ugy, hogy milliók meg 
milliók a gondolatból táplálkozzanak, a gondolat-
ból éljenek, a gondolatért meghaljanak? Ennek 
példájára nem akadunk. Az emberek nagy része 
a homokba ír, egyik másik levelekre, de az élő 
szivekbe senki. Csak az egyházban van meg 
az élő ige ós az ige nem veszendő márványlapra 
van vésve, nem csupán néhány száz tanitványnyal 
biró iskolát teremt, de kétszáz millió léleknek 
mélyére hat és őket egységbe fűzi. 

Mi t a r t j a fönn az egyház egységét? Nincs 
hadserege, nincs rendőrsége, nincsenek fegyverei 
és mégis fönnáll az a roppant egyetemes társaság. 
Hogyan lehet belépni e társaságba? Szabadon. 
Hogyan lehet belőle kilépni? Szabadon. Van 
az egyháznak feje, vannak törvényei, parancsai. 
Az egyházban az elvek fölött nem alkudoznak: 
a mit egyszer kimondanak, azt nem vonják többé 
vissza. Mit teszünk a parancsokkal? A mit aka-
runk. Szabadok vagyunk, ha nem is az Isten ós 
a lelkiismeret, de az emberek előtt. Ilyen föl-
tételek mellett, melyekkel a legkisebb herczegség 
egy évig nem állana fönn, ez a roppant egye-
temes társaság él, feje uralkodik. Ily hatalmas 
erejű az ige, mely az egyházat élteti, a mely 
szüntelenül ujjá teremti és fönntar t ja! 

Az egyház tanítása hi t t i tkokkal van telve 
ós a világ legnagyobb lángelméi hittek e t i tkok-
ban, hittek egyszerűen, buzgón. Ismertek minden 
ellenvetést, minden kifogást, de tudták azt is,, 
hogy az isteni sugár, melyet hitnek és a másik 
sugár, melyet tudománynak nevezünk, ha a rövid-
látók szemében eltérnek is egymástól, a kelld 
helyen találkoznak. Es a mig e találkozó pontot 
fölkutatták, addig is hi t tek, imádkoztak, szállot-
tak följebb, följebb minden tüneménynek, minden 
okozatnak kútfejéig. 

Mit szóljak az egyszerű munkás ember hité-
ről, a ki nehezen keresi kenyerét és boldogtalan 
is volna, ha a nyomorúságon fölül nem emelné 
hite. De megtanulta, hogy van Valaki fölötte, 
a ki számba veszi nélkülözéseit, becsületes fára-
dozását. Megtanulta anyjától és második anyjától, 
az egyháztól, hogy Isten minket szeretetből, 
a boldogságra teremtet t , ér tünk a kereszten 
szenvedett és meghalt. Megtanulta, hogy az 
apostolok, kik az Üdvözítőt látták, szemlélték, 
tanításának igazságát halálukkal megerősítették. 
Nem kell nagy olvasottság ahhoz, hogy észszerűen 

I higyjünk az oly tanuknak, kik megöletik magu-
kat. Tudja azt a legegyszerűbb katholikus hivő, 

! hogy alig hirdették az apostolok és az első 
keresztények a bűnbánatot, a magábaszállást^ 
az életjavulást, ellenük támadt a világ. De nem 
csodálkozik rajta, mert csak a munkakerülők 
gyülekezeteibe kell tekinteni; és lát ja, hogy 

I a romlottság minő hamar szövetkezik az egyház 
i ellen. Az egyszerű hivő is megérti, bogy mivel 

az egyház még áll; mert 19 század üldözése 
! alat t ki nem fáradt ; mivel egyre hirdeti az alá-
I zatosságot, neveli a tisztaságot, terjeszti az Isten 
I és emberek szeretetét: hogy ez az egyház Isten 
i műve. 

Mikor a szegény ember hazatér munkájából? 
! nem jutnak el hozzá a tudákosok ellenvetései, 

de elönti őt a hitnek világossága, térdeire veszi 
gyermekét és kezdi tan í tan i : Mi Atyánk, ki 
a mennyekben vagy. . . legyen meg a te akara-
tod! A kenyér drágul, de legyen meg a te 
akaratod; a megélhetés nehezebb, de legyen meg 
a te akaratod; sokat kell és ki tar tóan dolgozni^ 
de legyen meg a te akaratod. Mi adja meg az 
élet annyi névtelen hősének, férfiaknak, nőknek 
az erőt, a ki tartást , az önmegvetést? a hi t ; mi 
ébreszti föl a szomjat, szenvedni a jóért, a be-
csületért: a h i t ; mi kelti föl a bátorságot^ 
a bizalmat, nagy vállalkozáshoz: a h i t ; mi a d j a 
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meg az élet nélkülözései, fájdalmai közt a benső 
b é k é t és a m e g n y u g v á s t : a h i t ! 

* 

Krisztusban Szeretteim! ennek az üdvözítő, 
boldogító hitnek teljessége töltse be sziveteket, 
emelje ki a gyarlóságból igaz bűnbánat által, 
adjon erőt, kitartást, hogy a magatok üdvös-
ségére, családotok boldogítására, a hazának föl-
virágozására éljetek. Ez a szándék egyesített 
bennünket, ez hozott e szent helyre, ez kisérjen 
bennünket haza. 

Buzgó imádságunk, hálaadó énekünk szava 
belé rezeg szent Gellért pihenő porai közé. Gellért 
atyánk ! tekints le reánk, dicsőült szellemed 
pillantson idezarándokolt hiveidnek sorfalára. 
Századok multanak el, melyek alat t hallgattad 
a tenger csöndes zúgását és magyar hivő csak 
elvétve kereste föl hamvaidat. Most i t t látod 
megyédnek képviselőit. 

Add áldásodat püspök utódodra, hogy szelle-
medtől eltelve, buzgó szivének szándokait papjai-
nak ós hiveinek támogatásával véghez vihesse. 
Ihlesd szent lelkesüléssel az egyházmegye pap-
ja* t, hogy hivatásukat a lelkek szeretetétől ós 
a haza iránti hűségtől áthatva, lankadatlanul 
betöltsék. Áldd meg e zarándoksereg minden 
tagját, azokat, kik buzgóságukban különös fára-
dozással is hozzájárultak, hogy kegyeletünk be-
mutatása neved ós emlékedhez méltó legyen-
Erősitsd őket hitükben, hogy otthonukba vissza-
térve, munkájukban gyarapodást, családjukban 
boldogságot találjanak. 

Gellért Atyánk ! hódolattal köszönt Téged 
püspök utódod, ősi egyházmegyéd ós az i t t meg-
jelent lelkes csapat. De tisztelettel őrzi emlékedet 
a hálás hon. A távoli haza, Neked is második 
hazád, köszönt Téged. Elhoztuk számodra az 
üzenetet, oh, halld meg ! Áll még a hegytető, hol 
egykor véred ontád ós a vérnek nyomán virágzó, 
nem sejtett élet fakadt. Béke borult a tá jra , 
a mely egykor támadóidnak zajától visszhangzott. 
Ali még a hegy gyei szemben Budának szirttetője 
s büszkén hordozza szent István utódának feje-
delmi lakát. Könyörögj, püspök atyánk, jóságos 
öreg királyunkért, hogy sebhedt szive népeinek 
boldogulásában találjon vigasztalást. Könyörögj 
végül az egész magyar hazáért, annak minden 
lakójáért, hogy egymás békeséges megtürésében, 
szeretetében, király és hazához való hűségben 
egyesülve, boldog legyen a magyar. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. A jubiláris zarándoklatról. — 
Ha Pécsnek volt Mária-Gyűdre jubiláris nagy 

zarándoklata, a kassai egyházmegye is k ivet te hasonló 
zarándoklat ta l részét a nemzeti áj tatosságból. A fő-
pásztor hivó szavára, szept. 16-ára, vagyis a hét fá j dalmű 
Szentszűz ünnepére, Kassára sereglett sok ezer hivő. 

Hitval lást tett , midőn ünnepélyes körmenetben 
a Kalvária hegy hét fá j dalmű Nagyasszonyának képéhez 
buzgó lélekkel imára gyűlt . Hálaadást végzett a kilencz-
százados múltért . E lmondta az u j évszázadnak „Veni 
sancté já t" . 

Könybe lábadtak a szemek, hangosan dobogtak 
a szivek, mikor a költő szavával é lve: Búcsujárók 
a jkán zenget t ének lágyan, édes szivmegejtő bűbáj 
volt szavában : Mintha arról szólna, hogy csak az 
az élet, melyben a hivő sziv szerethet, remélhet . 

Azok az ezrek, kik a zarándoki körmenetben 
résztvet tek, büszkén haladtak a kereszt je lvénye alatt. 
Öröm töl tö t te el sziveiket, lelkesen, mondhatnók el-
szántan — hiszen a mai időkben az ily hitvalláshoz 
elszántság kell — te t tek ősi hi tök erejéről szemmel 
lá tható bizonyságot . 

É s mikor szinte bámulat ra méltó számmal végig 
vonult Kassa utczáin a katholikus if júság, a kassai 
iparos testületek, az egyházmegyei és központi papság 
és a tizezret felülhaladó hivek belá thata t lan sora : 
akkor éreztük h i tünk egységének boldogitó erejét , 
éreztük, hogy a mi életünk nem fejeződöt t be a 900 
éves múlt tal . 

A gyülekezés. Szept. 14-én, a kereszt felmagasz-
talásának napján, két napi gyaloglás u tán elsőnek 
érkezett Kassára a bodrog-szerdahelyi proczesszió 
Messerschmidt Géza ottani segédlelkész vezetése alatt. 
Még aznap két körmenet jö t t , az egyik Perbenyikről 
Tomcsányi Kálmán, a másik Z.-Bolyból Medveczky 
János káplánokkal. 15-én kora reggeltől késő estig 
egymást ér ték a zászlók és keresztek alatt érkező 
körmenetek. Érkezet t Vehéczről és környékéről Szkiba 
Yincze, Trauczonfalvárói Pá j e r József, Jász-Ujfa luról 
Zselinszky János , Pányból Oleár Ignácz plébánosok, 
Sárospatakról Moys Jakab , S.-A.-Ujhelyből Violet 
Gyula, Regete-Ruszkáról Dvorcsák András káplánok 
vezetése alatt sok ezer zarándok. 16-án reggel a szom-
szédos Alsó-Mislye, Széplak, Tőkés, Miszlóka, Kassa-
Ujfalu, Hilyó, Tehány és Kavecsányból bejöt tek a hivek 
lelkészeikkel együtt . I t t volt Kassának egész környéke 
Bárcza és Kassa-Béla kivételével. Lelkészeik nélkül 
a távoli megyékből is sok ember jö t t . 

A körmenet. 16-án 3/48 órára a Mária-szobor előtt 
felállí tott i f júság vezetése alat t indult meg a menet . 
Az összes kassai iskolák képviselve voltak, lehettek 
2000-en. Megjelent továbbá zászló alatt 12 egyesület. 
Az egyesületek után jö t t a növendékpapság, a papság, 
a főt . káptalan tag ja i közül Medveczky Ede nagy-
prépost és Belky Károly kanonokok, ezután jö t t 
a körmenete t infulában vezető Kozora Endre prépost-
plébános, u tána a magyar, ezek után a tó t nyelven 
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éneklő zarándokok beláthatlan sora. 120 egyházi 
lobogót és 80 keresztet olvastunk össze. Daczára 
annak, hogy csak 6 rendőr ügyelt fel, a zarándokok 
a legszebb rendben érkeztek a Kálváriára. 

Az istenitisztelet és visszatérés. Már el volt lepve 
a kálváriái hegy, mire felért a körmenet. A szent 
miséket megelőzőleg ünnepélyes körmenet volt az Oltári-
szentséggel. 

A tanulóifjúság a Pukács-család kápolnája előtt 
zárt sorokban felállitva, főt. dr Horváth Balázs főgymn. 
igazgtó csendes miséje alatt, főt. Bodnár Virgil har-
monium kísérete mellett énekelt ; aztán főt. Krause 
Ervin hittanár alkalmi elmélkedést tartott . A nagy 
szent misét czelebrálta Kozora Endre prépost-plébános, 
a magyar közönségnek, ezután a szabadban magyar 
szt beszédet mondott Koncz Ödön kavecsányi plébános 
Az emeleti templomban csendes szent misét végzett 
főt. Plent Nándor püsp. titkár, és német szent beszédet 
mondott dr Csiszárik János udv. káplán, theol. tanár. 
A szent Magdolna-kápolnában énekes szent misét 
végzett Zselinszky János, jászó-ujfalusi plébános, és 
tót szent beszédet mondott főt. Ivaneczky János, 
nagy-ladnai plébános. 

Mintegy ötezren járul tak a szent napon a bűn-
bocsánat szentségéhez. Útközben elemi erővel hangzott 
fel a búcsúsok ajkáról a kérő ima: Magyarországról . . . 
ne feledkezz meg ! Szép rendben tér t vissza a zarándok-
sereg a székesegyházba. 

Ungvár. A görögkatholikusok jubiláris búcsúja Mária-
Pócson. — 

Munkács ősrégi egyházmegyéje, melynek pátró-
nája a Boldogságos Szűz Mária, október 14-én, mint 
az Isten anya legszentebb védelmének ünnepén, a 
Szent-Bazil rend mária-pócsi kegyhelyén fogja a ke-
reszténység kilencz-százados ünnepét megülni. 

Firczálc Gyula, a munkácsi görög katholikus egy-
házmegye püspöke, személyesen kívánja e jubiláris 
búcsuünnepélyt vezetni, hogy a magyar kereszténység-
nek ezen lélekemelő évfordulóját az egy és ugyanazon 
anyaszentegyházhoz tartozó görög szertartású katholi-
kusok is méltóan megünnepelhessék! 

A Boldogs. Szűz Mária csodatevő kegyhelyét 
választotta a nemes főpásztor e szép és magasztos 
ünnepély színhelyéül, hol a világ zajától elvonulva 
évszázadok óta áll fenn a baziliták kolostora, melyben 
a hitélet és ősi szertartásaink csöndes munkálkodással 
ápoltatnak s az őseinktől örökölt vallásosság és hon-
szeretet az Ur szellőjében neveltetik. 

Hol hajdan Magyar hazánk Nagyasszonya és egy-
házunk pátronája könyhullatással mutatta ki ez ősi 
föld és annak hitbuzgó népe iránti szeretetét, hol 
nemrég a kisasszonynapi ünnepen római katholikus 
hittestvéreink ünnepelték impozáns részvétel mellett 
a kereszténység e nagy évfordulóját : ott az államot 
alkotó magyarok testvére és osztálytársa, a nyolez 
vármegyére kiterjedő görög katholikus egyházmegye 
népe fog nemsokára egybegyűlni, hogy öröm és 
kegyelettől sugárzó érzéseinek fényes kifejezést 
adjon ! 

Mária-Pócs par excellentiam a munkácsi görög 
katholikus egyházmegyének fönnhatóságához tartozik, 
a könyezö Szent Szűz csodatevő képének mása állan-
dóan egyházmegyénk névtárának czimlapját díszíti 
s abból, valamint a kegyhely malaszteszközeiből évente 
sok esetben merítenek erőt és vigasztalást az élet 
küzdelmeinek viselésére, benső áhítatuk buzgóságának 
emelésére lelki kincseik gyarapítására. 

A régmúlt idők e magános szent helyén kiván a 
görög katholikusok egyeteme hálákat adni egyházunk 
fönnmaradásáért, mely annyi küzdelmes évszázadok 
viharain keresztül is megállotta helyét a Golgotha 
ormán, s remélhetőleg ez ünnepélyes jubileum min-
denben méltó lesz a hatalmas kiterjedésű egyház-
megye tradiezóihoz, hagyományos buzgóságához. 

Ma, amikor a már csaknem ezer év óta uralkodott 
kereszténység elvei az életet világszerte áthatották, 
az erkölcsi tanok haladásának e nagy ünnepén a kár-
pátalji görög katholikusoknak is meg kell mutatniok, 
hogy minden tekintetben megfelelőleg csatlakoznak 
egyházunk e kiváló jelentőségű jubiláris ünnepéhez. 

Mert ha igaz az, hogy „a jelen mindenkor csak 
a múltra alapitható, a mai művelt világ múlt ja pedig 
a kereszténység nélkülözhetlen tényezőjében bi r ja lét-
alapját és kifejlődését" : akkor ez üdvözítő tanok 
minden rendű és rangú hívőjének szívbéli imával és 
fohászszal kell odaborulnia a malaszt forrásának e sym-
boluma elébe, hogy benső érzelmeinek kifejezésével, 
szavának lelkesedésével emelkedjék föl Isten mérhe-
tetlen és legfönségesebb trónusának zsámolyához ! 

E Szent Szűz erőt és bátorságot, reményt és 
üdvösséget kölcsönző védelmében s a kereszt megszen-
telt jelében van az élet, az oltalom és üdvösség, a 
keresztény erény és szent élet összessége és tökélye ; 
— nincs a léleknek üdve, nincs remény az örök élet-
hez e tényezőkön kivül ! 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t 
a magyarországi latin és görög szertartású róm. kath. tanitók segély-
alapja központi bizottságának 1900. évi augusztus hó 25-én tartott 

XVI. közgyűléséről. 

I. A gyűlést az egyetemi templomban 9 órakor 
tar tot t szent mise előzte meg, melyen a bizottság tagjai 
testületileg vettek részt. 

a) A bizottság elnöke: Dr Walter Gyula, beje-
lenti, hogy a tanítói árvaház alapjára 30 ezer koronát 
adományozott. 

Elnök jelenti, hogy ő eminencziája a mult évi 
eegyzőkönyvet tudomásul vett magas leiratban meg-
dngedte, hogy az évi tagsági dijak 1 koronáról 2 koro-
nára emeltessenek fel. Ezen leirat ételmében a tagsági 
dijak felemelését tudomására hozta az egyházmegyei 
hatóságoknak. 

Elnök beterjeszti a mult évre vonatkozó száma-
dásokat és kéri a felmentvény megadását. 

a") Évközben kiadható segélyezésre nála maradt 
(m. évi jegyzőkönyv X. pont ja szerint) 639 f r t 14 kr. 
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Ezen czélra; továbbá nyomtatványok és postaköltsé-
gekre kiadott 530 fr t 10 kr. Maradt 109 fr t 04 kr. 

b) Ösztöndíjra megszavaztatott (m. é. jkönyv. 
X p.) 1700 frt. Kifizettetett 1450 frt . Maradt 250 frt . 

Gergely Tamás II. éves joghallgatónak az 1898/99. 
tanév második felére fel nem vett ösztöndija 25 frt . 

c) Segély és gyámpénzekre folyósítva lett (mult 
évi jkönyv X. pontja szerint 2000 frt.) Kifizettetett 
2000 frt. Maradt — frt. 

E számadások szerint jelenleg az elnöknél rendel-
kezésre áll összesen 884 fr t 04 kr vagyis 768 kor. 08 fill. 

Miután az itt kitüntetett bevételi és kiadási téte-
lek a valóságnak megfelelnek s okmányokkal kellően 
igazolva vannak s igy rendben találtat tak: a központi 
bizottság az elnöknek a felmentvényt megadja. 

Elnök bemutatja az alapot kezelő egri főkáptalan 
képviselője Begovcsevich Róbert v. püspök, egri kano-
nok által beterjesztett 1899. évi számadások kivonatát. 
Egyúttal felhívja a jegyzőt, hogy azt egész terjedel-
mében olvassa fel. A számadások kivonata a következő : 

1. Egyes egyházmegyék részéről beküldött idő-
közi kamatok 10 f r t 56 kr. 2. Értékpapírok és takarék-
pénztári betétek 1899. évi kamatai 3093 fr t 63 kr. 
3. Pártoló tagoktól évenkinti dijak czimén bejöt t 95 
fr t 80%-tólija 76 f r t — kr. 4. Rendes tagoktól éventi 
dijak czimén befolyt 1565 f r t 87 kr, 80%-tólija 1252 
fr t 69 kr. Összesen: 4432 fr t 88 kr. 

Az 1900. évben felosztás alá eső eme 4432 f r t 
88 krból az alapszabályok 7. §-a szerint j u t : 

1. Ösztöndíjazásra (a fenti összeg 4/io része) 1773 
fr t 15 kr. 2. Segély- és gyámpénzekre (3/10 rész) 
gyámolitásra (2/i0 rész ; együttvéve a fenti összeg 5/10 

része) 2216 fr t 44 kr. 3. Az országos árvaház alapjá-
nak gyarapítására 1/10 rész 443 fr t 29 kr. Összesen 
4432 fr t 88 kr. 

A segélyalap számadó gondnokának, Begovcsevich 
Róbert, v. püspök urnák előterjesztett számadás-kivo-
nata tudomásul vétetett és elnök indítványára a köz-
gyűlés mély háláját és őszinte köszönetét fejezi ki a 
Segélyalap vagyonát kezelő egri főkáptalan képvise-
lője, Begovcsevich Róbert, v. püspök iránt, ki páratlan 
odaadással buzgólkodik az alap gondozásában. 

Elnök indítványára kimondja a közgyűlés, hogy 
a központi bizottság folyó évben segélyekre 2000 forin-
tot azaz 4000 koronát, ösztöndijakra 1700 forintot azaz 
3400 koronát szavaz meg. Ezenkívül : az 1) alatti 
összegből 73 f r t 15 kr. vagyis 146 kor. 30 fill, a 2) 
alatti összegből 216 fr t 44 kr. vagyis 432 kor. 88 fill., 
úgyszintén VII. a), b), c) pont 384 fr t 04 kr. vagyis 
768 kor. 08 fill. Összesen : 663 fr t 63 kr. vagyis 1347 
kor. 26 fill. az elnök kezeinél hagyatik, hogy abból 
évközben sürgős segélyeket utalhasson ki és a bizott-
ság intézkedései szerint fizetéseket eszközölhessen. 

Következik az ösztöndijak megszavása. Elnök 
jelentése szerint régi ösztöndíjas volt 34. Ösztöndíját 
fel nem vette 5. Tanulmányait befejezte 8. Papnöven-
dék lett 1. Elmaradt összesen 14. — Eszerint régi 
ösztöndíjas lesz 20, kinek ICO koronájával já r 2000 
korona, betöltendő 14 hely à ICO koronájával 1400 1 

korona, s igy az ösztöndijakra kiutalt 3400 korona 
kimerittetett. 

Ösztöndiját nem vette fe l : Bakos Ede, Drávay 
Mária, Gergely Tamás, Kirn Gizella és Klohány Nándor. 

Tanulmányait befejezte: Bódy Máté, Búzás Iván, 
Kytt ler Julia, Lipeczky András, Mahay István, Prekopp 
Etelka, Szántó Vilma és Tumpász Mária. 

Papnövendék le t t : Bielek Ede. 
A régi ösztöndijasok névsora: Barabás Sándor, 

Buday Béla, Dorotics Ilona, Erdélyi Géza, Lakatos 
Géza, Mészáros Aladár, Molnár Gyula, Nevelös Gyula, 
Orbán József, Szabó Anna, Takács Gyula, Tódor Béla, 
Barabás Róza, Jancsina Mária, Juhász Olga, Marton 
Jenő, Méder Mihály, Mihályi Jenő, Roszjar Erzsébet 
és Vinkler Leontin. 

A 14 ú j helyre folyamodott 67. 
A központi bizottság a kérvényeket beható tár-

gyalás alá vette és az ösztöndijakat a következő tanu-
lóknak ítélte oda : 

Klein Jenő, egyetemi hallgató Beszterczebánya 
egyházmegye; Vékony József, főgymn. V. oszt. Eger 
egyházmegye ; Bartalics Ferencz, egyetemi hallgató és 
Lakatos József, III. é. képzőintézeti növ. Erdély egy-
házra. ; Bertalan József, főgymn. VIII . oszt. Esztergom 
főegyházm. ; Balogh Dénes, egyetemi hallgató Győr 
egyhm. ; Lehóczky Mária, I. é. képzőintézeti növ. 
Kassa egyhm. ; Králik József, kereskedelmi akadémiai 
növ. Nyitra egyhm. ; Fen t Blanka, képzőintézeti növ. 
Pécs egyházm. ; Bodnár Mária, képzőintézeti növ. 
Szatmár egyhm. ; Kirn Róza, képzőintézeti növ. Szé-
kesfehérvár egyhm. ; Czikker Ferencz, főgymn. VIII. 
oszt. Szombathely egyházmegye ; Bobory Zoltán, 
egyetemi hallgató Vácz egyházm. ; Szmodics Kázmér, 
egyetemi hallgató Veszprém egyházm. 

A központi-bizottság az ösztöndijak adományozá-
sánál figyelemmel volt az alapszabályok 8. §.-ára, mely 
szerint a rendes tagoknak csakis azon gyermekei 
részesülnek ösztöndíjban, a kik egyetemet, kath. tanító-
képző-intézetet, reáliskola vagy kath. gymnasiumi fel-
sőbb osztályokat, vagy pedig iparkereskedelmi gazdá-
szati iskolát látogatnak (1898. évi jkönyv IX. pontja) ; 
miért is több folyamodónak kérvényét érdemleges 
tárgyalás alá nem is vette. 

Az ösztöndijak első része a jövő 1900—1901. 
iskolai év első félévének, a második része a második 
félévének sikeres befejezése után válik esedékessé. 
Azonban a központi bizottság határozata szerint: „az 
ösztöndíj csak azon esetben fizetendő ki, ha az ösztön-
díjas kifogástalan magaviselet mellett, legalább általá-
nos 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 hiteles 
másolatát is. Megjegyeztetik azonban, hogy : „A kik 
ösztöndijukat augusztus 15-ig fel nem veszik, elvesztik 
jogigényüket és az ösztöndijasok sorából törültetnek." 

Tárgyalás alá vétettek a segélyezés iránt beadott 
folyamodványok. Beérkezett összesen 152. Kifogásol-
tatot t 8. Maradt jogosult folyamodó 144. 
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A bizottság a folyamodványokat átvizsgálta és 
elhatározta, hogy a IX. pontban kiutalt 4000 korona 
kiosztását akként eszközli, hogy száz folyamodót 
egyenként 40 korona segélyben részesit. 

A segély osztásánál a kellőleg fel nem szerelt s 
nem az egyházmegyei hatóság (egyházmegyei iroda) 
utján, vagy a kitűzött határidőn (julius 31.) tul be-
érkezett folyamodványok a jegyzékbe nem foglaltattak 
és figyelembe nem vétettek. A jogosult folyamodók 
közül még azok részesittettek elsőbbségben, kik 3 éven 
belül a segélyalap jótéteményében nem részesültek. 

A megzavazott segély rendes bélyeggel ellátott 
nyugtára Esztergomban az elnöknél felvehető. 

Mindazon segélyösszegek, melyek deczember hónap 
31-ig fel nem vétetnek, az alap javára visszatartatnak. 

Dr. Walter Gyula, Ember Károhj, 
a közp. biz. elnöke. a biz. jegyzője. 

KATfl. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
M a i l á t h G u s z t á v gróf erdélyi püspök ur levele 

az Országos Pázmány-Egyesület elnökéhez. 
D. J . Kr. Nagyságos Tanár Ur, egyleti elnök! 

Vettem az „Országos Pázmány-Egyesület" hivatalos 
közlönyének első számát és annak megküldéseért Nagy-
ságodnak őszinte köszönetet mondok. Megértettem abból, 
hogy a „Pázmány-Egyesület" kiváló és elodázhatatlan 
szükséglet fedezésére akarja egyesíteni a katholikus 
társadalom erőit : a katholikus hírlapíróknak otthont 
kíván teremteni és középpontot anyagi és szellemi 
érdekeiknek. Amily kiváló, épp oly elodázhatatlan 
szükséglet. A katholikus társadalom, amennyiben öntuda-
tos — nemcsak örömmel, de hálával és bizalommal 
tekint e mozgalomra és anyagilag és erkölcsileg gyámo-
lítására siet. Hiszen keresztény sajtó nélkül meg nem 
élünk; prédává lesznek elveink, igazságaink, szabad-
ságunk, függetlenségünk. Keresztény hírlapirodalom 
nélkül eszméink legjobb esetben nem hódítanak ós 
tengődésre kárhoztatvák. Lá t juk az ellenséges hatalom 
térfoglalását, lát juk azt a lázas tevékenységet, melylyel 
nem annyira a meggyőződés, mint inkább a szenvedély 
s kivált az önzés inspirácziója dolgozik, hogy a hitet-
lenségnek és materializmusnak mérgével beoltsa a 
gyengülő magyar társadalom szervezetét. 

Eszmét kell állítanunk eszmék ellen, de az esz-
méknek szárnyra kelniök, a lapok hasábjait el kell 
foglalniok, mielőtt a közvélemény óriási tereit hatal-
muk alá szorítják. Egyenértékű hírlapirodalmat kell 
teremtenünk, melyet ne érhessen az inferioritás vádja. 

A „Pázmány-Egyesület" e czél szolgálatára vállal-
kozik, mondjuk e czél szolgálatából, melybe különben 
annyi sokféle elem szövődik, részt kér magának. 
Engedje meg Nagyságod, hogy e nemes törekvéshez 
szerencsét kívánjak Önnek és az egyesületnek ; de 
ugyanekkor engedje meg, hogy a siker elengedhetetlen 
kellékeiről is megemlékezzem. Csak ugy fognak boldo-
gulni, ha a „Pázmány-Egyesület"-et igazán otthonná 
és iskolává képesek átvarázsolni. Otthonná a katholikus 

elvek és a katholikus élet, a kollegialitás és az össze-
tartás tekintetében és iskolává a zsurnalisztaság művé-
szetének, a hivatásos ügyesség és szakértelem iskolá-
jává. Az otthon nem otthon, ha kebelében eltérés van 
a legfőbb elvek iránt, az otthon nem otbhon, ha a 
tagok a legszentebb elveket a gyakorlatban, az élet-
ben, a közvetlen praxisban megtagadják. Egyöntetű 
kath. szellemet és következetes katholikus életet várunk 
az otthon tagjaitól. E kellék nélkül a katholikus „Páz-
mány-Egyesület" is halva született gyermek, melyet az 
elnézés lepleivel takargatni fölösleges. Meg vagyok 
győződve, hogy Nagyságod e szempontok szerint intézi 
a „Pázmány-Egyesület" ügyeit és az osztatlan, a követ-
kezetes, a praktikus katholikus kereszténység jele alatt 
akarja győzelemre vezetni a most még kicsiny, de 
elszánt csapatot. 

Ezen meggyőződésből kifolyólag a „Pázmány-
Egyesület" alapító tagjainak sorába lépek és működésére 
az Isten felvilágosító és segítő malasztját leesdem. Nagy-
ságodnak őszinte tisztelője Mailáth Gusztáv Károly, 
erdélyi püspök. 

Az eucharisztikus római magyar zarándoklat. 

A lorettói kegyhelyről szeptember 22-én délelőtt 
indult róma felé 360 magyar zarándok. Varga Mihály 
csongrádcsanyi plébános fővezető és Kövér Viktor világi 
műszaki vezetőn kivül lelki vezetők is gondozták a 
nép ügyeit. Kanter Károly apát, buda-várpalotai plé-
bános, eucharisztikus igazgatóval, Porubszky József 
pápai kamarás, tó-almási plébános, Révész István duna-
keszi plébános és Kokovay János váczi karkáplán 
hirdették az Isten igéjét, tartották a szent elmélkedé-
seket, melyeket a bűnbánat magasztos jeleivel hallgat-
tak a zarándokok. Pápai engedélylyel a négy főtemplom 
négy szent kapuját a teljes búcsú elnyerése végett csak 
két-két ízben kellett átlépni. A zarándokok könnyek 
között kúsztak fel térdeiken a szent lépcsőn, melyen 
egykoron Jézus Krisz tus haladt fel Pilátus termébe, 
sirva látogatták meg a katakombákat és egyéb szent 
helyeket. A lelkigyakorlatok szent Joachim templomá-
ban tar ta t tak ; itt végezték a szent gyónásukat is a 
hivek és 27-én reggel égő gyertyákkal megható ünne-
pély ly el részesültek a közös szent áldozásban. A szent-
ségi Üdvözítő sok kegyelemben részesítette még 
zarándok seregét. Szeptember 23-án délelőtt részt 
vehetet t a szsnt Péter templomban Lestonnac Johanna 
boldoggá avatásán, mely ünnepély az égbe varázsolta 
a lelkeket. Délután 0 szentsége a sedes gestatorián 
a Péter- templomba vonult, hogy meghódoljon az ú j 
boldognak képe előtt. A magyarok tanúi voltak ennek 
a felséges jelenetnek, midőn a pápa végig vonult 
e nagy templomon a min tegy hatvan ezerre tehető nép 
örömrivalgása között. Szeptember 28-án Kanter Károly 
apát vezetése alatt Skarda sasvári prépost-plébános, 
Szuborits Jenő székesfehérvári kanonok, Porubszky 
József pápai-kamarás, tó-almási plébános, Varga Mihály 
csanyi plébános, Kiss Aladárné és özv. Rudnyánszky 
Eerenczné úrnők, a budapesti Oltáregylet alelnöknői 
külön kihallgatásra bocsájtattak a szent atya magán 
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termeibe. Az egyház feje magasztos szavakkal 
emlékezett meg Magyarországról, az ezer éves és 
a kilenczszáz éves évfordulókról. Kantért, Skardát 
ós Porubszkyt, mint eucharisztikus igazgatókat az 
Oltáriszentség imádásának terjesztésére oly apostoli 
szavakkal buzdította, hogy az eucharisztikus, a szent-
ségi hittől lángolt az arcza. Perseverate, állhatatosak 
maradjatok a szentségi kultusz ismertetésében és fénylő 
példával járjatok elő, mert korunk legfőbb teendője 
az Oltáriszentségnek felmagasztalása. Erre rászorult 
korunk! Kegyesen fogadta Varga ajándékát, mely az 
Örökimádás imakönyv és a Reménységünk legutóbbi 
évfolyamának diszköteteiből állott és buzdította őt a 
szentségi irodalom művelésére. Kiss Aladárné hódolat-
tal nyújtotta át a zaránddoklat péterfilléreit, melyek 
2000 forintból állottak. Hálásan köszönte meg a szent 
a tya: „Szegény vagyok, szükségem van reá, sok sze-
gény egyházam van." Nem volt reményünk, hogy a 
magyar zarándoklatot külön fogadja. És íme, Kanter 
apát egy kérő szavára nagy örömmel jelezte az egy-
házfeje, hogy a déli órákban a trónteremben kész 
fogadni a magyarokat. Szent örömmel vonult fel 
a Vatinkánba a lelkes magyar sereg. Előhozták a ked-
ves Leo pápát, felült trónjára, megáldotta a népet, 
a 35 lelkipásztor által azok otthon maradt híveinek 
áldást küldött, végig hallgatta a pápai himnusz éneket 
és angyali mosolylyal, reszkető kézzel adta újra áldá-
sát. A tengeri ós szárazföldi hosszú út után szeren-
csésen és megelégedéssel ért haza október 1-én a zarán-
doklat. A zarándoklatban résztvevő papok és hivek 
a váczi egyházmegyét dicsőitették, mert a lelkivezetők 
Kantért kivéve mindannyian Vargával együtt vácz-
egyhááinégyei papok voltak. V. K. 

IRODALOM. 
— A vasárnapi szent szakaszok magyarázata. 

Karsch Lollion dr-nak, a magyar katholikus egyház-
irodalom eme kiváló tollú és nagytudásu művelőjének 
fenti czimű munkája most jelent meg harmadik kiadás-
ban. A két első kiadást nálunk szokatlan gyorsasággal 
kapkodták szét s valószínű, hogy hasonló szíves fogad-
tatásban fog részesülni a jelen kiadás is. A mű a szent-
irás-magyarázat gyakorlati oldalára fekteti a fősúlyt, 
tehátalelkészkedő papság legnehezebb munkáját akarja 
megkönnyíteni éppen azt, amelyre a hit tudományi tanfo-
lyamok hallgatóinak legkevésbbé van alkalmunk a megkí-
vánt mértékben előkészülniök. Dr Karsch Lollion könyve 
nem kész vasárnapi homiliákat tartalmaz, hanem csupán 
az alapot adja meg azok elkészítéséhez, a kidolgozást 
kinek-kinek tetszésére bízva. A szent szakaszok tör-
téneti és hittani jelentőségét emeli ki, de nem egyúttal 
az erkölcsit is. A kidolgozás mikéntjére egy külön 
fejezetben ad utasításokat a szerző, ugy, hogy munkája 
mint segédkönyv és mint tankönyv egyaránt használ-
ható. A körülbelül 300 oldalra terjedő munka ára 4 
korona. Megrendelhető a szerzőnél: Derecske, Bihar-
megye. 

V E G Y E S E K . 
— Kínában mily óriás veszteségei vannak a kath. 

egyháznak lelkekben és vagyonban, mutat ja a londoni 
„Cath. Timesu-nek szept. 21-iki száma, a mely jelenti, 
hogy csak juliusban és csakis az északi tartományok-
ban a legyilkolt benszülött katholikusok száma 15— 
20,000-re tehető, mig az apostoli szentszék kártérítés 
czimén Francziaország ut ján 60 millió frankot kény-
telen az eddigi pusztításért követelni. 

— Papok kongresszusa volt ezidén elsőízben 
Francziaországban Bourgesban. Félezernél többen jöttek 
össze Francziaországnak úgyszólván minden egyház-
megyéjében. Servonet bourgesi érsek üdvözlő beszédé-
ben nagyon erősen szivére kötötte a franczia papság-
nak, hogy kövessék a pápa irányítását, ragaszkodjanak 
a fennálló köztársasági államformához s őrizkedjenek 
az apostoli szentszékkel u j ja t huzó gallikanizmus fel-
újításának még látszatától is. 

— Hoensbroecb, az apostatált exjezsuita, Német-
országban megint beszéltet magáról. Egy könyvet irt, 
a melyben a „józan ész" uralmát akarja megalapítani 
s a pápaságot akarja megdönteni. A protestáns „Nord-
deutsche Allgemeine Zeitungunevetségessé teszi aHoens-
broechben rejlő hörcsög-természetet, midőn gúnyosan 
azt jegyzi meg róla : „Graf Hoensbroech empfiehlt sich 
als Geh. Cidtiir'kampfrathA gróf ur titkos kulturharczi 
tanácsosnak ajánlkozik. Egyúttal figyelmezteti azokat a 
protestáns köröket, melyek a „római egyház radikális 
destruktív ellenségeivel való barátságból" hasznot vár-
nak, a nagy csalódásra mely őket várja. 

— Érdekes és szinte csodálatos esemény. A P. K. 
paksi tudósítója í r j a : mult hó 21-én Úszód és Paks 
között a Dunán egyik uszályhajón utazott egy hajós-
család 10 éves fiacskájukkal. Egyszerre a megrémült 
szülök azt veszik észre, hogy a flu hiányzik, jóllehet, 
se a kormányos, se más valaki nem vett észre semmi 
csobbanást vagy zajt, mi a fiu vizbeestét jelezte volna. 
A teherhajó a legközelebbi állomáson, Paksnál horgonyt 
vetett , hogy kötelességszerüleg jelentés tétessék az 
esetről a hatóságnál. A majdnem kétségbeesett szülők 
éppen jegyzőkönyvbe diktálják az esetet az állomáson 
megjelent szolgabíró s az összesereglett százakra menő 
közönség előtt, midőn egy közeledő teherhajó hosszas 
jeladással felkeltette az állomáson levők figyelmét. 
Midőn kellő közelébe ért, tudatták a távbeszélő csővel, 
hogy egy ismeretlen gyermek van a hajón, kit egy 
uszódi molnár (kinek neve Scheidet) fogott ki a vizből 
bevetvén magát érte a habokba. Az ép és egészséges 
gyermek találkozása a szüleivel megható volt, s sokak 
szeméből könyet csalt ki. A dolgot az teszi csodála-
tossá, hogy a gyermek úszni nem tudott, maga sem 
tudja, hogyan maradt legalább is 15—20 perczig a víz 
felszínén. Mint szülői beszélték, a gyermek különös 
tisztelője páduai Szent Antalnak s ha néhány krajczár-
hoz jutott , örömmel hordta annak perselyébe. Ok neki 
tulajdoní t ják a csodálatos megmenekülést. A hatósági 
eljárást erre beszüntették. 

rARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Hidasy Kornél f. — Szent Gellért vértanú első csanádi püspök tiszteletére egyházi beszéd. — 
Mjf/yliazi 1 udositasok. K a s s a : A jubiláris zarándoklatról. — U n g v á r : A görögkatholikusok jubiláris búcsúja Mária-Pócson. — Kath. 
J\ eve les es lanita&ügy. Jegyzőkönyvi kivonat. — Kath. Egyesületi elet és Köztevékenység. Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur levele 

az Országos Pázmány-Egyesület elnökéhez. — Az eucharisztikus római magyar zarándoklat. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapest, 
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levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 17. 31. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

Verge alacríter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati anivii Nostri pignus, tibi et vis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus* 

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

D E S S E W F F Y S Á N D O R c s a n á d i p ü s p ö k i m á j a 
S z e n t G e l l é r t -yér tanu , e l s ő c s a n á d i p ü s p ö k h ö z . 

(Ye lencze , 1900, év i s z e p t e m b e r S4—35.) 

Üdvözlégy dicsőségedben, áldott emlékű első apostola édes magyar hazánknak! 
900 évvel ezelőtt e helyből indultál ki, hogy minket az Ur Krisztusnak megnyer jé l ; 

900 esztendő multán örömmel és hálás szivvel mi keresünk fel, hogy téged tiszteljünk és 
Is tenünknek áldozzunk, hol Te áldoztál és dicsérted Őt ifjú hévvel. 

Neked mondunk hálát üdvözitő hi tünkért , mely 900 évig t a r t o t t a fenn nemzetünket dúló 
csapások közöt t ; Neked mondunk hálát, hogy most kilencz század mul tán édes magyar nyelvünkön 
köszönthetünk. 

Létünk második évezredének küszöbén válságos időben keresünk fel, nagy apostolunk ! 
Állj fel mellet tünk Isten előtt Nagyasszonyunkkal, ki t éltedben annyira tiszteltél s kinek a t e 
tanácsodra első szent királyunk hazánkat felajánlotta, hogy kettős közbenjárástokra nemzetünk 
az uj évezredet dicsőségben élje á t ; békeségben fejlődjék. Oltalmazd pusztitó vallástalan mételytől , 
átkos testvéri viszálytól, sanyaruságtól és szegénységtől, elsatuyulástól. 

Magyarország szentjei, keljetek föl mellet tünk az Ur Jézusnál s ne engedjétek, hogy édes 
hazánk, magyar nemzetünk szebb jövőjén valaha is kétségbe essünk. 

Tekints, nemzetünk apostola, kegyesen anyaszentegyházunk lá tható fejére, XIII. Leo pápa, 
szentséges atyánkra, hogy egységben ő vele az Ur Krisztus nyája folyvást növekedjék. 

Könyörögj apostoli királyunkért , Ferencz Józsefért, áraszd ki reá szereteted áldásait és 
a Szentlélek világosságát, hogy Isten törvényeinek szellemében kormányozhassa földi ügyeinket , 
s hír és dicsőség babérjai övezzék felkent fejét. 

Könyörülj édes hazánkon és áldd meg nemzetünket, hogy szent István koronájában és az ő 
erényeiben egyesüljünk valamennyien, kik tagja i vagyunk az általa alapi tot t Magyarországnak. 

Íme, mi szent Gellért híveinek utódai a csanádi egyházmegyéből, egyháziak s világiak, 
férfiak és asszonyok, különböző ajkúak, egy szivvel fogadjuk, hogy az általad hirdetet t hitünkhöz, 
édes magyar hazánkhoz, koronás királyunkhoz hűek maradunk testünkkel , lelkünkkel mind 
halálig. Amen. 
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Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

A kik olyan foglalkozást űztek, mely bizonyos köz-
szükséglet kielégítését czélozta, nemcsak meghagyattak 
foglalkozásuk mellett, hanem viszonzáskép a közszolgálat 
alól is föl voltak mentve, igy névszerint az építészek, 
mérnökök, or?osok, festőművészek, mintaöntők, szobrászok, 
ágykészitők, kútmesterek, lakatosok, négykerekű kocsi-
gyártók, kőfaragók, alapozók, fafaragók, mozaikkészitők, 
aranyózok, kőművesmesterek, ezüstművesek, fegyverdíszí-
tők, gyöngyfurók, rézkovácsok, érczÖDtők, érez és kővés-
nökök, ácsok, biborfestők, szőrmekereskedők, vizszintezők, 
koczkás mennyezetkészitők, fazekasok, aranyművesek, üve-
gesek, ólomcsőöntők, tükörkészitők, elefántcsontfaragók, 
szűcsök, ruhatisztítók, műasztalosok, filigránmüvesek, áll-
ványkészítők, gypsöntők, pénzverők, bélyegzők, három és 
kétkerekű kocsi gyártók. Az indok pedig az, hogy 
annál több idejök legyen magokat mesterségükben vagy 
művészetökben tökéletesíteniök s arra fiaikat is betaní-
taniok. 

Azon kiválóan fontos közérdeknél fogva, melyet a 
hajósok szolgáltak,2) Konstantin császár (326.) kimondotta, 
hogy a hajósok [az egész világon minden közterhektől 
örökké mentesek legyenek, tekintet nélkül arra, vájjon a 
decuriok, a plebejusok avagy az előkelőbb rendűek közzé 
tartoznak-e. Bármely parthoz közeledjenek, hajóik bele-
egyezésük nélkül semmiféle más czélra le nem foglalhatók, 
s a ki ez ellen véteni merészel, legyen az akár partőr, 
akár adóbehajtó, vagy bárki más, halállal bűnhődik.3) 
Midőn eleséget szállítanak, jövet is menet is, tiz font 
arany büntetése alatt tiltva van velők erőszakoskodni, 
tőlük valamit kicsikarni, vagy nekik bármiféle kárt okozni, 
szóval őket háborgatni,4) de ha egy kincstári készleteket 
szállító hajós a legrövidebb ut helyett mindenfelé kóvá-
lyog s a rakományt a partokon eladja és a pénzt el-
költi, halállal büntettetik,5) azok a helytartók pedig, kik 
területök kikötőiben a megrakott hajóknak, midőn kedvező 
szél fúj, azon ürügy alatt, hogy tél van, a veszteglést 
megengedik, ezért a municipália hatóságokkal és a hajós-
czéh ottani tagjaival együtt saját vagyonuk elvesztésével 
bűnhődnek, maga a hajóskapitány is, ha bűnös manipu-
láczióba ártotta volna bele magát, száműzendő.6) Azon 
hajós, ki hajóját a közélelem szállításának kötelezettsége 
alól kivonni igyekszik, avval büntettetik, hogy hajója a 
kincstár számára lefoglaltatik.7) Ha egy hajóskapitány 
azt állítja, hogy hajótörést szenvedett, siessen az esetet 

') U. o. 13. könyv. 4. czim 2. törv. 
2) Ha némelykor egy-egy gabonával megrakott hajó Egyip-

tomból. Hispániából vagy Szicziliából elkésve érkezett, éliinség s 
ennek nyomában lázadás és tömeges betegségek támadtak. De 
nemcsak gabonát, hanem légiókat s adópénzeket is szállítottak a hajók, j 

') U. o. 13. könyv 5. czim 5. törv. 
4) U. o. 13. könyv 5. czim 9. törv. 

U. o. 13. könyv 5. czim 33. törv. 
l') U. o. 13. könyv 5. czim 34. törv. 
') U. o. 13. könyv 7. czim 1. törv. 1 

tanukkal együtt a helytartónál bejelenteni, a ki viszont 
a legfőbb praefecturához fog jelentést tenni, hogy a valódi 
tényállás felderítése után egy éven belül a szükséges 
intézkedés megtörténhessék, az egy évi határidő elmulasz-
tása után további eljárásnak helye nincs.8) Mihelyt hajó-
törés esetén két vagy három hajóslegény kínvallatás alatt 
kihallgattatott, a többiek hasonló kötelesség alól fölmen-
tendők, mert egy ügyes nyomozó ennyi emberből is ki 
tudja venni a tényállást. Mindenek előtt a kormányosokat 
kell kih allgatni, mert teljesebb képzettségök van, de ha 
ezek életöket vesztették, ki kell a vizsgálatot másokra is 
terjeszteni. Ha mindnyájan vesztek el a viharban, a hajós-
legények vagy kormányosok gyermekeit kell a bíróság 
elé idézni és azoknak a halála felől kikérdezni, a kikről 
a hajótulajdonos azt állítja, hogy hajótörés alkalmával 
vesztették el életöket. Egyébiránt a rakodást ápril 1-től 
okt. l-ig kell teljesíteni.9) A midőn a hajótörésnek 
tanuja nincs, téríttessék meg a kár azoknak a terhére, kik 
ügyesebb embereket alkalmazni elmulasztottak.10) A hajó-
törés ügyében való tárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie. 
Ha a hajótulajdonos a bíró mulasztása miatt felmentetett, 
akkor a rakományt, melynek elvesztése után a tényállás 
kiderítése végett kellő időben kéretett a vizsgálat, felé-
ben a biró, felében a bírósági személyzet köteles meg-
téríteni. xl) 

A tisztviselők hivatali visszaélései ellen szabályként 
állott, hogy hivatalos cselekményért bizonyos árt szabni 
tilos. ]2) Minden tisztviselőnek szoros kötelességévé volt 
téve, hogy mindennemű ocsmány megvesztegetéstől óva-
kodjék. Ha még is kapott volna valamit az ügyesbajos 
felektől, öt év alatt visszakövetelheti. A számvevő tisztek, 
igy szólnak a törvények, a felektől semmit se vegyenek, 
velők semmiféle szerződést ne kössenek. Hivatalos idejéből 
semmiféle tisztviselő se követelhessen semmit akár adás-
vevés, akár ajándék czimén. A tartományi lakosoktól ki-
csikart eladások érvéuytelenek, a tulajdon az eladókra 
visszaszáll, a vétkes tisztviselők elvesztik az adott vételárt 
s azonfelül meg is büntettetnek. 13) Ugyanide tartozik az 
a szabály, mely szerint a császár engedélye nélkül senki-
nek sem adható fizetés a városi pénztárból.u) 

Az 5. században kezd az oktatásügy is mindjobban 
kibontakozni. Odáig jóformán magánügy volt az, mostan-
tól fogva közügynek tekintik. Theodosius császár (425.) 
becstelenség büntetése és a fővárosokból való száműzetés 
terhe alatt megtiltja, hogy bárki csak azért, mert min-
denünnen összeszedett hallgatók előtt nyilvános helyiség-
ben előadásokat tart, a nyilvános tanítói czimmel kérked-
jék ; a magánházakban való magántanítást megengedte 
ugyan, de csak mig az illetők ott csupán magántanulóikat 
tanítják, ellenben a capituliumi tanítókként alkalmazott 
egyéneknek a magánházakban való tanítás összes elő-

8) U. o. 13. könyv 9. czim 2. törv. 
9) U. o. 13. könyv. 9 czim 3. törv. 
,n) U. o. 13. könyv 9. czim 4. törv. 
n ) U. o. 13. könyv 9. czim 6, törv. 
12) U. o. 14. könyv 3. czim 12. törv. „Ne quis personalem 

functionem pretio putet esse laxandam." 
13) U. o. 7. könyv 15. czim 1 — 8. törv. Még néhány idevágó 

rendelkezés alább a pénzügyi jogról szóló részben lesz szó. 
14) U. o. 12. könyv 2. czim 1. törv. 
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jogaik elvesztésének terhe alatt föltétlenül tiltva van. 
Azután elrendeli, hogy a római ékesszólást 3, a nyelvtant 
10, a görög ékesszólást 5, a nyelvtant szintén 5, azonfelül 
a bölcsészetet 1, a jogot 2 nyilvános tanító adja elő, még 
pedig mindegyik külön-külön a maga helyén, nehogy a 
a tanulók és tanítók egymás útjában legyenek, vagy a 
nyelvek és beszédeknek vegyüléke egyik-másiknak fülét 
és értelmét a komoly tudományos tanulmányoktól elté-
rítse. 15) A tanulóktól pedig illendő magaviselet, ocsmány 
és rosszhirü emberek társaságának, tiltott gyülekezeteknek, 
alkalmatlan időben tartott lakomáknak s a látványosságok 
(színházak) gyakori látogatásának kerülése követeltetett.l6) 

Ugyanabban az évben eltörlik Theodosius és Valenti-
nianus a császárok szobrainak vagy képeinek imádását azon 
világos megjegyzéssel, bogy az embereket ilyen túlzó 
tisztelet meg nem illeti, tartassék fenn a mennyei Istennek.17) 

A szegény jog határozottan a kereszténység révén ju-
tott a római jogintézmények közé. Szent Jeromos meg-
őrizte számunkra egy szegény anyának panaszát, kinek 
három fiát eladták, hogy az adóját megfizesse ! E barbár 
szokás mélyen megsértette a keresztény erkölcsöket. Ter-
tullianus keserűséggel szemükre is hányja a pogányok-
nak.18) Hát még a gyermekek megölése, kitevése mely 
irtózatos cselekményekre az atyának szintén joga volt ! 
Méltán fakadt ki ez ellen Lactantius : Lehetetlen, úgy-
mond, helyeselni az apák jogát, hogy újszülött gyerme-
keiket megölhessék, mert ez egy nagy istentelenség. Az 
Isten születni engedte a lelkeket az életre és nem a halálra. 
Hogyan foszthatják meg emberek őket a léttől, melyet 
Isten adott nekik? Hogyan kiméljék az idegen vért, kik 
saját véröket sem kimélik ? Kitevés által az atya saját 
gyermekét vagy a rabszolgaságra, vagy a prostituczióra 
szánja.19) Iratát, mely egy neme a petitiónak volt, az 
első keresztény fejedelemhez intézte. A siker nem is 
maradt el. Konstantin nem habozott, mittevő legyen. 
Mindjárt 315. évben, ugyanabban, a melyben a keresztre-
feszítés büntetését eltörölte és még számos más bizonyí-
tékát adta a császárság szövetkezésének a keresztény 
vallással, Italia számára ily tartalmú edictumot adott ki : 
„Függesztessék ki Italia összes városaiban érez- vagy 
viasztáblákba vésve, vagy fehér vászonra irva a törvény, 
mely a szülők kezeit visszatartsa a gyermekgyilkosságtól 
és jobb érzést támaszszon bennök. Legyen gondod (Abla-
vius), hogy ha valamely szülő elhozza magzatját mondván, 
hogy szegénysége miatt nem képes felnevelni, ruhával és 
élelemmel elláttassék, mert a gyermek nevelésével nem 
lehet késlekedni. A segély különbség nélkül császári 
kincstárunkból és magánvagyonunkból adandó".20) Hét 

15) U. o. 14. könyv 9. czim 3. törv. 
16) U. o. 14. könyv 9. czim 1. törv. 
n ) U. o. 15. könyv 4. czim 1. törv. 
18) Apologet. 9. §. 
19) Div. inst. VI. 20. : „ At enim parricidiae facultatem angus-

tias conqueruntur. nec se pluribus liberis educandis sufficere posse 
praetendunt : quasi vero aut facultates in potestate sint possiden-
tium, aut non quotidie Deus ex divitibus pauperes, et ex pauperibus 
divites faciat. Quare si quia liberos ob paupertatum non poterit 
educare, satius est, ut se ab uxoris congressione contineat, quam 
sceleratis manibus Dei opera corrumpat." 

20) Lásd a codex 11. könyve 27. czimének 1. törvényét. 

évvel később ez a rendelkezés kiterjesztetett Afrikára, 
hol Maxentius kegyetlensége iszonyú pusztításokat vitt 
vala véghez. „Tudomásunkra esett, hogy e tartomány 
lakosai az élelemhiány által szorongattatva gyermekeiket 
eladják, vagy zálogba vetik. Bárkit találnak tehát ilyen 
helyzetben, hogy saját vagyon hiányában gyermekeit csak 
nagy gonddal és fáradsággal képes eltartani, azt mielőtt 
valamely szerencsétlenségben vétkessé válnék, segélyezni 

! kell pénztárunkból olyaténképen, hogy a proconsulok és 
Í helytartók és kincstárunk pénztárosai egész Afrikában fel 

vannak hatalmazva, hogy mindenkit, a kit nyomorban 
sínleni látnak, a szükséges támogatásban részesítsenek és 
magtárainkból legott megfelelő mennyiséget kiutalhassa-
nak, mert nem egyezik korunk erkölcseivel, hogy bárki 
éhen haljon, vagy hogy megengedjük, hogy hibáján kivül 
gaztettre vetemedjék."21) A szegények számára rendelt 
ezen taksának behozatala dicséretére válik Konstantin 
humanizmusának. Gazdasági szempontból tán kifogásol-
hatná valaki ezen rendszabályt, de annyi bizonyos, hogy 
Konstantin némi orvoslást akart vele nyújtani egy orszá-
gos csapásra, azt hitte, hogy szigorú rendeleteinek egjbe 
kell találkozniok a közjótékonyság palliativ eszközeivel.22) 

A keresztény erkölcsök propagálását czélozzák a 
különféle közrendészeti rendeletek is. 

Arcadius és Honorius megkövetelik, hogy a majuma 
nevezetű vizijátéknál a tisztesség és szemérem uralkodjék, 
majd magát a majumát is teljesen eltörlik.23) 

Valentinianus, Valens és Gratianus (371.) elrendelik, 
hogy a szinészek és színésznők, kik halálos veszedelem-
ben a kereszténységre áttérnek, ha utóbb felépülnek, 
soha többé a szinészkedésre ne kényszeríttessenek, vala-
mint gyermekeik sem, ha becsületesen viselik magukat.24) 
A ki egy kóristanőt elszöktet, öt font aranyat fizessen 
büntetésül.25) Ha egy színésznő a keresztény vallás nevé-
ben mentességet kér a foglalkozása alól, kérése meghall-
gataedó ugyan, de ha utóbb életmódjával azt bizonyítja, 
hogy lelkében még mindig színésznő, a színpadra vissza-
küldendő, a hol azután a felmentés reménye nélkül a 
legkésőbb vénségéig meg kell maradnia.26) Keresztény 
gyermekeket nem szabad a kóristák közzé dugni.27) 

Keritők gyalázatos foglalkozásukért avval büntettet-
nek, hogy atyai s illetőleg uri hatalmukat elvesztik, es 
sem gyermekeik sem rabszolgáik utján vagyont nem sze-
rezhetnek, A boldogtalan teremtések pedig forduljanak a 
püspökökhöz, helytartókhoz, városi elöljárókhoz, hogy őket 
rettenetes sorsukból kiszabadítsák ; s ha a keritők még 
azután is üldöznék őket, ezért száműzetéssel és örökös 
bányamunkára Ítéltessenek, mely büntetés amúgy is cse-
kélyebb annál, midőn egy nőszemély a kerítő parancsára 
aljasan vétkezni kényszeríttetik.2S) 

Konstantin (325.) megtiltja a véres gladiatori játé-
kokat, majd (357.) hat font arany megfizetésének terhe 

51) U. o. a 11. könyv 27. czim 2. törv. 
22) V. ö. Troplong id. művének 269-273. lapjait. 
23) U. o. a 15. könyv. 6. czim 1. 2. törv. 
u ) U. o. a 15. könyv 7. czim 1. 2. törv. 
25) U. o. a 15. könyv 7. czim 5. törv. 
26) U. o. a 15. könyv 7. czim 8. törv. 
2T) U. o. a 15. könyv 7. czim 12. törv. 
s8) U. o. a 15. könyv 8. czim 1. törv. 

31 * 
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alatt tiltja a gladiatorok szerződtetését, Arcadius és Ho-
noriug pedig1 azt, ki a gladiatori szolgálatból senator 
szolgálatába átlép, a legtávolabb pusztaságokba szám-
űzetni rendelik s ezen intézkedések avval okoltatnak meg, 
hogy a véres látványosságok ellenkeznek a polgári nyu-
galommal és belbékével.29) 

Ép és erős kóborló naplopók, kik nyilvános koldu-
láson rajta éretnek, ha rabszolgák, annak itélendők oda, 
ki őt30) kerestette, ha pedig szabadszületésüek, annak a 
jobbágyosa legyenek, ki csavargásukat feladta és bebizo-
nyította. 

A holtakat a városon kivül kell eltemetni, hadd le-
gyen a város az élő embereké. Az apostolok és vértanuk 
székhelye nem alkalmas a holtak eltemetésére,31) Senki 
se szállítson hullát máshová, senki se üzérkedjék a vér-
tanuk ereklyéivel.32) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 15. Munkaterv és munkarend. — 
Rendet kell belevinni katholikus akczióinkba, 

máskülönben a legjobb esetben is csak félsiker, ren-
desen pedig kudarcz lesz minden igyekezetnek a vége. 

Munkaterv és munkarend oly szoros összefüggés-
ben vannak egymással, hogy a hol munkaterv egyáta-
lában nem létezik, ott munkarendről szó sem lehet. 

Magyarországban a kath. egyháznak jó hosszú 
ideje, majdnem kétszáz év óta, autonóm, vagyis magá-
ból az egyház szelleméből merített egységes munka-
terve úgyszólván nem is létezett. Azért nem volt 
munkarend sem, sőt a kath. munka maga is részben 
szünetelt, részben elforgácsolódott. Ez alatt az auto-
nom kath. munkaterv helyett ez a mindenre jónak 
vélt flastrom szolgált vezérelvül: „sacratissima Maje-
stas caesareo regia providebit", majd gondoskodik az 
apostoli király. Pázmány Péternek, és rövid ideig az 
ő hatása alatt élt későbbi nemzedéknek, nem ez a 
József császár alatt és azután később is nagyon rossz-
nak bizonyult byzantinus panacea volt a vezérelve. 
Neki megvolt a maga autonóm kath. vezérelve és a 
maga autonóm katholikus egyházi munkaterve. Támasz-
kodott ugyan a királyi hatalomra is, mert hiszen ez 
hazafiúi jog és kötelesség; ámde tevékenységét és 
alkotásainak szellemét magából az egyház isteni auto-
nóm természetéből merítette. Ennek a vezérelvének 
köszönhetjük a közoktatás terén például azt a munka-
tervét, mely nekünk a budapesti egyetem alapítását 
megtermette. Mivel az ország nem tehette — hisz há~ 
rom darabra volt szétszakítva, — a király pedig szin-
tén nem tette, t. i. hogy tudomány-egyetemet alapít-
son a kath. egyháznak, — megtette ő maga, a katho-
likus egyház isteni autonómiájából kifolyólag. Szóval 
Pázmánynak volt a közoktatásügy terén autonóm ka-
tholikus közoktatásügyi munkaterve és ő a szerint meg-

-"') 1". O. 15. könyv 12. czim 1—3. törv. 
ü. o. 14. könyv 18, czim 1. törv. 
U. o. 9. könyv 17. czim 6. törv. 
V. o. 9. könyv 17. czim 7. törv. 

felelő autonóm katholikus közoktatásügyi munkarendet 
is szervezett és hagyott hátra. 

Ez a Pázmány-féle autonóm katholikus közokta-
tásügyi munkarend, sajnos, nem sokáig maradt épség-
ben. Már I. Lipót alatt divatba kezdett jönni Bécsben 
az az elmélet, mely a közoktatásügyet reservált sze-
mélyes felségi jogkörnek tekintette. Mária Terézia 
alatt ez az elmélet uralomra jutván, teljesen bekebe-
lezte magába az autonóm katholikus közoktatásügyi 
munkarendet, s az autonóm katholikus tanintézetek 
helyett királyi katholikus tanintézetek kezdtek divatba 
jönni. Mikor a reservált királyi közoktatás divatját 
ujabb divat, az alkotmányos állami közoktatás divatja 
váltotta fel, királyi katholikus tanintézeteinknek nevé-
ből is szelleméből is végképp kezdett kimaradozni a 
katholikus jelleg, ugy hogy tényleg majdnem minden 
katholikus alapítású felső és középiskolából kiszorúlt, 
vagy ha meg van még benne, háttérbe szorult az auto-
nóm katholikus jogkör szolgálata. Katholikus alapítású 
intézeteinkben már hosszú idő óta tényleg nevelünk 
mindent : kitűnő zsidót, hálátlan kálvinistát és luthe-
ránust untig eleget, — csak hitét a közéletben meg-
valló katholikust a lehető legkevesebbet. 

Világos, hogy ez igy tovább már nem maradhat. 
A katholikus alapítású tanintézeteket vissza kell adni 
a katholikus jogkör csorbítatlan szolgálásának. Katho-
likus alapítású intézeteinkben az elhódított, vagy el-
kezelt tért vissza kell szerezni a katholikus jogkör 
szolgálatának. A mely intézetekben pedig az egyház 
eddig fentartotta az autonóm kezelés valamelyes mér-
tékét és módját, ezt az autonóm kezelést fel kell 
használni múlhatatlanul az illető intézet katholikus 
szellemének teljes helyreállítására. 

Ez utóbbi tekintetben érczre és márványra méltó 
eseményt iktathatunk be a magyar katholikus hitélet 
évkönyvébe : ér t jük a pécsi joglyceumban a jelen 
iskolai év elejével életbe léptetett azt a reformot, mely 
az i f júság számára uj fegyelmi törvényekben, a tanári 
kar részére u j szervezeti szabályokban állítja vissza 
a katholikus jogkör érvényesülését, a katholikus szel-
lem uralmát. Ezek az u j szabályok ugyanis érvényre 
emelik azt, a mit soha sem lett volna szabad szem 
elől téveszteni, hogy a pécsi joglyceum tanárai és 
hallgatói, „mint kath. egyházi hatóság alatt álló és 
kizárólag kath. jellegű (a város csekély hozzájárulásá-
tól eltekintve) fenntartot t intézet tanárai és hallgatói 
első sorban ismerjék kötelességüknek, hogy a katho-
likus egyháznak minden katholikus embert kötelező 
parancsait, törvényeit megtartsák." (Pécsi Közlöny.) 
Az intézet jellegére vonatkozólag a szervezeti szabá-
lyok 1. §. kimondja, hogy a joglyceum a „pécsi püs-
pöki egyházmegyével elválaszthatatlan kapcsolatban 

! álló katholikus jellegű intézet, mely a mindenkori pécsi 
megyés püspöknek, széküresedés esetén a káptalani 
kelynöknek h dósága alatt áll." Tanár csak katholikus 

i lehet. A kinevezés joga a püspököket illeti, a kineve-
zés a ministernek csak bejelentendő, ki azt „csakis 

I állami tekintetekből vagy a szabályszerű minősítés 
hiánya miatt kifogásolhatja." 
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A kik t intával maguk előtt s tollal a kezükben 

vagy ékesszólásuk erejével vélik a katholikus anya-
szentegyház autonóm életét Magyarországban vissza-
állítani, azok vegyenek példát a pécsi nagy tettről ; mer t 
autonomia teremtésére mindenekelőt t tettek kellenek : 
t inta, toll és ékesszólás csak segédszámba mehetnek az 
alkotó te t tek mellett. 

A tet tek varázserejének t i tka pedig abban rejlik, 
hogy mindenki a maga körében tel jesí tse kötelességét. 

? ? 

Szombathely, okt. 15. Szent Márton egyházmegyé-
jének gyásza. — 

A helybeli székeskáptalan Magyarország püspö-
keinek és káptalanainak az egyházmegyét ért nagy 
veszteségről a következő je lentés t kü ldö t t e : 

Ad inscrutabil ia Dei Omnipotentis Consilia Il lu-
trissimus ac Reverendissimus Dominus Cornelius Hicïasy 
miseratione divina et Sanctae Sedis Apostolicae grat ia 
Episcopus Sabariensis, Solio Pontií icio Assistens, Comes 
Romanus 

devotissime susceptis Ecclesiae Sacramentis et 
imperti ta Eidem Benedictione Suae Sancti tat is Summi 
Pontiíicis, die 11. Octobris, hora decima vespert ina, 
pie in Domino exspiravit. 

Fidele Capi tulum Cathedrale luget Antis t i tem 
optimum, venerabilis Cleri pa t rem amabilissimum, cuius 
memoria erit in benedict ione. 

Dum íidele Capi tulum tr is t issimum hunc nunt ium 
publicat, non cessabit una cum Yenerabil i Clero ac 
ficleli populo deprecari Pa t r em Omnipotentem, ut qui 
inter apostolicos Sacerdotes hunc famulum suum ponti-
ficali fecit dignitate vigere, Ipsum eorum quoque per-
petuo aggregare dignetur consortio. 

Pret iosae Exuviae pie Denat i Episcopi die 15-
Octobris, hora nona matut ina post celebrandas sole-
mniter in Ecclesia Cathedrali Exequias, in crypta epi-
scopali recondentur . 

Requiem aeternam dona ei Domine et lux per-
pé tua luceat E i ! 

Sabariae, die 12. Octobris 1900. 

Fidele Capitulum Cath. de Castro Ferreo. 
* 

Az egyházmegyebeli papsághoz intézett körlevél 
igy hangzik: 

Adm. Rev. DD. Yice-Archidiaconis, cunct isque 
almae dioecesis Sabariensis Presbyter is Salutem a 
Domino ! 

Ineffabili cum moerere animi annunciare cogimur, 
defecisse gaudium cordis nostri , versum esse in luc tum 
chorum nostrum, cecidisse coronam capitis nostri . 

Placui t quippe Deo Antis t i tem nost rum Illustris-
simum ac Rsverendiss imum Dominum Cornelium 
Hidasy, Pa t rem in Christo optimum, Praesulem No-
strum amantissimum, invictum Catholicae fidei asserto-
rem ; Antisti tem inconcussa peni tus erga S. Sedem 
Apostolicam et Christi in terris Yicarium fidelitate 
intemerata et adhaesione firmissima conscpicuum, 

devotissime susceptis Ecclesiae Sacramentis, et imper-
ti ta E idem Benedict ione Suae Sancti tat is Summi Pon-
tiíicis, die 11. Octobris, hora 10. vespertina, e vivis 
excipere, et e mortali hac aerumnis haud quaquam 
vacua vita ad immortali tat is deducere Sedem. 

Tris tem huncce eventum ad not i t iam Adm. Sev. 
Dominat ionum Yest rarum pro munere nostro, ac eo 
cum adnexo perfer re fest inamus, u t omnes Curat i 
et Religiosi ordines opportuno die in confluxu popul i 
fidelis eatenus débité informandi pia Suffragia pro 
anima in Domino denati Praesulis persolvant ita, ut 
pridie vespere longior fiat pulsus campanarum in 
omnibus Ecclesiis Parochia l ibus et Rel igiosorum Ordi-
n u m : die vero sequenti, in ref r iger ium animae Eius, 
Sacrum Canta tum de Requiem cum „Libera" celebre-
tur, et eodem die tarn matu t ino quam postmeridiano 
tempore campanas pulsari curent, utve ipsemet Yice-
Archi-Diaconus in Consortio adminus unius e distr ictua-
l ibus S. Curionibus die 15. Octobris pro hora nona 
matut ina ad celebrandum pie denati Episcopi funus 
designato horsum compareat , quando pret iosae Exuviae 
pos t celebrandas solemniter in Ecclaesia Cathedrali 
Exequias, in crypta episcopali recondentur . 

Caeterum animam Eius piis suffragiis Commen-
dantes, cum propensione persis t imus Adm. Rev. Domi-
nat ionum Yest rarum. 

Sabariae, die 12. Octobris 1900. 

Addict issimi in Christo F ra t r e s : 
Cath. Eccl. Sabariensis Capitulum de Castro Ferreo. 

* 

A híveknek szánt gyászje lentés a következő : 
A Yasvár-szombathelyi székeskáptalan mélyen 

szomorodott szívvel je lent i áldott emlékű, szeretet t 
főpásztorának méltóságos és főt isztelendő Hidasy Kor-
nél szombathelyi megyés püspök, pápai trónálló, római 
gróf stb. u rnák folyó október hó 11-én, esti 10 órakor, 
a haldoklók szentségeinek á j ta tos felvétele és a Pápa 
0 Szentsége apostoli áldásának elnyerése után, életé-
nek 72., á ldozárságának 49-ik, püspökségének t izen-
nyolczadik évében bekövetkeze t t gyászos elhunytát . 
A boldogul tnak hül t te temei október 15-én, reggeli 
9 órakor ta r tandó ünnepélyes gyászmise után fognak 
a szombathelyi székesngyház s í rbol t jában örök nyuga-
lomra elhelyeztetni. Szombathely, 1900. október 12. 
Az örök világosság fényesked jék n e k i ! 

Freiburg (Badenben). Katholicziznius és protestan-
tizmus a vegyesházasságok terén. — 

A német kathol iczizmust a vegyesházasságok ra-
gálya puszt í t ja . Pé lda erre Bajorország, példa a bádeni 
nagyherczegség. E z u tóbbi országban az 1897-iki sta-
t isztikai adatok szerint, a katholikus lakosság körében 
a házasságkötések száma emelkedet t . Azonban különös, 
hogy aránylag több tiszta protestáns, mint tiszta ka-
tholikus házasság j ö t t létre. Át lag véve minden hete-
dik házasság vegyes, és ezekben a vegyesházasságok-
ban átlag véve a katholiczizmus már a kötéseknél is 
vesztes. 1897-ben 14245 házasságkötésből 2062 volt 
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vegyes. A freiburgi or dinari átus a fenti esztendőben 
948 dispensatiót adott vegyesházasság ügyében. Az 
evangelikus fő egyházi tanács adatai szerint 1022 
vegyesházasság köttetet t „evangelisch-kirchlich". 719 
„máskép egyházilag", vagyis a kath. egyház előtt. 
Az összes vegyes házasságokból 100-on felül csupán 
polgári lag köt te te t t meg. Ez már maga tiszta veszte-
ség. A veszteség óriási aránya azonban a protestáns 
hitvallás előtt kötött 1022 vegyesházasságban rejlik. 
Vagyis a szomorú tény az, hogy a vegyesházasságra 
lépő katholikusok közöl több, mint a fele, megtagadja 
kath. hitét s magával viszi egész jövendő családját a 
protestantizmusba. Ezen a réven szaporodik a német 
protestantizmus. 

E tekintetben a következő figyelemre méltó jelen-
ségek merülnek fel. 

Minél nagyobb valamely város, annál nagyobbak 
benne a katholiczizmus veszteségei. Igy például Mann-
heimben már minden 3-ik házasság vegyes, de csak min-
den 5-ik jön létre a kath. egyház előtt. I t t magában az 
érseki városban is a vegyes házasságok kőzőlafelénél több 
teljes veszteséget je lent a kath. egyházra nézve. Ennek 
a szomorú jelenségnek okai különfélék. Vegyes házas-
ságot a nép alsóbb rétegeiben kötnek az emberek. I t t 
pedig a férfiak körében a vallásirtó szoczializmus óriás 
pusztí tásokat visz véghez. A szoczializmus karmai közé 
került katholikus munkás házasságkötéskor lelkifurdalás 
nélkül követi más vallású házastársát a czivil házas-
ságba, vagy a hit dolgában kényelmes protestantizmusba, 
a melyé különben is az uralom. A polgári középosztály-
ban sokkal kevesebb vegyes házasság j ön létre ; az 
előkelőbb körökben még r i tkább az ily házasság. A 
munka után járni kénytelen kath. nép elidegenedése a 
kath. vallástól akkor veszi kezdetét, mikor az i f jú a 
szülői házból a városba kerül, akár mint iparos, akár 
mint munkás. A modern élet csábjai hamar hálóba 
keritik a kath. i f jú t , a többi t aztán megteszi a szocziál-
demokraczia. A nőnemű kath. i f júság természetesen 
még gyengébb ellenállást tud kifej teni a hi tétől való 
eltántorítással szemben. Megy ahhoz, a ki elveszi. Nem 
hiába mondja XI I I . Leo pápa a papságnak : A nép-
hez, a néphez ! 

Salzburg. XIII. Leo pápa levele a kath. egyetem 
ügyében. — 

Ebben a brevében, mely 1900. aug. 17-én kelt, a 
pápa dicséri az egyetemi bizottság abbeli határozatát , 
hogy a bécsi és salzburgi érsekségekhez tartozó minden 
egyházmegyében minden hivő évenkint néhány kraj-
czárt adakozzék. Buzdí t ja a püspököket, hogy az ada-
kozás érdekében a néphez forduljanak. 

Az a terv, mely XI I I . Leo e levele által meg-
nyerte a pápai megerősítést a következő : 5 év alatt a 
salzburgi kath. egyetem megnyitásával készen kell 
lenni. Theologiai kar már van. Jog i és bölcseleti kar 
felállítására és fentartására 9 millió korona tőke szük-
séges. 1 millió korona már begyült . A 8 millió ugy 
gyűj tendő össze, hogy a bécsi, st. pölteni, linzi, salz-
burgi, brixeni, trienti, klagenfurt i , marburgi, gráczi 

egyházmegyében minden kath. hivő évenkint 31 fillért 
fizet az egyetemre. A pénzt a plébánia-hivatalok gyűj -
tik össze. A ki többet adhat, adjon. Az ily adományok 
pótol ják a nem-adakozás esetleges hiányát . 

KATH. NEVELES- és TANITÁSÜGY. 
Mélt. és ít. Firczák Gyula muakácsi püspök ur 

iskolaügyi iőpásztori levele . 

Krisztusban kedvelt fiainknak, a munkácsi gör. kath. egy' 
házmegye nt. lelkészkedő papságának, üdvöt az Urban és 

főpásztori áldást! 

Bárki, a ki ru thén népünk múlt ját , viszontagsá-
gai t és művelődéstörténelmét oknyomozólag tanulmá-
nyozza, arról fog meggyőződni , hogy egyházmegyénk 
traditiói között az első helyet a népnevelés eszméje fog-
lalja el. Ez a magasztos eszme volt az, a mely atyáink 
előtt világító pharosként lebegett ; ez volt az, a mely 
a tyáinkat a munka- és apostolkodásra lelkesítette ; ez 
volt az, mely nálok az áldozatkészséget, a ki tar tást és 
az önfeláldozást szülte; ez volt az, mely velők népün-
ket nyomora daczára is megszeret tet te ; s végre ez 
volt az, melyet nekünk örökségként hagytak hátra, s 
melynek jövő sikerdús reményében szállottak a sirba. 
Vagyis egyházmegyénk történelme amellet t tanúsko-
dik, hogy atyáink szerették a népnevelést s a népneve-
lésben magát a népet, mer t csak az valódi bará t ja a 
népnek, a ki lelkes munkása a népnevelésnek. Nép-
nevelés nélkül népet szeretni és vezetni akarni üres 
szólam ! 

S manapság, Kr. k. fiaim, egyházmegyénkben 
mit tapasztalok ? 

Mindenekelőt t azt, hogy napjainkban papságom-
nak csak egy nagyobb része követi atyáink ősi tradi-
tióit s buzgólkodik a népnevelés terhes mezején, — a 
másik kisebb része ellenben feledve, hogy az iskola a 
templom előtornácza, — feledve, hogy az iskola a hit-
oktatás, a templom pedig a hitvallás háza, a hitvallá-
sos iskola i ránt kezd közömbös lenni, sőt at tól különféle 
jogos és nem-jogos ürügyek alatt szabadulni igyek-
szik. Fá jda lommal telik meg a szivem, midőn hallom, 
hogy papságom ezen része hivatását lealacsonyítva, a 
népnevelés magasztos ügyét csak a jkán hordja , de 
tet tekkel nem igazolja. Ezektől azt kérdezem, hogy 
mikép fog ja népünk ősi kath. h i té t és görög szertar-
tását megvallani a templomban, ha arra gyermekkorá-
ban nem taní t ta t ik az iskolában? 

De az iskola i ránt i említett közömbösség még 
számos lappangó visszaélést, mulasztást és hanyagságot 
is hozot t létre egyházmegyém tanügye terén. Igy fő-
pásztori lag intézkedtem, hogy a szorgalmi idő népisko-
láimban falun 8, városon 9, önálló törvényhatósággal 
biró városokban pedig 10 hónapban tar tassék be lelki-
ismeretesen. Intézkedtem, hogy papságom a taní tót és 
a tanítást ellenőrizze. Intézkedtem, hogy iskoláim lehe-
tőleg a szükségesekkel szereltessenek föl. Es ime a 
hivatalos je lentésekből arról kellett meggyőződnöm, 
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hogy papságomnak egy kis része túltette magát eme 
főpásztori rendeleteimen s azokat nem is exequálta ; 
— a tanitók pedig látva helyi igazgatójuk közömbös-
ségét, önkényüleg jár tak el a szorgalmi idő betartásá-
ban és helyenkint nem tanitottak kellő komolysággal 
és szorgalommal, helyenkint olyan tanitási módot 
honosítottak meg, hogy csak délig tanítottak, helyen-
kint pedig a megfelelő vezérkönyvekkel sincsenek 
ellátva. Ily körülmények között pedig, midőn a lelkész 
részéről hiányzik a kellő ellenőrzés és a népszeretet, 
a tanitó részéről pedig a munkakedv és a kitartás, — 
eredményről a népnevelés terén szó sem lehet. Vagyis 
Kr. k. fiam, a lelkészeknek az iskola iránti közömbössége 
szüli első sorban népnevelésünk meddőségét és népünk el-
maradottságát. 

Ezenkívül nagy súlyt fektetek most is főleg 
a népnevelés vallás-erkölcsi tényezőjére, a hitoktatásra. 
Hogy a sikert bitositsam, hogy a népnevelést biztosabb 
és avatottabb kezekbe tegyem le, többször intézkedtem, 
hogy a lelkészek az anyaegyház iskolájában heti két órá-
ban, a fiókegyh'íz iskolájában ellenben hetenkint egy órában 
személyesen tanítsák a hit- és erkölcstant. Szomorúan 
kellett azonban tapasztalnom, hogy papságom egy 
része nem akarja megérteni az egyház hivó szavát, 
nem helyez súlyt a hitoktatásra, mert nem fizetnek, 
— sőt többet mondok, feledni látszik, hogy „a nép-
sereg, mely nem tudja a törvényt, átkozott" (Ján. 27, 
49). — Igen, ugy veszem észre, — bár fájdalommal, 
— hogy sok lelkipásztor e tekintetben is közömbös, ! 
teendői között az iskolalátogatás az utolsó dolog ! 

Elismerem, Kr. k. fiam, hogy egyházmegyénkben 
a népnevelést igen nagyban hátráltatta és hátráltatja i 
a nép nagy szegénységén kivül még a tankönyv- és 
a tanitóhiány is ; de midőn ezt elismerem, egyúttal jel-
zem, hogy az e. m. kormány a közel jövőben e hiá-
nyokon segíteni és minden lehetőt megtenni akar. 
Nemcsak a magyar, de a ruthén ajkú iskolák részére 
is tankönyvekről fog gondoskodni. A tanitóhiányon 
pedig csak akként tud segíteni, ha az e. m. néptanul-
mányi alapot, melyet b. e. Popovics Bazil püspök 
a közuép fiai részére létesített, az egyházmegye pap-
sága fölkarolja és adománygyűjtés folytán olykóp meg-
nagyobbitja, hogy ezen alap kamatainak terhére a ké-
pezdei internátus ban a köznép fiai részére ingyenes 
helyek szerveztessenek. 

De az iskola iránti közömbösség és igy a nép-
nevelés kicsinylése is, főleg abban nyilvánul e.-me-
gyénkben, hogy elég sok iskolai épületünk kifogás alá 
esik. Örömmel elismerem, hogy vannak jó és kifogás-
talan iskoláink, de fájdalommal jelzem azt, hogy van 
circa 6—8 esperesi kerületünk olyan, a melyekben 
8—4 iskola kivételével a többi a törvényes méreteket 
nem üti meg. Igaz, hogy ennek helyenkint oka a nép 
szegénysége, a mely az építkezési költségeket önerejéből 
viselni képtelen, de helyenkint oka maga a lelkész is, 
a ki még most — a tizenkettedik órában — sem fej t 
ki a hitvallásos népnevelés érdekében kellő buzgalmat. 
Ime előszámlálom egyházmegyém 572 iskolája közöl 

azokat, a melyekben a tantermek a törvény kívánalmai-
nak meg nem felelnek s igy ott vagy uj tantermek épí-
tendők, vagy esetleg a meglevők a tankötelesek nagy 
száma miatt bőví tendők: 

I) Beregvármegyében : Alsó-Remete, B.-Kövesd, 
Bárdháza, B.-Csorna, Balazsér és Nagy-Bégány ; Szajkó-
falva, Iloncza, I-Novoszelicza, Ugocsa-Rosztoka és 
Lukova ; Gombás, Ignécz leányiskola, Lauka, Szerencs-
falva, Nagy- és Kis-Mogyorós, Medvegyócz és Csa-
póczka ; Nyiresfalva, Sarkad, Kis-Almás és Pisztraháza ; 
Eeketepatak, Oláh-Csertész, Nagy- és Kis-Ábránka ; 
Klyucsárka, O-Dávidháza és Iványi ; Puznyákfalva, 
Fedelesfalva, Bábakut, Bukovinka, Alsó-Viznicze és 
Kölcsin; Duszina, Koszos, Plavja, Hánykovicza, Hárs-
falva, Szolocsin, Bányafalva és B.-Pászika ; Pere-
kreszna, Vezérszállás, Zugó és Zugó-Talamás. (48.) 

II) Mármarosvármegyében : M.-Toronya, Majdánka, 
Lozánszka, Kalocsa-Horb és Szinevér; Zádnya, Alsó-
Kálinfi lva, Alsó- és Felső-Neresznicze, Dombó, Széles-
Lonka, Tereseipatak, Pudplesa, Kraszniszora és Orosz-
Mokra; M.-Bukócz, Alsó-Hidegpatak, Podobócz, M.-
Ricska, Tyuska és Reki ta ; Ugocsa-Veléte, M.-Berezna 
leányiskola, Sztebna, Berlebás és Bogdán ; Ruszpolyána, 
Ruszkirva, Kraszna-Bisztra ; Vajnág, Urmező, Bustya-
háza leányiskola és Száldobos leányiskola; Karácsony-
falva, Roszuska, Apsicza és Kis-Bocskó ; Soófalva, Sán-
dorfalva, Talaborfalva, Dulfalva és Darva ; Bedő leány-
iskola, Nagy- és Kis-Kirva és M.-Remete. (46.) 

III) Szabolcs-, Hajdú- és Szatmárvármegyében : Bö-
köny leányiskola, H.-Böszörmény leányiskola, H.-Dorogh 
fiúiskola, Tisza-Adony, Karász, Nyir-Bakta, Petneháza, 
Levelek, Kis-Léta, Kóta j , Kis-Kálló, Oros, Nyíregy-
háza 1 iskola, Piricse, Encsencs, Gáva, Buly, Derzs, 
Csedregh, Szárazberek, Saár és Rozsály. (22.) 

IV) Ugocsavármegijében : Nagy-Csongova, Alsó-
Sárad, Kis-Kupány, Ölyvös, Nagy-Szőllős, Salánk, 
Tisza-Ujhely, Tisza-Ujlak, Kölese, Karácsfalva, Batár, 
Csepe, Csorna, Csarnatő, Szászfalu fi- ós leányiskola, 
Hömlőcz, Tekeháza, Gődényháza és Rákospatak. (20.) 

V) TJngmegyében : Tegenye, Uj-Kemencze, Mércse, 
Zauszina, Domasina, Sztricsava, Begendját-Pásztély, 
Orosz-Mocsár, Kosztyova-Pásztóly, Dubrinics, Csorno-
holova, Dübróka, Bacsava, Horlyó, Gojdos, Lehócz, 
Orlyova, Andrasócz, N.-Szlatina, Valkaja, Konyus, Ko-
rumlya, Felső-Ribnicze, Ung-Váralja, Orosz-Bisztra, 
O-Szemere, Vorocsó, N.-Turicza, Szmerekova, T.-Pá-
szika fiúiskola, Mokra, F.-Remete leányiskola, Uj-Sze-
mere, Lekíczár, Zaricsó fi- és leányiskola, Ó- ós Uj-
Sztuzsicza, Sztavna, Záhorb, Szucha, Luh, Huszna, 
Czigányócz, Hosszumező, Hluboka, Klokocsó és Ku-
szin. (48.) 

VI) Zemplénvár megy ében-. Bodrog-Szerdahely,Agárd, 
Gálszécs, Dávidvágás, Kőporuba, Zebegnyő, Szacsur 
leányiskola, Techna, Szerencs, Bacskó, Z.-Szucha, Kol-
bása, Hardicsa, Kiszte, Borsi, Velejte, Falkus, Lask, 
Petrik, Márk, Vásárhely, Orosz-Volova, Ladomér, Smi-
gócz, Runya, Ulics, Kolbaszó, Zboj, Z.-Novoszelicza, 
Kálna-Rosztoka, Ublya és Kolonicza. (32.) 
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Összesen 216 iskola. Ezen iskoláknál a hiányok 

pótlására, esetleg uj iskolák épitésére az intézkedések 
külön-külön megtétettek. Elvárom, hogy papságom 
azokat végrehajtsa. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 

*** Rómából jö t t tudósitás szerint ő szentsége 
f. hó 7-én fogadta Strossmayer József diakovári püs-
pököt, 8-án pedig Meszlényi Gyula szatmári püspököt. 
8-án érkezett Eómába 1000 peruggiai, 2600 nápolyi, 
350 livonói, 9-én reggel 2000 nápolyi zarándok. 

— Császka György kalocsai érsek ur Zundl Péter 
irodaigazgató kiséretében Eómába utazott, hogy a dr 
Steécz György apatini plébános által szervezett kalo-
csa-főmegyei zarándokokat, számra nézve 720-at, a szt. 
atya elé vezesse. 

— Az „Esztergom" jelentése szerint dr Kohl 
Medárd, praelatus-kanonok püspökké szentelése legkö-
zelebb fog megtörténni. A konzisztórium egybehivása 
ugyanis, melyben ö szentsége az u j püspököt prekoni-
zálja, csak napok kérdése. Az u j püspök továbbra is 
ő emiaencziája környezetében marad s úgy a funk-
cziók, valamint az egyházkormányzat és jószágigazga-
tás jelesb teendőit fogja végezni. 

— Hidasy Kornél temetése. A milyen volt az 
élete, olyan volt a temetése : határtalan tisztelet és 
áldás, a melynél zavaró hang nem volt képes jelent-
kezni. Még a református atyafiak is meghúzatták ha-
rangjaikat, pedig a boldogult szigorúan pápás és hajt-
hatatlanúl ultramontán pap volt. Van tehát pont, a 
melyen mi magyar katholikusok és protestánsok béké-
sen találkozhatunk : a kölcsönös szeretet és megbe-
csülés. 

— Ipolyságon emlékezetes ünnep volt, f. hó 
10-én, — Hontmegye kórházának megáldása, a melyen 
az esztergomi főmegye honti főesperese, dr Bnjner 
Lajos praelatus is megjelent, ki az említett kórháznak 
nagy pártolója, a mennyiben annak támogatására 
régebbi adományán felül legújabban 4000 korona ágy- j 
alapítványt tett. A magas szellemű praelatus nagy j 
óvácziókban részesült. 

— Nagyváradon most vasárnap, mint hazánk 
mennyei Nagyasszonj^ának, a B. Szűznek nemzet ün-
nepén, fényes ünnepélylyel ülték meg a magyar ke-
reszténység kilenczszázados ünnepét. Reggel a székes-
egyházban Sehlauch Lőrincz dr bíboros püspök ur pon-
tifikált ; délután pedig rendkívül fényes ünnep volt a 
Kath. Körben. Két kanonok beszélt, Palotay és Stein-
berger. 

— Uj keresztény párt van alakulóban. A „Dunán-
tuli Hírlap" legújabb száma ismerteti az u j párt 12 
pontú programmját, mely magáévá tevén a néppárt 
revíziós programmját 48-as függetlenségi alapon akar 
szervezkedni. In necessariis unitas, in dubiis libertás, 
in omnibus Charitas. Nekünk ez a jelszavunk, a mely 
mindig helyesnek bizonyúlt. 

— 0 Budán, a J ó Pásztor intézetben Nagy 
Asszonyunk ünnepén 6 Jó Pásztor-i ujoncz beöltözte-
tése és egy régebbi ujoncznak első fogadalomtétele 
történt. A szertartást m. és ft. dr Kohl Medárd prae-
latus ur végezte. 

— Ujoncz búcsúztatás. Megszívlelendő és fölötte 
fontos dolog az, mit a „Pécsi Közlöny" nyomán az 
alábbiakban adunk : Lélekemelő ünnepély folyt le szept. 
30-án a szegzárd-belvárosi templomban. Tizenhárom 
szál magyar legény, katona ujoncz búcsúzott el a 
czivil élettől 3 évre és pedig a szokás ellenére nem a 
korcsmában, hanem a templomban. Meggyóntak, a szt 
mise alatt megáldoztak. Szabó Géza hittanár lelkes, 
hazafias beszédet mondott nekik, kiemelvén, hogy a 
katona-egyenruhában is a róm. kath. egyház fiai marad-
nak és kell, hogy e tudatot a szivükben megőrizzék 
és jó magaviselet által kimutassák. Utána a megjelent 
és fájó szívvel búcsúzó szülőkhöz intézett néhány 
vigasztaló szót. A kis templomi ünnepély végeztével 
Wosinszky Mór esp. plebá.nos egy-egy katonai ima-
könyvvel, a szónok pedig rózsafüzérrel ajándékozta 
meg emlékül és eszközül a derék fiukat. Igy hitük 
vigasztalásával és az egyház erősítő malaszteszközeivel 
léptek nehéz katonai pályájukra. Szép és utánzásra méltó 
szokás ! 

TARTALOM. Vezér eszmél és Tanulmányok. Dessewffy Sándor csanádi püspök imája Szent Gellért vértanú, első csanádi püspökhöz. — 
Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Munkaterv és munkarend. — S z o m b a t h e l y : Szent 
Márton egyházmegyéjének gyásza. — F r e i b u r g (Badenben) : Katholiczizmus és protestantizmus a vegyesházasságok terén. — S a l z -
b u r g : XIII. Leo pápa levele a kath. egyetem ügyében. — Kath. Nevelés és Tanitáfügy. Mélt. és ft. Firczák Gyula munkácsi püspök 

ur iskolaügyi fdpásztori levele. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. 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 
Ö r V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, október 20. 32. 

DALMÍ ES IRODALMI FOLYÓIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.11 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A katholikus egyház és az emberiség czélja. — Szent Wolfgang az első magyar keresztény 
hithirdetők egyike. — A „Jó Pásztor" szeretetéről nevezett Miasszonyunk Congregatiója és „Jó Pásztor"' menedékháza Bpesten. 
Egyházi Tudósítások. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főp < sztori levél a kolozsvári jubiláris ünnepségekről. — S z o m b a t h e l y : Hidasy 
K o r n é l püspök emlékezete. — Kath. Nevelés és Tanitásügy. MéK és ft. Hrczák Gyula munkácsi püspök ur iskolaügyi főpásztori levele.-— 

Irodalom. — Vegyesek. 

katholikus egyház 
és 

az emberiség czélja. 
III . 

Â *ermészetfölötti a katholikus egyházban. 
— Denifle konf. beszéde. Ford. : Valnicsek Béla. — 

„Megmutatá nekem a szent vá-
rost, Jeruzsálemet, mely az 
Istentől szállott alá mennyből 
s az Isten fényessége volt 
abban." Jelen. 21, 10 11. 

Korunk lelki beteg ós rögeszméi vannak. Vagy 
talán helyesebben mondva, azok, kik hangadói 
szerepre hivatvák, rögeszmékben szenvednek s a 
tébolydák valódi lelki betegeitől csak annyiban 
különböznek, hogy önként ilyenek s még máso-
kat is rá akarnak vele szedni. Különösen egy 
képzeletük van, mely tiszta gondolkozásukat már 
régen megzavarta s ez az, mintha a katholikus 
egyház már kimúlt, megszűnt volna. Manapság alig 
találkozunk más, oly gyakran előforduló rög-
eszmével, mint épen ezzel. „A katholikus egyház 
— mondják ők — túlélte magát s oly intéz-
mény, mely egykor mindenesetre igen jól betöl-
töt te helyét a világban, de a tizenkilenczedik 
századnak semmi dolga sincs már vele, — az 
államnak az egyháztól s a vallásnak az iskolától 
való elkülönitése felel meg leginkább évszázadunk 
előrehaladott eszméinek. Hogy e rögeszmét, mely 

tulajdonképen csak néhánynak a terméke, másokra 
is rákényszeritsók felülről elég mesterkélt módon 
az úgynevezett szabad gondolkozást hangoztatják. 
A katholikus egyház fejét és szolgáit a sajtó 
megrágalmazza ós kigúnyolja, törvényeit ós intéz-
ményeit mint a sötétebb korok (idők) szüle-
ményeit rossz hírbe hozza, magát az egyházat 
pedig ugy irja le, mint a babona fegyvertárát s 
minden veszedelem okát, melyet a társadalomra 
s államra hozott. S valamint a pogányok azt 
vetették egykor a keresztények szemére, hogy 
ők okai a közszerencsétlenségeknek, a háborúnak, 
éhínségnek s a seregek csatavesztésének, *) ugy 
manapság is közönséges panaszként hányják föl 
a katholikus egyháznak, hogy államveszélyes. — 
S miután a világon minden olvasó — vájjon 
ki nem tartozik most hozzájuk? — e mérget 
napról-napra magába szívja a különféle lapok 
olvasmányaiból, olykor anélkül, hogy tudná vagy 
akarná: azért nem csodálkozhatunk, hogy a ka-
tholikus egyházzal szemben az előítéletek oly 
gyakoriak s lassankint általánosak lesznek. 

Az igazság szeretete megköveteli, hogy meg-
vizsgáljuk, vájjon a katholikus egyházra vonat-
kozó szemrehányások alaposak-e, vagy nem, s 
vájjon csakugyan oly államveszélyes és hazátlan-e, 
aminőnek uton-utfélen panaszolják. Még a leg-

Tertullian, Apol. c. 40. 
81 
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nyomorultabb gonosztevőtől sem vonják meg a 
jogot, hogy védelmezze vagy védelmeztesse ma-
gát: annál inkább illeti ugyanez a jog az egy-
házat, mely tizenkilencz századon keresztül ret-
tenthetlenül mondhatta ez Üdvözítővel vádolóinak 
e szavakat: „Ki fedd meg engem közületek a 
bűnről 

2) _ Miután tehát a katholikus egyház ! 
isteni alapitóját megismertük, jelen beszédünk-
ben a következő kérdésekre felelünk: „Miért van 
a katholikus egyház a földön, hogyan keletkezett, és \ 
minő viszonyban van a társadalomhozí A jelen-
korban ezek a legfontosabb kérdések s azért 
megérdemlik az általános érdeklődést. 

1. Krisztusnak uralkodnia kell minden fölött, 
— ez volt utolsó beszédünk eredménye. Krisztus 
Jézus azért jött e világra, hogy újból meghódítsa. 
Isten maga adta neki a föld népeit örökségül: „Az 
Ur mondá nekem: Fiam vagy te, én ma szültelek 
téged! Kérjed tőlem és neked adom a pogányokat 
örökségül, és birtokul a föld határait." 3) Es amit 
Dávid prófétai lélekkel Krisztus személyében 
mond, azt maga Krisztus is megerősíté e sza- j 
vakkal: „Minden hatalom adatott nekem mennyben 
és a földön4) A kereszten feldúlta a halál biro-
dalmát és legyőzte a pokol hatalmasságait, a 
kereszten meghódította a föld fejedelmeit és 
népeit, és kiküzdötte választottai számára a 
mennyeknek örök örökségét. De mit jelentsen a 
világnak e meghódítása, vagy jobban mondva 
újrahódítása? Semmi egyebet, mint azt, hogy 
az Isten gyermekeinek jogait az emberiségben 
ismét visszaállította. Igen, ezért törölte el Jézus 
Krisztus a kereszten vétkességünket, mely által 
az a nagy ür támadt Isten és ember között. A 
bün megengesztelése nélkül a bukott nem élhet 
Istennel közösségben s nem lehet az ő gyermeke. 
— De vájjon az egyes ember azért már meg van 
mentve? Fölmentette Krisztus keresztáldozata az 
emberiséget a haláltól? De miben állott volna 
akkor Isten fiainak országa? Az emberiség Krisz-
tus által eszközölt meggyógyításának ellenkező-
leg az egyes emberekre kell alkalmaztatnia s a 
vallásnak kell azon czéllal birnia, hogy az embert 
Istennel, mint természetfölötti végczéljával egye-
sítse. Ha e czél, mint már a neve is mutat ja , 
minden természetes tehetséget messze felülmúl, 
tudniillik az isteni lényeg szinről-szinre látása, s 

á) Jáo. 8, 46. 
3) Zsol. 2, 7, 8. 
4) Máthé, 28, 18. 

ha az embernek végczélja, mint láttuk, az Isten-
nel való nem természeti, hanem természetfölötti 
közösség, akkor ennek elnyerése természetesen 
nem a térmészeti tehetségeknek használatától függ, 
sőt inkább természetfölötti segítségre van szüksége 
az embernek hozzá, melynek megszerzése végett 
halt meg Jézus Krisztus a kereszten s melynek 
elérését egy külső üdv-intézményhez való csatla-
kozástól te t te függővé. Ezen üdv-intézményt, 
melylyel ő a világ végéig van, s melynek ren-
delkezésére bocsátotta megváltásának összes kin-
cseit, hogy igy a népele t természetfölötti rendel-
tetésükre vezesse, egyháznak nevezzük. Alapítása 
tehát nem azért volt szükséges, mivel az emberi 
életben minden nagy csupán közösségben válik 
hasznossá, — hiszen akkor még mindig csak 
tisztán természeti intézmény lenne — alapít-
tatasa ós a hozzá való csatlakozás azért szüksé-
ges, mert az Istennel való természetfölötti közös-
ség természetfölötti segítség nélkül nem lehetséges, 
s e természetfölötti segélyt nekünk csak Jézus 
Krisztustól különösen e czélra alapított egyház 
közvetíti. Ez tehát Istennek ama nagy intézménye 
az emberiség megváltására és megszentelésére, s 
ennek feladata Krisztusnak művét folytatni egé-
szen a világ végéig. — Ezen igazság mélyebb 
megokadatolását ötödik beszédünkre hagyjuk s 
most megelégszünk csupán a tények felsorolásá-
val. — Kérdezzük azonban: Vájjon csakugyan a 
katholikus egyház ezen intézmény, vagy más egy-
házat illet ez az elsőség? A felelet nem okoz 
nehézséget, mivel előbbi beszédünkben Jézus 
Krisztusnak helyzete a világgal szemben nyilván-
valóvá lett. (Folytatjuk.) 

Szent WolfgaDg 
az első magyar keresztény hithirdetők egyike. 

— Napja okt. 31-ikén. — 

E szent évben, melyben a magyar katholiczizmus 
s a keresztény magyar királyságnak kilenczszázados év-
fordulóját megünnepelhetni szerencsések voltunk, bizo-
nyára minden keresztény magyar szive mélyéből fakadt 
forró hálaimákat végzett Isten szine előtt ama nagy 
kegyelemért, hogy a Jézus Krisztus által alapított 
kath. egyház kebelébe vezérelte nemzetünket apostoli 
lelkű első királyunk, szent István által, kinek a ma-
gyarok megtérítése körül kifejtett apostoli működését, 
s ez által az egyház és haza körül szerzett elévülhe-
tetlen érdemeit főpásztoraink lelkesítő pásztorleveleik-
ben, hitszónokaink szentbeszédeikben, s a magyar 
katholiczizmus világi vezérférfiai a jubiláris nagy napo-
kon mondott lelkes beszédeikben állították szemeink 
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elé, hogy ez által ápolják és fenntartsék minden ke-
resztény magyar ember szivében a kath. hit és keresz-
tény magyar királyság iránt való h ál adató s s ágnak szent 
tüzét. 

Ama szent lelkesedést és forró hálát, melyet a 
fennemlített nyilatkozatok szivünkben ébresztettek és 
ápoltak, megkoronázta a főpásztorok főpásztorának, 
szentséges atyánk, dicsőségesen uralkodó XII I . Leo pápa 
levele a magyar szent Benedekrendhez, melynek buzgó 
fiai voltak az elsők, kik szent István meghívására a 
magyar nemzet szivébe ültették Jézus Krisztus üdv-
hozó tanait. Azért a szent Benedekrendnek a magyar 
nemzet megtérítése s a magyar haza felvirágoztatása 
körül szóval, tollal és jó példával szerzett örök érde-
meit hálálja meg a szentatya, midőn jubiláris levelé-
ben igy szól annak jámbor fiaihoz : „Bőséges tanú-
ságot tesz a történelem arról, hogy nem utolsó sorban 
hell a ti elődeitek buzgólkodásának és munkájának tulaj-
donítani azt, hogy a kath. hit mély gyökeret vert és tere-
bélyes fává nőtt a magyar nemzetben." 

E rendnek jeles férfiai közül, kik mint első ke-
resztény hithirdetők működtek hazánkban, most — 
közelgő ünnepe alkalmából — csak egy iránt akarom 
e sorokban leróni a tisztelet és hála adóját, s ez : szt. 
Wolfgang püspök. 

Az einsiedeln-i szent-benedekrendi kolostornak e 
buzgó szerzetese hírét vévén annak, hogy a pogány 
magyarok készek Krisztus égi tanítását elfogadni, 
azonnal Magyarországba sietett, melynek nyugati részé-
ben, a hagyomány szerint Sopronmegye felső részében, 
hirdette az üdv igéit. De csak rövid ideig működött 
itt, mert Piligrin, passaui püspök visszahívta őt, s az 
üresedésbe jö t t regensburgi püspöki székre emelte 
Rövid ideig tartot t működése alatt nagy eredményeket 
ugyan nem érhetett el, „de tőlünk azért mindenesetre 
hálás emlékezetet érdemel/ ' (Zsihovics - dr Zalka: 
Szentek élete.) 

Azonkívül, hogy nemzetünk egyik első keresztény 
hithirdetője volt, még más oknál fogva is kiváló hálá-
val kell megemlékeznünk e jubiláris évben szent Wolf-
gangról, s ez az : hogy ő volt a keresztény magyar 
királyság megalapítójának, szent István első apostoli 
királyunk hitvestársának, Gizellának nevelője. Szent 
Wolfgang ugyanis mint regensburgi püspök bölcsesége 
és életszentsége miatt mindenütt oly nagy tiszteletben 
és bizalomban részesült, hogy Henrik, bajor herczeg, 
gyermekeinek nevelését őreá bizta. Mily fényes ered-
ménynyel felelt meg szt. Wolfgang püspök a reá bí-
zott nehéz feladatnak, azt megmutatták a következmé-
n y e k : Henrik, az elsőszülött herczeg, német császár 
lett és a szentek közé sorozva ; Bruno augsburgi püs-
pök le t t ; Grizella, mint szent István hitvestársa, ma-
gyar királyné és a magyarok megtérítésében hű mun-
katársa ; végre Brigit ta a világról lemondva, a szent 
nevelője által Regensburgban alapított szent Pál-ko-
lostor főnöknője lett. Szent Wolfgang püspök fényes 
nevelési eredménye s a fejedelmi gyermekek ragyogó 
erényei eme közmondást szülték: „Legyenek szent neve-
lők, akkor lesznek szent fejedelmek " (Vége köv.) 

A „Jó Pásztor" szeretetéről nevezett Miasszonyunk 
Congregátiója és „Jó Pásztor" menedékháza Bpesten. 

I. A congregátió feladata. 

Miféle Congregatio ez? Mivel foglalkozik? 
Női Congregatio. Jó Pásztornak a lelkek orvosának 

munkatársa; a lelki betegek orvoslója; az erkölcsi vesze-
delemben forgó nők megmentője; a háborgó szivek csil-
lapítója ; a lelkibéke és az igazi boldogság megszerzője 
és biztosítója. 

Lelkekkel foglalkozik ; nemcsak magoknak a rend-
tagoknak lelkeivel ; hanem a „Jó Pásztor gyermekeiével" is. 
Ez utóbbi foglalkozás a Congregatiónak különös feladata. 

II. A Congregatio hazánkban. 
8 év óta működik már e Congregatio hazánk szé-

kesfővárosában 
1892. évi Julius 31-én, Loyola sz. Ignácz napján 

vezette be az ó budai plébános. ít. Kirschhofer Károly, 
mint az esztergomi főegyházmegyei főhatóság meghatal-
mazottja, a Francziaországból — Angersből érkezett 6 

I Jó Pásztori szerzetesnőt, a portsaidi íőnöknőnek, mint az 
általános főnöknő képviselőjének jelenlétében, a nemes-
lelkü San Marco herczegnő által építtetett ó-budai — 
Szőlő-utcza 30. számú rendházba. 

Egyedül voltak. Pásztorok juhocskák nélkül. 
Augusztus 5-én, Havi Boldogasszony napján, a hó-

! nap első péntekén, — tehát a Jézus sz. Szive és a bol-
dogságos Szűz tiszteletére szentelt napon zörgetett az első 
juhocska a Jó Pásztor házának kapuján. 

Azóta nagyot fordult a világ. 
Ma már 18 fogadalmas szerzetesnő gondozza a Jó 

Pásztor gyermekeit, a bűnveszélyek elől hozzájok mene-
külő, vagy a többé kevésbé megsebzett juhocskákat; — 
11 pedig — részint, mint ujoncz — részint, mint jelölt — 
jövendő magasztos hivatásának méltó betöltésére készül. 

III. A Jó Pásztor juhocskái. 
Az ó-budai Jó Pásztor háza eredetileg csak 30 

juhocskára — azaz növendékre volt tervezve. 
A ház megnyitásakor nem volt egy se. 5 nap múlva 

jött egy, 3 nappal ezután ismét egy. 
A 30-as szám azóta megtizszeresedett ; beleértve a 

báz összes volt növendékeit. 
Sokan közölök elhagyták már a Jó Pásztor házát, 

hogy munkás kézzel, tisztességes uton-módon, a társada-
lom becsülését vívják ki és biztosítsak magoknak. 

Sokan ismét visszatértek a Jó Pásztorhoz; hopy, 
lemondva a világról, lelkük üdvösségének eljenek. 

Vannak többen olyanok is, akik a ház megnyitási 
évétől kezdve benn vannak és benn is maradnak. Boldog-
nak is érzik magokat. 

A Jó Pásztor juhocskái az ó-budai házban manap 
háromfélék. 

Egy részük csak ideiglenes tartózkodási helynek 
tekinti a Jó Pásztor házát. Ezek az egyszerű néven neve-
zett „Gyermekek", vagy „Növendékek". 

Másrészük a világba többé vissza nem kívánkozik ; 
hanem egész életét a Jó Pásztornak szenteli ; mégped'g: 

32* 
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vagy ugy, hogy csak a saját lelkéről gondoskodjék; — 
vagy pedig ugy, hogy jó példájával és felügyeletével a 
Jó Pásztor szerzetesnőit a „Növendékek"-kel való foglal-
kozásban segítse. 

Az előbbiek fogadalmakat tesznek, a kármeliták 
barna ruháját viselik, külön házban laknak és „Magdol-
wá/c"-nak neveztetnek. 

Az utóbbiak rendeden csak felajánlást szoktak tenni. 
Némelyikük azonban szintén tesz fogadalmakat. A többi 
„növendékek" között élnek ; ruhájok fekete; nevök: „Fel-
ajánlottak." (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházmegye. Főpásztori levél a kolozsvári 

jubiláris ünnepségekről. — 
Szeretett papjaim is hiveim ! 

Előző körlevelemben jeleztem, hogy a jelen évben, 
mely reánk úgyis mint keresztény katholikusokra, úgyis 
mint magyarokra egyaránt szent és emlékezetes, a státus-
gyüléssel kapcsolatosan ünnepélyes hálaadó istenitiszteletet 
tartunk. 

A státusgyülést követő napon, okt. 26-án lesz az 
ünnepély középpontja: hálaadó körmenet hazánk Nagy-
asszonyának tiszteletére, melylyel megköszönjük a 900 
éven át számtalanszor tapasztalt anyai oltalmat és vi-
gasztalást. 

D. e. 1/29-kor indul a körmenet a plebánia-tem-
plomból az akadémiai templomba, hol az uj szövetség 
áldozatának bemutatása után — első apostoli szent kirá-
lyuuk példáját követve, felajánljuk magunkat és egyház-
megyénket a B. Szűz anyai pártfogásába. 

A körmenetben részt vesznek a tanuló ifjúság, a 
testületek és egyesületek zászlóikkal, a státusgyülés világi 
tagjai és egyéb előkelő világiak lehetőleg diszmagyarban, 
a papság és a hivő közönség. 

Visszatérve a főtemplomba, az ünnepélyes nagy 
mise és szt. beszéd után az apostoli áldás kiosztása követ-
kezik, melylyel az elhunytakért felajánlható teljes bucsu 
van összekötve. 

Délután 5 órakor ünnepélyes vecsernye a legméltó 
ságosabb Oltáriszentség kitételével, szt. beszéd, és kör-
menet égő gyertyákkal, hódolatképen a köztünk jelenlevő 
Ur Jézus Krisztus iránt, hálaadásul hitünknek e drága 
kincséért, megkérlelésül azon közönyösségért és hithideg 
segért, melylyel az isteni szeretet nagy szentsége iránt 
eddig viseltettünk. 

A délutáni istenitiszteletet rövid eucharistikus érte-
kezlet előzi meg, a belvárosi leányiskola helyiségében. 

Ezen ünnepélyt megelőzőleg okt. 23., 24. és 25-én 
este 5 órakor az olvasó elimádkozása után a főtemplom-
ban szt. beszéd lesz, és a hivek szt. gyónása. Reggel 7 
és 8 órakor szt. mise és szt. áldozás. 

Az ünnepélyt követő két napon, okt. 27. és 28-án a 
t.nuló ifjúság járul a szentségekhez; délután 5 órakor 
szt. olvasó és szt. beszéd, a hivek gyóntatásának folyta-
tasa, hogy minél többen részesülhessenek a legnagyobb 
kegyelemben; a belső megtisztulás és lelki megujulás 
kegyelmében. 

Adja Isten, hogy ezen ünnep fokozza bennünk az 
élő hitet — szent István király drága örökségét; növelje 
bennünk az isteni Gondviselés iránti bizalmat, mely any-
nyi század nehéz küzdelmeiben fenntartott; élessze ben-
nünk az igazi krisztusi szeretetet, hogy annak melegénél a 
visszavonás és egyenetlenség jege elolvadjon, és egyek 
legyünk mindnyájan Isten ő szent felségének tisztelében 
és édes hazánk szolgálatában. 

Kelt Brassóban, 1800, október 10-én. 
f Gusztáv Károly s. k. 

erdélyi püspök. 

Szombathely. Hidasy Kornél püspök emlékezete. — 
Az, a mi a boldogult főpásztorról halála alkalmá-

ból a „Szombathelyi Ujság"-ban megjelent, mind arany-
betüre érdemes feljegyzés. Híven és teljegen van feltün-
tetve ott a boldogult ritka szép jelleme s erényeinek 
enyészhetetlen ragyogása. 

Ki volt Hidasy Kornél? Evvel kezdi. A felelet egy 
czikkelybe van foglalva, mely igy szól : 

Egyszerű, nemes, apostoli lélek volt, tele jósággal. 
A hízelgő dicséretek nem tudták megszédíteni és a világ 
hatalmasainak kisebb-nagyobb boszantásai nem birták 
megtántorítani. O a maga lábán járt s ezzel a világgal 
leszámolt. Irtózott minden kitüntetésfélétől. A római szent-
szék pápai trónállónak és római grófnak nevezte ki. Egyik 
czimet sem használta soha. Sőt még csak azt sem engedte 
meg, hogy e kitüntetések legalább az egyházmegyei név-
tár rovataiban szerepeljenek. O nem akart több lenni, 
mint amivé őt a Gondviselés tette. „Szombathelyi püspök" 
volt, se több, se kevesebb; hanem szombathelyi püspök 
egészen. Annál inkább visszautasította a millennium esz-
tendejében neki fölajánlott kitüntetéseket. Roppant félté-
kenyen őrizte az egyházpolitikai kormányokkal szemben 
kormányzatának és politikai akcziójának szabadságát és 
függetlenségét. Ezt nem adta cserébe szemmiféle czimért. 
Nem is lett kegyelmes ur. Megmaradt mindvégig méltó-
ságos urnák : püspöki hivatalának terheit mint igazi ur 
hordotta és méltósággal hordozta. Erről leginkább tanús-
kodhatnak azok, a kik ővele — a néppárti püspökkel — 
bizonyos szabadelvű érdekek szempontjából „vivendi mo-
dus" t kerestek. Mindig hajthatatlannak találták; de 
kiváltképp ott, a hol több-kevesebb burkoltsággal pap-
sága politikai állásfoglalásának befolyásolását vagy éppen 
politikai átgyúrását kívánták tőle. 

* 

Politikai álláspontjának egyetlen indító oka egyhá-
zának és hazájának szeretete volt. A katholiczizmus 
hanyatlásában hazája hanyatlását látta. Es elég nagy 
lelke volt arra, hogy ennek a konzekvencziáját minden 
gyengeség és kényelemszeretet nélkül levonja. 

Mikor Wekerle miniszterelnök az egyházpolitikai 
törvénytervezeteket a képviselőházban bejelentette, súlyos 
betegen feküdt. Influenza döntötte ágyba s hosszantartó 
láz gyötörte akkor is. Betegsége miatt megbízott egy 
körlevél szövegezésével azokról a veszedelmekről, melyeket 
az egyházpolitikai tervezetek hoznak a katholiczizmusra 
és az országra. Mikor a tervezetet bemutattam neki, el-
fogadta. Csak egy közbeszurást irt a kézirat szélére. Es 
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ez a közbeszurás hű képe Hidasy püspök lelkének. Azt 
irtam a szövegbe: „hirdessétek azt, hogy az evangélium-
nak a házasság szentségi jellegére vonatkozó tanitásához 
fűződnek Egyházunk legfényesebb győzelmei, melyek az 
Anyaszentegyház elveinek tiszteletét egy erkölcsileg sü-
lyedt világ hamis elvei, bűnös szokásai és politikai vissza-
éléseivel szemben is biztosították." Ehhez irta a bold, 
püspök az ő jellegzetes bötüivel azt, hogy : 

„Adja Isten, hogy e hazában is meghiúsuljanak 
az egyházellenes törekvések és helyreálljon a béke; 
mert hiszen mi harczot nem akarunk ; de ha kell, hi-
tünk érdekében férfiasan megküzdünk és bízom benne-
tek, hogy egytől-egyig elszánt harczosok lesztek.* 

* 

Ismeretes életének egyszerűsége. Nem szerette a 
fölösleges fényt se háztartásában, se szobái berendezésé-
ben. Bútorzata egyszerűbb nem lehetett volna. Hálószobá-
jának, a hol a nap legnagyobb részét töltötte, egyetlen 
di;ze egy kezdetleges faragású feszület és egy Madonna-
kép volt. Egyszerű vaságyon nyugodott és ott adta vissza 
egyszerű, apostoli, nemes lelkét Teremtőjének. Jövedel-
meinek jelentékeny részét szegényebb papságának és sok 
más szegénynek segedelmére fordította. Mért is irjak erről ; 
ugy is tudja mindenki. De jótéteményeiért nem várt soha 
elismerést. Azt pedig, hogy újságokban közöltessenek 
adományai, egyenesen megtiltotta. „Ne tudja a te bal-
kezed, hogy mit teszen a jobbik kezed." 

* 

Papjait szerette. A ki bizalommal fordult feléje, soha 
sem csalódott benne. Hűséges jó barát volt, a kinek 
egyetlen szerencsétlensége folytonos betegeskedése volt. 
Ez magyarázza meg azt az elzárkozottságot, melyet két 
év óta nagy szomorúsággal láttunk a boldogultnál. Ha-
nyatló testi erővel együtt jár a meghanyatló energia. 
Lassú előkészület a halálra. Azt mondta segédpüspökének 
konszekrácziójánál : 

— Elfáradt utas vagyok. 
Most, hogy megtért atyáihoz, legyen áldás emlé-

kezetén. I. 
* 

A boldogult halálának közeledéséről és a halál pilla-
natainak beálltáról ezt jegyzi fel a „Sz. U." 

Bármennyire készen voltunk is püspökünk halálára, 
mégis irtózatosan érezzük a szerencsétlenség súlyát. Be-
tegsége nem uj keletű volt. Maradványa annak az influ-
enzának, mely a tavaszszal meggyötörte. Hozzájárult 
ehhez még testi szervezetének gyengesége, lelki aggodal-
mai, csalódásai, a kormányzás súlyos gondjai. Az emsi 
fürdő, melyet az idén tizenkettedszer használt, nem segí-
tett rajta. Bizonyos kimerültség és elfásultság már ott is 
mutatkozott rajta. Lehet, hogy közeli halálát is érezte, 
mivel nagyon sokszor mondogatta azt a latin verset : 

Quaelibet hora monet, momenta temporum labi; 
Una harum veniet, quae dicet tibi : abi. 

Minden óra int, hogy az idő folyása gyors; majd 
elérkezik az egyik, mely azt mondja; eredj. Tény. hogy 
Emsből az idén testben lélekben megtörve érkezett haza. 
Roppant nagy fájdalmakról panaszkodott. Ugy látszik, 

neuralgia gyötörte. Környezete a fürdő gyengítő hatásá-
nak tulajdonította a dolgot és enyhülést remélt a nyuga-
lomtól. Hasztalan volt. Már szeptember elején aira kér-
ték, hogy feküdjék le, mivel annak a súlyos bágyadtság-
nak más orvossága alig van. Azt felelte rá : 

— Ha én lefekszem, akkor nem kelek fel többé. 
Mult hó 13-án mutatkoztak már nála a végelgyen-

gülés jelei. Elhagyta emlékező tehetsége s beszélő képes-
sége roppantul meghanyatlott. Hivatalos ügyeinek intézé-
sét átadta ugyan helyettesének, de még mindig fentjárt 
s a nap jelentékeny részét kertjében töltötte. Egy kis 
bronchialis katarus azonban ágyba döntötte. Es igaza lett 
szegény püspökünknek : nem kelt fel többé. F. hó 12 én 
Ángyán professzort is a beteg ágyához hivták, aki a be-
teg állapotát a kezelő orvossal egyetemben reménytelen-
nek konstatálta. De a katasztrófa mégis közelebb volt, 
mintsem orvosai is hitték volna. 

Ugyanaznap délután állott be az agónia. Körülbelül 
Yg4 lehetett, mikor dr István Vilmos segédpüspök az 
udvari papokkal elmondta azokat az imádságokat, melye-
ket az egyház az agóniára ir elő. Ott volt még a bold, 
püspök nővére, Hidasy Krisztina is, a ki nagy önfeláldo-
zással apolta a beteget heteken át és az udvari cselédség. 
A beteg ez időtől fogva nem nyerte vissza eszméletét. 
Este 9 óra felé jelentette orvosa, hogy a katasztrófa köze-
ledik. A szivverés 10 óra felé már annyira gyenge volt, 
hogy alig lehetett észrevenni, a lélegzés pedig szakgatott 
és nehéz és jelentkezett a halál előhirnöke is, a hideg 
verejték. 10 óra nyolcz perczkor egy mély hörgés jelen-
tette a halált s a beteg arcza nyomban elváltozott: elön-
tötte a halál sáppadtsága és a szemek megüvegesedtek. 
Felejthetetlen jelenet volt ez. Mezihradszky dr. vármegyei 
főorvos, a beteg püspök kezelő orvosa, a püspök nővére, 
az udvari papság és a házi cselédség állták körül a hal-
dokló püspök ágyát. 

i * 

Életrajzi adatai a boldogultnak következők : Hidasy 
Kornél született 1828. jun. 13-án Komáromban, hol atyja, 
Ferencz, városi főkamarás volt. A gimnázium 6 osztályát 
szülővárosában elvégezvén, felvétetett az esztergomi pap* 
növeudékek közé 1843-ban; 1844-től a bölcsészetet Nagy-
szombatban, a theologiát pedig a pesti központi papneve-
lőben hallgatta. 1851. jul. 27-én áldozárrá szenteltetett 
és Nyergesujfalura küldetett segédlelkésznek. Nemsokára 
tanár, majd 1873-ban igazgató lett a nagyszombati fő-
gymnáziumban. 1873. okt. 10-én czimzetes esztergomi 
kanonokká, 1875. aug. 2-án miniszteri osztálytanácsossá, 
1876. jun. 5-én valóságos esztergomi kanonokká, 1878. 
jul. 1-én széplaki apáttá, 1878. nov. 8 án tribuniczi vál. 
püspökké s végre 1882. okt. 8-án szombathelyi megyés 
püspökké neveztetett ki. Püspökségében Rómából meg-
erősíttetett 1883. márcz. 13-án és felszenteltetett má-
jus 3-án. 

Még mint tanár több becses értekezést irt az iskolai 
értesítőkben. Önállóan megjelent székfoglaló beszéde : 
Főpásztori üdvözlet, melyet egyházmegyéje híveihez in-
tézett püspöki székének elfoglalásakor. Bpest 1883. 
Ugyanez latin és német nyelven is. 

* 
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Ima és fogadalomszerű felsóhajtás az a vezető czik-
kely, melyben a „Sz. ü." a „jó atyától" elbúcsúzik: 

„ Világosságot vártunk és a sötétség rohant meg 
minket. Mért hagytad el azokat, kik szerettek téged? 
Hiszen nagy szűkségünk volt atyai szived melegére és 
tisztes öregséged csendes árnyékára. Nehéz napokban 
állottál mellettünk és csüggedéseink között te vigasztal-
tál. Miért hagytál el minket küzdelmeink között? 

Áldottuk az Urat örömünkben, mikor közénk jöttél ; 
hát áldjuk most is fájdalmunkban, hogy eltávozol. Ha 
törékeny tested nem birta el nagy lelkedet: ime, ravata-
lodnál Ígérjük: mi meg fopjuk őrizni nagy lelkednek 
egyszerű nemességét, hitednek, reményednek, szereteted-
nek emlékezetét. Hűséges atya voltál egyházadnak és 
szeretted hazádat tiszta és önzetlen szeretettel Nem felejt-
jük el soha, hogy nem magadnak éltél. 

És ha lesújtott minket az Ur keze az7al, hogy mint 
hűséges szolgáját magához szólított, ez a megalázás csak 
erősíteni fogja bizakodásunkat. A halál kicsavarta ugyan 
meghidegült kezedből a zászlót, de ez a zászló nem fog 
elbukni soha. A keresztény restaurácziónak éltél. Ennek 
teljesülnie kell. Mi bízunk imádságaid és áldozataid foga-
natosságában. 

Es most elkisérünk utolsó utadon és könnyes sze-
mekkel ajánljuk lelkedet Isten irgalmába. Majd ha eljő 
az óra, mikor az Ur minket is nevünkön szólit és ki-
nyújtja felénk i* irgalmas jobb kezét, akkor — a viszont-
látásra ! 

Szegény jó Atyánk, Isten veled!" 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÁSÜGV. 
Melt, és ft. Firczak Gyula munkácsi püspök ur 

iskolaügyi főpásztori levele. 

(Vége.) 

Krisztusban kedvelt fiaim ! Ifjúság, nevelés, iskola ! 
Ez azon triász, melyért e kulturszázadban ra jong az 
emberiség; ez azon tüzpont is, melynek melege és 
fénye bejárja, megtermékenyíti és élteti a társadalom 
rétegeit, — Mindennap — lépten-nyomon — látjuk, 
halljuk és tapasztaljuk, hogy a nevelés majdnem min-
denhatónak van kikiáltva. „ A kié a nevelés, azé a jövő," 
ez a jelszó uralkodik manap. Ily viszonyok között pedig 
nekünk sem szabad hátramaradnunk, de haladnunk 
kell a népnevelés ut ján kettőzött erővel, rohamos 
léptekkel, hogy eddigi mulasztásainkat helyrehozhassuk. 
Hogy azonban ruthén népünknek nevelése czélirányos 
és áldásdús legyen, jelzem, hogy annak valláserkölcsös-
nek és hazafiasunk kell lennie. Hitvallás nélkül ugyanis 
inog az egész nevelési rendszer. Hazafiság nélkül pedig 
a hazához való törhetlen ragaszkodás, az alkotmány-
tisztelet és az apostoli király iránti hűség nem nyerne 
a nevelésben képző jelleget. Keresstény katholikusnak 
és hazafinak kell lenni a ruthénnek, ez mindnyájunk 
köz-óhaja, közérzülete. Vezessétek tehát Kr. k. fiaim, 
a ruthén népet a hitvallás és a hazafiság utain, vezes-
sétek bátran és kitartóan szem előtt tartva a Bölcs 

eme mondatát : „Tanítsd meg a gyermeket utainak 
kezdetén és nem távozik el attól még öregségében 
sem." 

Hogy azonban e.-megyém tanügye terén sz. Pál 
szavai szerint : „Minden tisztességesen és rend szerint 
legyen" (I. Kor. 14, 40), főpásztori felhívásomhoz még 
a következő intézkedéseket is csatolom : 

1. Egyházmegyém népiskoláiban, 1899. évi 7727. 
számú rendeletem értelmében a tanév szeptember 15-én 
vegye kezdetét és falun 8, városon 9, önálló törvény-
hatósággal biró városokban ellenben 10 hónapig tartson 
szept. 1-től kezdve. 

2. Egyházmegyém oly népiskoláiban, hol a be-
iskolázás szept. 15-től kezdődik, a beiratásoknak már e 
napot megelőzőleg kell megtörténniök. Ha valamely 
tanítói hely betöltetlen, ott a beiratást maga az iskola-
igazgató eszközli. A beiratásra nem csak a 6—12 éves 
mindennapi, de a 13 —15 éves ismétlő tankötelesek is 
kötelezvék. Ha valamely szülő vagy gyám a tanköteles 
beiratását elmulasztaná, az további eljárás, illetve 
bírságolás czéljáhól a községi elöljáróságnak bejelentendő. 
A beiratási napló másolata már a következő napon, 
vagyis szept. 16-án a kir. tanfelügyelőknek megkül-
dendő, még pedig olyként, hogy e másolatban a beirt 
tanulók nem- és osztályszerinti összesítése is feltün-

I tetve legyen. Beiratáskor szedendő a 30 filléres iskolai 
1 pótadó is, mely a beiratási napló egyik másolata mellett 

haladéktalanul az illetékes kir. adóhivatalba szállítandó 
be nyugtatvány ellenében. 

3. Határozott akaratom, hogy minden egyes taní-
tóm osztatlan hat osztályu iskolát vezessen : ennekfolytán 
ott, a hol az V. és VI. elemi osztály még nincs fel-
állítva. okvetlenül szerveztessék. Az iskolai tanterem 
pedig évenkint kétszer kitataroztassék és kimeszel-
tessék 

4. Minden egyes tanítót, hogy a tantervben előirt 
i tananyagra nézve teljesen tájékozva legyen, előköte-

lezem, hogy a szükséges vezérkönyvekkel lássa el 
magát, melyeket az iskolalátogatás alkalmával a ker. 
esperesnek előmutatni tartozik. 

5. A lelkészek 1896. évi 1147. számú rendeletem 
értelmében a hit- és erkölcstant az anyaegyház isko-
lájában heti két órában, a fiókegyház iskolájában ellen-
ben heti 1 órában a nép anyanyelvén személyesen tani-

: tani és a megtartott tanórákat az iskolalátogatási nap-
lóba esetről-esetre beirni kötelesek. Ha azonban valamely 
községben népiskolám mellett még gazdasági iskola 
állíttatnék fel : ott az ismétlő tankötelesek a gazdasági 
iskolát látogatják, a hit- és az erkölcstan tanítására azon-
ban az arra megszabott időben népiskolámba kötelesek 
járni. 

6. Hogy a hitoktatást ugy a ruthén, mint a magyar 
vidékeken egyöntetűvé tegyem, megbíztam dr Mikita 
Sándor kanonokot, hogy a Kutka-féle Katekizmus tan-
anyagát Kis-, Közép- és Nagy Kátéra felosztva dol-
gozza át és egyúttal magyar nyelvre is fordítsa le. 
Ezen munkálatból ez ideig megjelent a „Kis Káté* 
ruthén és magyar nyelven, melyet én f. évi febr. 21-én 
1262. sz. alatt jóváhagytam és egyházmegyém nép-
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iskoláira nézve kötelezővé tettem. Kapható a püspöki 
irodában, ára 20 fillér. Ezen Kis Kátéval párhuzamo-
san használtassók a Róder-féle Kis Biblia, a mely szin-
tén ruthén és magyar nyelven forgalomban van. Kap-
ható a Sz.-István-Társulatnál Budapesten, ára 42 fillér. 

7. Hogy a ruthén anyanyelvű gyermekek a ma-
gyar nyelvet könnyen és alaposan az iskolában elsajá-
títhassák, gondomat fogja képezni egy ruthén nyelven 
szerkesztett „Magyar elemi nyelvtan" kiadása. Addig is 
a tanitók figyelmébe ajánlom a Croó-Osopey-féle : 
„Vezérköayv a magyar nyelv tanitására a ruthén ajkú 
népiskolákban" czimű segédkönyvet. Megjelent a m. 
kir. egyetemi nyomdában Budapesten, ára 48 fillér. 

8. Hogy ne csak magyar, de ruthén ajkú isko-
láim is a szükséges tankönyvekkel el legyenek látva, 
rövid időn belül gondoskodni fogok : Ruthén ABC és 
olvasókönyv, Ruthén elemi nyelvtan, Káté, Biblia és 
Egyházi közének-czimtí tankönyvecskék olcsó kiadá-
sáról. Ezen utóbbi ének-tankönyvecske ruthén és ma-
gyar nyelven is meg fog jelenni. 

9. A helybeli lelkészeket mint iskolaigazgatókat 
ezennel felhivom, hassanak oda, hogy a tankötelesek 
legalább a legszükségesebb tankönyvekkel és tansze-
rekkel láttassanak el. A hol a szülők gyermekeiket 
szegénységük folytán a legszükségesebb tankönyvekkel 
és tanszerekkel ellátni képtelenek : ott az iskolaszék 
kötelessége ezek beszerzéséről gondoskodni, végső 
esetben a templom pénztára is igénybe vehető. — A 
hol pedig (mint Ugocsavármegyében) a közigazgatási 
bizottság intézkedéséből a tanszerek beszerzésére a 
polgári községek költségvetéseikbe bizonyos összege-
ket kötelezvék fölvenni : ott a lelkész és a tanitó a 
hiányzó tankönyvek- és tanszerek kimutatását a tanév 
előtt köteles átadni a községi elöljáróságnak azok be-
szerzése czéljából. 

10. Nagy gond és lelkiismeretesség fordítandó 
arra, hogy a szorgalmi idő pontosan betartassék. — A 
szorgalmi idő alól kivételt képeznek : a) A vasár-
napok általában, b) G őr. kath. ünnepeink u. m Keresz-
telő sz. János fejvétele (szept. 11) ; — Kisasszony 
napja (szept. 21) ; — sz. Kereszt felmagasztalása (szept. 
27) ; — a bold. Szűz oltalma (okt. 14) ; — sz. Mihály 
főangyal ünnepe (nov. 21); — a bold. Szűz bemuta-
tása (decz. 4) ; — sz. Miklós ünnepe (decz. 19) ; — 
Karácsonyi ünnep (jan. 6-tól 10-ig bezárólag) ; — Kr. 
Urunk körülmetéltetése (jan. 14) ; — Vízkereszt (jan. 
19) ; — Három sz. püspök ünnepe (febr. 12) ; —- Kr. 
Urunk bemutatása (Febr. 15) ; — Gyülmölcsoltó bol-
dogasszony (április 7) ; — Húsvét ünnepe (Virágvasár-
naptól fényes szerdáig bezárólag) ; — sz. György 
ünnepe (május 6); — Áldozó csütörtök; — Pünkösd 
vasárnapja és hétfője; — Ker. sz. János születése 
(julius 7); — sz. Péter és sz. Pál apostolok napja 
(julius 12); — Illés póféta (aug. 2); — Urszine vál-
tozása (aug. 19); — szent István király napja (aug. 
20) és N.-Boldogasszony napja (aug. 28). — c) A 
népnevelési törvény által engedélyezett szünnapok. 
Végre d) a nmélt. vallás- és közokt. m. kir. miniszter Ő 
Exja által megszabott országos ünnepek. Ezeken kivül 

más szünnapokat engedélyezni senkinek sincs jogában 
és tilos. Ott azonban, a hol a népnek szegénysége 
miatt az év egyik vagy másik szakában gyermekére a 
mezei munkánál elkerülhetlen szüksége van, megenged-
tetik, hogy ezt az iskolaszék a népvelési törvény ide 
(1868. évi 38. t.-cz. 53. §) vonatkozó szakaszának 
figyelembevételével a szülő ebbeli megkeresésére gyer-
mekét az iskolától rövid időre felmenthesse. — Külön-
ben a tanitó köteles a mulasztókat két havonkint ki-
mutatni és a községi elöljáróságnak a lelkész látta-
mozása mellett további eljárás végett beszolgáltatni. 

11. A kerületi espereseket elkötelezem, hogy min-
den tanév végén kerületük összes iskoláinak záró 
vizsgálatain jelenjenek meg, akadályoztatásuk esetén 
pedig a záró vizsgálatokra más lelkészt delegáljanak, 
a záró vizsgálatok eredményéről pedig évenkint julius 
10-ig az e. m. kormánynak lelkiismeretes jelentést 
tegyenek. 

12. Minthogy egyrészt az e. m. népiskolai épüle-
tek fölállítása és föntartása pénzt igényel, másrészt 
pedig egyházmegyémben igen sok szegény hitközség 
iskoláját önerejéből fölállítani képtelen ; ennekfolytán 
ón, — hogy a nyomorultakat segélyezhessem, -— egy 
e m. népiskolai alap szervezését határoztam el, — mi-
ért is fölhívom a ker. espereseket, hogy a f. é. őszi 
papi gyűlésen a létesítendő e. m. népiskolai alap mó-
dozatait tárgyalják le s megállapodásukat jegyzőkönyvi 
kivonatban hozzám 8 nap alatt terjesszék fel. 

13. Ami a,tanitóhiányti\leti, erre vonatkozólag jelzem, 
hogy az elmúlt 1899—1900-tanóvben 85 népiskolámban 
vagy nem volt tanítás, vagy oklevél nélküli tanitó volt 
bealkalmazva. Hogy e tanitóhiányon legalább a jövőben 
némileg segítve legyen, 1899. évi decz. 29-én 9743. sz. 
alatt akként intézkedtem, hogy az e. m. néptanulmányi 
alap, melynek czélja b. e. Popovics Bazil püspök in-
tentiója szerint a köznép fiainak kiképzése, 1900. évtől 
kezdve a kópezdészek javára önállólag és gyümölcsö-
zőleg kezeltessék. Most pedig rendelem, hogy 1900. 
évtől kezdve évenkint ezen alap gyarapítására egyház-
megyém összes templomaiban sz. Miklós ünnepen, hol 
pedig ezen napon templomi búcsú van, sz Mihály 
ünnepén kiteendő perzselyben könyöradományok gyűj-
tessenek, a mely könyöradományokat a ker. esperes 
beszedni s kimutatás kapcsán minden évben az e. m. 
alapkezelőséghez beküldeni köteles. Ha buzgólkodta-
tok, Kr. k. fiaim, más természetű könyöradományok 
gyűj tésében: ugy most, midőn az e.-megye a saját 
czéljaira gyű j t könyöradományokat, kettőzött szorga-
lommal tegyétek ezt. A beíolyó könyöradományok 
egyébként kerületenkint fognak kezeltetni, mert a köz-
nép fiainak bevételét is kerületenként szándékozom 
eszközölni a ker. esperes és papság ajánlatára. 

14. Ezeken kivül a lelkészeket, mint iskolaszéki 
elnököket, ezennel felhívom, hogy a hol gör. kath. iskola 
van, akár van okleveles tanító, akár nincs, ha az iskola 
hivatalosan be van jelentve és nincs beszüntetve, oda 
utasítsák a gondnokokat, hogy azok az országos tanítói 
nyugdij-alapba az évi 12 frtokat pontosan fizessék be. 

Végre, hogy mindezen intézkedéseimnek meg 
legyen a kellő sanctiója, a központból iskola'átogatókut 
fogok kiküldeni időről-időre iskoláim megvizsgálása végett, 
azonkívül papságom közöl a népnevelés munkásait e'só 
sorban fogom jutalmazni, azon lelkészeket ellenben, kik 
iskoláik rendbehozatalánál mulasztásokat követtek el, 
a kánoni büntetéseken kivül a javadalmak osztogatá-
sánál mint jogosulatlanokat nem fogom tekintetbe venni, 
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segélyezésekre nem fogom ajánlani, a nyert segélyeket pedig 
tőlük, mint méltatlanoktól vissza fogom tartani. 

Egyébiránt az Ur Jézus malasztja veletek. Az én 
szeretetem mindnyájatokkal az Ur Jézusban! 

Ungvárott , 1900. évi augusztus hó 26-án. 
Krisztusban szives atyátok : 

Gyula püspök. 

I R O D A L O M 

Megjelent „A katholikus prédikáczió története 
Magyarországon," a budapesti kir. tud. egyetem kittani 
l:ara által a Horváth alapból 2000 koronával jutalmazott. 
munkának I. kötete. Szerzője dr Michalori.cs Ede nyitrai 
theologiai tanár. Ezen első kötet tárgyal ja a keresz-
ténység terjesztésétől Pázmány föllépéséig te r jedő időt. 
A munka tervezete az egyháztörténethez alkalmazkodik, 
mert a szerzőnek nézete szerint a prédikáczió tör ténete 
az egyház történetének egyik része. Azért megkülön-
bözteti a hittérítés korát, középkort, újkort , mely utób-
bit a protestantizmus behozatalával kezd meg. Minden 
kornál röviden festi a vallási állapotokat, hogy ezáltal 
hátteret adjon a prédikáczió képének; előadja az egyház 
intézkedéseit a hitszónoklat körül, a predikácziónak 
külső körülményeit i r ja le, valamint a különös szo-
kásokat ; azután foglalkozik a hitszónokok kép-
zettségével és működésével és a hitszónoklati iroda-
dalommal. Jelen kötet 277-2 ^ v r e t e r j ed ; ára 4 korona. 
A munka ajánlására legyen elegendő, hogy a hi t tudo-
mányi kar a legnagyobb pályadíjra méltatta. A külső 
kiállítás szépségéről pedig a Szent-István-Társulat 
nyomdája kezeskedik. A második köte t deczember 
végén hagyja el a sajtót . Tárgyát Pázmánytól napjain-
kig terjedő kor képezi. Megrendeléseket elfogad a 
Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatala, Budapesten, 
VIII. , Szentkirályi-utcza 28. sz. és a szerző Nyitrán. 

— Egyháztörténelem. Iskolai használatra. I r ta dr 
Varqlii, Dezső. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság 
3837,1900. sz. a. kelt engedélyével. Budapest . A Szent-
István-Társulat kiadása. 1900. 8-rét, 180 lap. Ára fűzve 
1 kor. 40 fillér, kötve 1 kor. 80 filllér. A Szent-István-
Társulat pár évvel ezelőtt pályázatot h i rdete t t a polgári 
iskolák és tanítóképzők számára való tankönyvekre. 
Most télen hirdették ki a pályázat eredményét. Az 
egyháztörténelemre kitűzött dijat az összes bírálók 
egyhangú dicséretével dr Vargha Dezső nyerte meg, 
kinek már jóhangzásu neve van épen egyháztörténelmi 
dolgozatai révén. Ez a munkája is előnyösen ismerteti 
meg velünk a történelemtudóst és főképpen a gyakor-
lott középiskola hittanárt. Teljes biztonsággal uralkodik 
a tárgyán. Sehol el nem ragadta t ja magát lényegtelen 
részletezésre, soha egy pillanatig sem téveszti szem elől, 
hogy nem szakemberek, hanem iskolás tanulók számára 
dolgozik. Szerző művét hét korszakra osztja : 1. Az üldö-
zések korszaka ; 2. A nagy hitviták és egyházatyák kora ; 
3. A keresztény államok alakulásának kora ; 4. A ke-
resztény szellem uralkodásának kora ; 5. A keresztény 
szellem hanyatlásának kora; 6. A hitszakadás kora ; 
». A hitetlenség fölülkerekedésének, az u j pogányság-
nak, a politikai és szocziális forradalmak kora. A tan-
anyag föltétlenül szükséges részét nagyobb betűkkel, 
a fölvilágosító, magyarázó részeket peti t betűkkel nyo-
mat ta ; s ezzel már előre ki jegyeztet te a kevesebb idő-
vel rendelkező iskolák számára az anyagot. Dr Vargha 
Dezső stílusa szép, világos, magyaros, igazi ideális 
tankönyvnyelvezet. Meg vagyunk győződve, hogy mind-

amaz iskolákban, melyeket az uj püspöki tan terv nem 
kötelez, dr Vargha Egyháztör ténelme közkedveltségnek 
fog örvendeni tanárok és növendékek előtt. 

V E G Y E S E K 
*** Rómából j ö t t hírünk szerint a Vatikán melletti 

diplomacziai karban az a változás történt , hogy Orosz-
ország képviselője, Tsarikoff Belgrádba té te te t t át, 
helyét pedig Cett igneből Gulasztof meghatalmazott 
minister foglal ta el. A szent atya f. hó 14-én 15,000 
angol, spanyol, nápolyi, kalábriai zarándokot áldott meg 
a szent Péter-bazil ikában. 

— Egerben az angolkisasszonyok iskolájának épü-
letét az érsek ur és a főkáptalan 140,000 korona értékű 
épületrészszel bővítet te , melynek felszerelésére Szmre-
csányi La jos kanonok 30,000 koronát adományozott . 

De Sancto Augustino Doctore 
ob reliquias ejus 

ex templo maximo 
in aeclem Petri Ap. P^piensem 

a coelo aureo 
restitutas. 

Doctrinae laus et virtutum fama tuarum 
Late, Magne Pater, nec peritura sonat. 

At sanctum nomen major reverentia, major 
Prosequitur populi Te Papiensis amor. 

Namque pius clemens, laetis et rubes in arctis 
Nos placido récréas lumine largus ope. 

Excelsa ast hodie Superum de sede videris 
Sumere cum populo gaudia sancta tuo. 

Visus enim coelo splendescere laetior aureo, 
Reddere et exuvias, ossaque sacra Petro. 

Auspicium felix ! Italae sic reddita genti. 
Alma refiorescat pax et avita fides. 

Leo P. P XIII. 

— A magyar katholikus egyetem ügyében. A 
csákvári esperesi kerület papsága a katholikus egyetem 
nagyfontosságú ügyét erejének megfelelőleg szintén 
előmozdítani óhaj tván, f. évi őszi gyűlése alkalmából 
a nevezetes czélra a maga körében gyűj tés t rendezet t 
és elhatározta, hogy e gyűj tés t évenkint egyszer meg-
új í t ja , az igy összegyűlt összeget tőkésíti és mihelyt a 
katholikus egyetem megvalósítása a megvalósulás stá-
diumába lép, az összegyűlt összeget rendeltetésének 
átadja. 

— A bécsi Pazmaneum lerombolása. Rövid idő 
múlva eltűnik a régi Bécsnek egyik épülete, a magyar 
Pazmaneum a Schön-Latern-utczában. A Pazmaneum 
régi épületét ugyanis lerombolják s helyére modern 
palotát építenek. A Pazmaneum régi helyéről a IX . 
kerület egyik legcsendesebb részébe, a "Waisenhaus-
utczában levő u j épületébe költözködik. Az u j palota 
háromemeletes, k i lencz 'ablakos utczai fronttal . Októ-
ber 23-án 46 magyar theologus a régi épületből átköl-
tözik az ú jba . 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnővelde utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, október 24. 33. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

Pertje alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae- et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertiruus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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K i n a : Levél a halál torkából. — Irodalom. — Vegyesek. 

katholikus egyház 
és 

az emberiség czélja. 
III. 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Denifle konf. beszéde. Ford. : Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

A kereszténység t i tkainak nevezetes tulaj-
donságai vannak: ér thetet lenek és megérthetők. 
Magukban véve e t i tkoka t , még ha kinyilatkoz-
ta tás által közöltetnek s a hi t által megértetnek 
is, az emberi értelemre nézve mégis épen a hit-
nek fátyola borít ja és bizonyos homály burkolja 
be ;*) de elfogadásuk nélkül az ember s az egész 
emberiség esztelen t i tok lenne. Miért ? Mert tényleg 
tisztán természeti világrend nincsen, hanem csak 
természetfölött i vagy keresztény. Mivel pedig a 
világrendben Isten ugy az egyes embert, mint az 
egész emberiséget csak a természetfölött i vég-
czélra való tekinte t te l vezeti, azért az emberiség 
tör ténetének megítélésénél, — ha nem fogadjuk 
el a természetfölötti álláspontot, ideértve szük-
ségképen a h i t t i tkokat is, az ember s az ő tör-
ténete, valamint az emberiség, sorsával és éle-
in ényeivel együtt megfejthetet len talány előttünk. 

V. ö. Concil. Vatic, de fide et ret. 

Ezen igazság már az utolsó beszédben világos 
volt előttünk s most még jobban megerősítve 
lát juk. A rationalizmus tagadja az Istenembernek 
ezelőtt 19 századdal tö r t én t megjelenését. Vagy 
kivetkőzteti istenségéből s azt mondja, hogy 
pusztán világbölcs2) volt, vagy nem lát mást 
benne, min t egy zsidó tudósok értelmében vet t 
eszmét. i 

Jól van! Ám hogy magyarázzuk meg akkor 
a világnak tizennyolcz századon keresztül tö r ténő 
átalakulását , melyre a tör ténelem is tanú ? Egy 
eszme maga nem le t t volna képes ezen átalakí-
tás t működő ok nélkül létrehozni. Semmi sem 
volna nevetségesebb, mint ily föltevés, s az ó- ós 
újkor bizonyságot nyúj t erről. 

De pusztán ember sem lehete t t ezen átala-
kulásnak működő oka. Ok ós okozat megfelelő 
viszonyban vannak egymással s az okozat nem 
lehet nagyobb, mint az ok, melyből előbbi szár-

2) Ez régi tévely. Már sz. Ágoston említ (de consens. 
Evang. lib. 2. c. 1.) egyes bölcsészeket, kik J. Krisztusban 
nem Istent imádtak, hanem csupán mint nagy szellemet 
tisztelték. Es ő is ezt irja magáról (Confess, lib. 7. c. 18 
és 19.): Az én Uramat, J. Krisztust nagy bölcsességé 
embernek tekintem, ki senkihez sem hasonlítható . . . 
Ennyit értettem meg abból, amit róla irtak, hogy mivel 
hiszen Krisztus evett, ivott, aludt, járt kelt, örült, szomor-
kodott, beszélt, igéd azon testtel nem volt máskép egye-
sülve, mint emberi lélekkel s emberi értelemmel. 

33 
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mazik.3) Már most a világnak átalakulása tizen-
nvolcz század óta bizonyos okot tételez föl, mely 
Jézus Krisztus által, mivel Isten és ember egy-
szersmind, tökéletesen meg van fejtve, de minden 
pusztán embert kizár, mert ez képtelen ily műkö-
ködésre. Mily átalakulást tapasztalt a szellem-
világ? Krisztusnak a földön való megjelenése előtt 
kizárólag az ember és a természet körül mozgott, 
A pogány csak magával törődött, csupán a saját 
szellemével, a tulajdon gondolataival foglalko-
zott; a saját „én"-je volt középpontja minden 
gondolatának és törekvésének. Innen származik 
vallási nézete is. S mivel a saját „én"-jében 
csakugyan nem talált kielégítést, magán kivül 
kereste azt, — az indusok és egyptusok a böl-
csészet atyái; a görögök a szépművészetek mes-
terei; a rómaiak a világegyetem urai : mind-
annyian az állatokat imádták, az elemeket és 
élettelen teremtményeket, előttük minden Isten 
vala, Bossuet gyönyörű szavai szerint, csak maga 
Isten nem. És iám, Krisztus e világra jö t t s a 
nagy szót mondot ta : En vagyok az igazság — s 
ime Krisztus lesz évszázadokon keresztül minden 
kutatásnak is imádásnak középpontja. Az erköl-
csi világ éppen ugy, mint a szellemi világ a 
tulajdon „én"-je körül mozgott, A régiek ön-
zése azon szörnyeteget szülte, melynek meg-
semmisítésére tisztán emberi erő nem volt képes, 
t, i. a rabszolgaságot; ő volt apja e pogány alap-
elvnek: az a nagylelkű, ki nem tűr el bántal-
mat és sérelmet," 4) — mig azonban a kereszt-
ről Krisztus szava hangzik: „Atyám bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselek esznek !" Krisztus 
marad a középpontja minden szeretetnek, és 
indító oka a hősies áldozatnak ! — Ne folytassuk 
tovább ezen igazságot, melyről már oly sokat irtak 
mások, hanem térjünk vissza kérdésünkre: Váj-
jon a katholikus egyház-e azon egyetlen intéz-
mény, melyben az emberek természetfölötti egye-
sülésöket Istennel elérhetik? Ha a katholikus 
egyház minden értelmen fölül oly ti tokteljes és 
magasztos, ugy magában véve, mint igazságaiban, 
akkor hát felelnünk kell e kérdésre, hacsak ugy 
is, hogy némikép megmagyarázzuk azon külön-
féle jelenségeket, melyekkel a kereszténységnek 
a világon való föllépése óta találkozunk. 

K. hallgatóim, a katholikus egyházon kivül 

3) E régi alapelv szerint: hogy minden létező valami 
hasonlóból származik. 

4) Aristoteles anal, poster. II. 13. 

minden vallás és felekezet Káin-bélyeget visel 
homlokán, mely azt mutatja, hogy ők nem azon 
menyasszony, kit Krisztus Urunk a kereszten 
drágalátos vére árán szerzett: hanem inkább az 
Ádám bűne által okozott ós minden emberre át-
származott meghasonlás. Vagy talán e meghason-
lás Istentől származik, holott épen az egység 
képezi minden művének lényeges jegyét? Épen 
nem; maga az ember oka annak: az embernek 
Istentől, mint legfőbb elvétől való szétválasztá-
sára természetszerűen következett a meghasonlás 
az emberben, a test újból fellázadt az ész ellen. 
És amit egyes emberek életében látunk, az meg-
ismétlődik az emberiség életében, az egyes em-
berek összességében. Az egyes emberek küzdelme 
mutatkozott az egész társadalomban s a világ-
történelem tényleg nem egyéb, mint háborúk és 
lázadások története. Valamint Jézus Krisztus 
azáltal lett Megváltónkká, hogy Isten és ember 
között, ez utóbbiak bűnsulya folytán előidézett 
meghasonlást megszünteté, azonképen az igaz 
vallásnak is, ha egyébiránt czéljának meg akar 
felelni, melyre alapít tatott , s a mely Krisztus 
megváltási müvének folytatása, meg kell szüntet-
nie a meghasonlást Isten s az ezen czélt meg-
ismerő ember között s következésképen a meg-
hasonlást magában az emberben is. Ezeket 
kivánjuk az igaz vallástól. — De vájjon meg-
szüntetik-e a katholikus egyháztól elszakadt 
egyházak és felekezetek ezen meghasonlást, s ha 
nem, lehet-e közülük egyik is azon üdvintézmény, 
amelyhez való csatlakozástól te t te függővé Jézus 
Krisztus a természetfölötti egyesülés elérését 
Istennel? Oh nem! Egyszer muta t ja már benső 
szakadásuk, hogy nem Isten az atyjuk. A bűnből 
keletkezett a vallásoknak sokasága és különféle-
sége, mig Isten szentségéből és egységéből szárma-
zott a vallás és istentisztelet egysége. Hogy van 
ez például épen a protestáns egyházban, melylyel 
a legtöbb dolgunk lesz ? Ha valahol, ugy épen 
i t t bizonyul igaznak Heraklit mondása, hogy t. i. 
minden szakadatlan folyamatban van és semmi sem 
marad meg. A protestantizmus története folytonos 
változásoknak és szakadatlan viszályoknak lán-
czolata és épenséggel ellenmondás lenne, ha 
közös névvel akarnók megjelölni, mert pl. egye-
dül Németországban negyven különböző szektája 
van, melyek közül mindegyik külön áll és saját 
szervezete van. — De legalább az egyes szek-
tákhoz tartozók talán egyetértenek ? Még ez sem 
á1!. Sokkal jobban rájuk illik, amit Tertul-
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lián*)a harmadik században korának haeretikusairól 
mond: „Szakadás az ő egységük. Hazug a nevem, 
ha még maguk között is tantételeiktől el nem 
térnek, mert minden egyes azt, amit tanult , ép 
ugy a saját tetszése szerint változtatja, amint 
tanitója szája ize szerint alkotta . . . Végtére is, 
ha a tévtanokat alaposan megvizsgáljuk, azt lát-
juk, hogy alapitóiktól mindannyian sok pontban 
eltértek. A legtöbbnek nincs is egyháza; anya 
nélkül, székhely és hit nélkül, számüzötten s 
mintegy hontalanul bolyongnak mindenfelé." 

Ám ha maga a vallás meghasonlott, akkor 
természetesen az is meghasonlott, ki hozzá tar to-
zik. Hogy lenne képes az a vallás, mely a ma-
gában levő szakadást sem képes megszüntetni, 
ugyanezt másokban megtenni1? Hogy másoknak 
rendet ós egységet nyujtsunk, előbb magunk-
nak kell velők birnunk. Valamint a pogányság 
az ember kedélyébe teljes meghasonlást okozott, 
mivel a pogány nem tudhatta, vájjon azon tisz-
telettel, melylyel az egyik istennek adózik, nem 
sért-e meg húszezer más isteni lényt; azonképen 
minden akatholikus vallás hitvallója nyugtalan 
ós önmagával meghasonlott, mert nem tudja, 
melyik vallás tulajdonképen az igazi s mit higy-
jen, vagy jobban mondva, mivel a közötte és 
Isten között lévő szakadást azon vallás, me-
lyet követ, nem szünteti meg s következőleg 
az önmagában levő meghasonlást sem. Ám az a 

5) De praesorip c. 42. Ugyanezen tanító elejét vette 
azon ellenvetésnek, melyet manapság a protestánsok fel-
hoznak: „Kutatással kell az igazsághoz jutnunk. Joggal 
mondja Tertullian, hogy a kereszténység nem valami a 
bölcsészet fáradságos utján elérendő, hanem ajándékozott, 
mely, ha hittel nézzük, valamennyi az örök rendel-
tetésünkkel összefüggő kérdéseket megoldja. Egyedül a hit 
vezeti a kutató észt czélhoz s a keresett nyugalomhoz. 
„Nincs szükségünk, mondja ő, Jézus Krisztus óta tépe-
lődésre (t. i. az imént említett kérdésekre nézve),., mert 
ez az én főelvem : Egy és pedig bizonyos rendeltetett Krisz-
tustólmelyet a népeknek hinni, valamint keresni is kellene, 
hogy — miután megtalálták, hihessék azt. Ami azonban 
mint egyedüli és bizonyos szilárdan áll, nem lehet végtelen 
kutatás tárgya. Addig kell keresni, mig megtaláljuk, és 
hinni, mikor megtaláltuk, s több dolgunk akkor már nincs, 
mint ragaszkodni ahhoz, a mit a hitben felfogtunk. Ugyan-
ott c. 7. u. 9. v. ö. Möhler Patrol. 737. o. — S amit Ter-
tullián mint katb. tanító 15 század előtt felállított, arról 
ujabban a kath. egyház is tanúságot tesz e szavakkal: „A 
hittan, melyet Isten kinyilatkoztatott, nem irányul sz 
emberi szellem további kiegészítésére ugy, mint valamelyik 
kigondolt bölcsészettani rendszer, hanem mint isteni háttér, 
melyet Krisztus menyasszonyának adott át stb. Cone. Vatic 
de fide et rat. 

vallás, mely erre nem képes, nem lehet igaz 
vallás, mert hiszen épen ez a feladata, ha egyéb-
iránt menyasszonya akar lenni annak, ki a ke-
reszten a mennyet a földdel egyesító s a világ-
nak bucsuzásul békét hagyott hátra. Csodálkoz-
hatunk-e hát azon, hogy a másvallásuak oly 
gyakran térnek át a katholikus egyházba ? Me-
lyek tehát e lépésüknek indító okai? Leginkább 
azon benső szakadás és meghasonlás, melyet 
önmagukban éreznek, s mely pillanatig sem 
hagyja őket nyugodni, mig az uj-szövetség 
hajójába, a katholikus egyházba föl nem vé-
tetnek. Valóban, nem ellenmondás-e, ha valaki 
az evangelium kezdetén ós végén e szavakat 
olvassa: Békeség nektek,6) tényleg pedig tulajdon-
képeni érzületében semmit sem talál oly ke-
véssé magában, mint békét és rendet, ellenben 
igenis nyugtalanságot és benső megbasonlást? 
Azért kiál tot t fel Novalis, 7) az uj romanticziz-
mus atyja oly mélyen szivéből: „Egyedül a ka-
tholikus egyház képes Európát újból feltámasz-
tani s a népeket összebékíteni." 

De vájjon nem jutunk-e más uton is ugyan-
ezen eredményhez, hogy tudniillik egyik akatho-
likus egyház sem lehet a föntnevezett intézmény, 
egyedül csak a katholikus egyház? Mindenesetre, 
s mivel ennek megvizsgálása rendkivüli fontos, 
semmi fáradságot nem akarunk kimélni, hogy 
azt megcselekedj ük. Következő elmélkedésünk e 
fölött még ragyogóbb világosságban fogja elő-
tünte tni eddigi vizsgálódásunkat. 

(Folytatjuk.) 

Szent Wolfgang 
az első magyar keresztény hithirdetők egyike. 

— Napja okt. 31-ikén. — 

(Vége.) 

Nem akarom e helyen szent "Wolfgang kimerítő 
élettörténetét előadni, hanem csak ama csodák közül, 
melyekkel Isten hű szolgáját már életében, de leg-
inkább halála után megdicsőítette, említek fel néhá-
nyat életirói nyomán. 

Szent Wolfgang 994-ik év október 31-én a Felső-
Ausztriában fekvő Pupping mezőváros szent Othmár-
nak szentelt templomában a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után püspöki hivatalának 22-ik évében el-
halálozván, holtteste Eegensburg-ban a Szent-Emmerán 
templom sírboltjában helyeztetett el, szivét azonban 

6) Luk. 1, 79 ; 2, 14; 24, 36. János. 14, 27 ; 20, 21. 
7) V. ö. Eichendorff, Gesch. der poet. Literat. 

Deutschi. II. 11. o. 
88* 
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Pupping-ban szent Othmár templomában őrizték, hol 
az eddigi fakápolna helyébe szép nagy templomot épí-
tettek a szent ereklyék fölé. Mindkét helyen számos 
csoda által dicsőitette meg Isten e hü szolgáját, mi-
értis a hivő nép messze vidékről sürüen látogatta meg 
annak kegyhelyeit. Bartholinus Rikárd, ki Láng Máté 
salzburgi bibornok-érsek kísérője volt, uti naplójában 

Mabillon után — elbeszéli, hogy midőn szt. Wolf-
gangot az Aber-tó melletti barlangjában egy vadász 
megtalálta, és a regensburgiak arra birták, hogy hoz-
zájuk visszatérjen, a szt. püspök azt kérdezte tőlük, 
hogy halála után tetemét vagy pedig a csodákat ki-
vánják-e? Erre a regensburgi polgárok a holttestet 
kívánták maguknak, azt vélvén, hogy a szent test 
nélkül sehol sem történhetnek csodák. Ennélfogva a 
szt. ereklyék a regensburgi szt. Emmerán-templomban 
lettek elhelyezve, a csodák azonban máshová költöz-
ködtek. Mindazonáltal, az ő sírjánál Regensburgban a 
szt. Emmerán-templomban is történt több csoda. 

IV. Henrik, atyjának 995. Augusztus 28-án tört 
tént elhalálozása óta bajor herczeg, mindenkor a leg? 
nagyobb tisztelettel viseltetett volt nevelője, szt. Wolf-
gang iránt, melyet még annak halála után is hiven 
megőrzött szivében, s e mély tisztelet, valamint a 
saját lelki üdvéről való komoly gondoskodás sokszor 
odavonzotta őt szt. Wolfgang sírjához, hogy az ő köz* 
benjárását kérje nehéz uralkodói kötelmeinek hű telje--
síthetése végett. Ilyen alkalommal történt, 996 körül* 
hogy a jámbor herczeg azt látta álmában, hogy szt. 
Emmerán templomában szt. Wolfgang sírjához megy, 
hogy ott szokott módja szerint imádkozzék. Egyszerre 
elötte állott szt. Wolfgang, ki igy szólott hozzá: „Ol-
vasd el jól azt, ami sirom mögött a falon írva van." 
Elolvasta tehát ezeket a szavakat: „Post sex" . . . (hat 
. . . . után.) Azután Henrik felébredt. 

E homályos szavak értelmét sokáig és komolyan 
kutatva, végre nem értette másképen, mint hogy hat 
nap múlva meg fog halni. Azért alázattal meghajolva 
Isten akaratja előtt, buzgó ima, komoly vezeklés és 
dús alamizsnaadás által készült a közeli halálra. Midőn 
a hat napot jó egészségben túlélte, „hat hét"-re ma-
gyarázta ama titkos szavakat, s ismét hasonló buzgó-
sággal készült a boldog halálra. Ez időszakot is sze-
rencsésen túlélvén, vhat honap'-ra magyarázta a homá-
lyos szavakat, mely számításában szintén csalódva, 
„hat év"-re magyarázta azokat, szakadatlanul folytatva 
a jámborság, jótékonyság és vezeklés gyakorlását, 
anélkül, hogy magas hivatalának kötelmeit a legcseké-
lyebben is elhanyagolta volna, miáltal erényben és 
szentségben egyre jobban megerősödött. De a hat év 
is elmúlt már, s ő még mindig a legjobb egészségnek 
-örvendett. Végre kiderült e homályos szavak értelme. 
Az említett jelenés utáni hetedik évben ugyanis Hen-
rik Mainz-ban 1002-ik óv junius 6-án életének 30-ik 
évében az ország rendjei által német királylyá válasz-
tatott és Mainzban az érsek által megkoronáztatott. 
A szent király mély áhítattal köszönte meg szt. Wolf-
gang püspöknek kinyilatkoztatását, és sohasem bánta 
meg, hogy azt tévesen fogta fel. 

Egy gonosztevő, ki sok és nagy bűntet tei miatt 
mindkét kezére vasbilincsekbe volt verve, s emiatt 
folyton nagy fájdalmakat szenvedett, már sok kegy-
helyre zarándokolt el, hogy kínjaitól megszabaduljon, 
de eredménytelenül. Végre szent Adalbert közben-
járására egyik keze megszabadult a vasbilincstől. 
Midőn szt. Wolfgang híre messze vidékre elterjedt, 
a töredelmes gonosztevő Regensburgba ís elzarándo-
kolt, hol szt. Wolfgang sírja előtt imádkozván, másik 
kezéről is leoldódott a vasbilincs. 

Más alkalommal egy vak ember jöt t szt. Wolf-
gang sírjához, hol buzgó imát végezvén, a szt. püs-
pöknek közbenjárására visszanyerte szeme világát. 

Egy beteg nőt is hoztak egykor szt. Emmerán 
templomába meggyógyulás reményében. Menni nem 
birt ; csak ugy csuszkáit egyik oltártól a másikhoz. 
Végre teljesen kimerülve leült szt. Wolfgang sirja 
előtt. Szellemileg és testileg teljesen megtörve nagy 
bizalommal kérte a szt. püspök segítségét. A köszvény-
től összehúzódott tagjai oly hirtelen oldódtak fel, 
hogy sok vér folyt ki testéből s az asszony e miatti 
i jedtségében felsikoltott. De már akkor gyógyultan 
kelhetett fel, s hálát adott Istennek és hű szolgá-
jának. 

Ismét máskor súlyos betegségben sinlődő férfiú jö t t 
szt. Emmerán templomába, hogy az ott nyugvó szt. 
ereklyék tisztelete által gyógyulást keressen. Hosszas 
imádsága után szt. Wolfgang sírjánál szelíd álomba 
merült, miközben ősz hajú, magas termetű, tiszteletre 
méltó aggastyán jelent meg neki, ki így szólott hozzá: 
„Mit akarsz itt, s miért jöt tél ide? „A szendergő 
beteg azt felelte : „Uram, én szegény nyomorult azért 
jöt tem ide, hogy soká tartó betegségemből kigyógyul-
jak." Erre a tiszteletreméltó aggastyán a püspöki 
pásztorbottal, melyet kezében tartott , megérintette őt, 
azt mondván neki : „Kelj föl azonnal, mert meggyó-
gyultál." A beteg felébredvén, teljesen egészségesnek 
érezte magát, s a mindenható Istennek és szentjeinek 
hálát adott csodálatos meggyógyulásaért. 

Pupping-h&Ti, hol szt. Wolfgang szive lőn elhe-
lyezve, szintén történtek csodák. Igy mindjárt halála 
után, midőn szt. ereklyéi fölé az eddigi fakápolna 
helyett nagyobb templomot építettek, egy ördöngös 
embert hoztak oda a kegyhelyre. A kőművesek meg-
szánván a szegény beteget, ama helyre ültettek le, 
hol szt. Wolfgang püspök meghalt, mire a beteg rög-
tön megszabadult a gonosz lélektől. 

Későbbi idők folyamán is számos beteg, kik e 
templomban bizalommal kérték szent Wolfgang köz-
benjárását, visszanyerték egészségüket. 

A szent püspök által alapított és róla elnevezett 
gyönyörű fekvésű Sankt- Wolfgang felső-ausztriai város-
kában is, mely igen látogatott búcsájáróhely, sok csoda 
történt. 

János Kristóf, mondsee-i apát azt állítja, hogy 
az itteni búcsujáratok már az ő hivataloskodása előtti 
időben messze vidéken híresek voltak, s hogy tudós 
és hitelt érdemlő férfiak igen sok itt történt csodát 
jegyeztek föl (melyek az ő idejében még meglevő két 
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régi könyvben voltak följegyezve, miórtis sokak kíván-
ságára megírta könyvét szent Wolfgangról, mintán az 
ő idejében e bucsujáratok Dietrich Wolfgang, salzburgi 
érsek alatt egyre emelkedtek. Csak az 1500—1599-ig 
terjedő időszakban, melynek nagy részében kortársa 
volt, a szük keretbe szorított könyvében 200 csodát 
említ föl, melyek szent "Wolfgang közbenjárása foly-
tán itt történtek, s valamennyien az illető személyek 
neveivel ellátva és okmányilag hitelesítve vannak. 

Kér jük tehát a jubiláris szent óv alkonyán szent 
Wolfgangot, hogy édes magyar hazánkra, melyben ő 
mint a legelsők egyike hirdette a keresztény hitet, s 
melynek első királynéját, Gizellát, ő nevelte szentté, 
esdje le Isten áldását, mely azt megvédje kül- és bel-
ellenségek támadásai ellen, s nemzetünket a keresz-
tény erények rendületlen gyakorlása által nagygyá, 
erőssé és hatalmassá tegye, hogy sohase fenyegethes-
sék azt az enyészet viharai. 

Közli egy világi pap. 

A „Jó Pásztor" szeretetéről nevezett Miasszonyunk 
Congregátiója és „Jó Pásztor" menedékháza Bpesten. 

IV. Napi foglalkozás. 

A házban külön cseléd nincs. Minden házi munkát; 
főzést, takarítást tisztogatást, mosást, vasalást a Jó Pász-
tori szerzetesnők felügyelete mellett és azok segítségével 
a növendékek végeznek. — Szintúgy a közönséges kerti 
munkákat is. Ezeken kivül, két nagy teremben, női kézi 
munkákkal foglalkoznak. Ebbeli munkáik : 

Egyházi ruhák készítése ; javítása, tisztítása, mosása, 
aranyhimzés, selyemhimzés, fehérhimzés, monogrammok, 
szőnyegszövés, C;ipkekészités, horgolás, kötés, magyar 
kivarrás, fehérnemű varrás, (megrendelés szerint, világiak, 
férfiak és nők részére). Foltozás saját magok összes ru-
háinak elkészítése és kijavítása. 

A szorosan vett munka-idő naponkint, — természe-
tesen csak a dolgozó napokon 9—10 óra. 

Éjeli nyugalom ideje 8 óra. 
A napnak többi 6—7 órája a külön ájtatossági gya-

korlatok — az étkezés és a felüdülés, szórakozás között 
oszlik meg. 

Munkájok közben szent énekeket énekelnek, imád-
koznak, vagy vallásos és erkölcsös olvasmányokra figyelnek. 

Naponkint sz. misét hallgatnak, hetenkint 2—3-szor 
vallásos oktatásban részesülnek, hetenkint, kéthetenkint, 
havonkint, ki hogyan, a szentségekhez járulnak. 

V. Létszám. 
1892-ben volt szerzetesnő, fogadalmas 6, Jó Pásztor 

gyermeke 30, összesen: 36. 
1900-ban van 1. a) Szerzetesnő : Fogadalmas 18, b) 

Ujoncz és jelölt 11 összesen : 29. 
2. van továbbá Jó Pásztor gyermek : 
a) Magdolna: Fogadalmas 2, Magdolna: Ujoncz és 

jelölt 12 összesen: 14. 
b) Felajánlott fogadalmas 1, Felajánlott ujoncz 4 

összesen : 5. 
c) Egyszerű növendék 120 összesen: 139. 

Az Összes létszám tehát 1900-ban Jó Pásztor s/er-
zetesnője 29, Jó Pásztor gyermeke 139. Mindössze: 168. 

YI. Nyolcz év. 
Rohamosan haladt előre a lefolyt 8 év alatt az 

ó-budai Jó Pásztor háza; akár a létszám szerint való 
gyarapodását, akár pedig belső szerzetének kifejlődését 
tekintjük. 

5 évi fennállása után ugyanis — 1897-ben már vol-
tak — a Jó Pásztor gyermekei közöl kivált — Magdol-
nái és Felajánlottal". 

A Magdolna ujonczok beöltöztetési szertartását, vala-
mint a külön álló Magdolna ház szentelését maga a 
biboros herczeg-primás fm. és ft. Yaszary Kolos végezte. 

Most pedig 8 év múlva már nemcsak magyar háza 
van a Jó Pásztornak, hanem e házban magyar novicia-
tusa is a Jó Pásztor szerzetes női számára. -

VII. Magyar ujonczház. 

Akik eddig a Jó Pásztor szerzetesnői közé kivánták 
lépni : azoknak ujonczéveiket, vagy Münchenben, vagy 
magában az anyaházban, Angersban kellett tölteniök. Ez 
nagy baj volt reánk, magyarokra nézve, ugy a távolság, 
a költséges utazás, valamint a nyelv miatt. E kettős és 
nagy nehézségen most már: hála a Jó Istennek — tul 
vagyunk. Nem kell többé idegenbe szakadnunk; mert 
van saját tűzhelyünk ; van már magyar ujonczházunk. 
Bála és elismerés érte az óbudai Jó Pásztorház nagy-
lelkű, nemesszivű és jótékonyan bőkezű San Marco Her-
czegnőnek is. 

A noviciatu8, az ujonczház megáldásával, két „kijáró" 
ujoncz testvér beöltöztetésével, az ujonczoknak és a jelöl-
teknek az Ujonczházba való bevezetésével még f. évi 
márczius 31-én nyilt meg; teljes befejezését azonban csak 
f. évi október 14-én, október II. vasárnapján, Nagy Asz-
szonyunk ünnepén nyerte ; amikor mlts. és ft. Kohl Medárd, 
pápai főpap esztergomi kanonok, Herczegprimás meg-
hatalmazottja, fényes ünnepélylyel, nagy papi-segédlettel, 
6 Jelöltet a clauzurás — fehér ruháju — Jó Pásztor 
szerzetesnőinek ujonczruhájába öltöztette — és egy régebbi, 
— ,még Angersban beöltöztetett ujoncznak magyar nyel-
ven tett első fogadalmát átvette. 

Hat fehérruhás Jó Pásztori szerzetesnő vonult be 
1892 ben az óbudai Jó Pásztor házába, hat fehér ruhás 
Jó Pásztori ujoncz vezettetik be 8 évvel utóbb ugyané 
Jó Pásztor házának magyar noviciatusába. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, okt. 21. Sión ünnepe. — 
A szent év emlékének dicsőséges pompájában úszó 

magyar Sionnak ünnepe lesz e hét folyamán október hó 
24-én, Rafael főangyal napján. 

Aranymisés áldozárságának hetedik évében lép elénk 
az ezüsthajú főpap, hogy szeretettől áradó szivének egész 
teljében hálát adjon a véghetetlen jóságú Istennek, hogy 
erőben és egészségben megérni engedte püspükké történt 
felszenteltetésének huszonötéves évfordulóját. 
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Boltizár püspök élete a lángoló honszerelem az 
Egyház oltáránál. Utja a kötelességteljesítés tövises ös-
vénye ; ereje a bölcsesség. 

Ebben a trilogiaban bár hetvenkilencz évnek súlya 
nyomja vállait, de lelke üde, mint a harmattal hintett 
virányos mező. 

A kötelességtudás ragyogó erénye, páratlan buz-
galma szerezte meg számára Magyarország első főpapjá-
nak, a biboros herczegprimás Ö Főmagasságának legben-
sőbb bizalmán, mikor a nagyterjedelmü főegyházmegye 
fölötti főpásztori gondoskodását megosztandó Öt érseki 
helynökének választotta. 

És ezen főpásztori tisztségben lankadatlan és fárad-
ságot nem ismerő ügybuzgóság jelzi azt az ösvényt, 
amelyre jubileuma napján jóleső érzéssel, lelke édes nyu 
galmával pillanthat. 

Szeretet, jóság és béke az a kincs, mely tetteiben 
sugárzik felénk, szétoszlatni sokszor sötéten kavargó 
aggodalmainkat, de ösztökélő erő is, mikor a megtámad-
tatások közepette védelemre van szükségünk. 

Ebben az Öt övfdző sugár glóriában fürdik örven-
dező szivünk s lélekben egyek vagyunk, mikor a Te 
Deum röppen el ajkáról negyedszázados püspöki jubi-
leuma napján. 

Mindnyájan leborulunk a Legszentségesebb előtt, 
hogy imáinkkal ostromolva alázattal kérjük Öt: engedje 
meg, hogy még hosszú évek sora se szakítsa meg a min-
denki által oly annyira szeretet és kedvelt főpapot tevé-
keny s a kötelességtudásban mindenki által csodált földi 
működésében. 

Áldott ki az Ur nevében jő s az Urnák áldása 
kisérje a szelíd lelkületű főpapot egyházunk és hazánk 
díszére és osztatlan örömünkre ad multos annos. 

Salve! E. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori szózat a kolozsvári 
hálaadó ünnepről. — 

Tisztelendő Testvérek ! 
Tudom, hogy mindnyájan nagy érdeklődéssel 

néztetek a nevezetes jubileumunk alkalmából tartandó 
ünnepélyek elé és bizonyosan nagy figyelemmel olvas-
tátok a lapokat, melyek az immár lefolytakról bővebb 
tudósításokat hoztak. 

Az ünnepélyek legalább részben lefolytak és a 
mit egy egész nemzet hálás és örömtelt lelkesedéssel 
hónapokon át tervezgetett, az mint befejezett tény már 
be van írva a második 9 századról szóló történelem 
első lapján. 

Olvastatok mindent és ki-ki számot adhat magá-
nak a hatásról, melyet a tapasztaltak és olvasottak 
gyakoroltak saját lelkére. Lehet, hogy lelke örvendett, 
de az is lehet, hogy szomorkodott, érezve, hogy talán 
nem is volt elég az, a mik e nagy jelentőségű, nagy 
horderejű események emlékezetére tör téntek; látva, 
hogy a nagy külső zaj és pompa mellett a szivek talán 
nem dobogtak oly élénken, hogy abból a nyert nagy 
kegyelmekkel arányos örvendetes lelkesedésre lehessen 
következtetni. 

Magyarország ezer éves fennállását száz meg 

százféle módon örökítették meg, hogy az utókor ne 
csak olvasson arról a könyvekben, de a felállított 
emlékeken szemeivel is lássa a nagy örömet, melyet 
az egész nemzet érzett ezen esemény fölött : ós a 
magyar királyságot és magyar katholiczizmust egyaránt 
érdeklő kilenczszázados koronázási évforduló csak a 
történelem néma lapjain lesz egykoron feltalálható és 
annak egyéb nyomait sehol sem fogja feltalálni az 
utókor? 

Oh ha szent királyunk el nem porladozott jobbja, 
mely annyi üdvös törvényt irt kedves népe számára, 
annyi jót tett magyarral és nem magyarral, keresztény-
nyel és nem kereszténynyel és mely kilencz századon 
át folyton áldólag lebegett fölöttünk, a tervezgetés 
közben megmozdul vala, hogy pár szóval jelezze, mi a 
teendőnk ezen évforduló alkalmával, akkor hamar 
rá jöt tünk volna, hogy Isten és Nagyasszonyunk iránti 
hálából valami monumentális emléket is kellene fel-
állítanunk, mely Isten dicsőségét és a lelkek üdvét 
állandóan előmozdítsa. 

De talán meg lesz ez is. A nagyszerű katholikus 
nagygyűlés, mely ezen alkalommal egybejött a vallásos, 
szellemi és társadalmi téren olyan üdvös határozatokat 
hozott, hogy ha azokat az állami és egyházi jólét őrei 
magukévá teszik és lelkük minden erejével foganato-
sítani törekesznek, azok holt határozatok nem marad-
nak, hanem minden irányban ú j és boldogabb álla-
potokat fognak teremteni. 

De még inkább élteti ebbeli reményünket az 
eucharisztikus kongresszus lefolyt tevékenysége. Azon 
templomi ünnepélyek, melyek az Oltáriszentségben rejlő 
Megváltónk tiszteletére tartat tak ; azon nagyszerű kör-
menet, melyhez hasonlót a világ rég nem látott, már 
is arról tanúskodnak, hogy Jézus Krisztus a világ 
egyedüli üdve, a világ világossága és boldogsága, kezd 
ismét tér t foglalni a társadalomban ós szivekben, és 
mindnyájan kik ezen eget-földet egyaránt elragadó 
tüntetést látták, sziveikben magukkal vitték ama meg-
győződést, hogy csakugyan Christus vincit, Christus 
régnât, Christus imperat ; és különösen az Ur papjai, 
kik égő gyertyával kezeikben, könnytel t szemekkel és 
örömtelt lelkesedéssel követték a szentséget Budapest 
utczáin, be fogják látni, hogy saját plébániáik, melyek 
Krisztus családjának kis része, csak akkor lesznek szentek 
és boldogok, ha az Oltáriszentség mint központ körül 
csoportosulnak és egyedüli örömük és gyönyörük annál 
tartózkodhatni, ki az égben is az angyalok és szentek 
gyönyörűsége. 

Szivem mélyéből kívánom, Tisztelendő Testvérek, 
hogy azon meghatottság, melyet a látottak és olvasot-
takból merítettetek, hatás nélkül ne maradjon híveitek 
részére. Végezzétek azt mindnyájan otthon kisebb mé-
retben, mi nagy méretekben történt Budapesten. 

A szent év még mindig tart és Ti buzgó papi 
lelkületekben nem tűrhetitek, hogy híveitek közül 
akár csak egy is maradjon Jézus Krisztus és áldásai 
nélkül. 

Saját felelősségtek megkönnyítése is kívánja ezt. 
Hiszen mi papok vagyunk a világ további megváltói. 
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A Szentlélek megszentelő hivatala is ránk van bizva : 
„manus sacerdotis officium Spiritus Sancti."(Sz. Ambrus.) 
Csatornái, eszközei, sáfárjai vagyunk csaknem minden 
kegyelemnek, melyek által a Szentlélek az embereket 
Isten gyermekeivé teszi. A szentségek, szentelmények 
kezeinkbe vannak letéve ama naptól fogva, melyen az 
mondatott nekünk : „Accipe Spiritum Sanctum." Mi 
kapcsoljuk egybe a természet és kegyelem országát, 
mi békít jük ki az eget a földdel, az embereket Isten-
nel; mi szüljük a szenteket az ég számára és ezen 
lelkiismeretes tevékenységünk nélkül az ég puszta 
maradna, de megtelnék a kárhozat örvénye, mi örökre 
végzetessé válnék ránk nézve: „sanguinem ejus de 
manu tua requiram." 

G-yakoroljuk tehát örömmel megszentelő hivata-
lunkat kivált e szent évben és ápoljuk híveink szivei-
ben a hálaadást, megkérlelést, könyörgést és különösen 
a legméltóságosabb Oltáriszentség iránti hódolatteljes 
állandó tiszteletet az Örökimádás egyletének megala-
pítása által js. 

Mint főpásztorotok szívesen leszek segitségtekre 
és ápolni akarom ama tüzet, melyet Jézus Krisztus 
hozott e világra és melyet e szentév megható ünne-
pélyeivel élesztett sziveitekben. 

Kolozsvírra terelem figyelmet eket. Az idei státus-
gytilés alkalmával (okt. 25.) a tavalyi jubiláris ünnep 
évfordulóján háromnapi ájtatosságot. akarok rendezni, 
melynek főczélja ismét alázatos hódolat Jézus Krisz-
tus iránt, ki közöttünk lakik az oltáron. Szeretném 
ugyanis, hogy azok is, kik nem mehettek Budapestre, 
részt vegyenek hasonló szabású ünnepélyen lelkük 
vigaszára. Üdvös hatása lesz ennek . megyém katho-
likus és nem katholikus népére is. 

De ezen ünnepély csak akkor fogja elérni kellő 
fényét, ha ti kedves papjaim azon nagy számmal 
(karing és stolával) megjelentek és híveitek • közül 
is magatokkal hozzátok azokat, kiknek módjukban 
álland. 

A kolozsvári csodatevő Sz. Szűz oltalma alatt 
akarjuk megtartani ezen ünnepélyt, hogy ő, ki mint 
dicső hajnal szülte számunkra az üdvösség nap já t : 
„Christum Deum nos t rum: qui solvens maledictionem 
dedit benedictionem et confundens mortem donavit 
nobis vitám sempiternam". 0 hozza be a mi papi 
sziveinkbe is ugyanazon Jézus Krisztust és lángoló 
szeretetét. 

Szentséges Atyánk XII I . Leo teljes búcsút enge-
délyezett ezen ünnepélyre, ha bánatteljes gyónás által 
megtisztulva bűneinktől, telve javulási szándékkal 
fogadjuk Jézus Krisztust magunkba a szent áldo-
zásban. 

Hiszem, hogy Ti ezen ünnepélyért ép úgy fogtok 
lelkesedni, mint én és nem fogtok visszariadni semmi-
féle áldozattól, hogy azon Isten dicsőségére, Jézus 
Krisztus dicsőítésére anyaszentegyházunk felmagasztal-
iatására megjelenjetek. 

„ Charitas Christi urget nos!" (2 Cor. 5. 14.) 
Kelt Kár oly fehérvárt t, 1900. aug. 27. 

Gustavus Carolus, m. p. 
episcopus. 

Kína. Levél a halál toricából. — 
Mgr. Favier, pekingi püspök (apostoli vikárius) a 

lazaristák rendjének főnökéhez, Párisba a következő 
levelet intézte : 

Peking, 1900. aug. 16. 

Uram, igen tisztelt atyám ! 
Tegnap vonultak be a csapatok Pekingbe. Ben-

nünket ma reggel szabadítottak fel a francziák. Az 
ostrom két hónapja alatt a Petangba*) 2400 nagyobb 
és kisebb ágyúgolyó esett. Minden tönkre van téve, a 
templomot ú j ra kell építeni. Aknák robbantak fel 
alattunk és tömérdek embert öltek meg, épp ugy, 
mint a golyók és az éhség. Már nem volt csak két 
napra való eleségünk, egy-egy személyre két uncziát 
számítva. Felemésztet tünk minden állatot, minden fa-
levelet, gyökeret stb. stb. 120-nál több gyermek-halot-
tunk volt, és egyetlenegy robbanás 51-et temetett el. 
Kertünkben 400 sírdomb látható. Végre valahára 3000 
keresztény ember megszabadult. Apácza egy sem halt 
meg az egész missióban. 

Chavanne az ostrom alatt megsebesült és ennek 
következtében kapott vérmérgezésben halt meg. Carri-
gues és Doré vértanuk plébániájukban haltak meg, 
felkonczolva. Addosiót, midőn a Petangba akart jönni, 
az utczán mészárolták le. Van tudomásunk ezenfelül 
4 vagy 5 kinai áldozópap haláláról, sőt valószínű, hogy 
többen vannak. Ezekről majd később fogok írni. 

Pek ; ngben a Petangon kivűl minden elégett. 
Ennek a telepnek védelmében 40 franczia tengerész 
hősi erőt fe j te t t ki. Később majd részletesebb adatokat 
küldök. Rendkívül sokat szenvedtünk, hanem a jóságos 
Isten, a bold. Szűz és a szentek csodákat tet tek vé-
delmünkre. 

Kérem áldását. Hanem, rajta, legyünk állhatato-
sak ; mindent újonnan kell csinálni. Nos, minden meg 
fog ujúlni, Isten szent kegyelmének segítségével." Csak 
a mi vikariátusunkban legalább 20,000 vértanunk van. 
Ők majd segíteni fognak a mennyből. Gyávaság nem 

î fordult elő és minden jól megy. 
Istenben, Jézusban, Máriában, Józsefben, Vinczé-

ben az ön legalázatosabb fia 
A. Favier. 

P. S. Jaurias kedves testvérnek feladtuk az utolsó 
kenetet ; de még láthatta felszabadulásunkat és ez bol-
doggá tet te őt. 

IRODALOM 
A káték kátéjáról 

Megrendelési felhivás a „Római káté*-ra. 
Annak idején Szett Ágoston-Egyletünk" lefordította, 

a trienti szent zsinat megbízásából készült és kiadott „Ró-
mai kátét" (vulgo: „Trienti káté"): minhogy időközben 
az első kiadás teljesen elfogyott, megrendeléseink pedig 
még mindig érkeztek, ezek felbátorítottak bennünket arra, 
hogy a munkát revizió alá vegyük és annak 2-ik kiadását 
sajtó alá rendezzük. 

*) A lazaristák pekingi missió-telepe. 
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kiadásánál, hogy az Ur szőlőjében már működő főtiszt, 
lelkipásztoroknak, vagy e nehéz munkára még csak ké-
szülő tisztelendő testvéreinknek kedves anyanyelvünkön 
adjuk kezébe azt a megbecsülhetetlen művet, a melyet 
egykoron igazán maga a csalh. anyaszentegyház adott át 
szolgáinak, hogy a hitoktatásnál használják. 

Hogy az eredetit méltassuk, arra hivatottak nem 
vagyunk, oly közönségnek szántuk könyvünket, a mely 
nagyon is jól ismeri azt. XIII. Kelemen pápa igy nyilat-
kozik egyik levelében a „Római káté" ról : „De ezen nem 
kis fáradsággal és szorgalommal összeállitott, közmeg-
egyezéssel helybenhagyott és legnagyobb dicsérette! foga-
dott könyvet a lelkipásztorok kezéből majd egészen ki-
vette az újdonság szeretete, más és más kátét hozván 
létre, melyek a rómaival össze sem hasonlíthatók, mely-
ből kettős baj származott . . . . Hogy tehát az egyház-
tól e kettős bajt elhárítsuk, szükségesnek Ítéltük vissza-
térni oda, honnét némelyek oktalanul, mások büszkeségből 
is, hogy az egyházban bölcsebbeknek látszassanak, a hivő 
népet már rég elvonták és jónak láttuk a lelkipásztorok-
nak ismét ugyanazon „Róouai káté"-t nyújtani, hogy a 
mely módon hajdan a kath. hit megerősödött és a hivek 
az egyháznak — mely az igazság oszlopa — tanában 
megszilárdultak, ugyanazon módon vonattassanak el most 
ez uj véleményektől is, melyek sem egyetértésen, sem 
régiségen nem alapulnak". 

A mi a fordítást illeti, első gondunk volt, hogy az 
eredeti értelmet a lehető leghűségesebben adjuk visßza, 
téves vagy kétes, félremagyarázható és a dogmatikus 
értelemnek kevésbbé megfelelő kifejezéseket fordításunkba 
bele ne vigyünk, — de e mellett, a mennyire lehetett, 
arra törekedtünk; hogy ékes magyar nyelvünk se szen-
vedjen csorbát. Épen azért az első kiadasban még néha-
néha előbukkanó magyartalan szó- és mondat tűzéseket 
iparkodtunk kiküszöbölni, valamint a régies és a haszná- j 
latból már kiment kifejezéseket és szavakat ujakkal és 
helyesekkel felcserélni. 

Egy függeléket is csatoltunk könyvünkhöz, mely 
a káté egyes részeit a vasárnapi evangéliumokkal pár-
huzamban tünteti fel s melynek czélja, hogy a szt. beszé-
dek készítésében útmutatásokkal szolgáljon az anyag 
megválasztására és megkönnyítse annak keresését. 

Az az örvendetes körülmény, hogy első kiadásunk 
aránylag nagyon is rövid idő alatt elfogyott, ama remény-
nyel kecsegtet bennünket, hogy jelen kiadásunk sem fog 
egyletünk könyvtárában sokáig heverni, hanem a magyar 
kath. papság szívesen felhasználja a kedvező alkalmat, 
hogy könyvtárát ez, úgyszólván nélkülözhetetlen kötettel 
szaporítsa. 

Könyvünk árát a lehető legalacsonyabbra szabtuk — 
csak épen hogy költségeinket födözhessük. Munkánkért 
elég nekünk, hogy ha elértük azt, hogy munkánkkal 
a lelkészkedő papság nehéz feladatát csak parányi részben 
is megkönnyithettük. Ara a 35 íves, tetszetős kiállítású 
könyvnek 1 frt 60 kr. (növendékpapoknak 1 frt 40 kr.), 
azokivül még a postaköltségeket is magunk viseljük. 

Becses megrendeléseket várunk : 
Szombathely (Szeminárium). 

A szombathelyi növ. papság „ Szent-Ágostan-Egyletének" 
tagjai. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából érkezett tudósítás szerint XIII. Leo 

pápa f. hó 17-én fogadta az angol zarándoklat bizottsá-
gát, mely tetemes ajándékot adott át az egyház tejének. 
A pápa köszönő szavaiban kijelentette, hogy az Ad 
Angos kezdetű encyklikája óla, a megtérések Angol-
országban szaporodtak s a konvertiták száma egyre nö-

I vekszik. 
— A kalocsamegyei zarándoklat f. hó 17-én ér-

kezett az örök városba. 18-án fogadta a szent atya külön 
audienc2Íán Császka György érsek ur vezetése alatt. 20-án 
a Péter-templomban újra látták a zarándokok a pápát s 
újra részesültek áldásában. 

— Esztergomban, a mint láttuk, ma nagy ünnepet 
ülnek. Ma érte el mélt. és ft. Boltizár József püspök és 
általános helynök ur püspökségének 25-ik évfordulóját. A 
jubiláris püspök urat ő emja a bíboros hgprimás és ér-
sek ur ez alkalomból igen meleghangú levélben üdvö-
zölte elévülhetetlen érdemeiért. Ad multos, ad plurimos 
annos! 

— Uj Katholikus Naptár. Szives örömmel üdvö-
zöljük a szombathelyi Egyházmegyei Könyvnyomda 
Naptárát, melynek czimlapján ezt olvassuk: „Jézus leg-
szentebb szive nagy képes Népnaptára az 1901-ik évre. 
A szombathelyi püspöki hatóság jóváhagyásával. 1. év-
folyam, Minden jog lentartva. Ára 60 fillér. Kiadja az 
Egyházmegyei Könyvnyomda Szombathelyen. 1901. 
Tartalma gazdag, épületes és tanulságos. Igazi katho-
likus népnaptár. 

— Államilag segélyezett ref. tanintézetek. A 
dunnameiléki ev. ref. egyházkerület mind a hat közép-
iskolája államsegélylyel tartja fenn felekezeti jellegét. Az 
évente összesen 265,000 koronába kerülő 6 tanintézet 
közöl a budapesti íőgymnasium 32,000, a kecskeméti 
14,000, a nagykőrösi 18,000, a gyönki 5000, a halasi 
4000, a kun-sz.-miklósi 2000 évi koronát kap. 

— Ez is Ok! Frarcziaországban történt, a hol már 
a szabadkőművesség uralkodik. Vichy-ben, a híres fürdő-
helyen, meghalt Houssin lazarista atya, a ki 30 évig volt 
a Szent Lajos templom és hitközség plébánosa. Nagy 
érdemeinek emlékére táblát állítottak a templom falába. 
Jóvá hagyta ezt minden fórum : a templom-tanács, a 
püspöki hatóság s a községi tanács erősen támogatta a 
világi hatóságoknál még feljebb egész a ministeriumig, — 
a hol a dolog már nem tetszett. Miért? Mert Houssin 
atya lazarista volt. Ha nem lett volna lazarista atya, 
érdemes volna az emlék-kőre. Igy nem. Szabadkőműves 
logika. 

— Adakozás a katholikus egyetemre. A párkány-
kerületi papság, elhatározta, hogy a tettek terére lép. 
Mindegyik plébános kötelezte magát, hogy 200 koro-
nát adományoz 10 évi részletben, a katholikus egye-
temre. Az első részletet, 240 koronát, az őszi kerületi 
gyűlésen rögtön össze is adták és kezelés végett 
átadták az esztergomi székes-főkáptalannak. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1900. 
évi október ho 24-ikén, szerdán, délután 5 órakor, a 
középponti papnevelő-intézet aulájában (IV.. Papnevelde-
utcza 7., I. emelet) rendes havi felolvasó gyűlését tartja. 
Tárgysorozat : 1. Folyó ügyek. 2. Dr Surányi János ren-
des tag felolvasása : John Stuart Mill szabadságtana. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, október 27. 34. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pig nus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus* 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Dr Samassa József egri érsek beszéde. — A katholikus egyház és az emberiség czélja. — 
A Jó Pásztor" szeretetéről nevezett Miasszonyunk Congregatiója és „Jó Pásztor'1 menedékháza Bpesten. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Vallásügyi mozgalmak és küzdelmek. — B a l á z s f a l v a : A magyarországi egyesült görög vallású románok felirata a 
pápához. — E s z t e r g o m : Boltizár József érseki helynök negyedszázados püspöki jubileuma alkalmából. — Kath. Egyesületi élet és 

Köztevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

B e s z é d , 
m e l y e t 

dr S a m a s s a J ó z s e f 
egri érsek, 

a z e g r i e g y h á z m e g y e i p a p n y u g d i j i n t é z e t 1900. év i októ-
ber h ó S5-én tartott k ö z g y ű l é s é n , 

P a p s á g á h o z 
in téze t t . 

A katholikus egyház földi életpályáját bá-
mulatos éleslátással jelöli meg sz. Ágoston e 
szavakban: inter persecutiones mundi et consolatio-
nes Dei peregrinando procurrit ecclesia — a világ 
üldözései és Isten vigasztalásai közt vándorolva 
halad az egyház. 

íme a katholikus egyház tizenkilenczszázados 
tör ténetének rövid foglalatja. 

Tizenkilencz század tanú reá, hogy az isteni 
Gondviselés nem hagyja egyházát keserű meg-
próbáltatások nélkül, hogy meg ne ernyessze a 
jólét nyugalma; és nem hagyja örvendetes ese-
mények vigasztalása nélkül, hogy a viszontag-
ságok súlya el ne nyomja. 

Hányszor nem lá t ta már létezésének 19 
százada a la t t a tévelyt, a szenvedélyt, a nyers 
erőszakot maga ellen összeesküdni. Ellenségei 
bukását fennhangon hirdeték, biztosra véve, hogy 
miután némi fényt hinte t t if júságára és némi 
zajt ü tö t t a világban, már megvénülve sirja felé 
közeledik, hogy az uj eszmék és haladás szelle-

mének fuvalma ala t t a semmiségbe sülyedjen. 
Az ostromok- és külbajokhoz járul tak részint 
saját tagjainak lankadtsága és közönye, részint 
a reformator i viszketeg által izgatott , s habár 
gyakran jószándéku, de többnyire balfogásu bará-
tainak majd erőszakoskodó, majd mindennemű 
örvvel szépitgetet t kísérletei. Nagy sebek, melyek 
eltorzíták, belviszályok, melyek erélyét el lan-
kaszták. 

De az álom nem t a r t sokáig. 
Az egyház leggyakrabban a forradalmak és-

az emberi társadalmat felforgató forrongások 
zajában ébred fel, hogy azt ujjá szülje és sebei-
ből kigyógyitsa. Ellenségei a Szentirás Fáraójá-
hoz hasonlóan, vihar közben nyelet tek el a hul -
lámok által. A büszke reformátorok, kik a száza-
dok rohamában a világ kormányát kezeikben 
tar to t ták , hajótörést szenvedtek, és alig veszszük 
észre a történelem felszinén siralmas töredékei-
ket. Az egyház pedig újra születik, uj életet nyer 
ott , hol a történelem az emberi társadalmak fel-
oszlását s elpusztulását jegyzé fel. Az egyház 
saját s a világ szerencsétlenségeiből uj erélyt 
merít, lerázza a lánczokat, melyek szabad moz-
gását akadályozván, erejét csökkenték; a t éve-
lyeket, az igazság emez elferdítéseit megbélye-
gezvén, halad előre és a népeknek, mint a hiu 
emberi rendszerek áldozatainak vagy játékainak 
hirdeti, hogy csak az igazság marad fenn örökké;. 

34 
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Megrendíthetlen alkotmánynyal megáldva, 
hitörökségének változhatlanságára és azon csodá-
latraméltó fegyelemre támaszkodva, mely magát 
minden kor szükségeihez tudja alkalmazni, az 
egyház megfutja földi pályáját, keblében hordoz-
ván a megujulás és örök ifjúság isteni elveit. 

Egy jeles franczia iró hasonlata szerint olyan 
<5 mint ama csónak, mely a tengervész közepett 
a felzudult habok által ide s tova hányatik. A 
parton állók félelem és rettegés közt várják a 
pillanatot, melyben az vagy zátonyra jut , vagy 
végképen elmerül. Azonban a fergeteg lassankint 
csillapodik s a már elnyeltnek hi t t csónak, a 
még tajtékzó hullámok egyikén ismét feltűnik, 
oldalain ugyan számos nyomait hordva azon 
sebeknek, melyeket ra j ta a szirtek ejtettek, de 
egyszersmind a habok élén körüluszva azon szét-
roncsolt nagyobb hajók töredékeitől, melyek őt 
előbb üldözték. 

Az egyház isteni missiója az idő s emberek 
hatalma fölött áll. 0 maga mint intézmény ugyan 
halhatatlan, de tagjai elveszhetnek. Egyik nép 
jön, a másik megy. Isteni alapítója őt a világ 
világosságának nevezé, és csakugyan a világos-
ság minden változataival bír. Neki is vannak 
felkelései és lenyugvásai; ámbátor mindenkor 
azon egy pályát futja, akár tömérdek nagyságú 
tar tományokat hagyjon sötétségben, akár uj ég-
al jakra hintse sugarait. 

Kilencz évszázad óta az igazságnak eme 
napja árasztja reánk világosságát és verőfényé-
vel melegit. 

Ámde, ha a tör téntek előtt szemeinket be 
nem zárjuk és a dolgokat létokaikban s ered-
ményeikben vizsgáljuk, kérdem, nem azt kell-e 
mondanunk, hogy mi világosságát alkalmatlan-
nak találjuk ? Némelyekre nézve nagyon is élénk-
nek, másoknak ellenben igen is gyengének tűn-
vén fel, ugy tetszik, mintha az éjszaka kedve-
sebb lenne, mint a világos nappal, melyet az 
nekünk szerez; — s a vágy őt letűnni ós ele-
nyészni látni, talán már bátran ki törhet a keb-
lekből a nélkül, hogy ez nagyobb feltűnést 
okozzon. 

Valami nagyon rosszat követhetet t el a 
katholikus egyház, hogy oly igen ellene vannak? 
Azon egyház, mely a hazát bölcsőjében, növeke-
désében, ereje fejlődésében és megizmosodásában 
annyi gonddal, fáradsággal, jósággal ápolta, oltal-
mazta, gyarapította. Azon egyház, melynek kö-
szönjük mind atyáink műveltségének szerencsés 

előhaladását, mind törvényeink bölcseségét, mind 
szabadságunk élvezetét. 

Honnan tehát ennyi ellenszenv? 
(Vége köv.) 

A 
katholikus egyház 

és 
az emberiség czélja. 

III. 
A természetfölötti a katholikus egyházban. 

— Denifle konf. beszéde. Ford.: Valnicsek Béla. — 
(Folytatás.) 

3. A pogány biró kérdésére: „Te vagy-e o 
zsidók királyai" Jézus igy felel t : „Az én országom 
nem e világból való; lia e világból volna országom, 
az én szolgáim harczra kelnének, hogy kézbe ne 
adassam a zsidóknak ! Most azonban országom nem 
innét való" Pilátus nem érté e beszédet s még 
egyszer kérdezte: „Tehát király vagy te?u És 
feleié Jézus: „Te mondod, hogy én király vagyok.u *) 
Kétfélét á l l í tot t Jézus Krisztus e szavakkal : Elő-
ször, hogy ő egy országnak királya, s azután, 
hogy ezen ország nem e világról való. Vizsgáljuk 
meg mindenekelőtt a második pontot. — Tagad-
hatat lan tény, hogy minden ország hatalmon épül 
föl. Ez mellőzetetlen alapja minden államnak 
és ez alfája meg ómegája. Hatalom nélkül nincs 
ország, mert ez alapításához ép ugy szükséges, mint 
fentartásához, befelé ugy, mint kifelé, s a hatalom-
mal megszűnik az ország létezése is. — De talán 
Krisztus országa nélkülözheti a hatalmat ? Hiszen 
ez is hódítással alapí t tat ik — s minden világrész 
népeinek nagy családként kell ezen ország kere-
tén belül lakniok, melynek minden ellenségeskedés 
közepette is legyőzhetetlenül kell fennállania. 
Ehhez nem szükséges hatalom ? Ezen országnak 
a föld minden országainál tovább kell fennállania 
és kell, hogy maguk a föld fejedelmei és kirá-
lyai gyermekei legyenek. Az egész földet nagy 
faként kell beárnyékoznia, hogy minden népei ár-
nyéka ala t t pihenhessenek. Nem szükséges-e mind-
ehhez nagyobb hatalom, mint bármily más ország-
nak? Ezen országnak talán fegyveres seregek 
álljanak rendelkezésére ? „Ha e világból volna orszá-
gom, igy szólt ennek királya, az én szolgáim 

; harczra kelnének, hogy kézbe ne adassam a zsidók-
nakVagy valamely állam-hatalomnak kellett 

!) János 18, 33. 36, 37. 
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volna azt alapítania? De hiszen az állam Krisz-
tus országát már kezdetben üldözte. Krisztus az 
ő országát állam-kedvezmény nélkül alapította 
és tényleg hallania kellett Pilátus vádját a fel-
ségsértés miat t . z) És mit használna ezen ország-
nak a katonai vagy államhatalom, ha rendel-
tetéséhez képest a világ minden országainál, 
melyek hasonlóan csak ilyen hatalmon alapulnak, 
tovább kell fenállania? Vagy talán egyáltalán 
nem létezik ezen ország? Ellenkezőleg, ki ter jedt 
az egész földre s minden népet felvett kebelébe, 
minden államot s országot felülmúlt; a tizen-
kilenczedik század legóriásibb forradalmai s a 
megszámlálhatlan változások közepette pedig, 
melyeken a nemzetek a legkülönféleképen átala-
kultak s átestek, épségben maradt. S mialat t 
minden állam az idők folyamán hatalmát el-
veszíté, ezen országnak hatalma ma is ugyanaz, 
aminő alapításakor volt. Es hol van ez az ország? 
Talán sokáig kell azt keresni? Hiszen a történe-
lem egyedül a katholikus egyházra utal, mely a 
legkülönbözőbb faj tájú s legádázabb ellenségeknek 
támadásait tizenkilencz századon keresztül diadal-
masan visszaverte. Ugyanaz maradt, midőn három 
századon keresztül kegyetlenül üldözték, midőn a 
vér patakonkét folyt, a börtönök keresztényektől 
hemzsegtek s midőn tizenhárom millió adta oda 
életét Krisztusban való hiteért. Es miután elér-
kezett az idő, melyben az ó-kor leghatalmasabb 
épülete, a római császárság, épen mert emberi 
mű vala, fel tarthatat lanul romba dőlt, ugyanezen 
egyház fölemelkedett és győzelmesen kerül t ki 
annak romjai közül, éppen mert legyőzhetetlen 
vala minden ellenséges hatalomtól és vezető lett, 
az egyetlen vezércsillag a terjeszkedő sötétség-
ben. — De talán akkor gyöngült meg a katho-
likus egyház, midőn keleten a keresztény név 
legerősebb ellensége, az izlam ütöt te fel fejét s 
az egyház ellen keleten, délen ós nyugaton csak-
nem egy évezreden keresztül harczolt mindig 
ujabb s ujabb dühvel s növekvő hatalommal? Az 
ozmán birodalom hatalma ma már meg van 
törve, s a katholikus egyház csak ujabb babéro-
kat s diadalmi jeleket gyűjtöt t össze az ellene 
való harczban. És milyen volt az ezután követ-
kezőknek sorsa a támadó hatalmasságokkal szem-
ben, kikben sohasem volt hiány ? Vájjon nem 
zúzta össze és semmisítette meg ezeket is erős 
üllővashoz hasonlóan? Minden gyönge és erőtlen 

2) Jan. 19. 12. 

volt az egyház ellen való harczban, egyedül őt 
illette mindig a diadal, bármily égöv alat t kel-
let t is felvennie ellenségeivel a harczot. Igy 
tehát egyedül a katholikus egyház áll fönn Ven-
tura szavai szerint egyenesen, a ket té tör t kor-
mánypálczák közepette, a lombjaitól megfosztott 
fejdíszek, az összeomló trónok és a bukott tanszé-
kek közepette, miként Traján szobra Rómában a 
római forum romjai között, egyedül ő tölt be 
minden évszázadot kitartással Krisztusnak a föl-
dön való megjelenése óta, s ezt senki sem von-
hat ja kétségbe. Nem a legnagyobb bizonyítéka 
ez isteni eredetének? Már az ok és okozat tör-
vényéből szükségképen folyik, hogy emberi mű-
veket emberek is elpusztí thatnak; mert ember 
nem áll ember fölött, hanem mindjárt azon lény 
után jön, aki munkásságának eredete. Ugyanazon 
erővel, melylyel egy ember valamely okozatot 
létrehozni képes, egy másik ember egyedül vagy 
mások segítségével azt meg is szüntetheti. Mi-
után tehát e katholikus egyház az embereknek 
minden képzelhető erőlködése daczára is az ül-
dözésekből, mint egyedül változhatlan került ki, 
miként az imént láttuk, és mindig győzedelmes-
kedett ellenein, mivel ezeket mind túlélte, mi-
alatt az ügyek szüntelen változásai közepette oly 
sok régi állam tönkre ment, ujak keletkeztek 
és ismét elenyésztek, mindez csak arról tanús-
kodik, hogy az egyház nem emberi mű, hanem 
annak műve, kiről már Origenes mondotta : Aki 
a tör ténelmet megfontolással átvizsgálja, meg-
győződhetik, hogy — ami az emberi természetet 
messze felülmúlja,— azt Jézus magára vállalta s 
a mit elvállalt, azt végre is hajtotta." 3) Ugyan-
azon egyház-atyával vagyunk kénytelenek befe-
jezni is, hogy t. i. a katholikus egyház az isteni 
teremtőerőnek szüleménye, olyképen, hogy Isten az 
alapitója. 

De ha igy van, akkor már nincs mit válo-
gatnunk az előterjesztett két al ternativa közül,, 
hogy t. i. vagy nem létezik ilyen egyház, vagy 
ha létezik, okvetlenül isteni eredetű az ; — nem r 

a katholikus egyház igenis létezik Krisztus amaz 
országának minden ismertető jegyével, s azért egye-
dül reá vonatkozik az Ur szava: „Az én orszá-
gom nem e világból való.u Sem eredete, sem ha-
talma nem e világból való, az egyház közvetlenül 
isteni intézmény.4) 

3) Cont. Celsum. I. 27. 
Itt is nevezetes tény tűnik fel, mely azonban a 

föntebbi kifejtés után — ha közelebbről megvizsgáljuk — 
£4* 
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I lyennek kell lennie, ha k ü l ö n b e n el a k a r j a 
é r n i azon ezélt, me ly re a l a p í t t a t o t t , s a m e l y n e m 
földi, m é g csak n e m is egysze rűen szellemi, h a n e m 
természetfölötti: az e m b e r n e k I s t e n n e l való termé-
szetfölötti egyesülésének eszközlése. H i szen m i 
nem a természeti, h a n e m természetfölötti v i l ág rend-
ben é lünk ; á m az e g y h á z n a k t e r m é s z e t i és fö ld i 
e rede te épenségge l e l l e n m o n d á s l enne azzal. — 
De t a l á n k i fogás t t e sznek néme lyek , hogy a 
k a t h o l i k u s egyház g y a k r a n földi és világi h a t a -
l o m m a l vol t f e l ruházva . Azonban a k ü l ö n b s é g e t 
kel l t e n n ü n k aközö t t , hogy v a l a m i földi h a t a l -
mon alapul és eredetét e v i l ágbó l veszi ós a kö -
zöt t , hogy a l a p í t á s a után fö ld i h a t a l o m m a l r en -
delkez ik , m i u t á n m á r az ember i ség , vagy ennek 
e g y része k e r e s z t ó n y n y é l e t t . É p p e n a k k o r , mi -
d ő n az e g y h á z n a k e m b e r i s z á m í t á s sze r in t a 
földi h a t a l o m egyenesen n é l k ü l ö z h e t l e n n e k l á t -
szot t , a l a p í t á s a k o r , n e m csak hogy n é l k ü l ö z t e 
azt , h a n e m m é g a földi h a t a l m a t h a s z n á l t á k fel, 
hogy az e g y h á z a t m e g s e m m i s í t s e k . J ézus Kr isz -
tus t , ez egyház i s t e n i a l a p i t ó j á t k e r e s z t r e feszi-
t ik , t a n í t v á n y a i t h a l á l r a k ínozzák s az egész 
e g j h á z a t h á r o m századon k e r e s z t ü l k e g y e t l e n ü l 

elveszti minden feltűnőséget. Minden a katholikus egy-
háznak alapja földi hatalom s C3ak addig áll fönn, mig 
a földi hatalom rendelkezésére van. S mivel nem áll az 
anyagi erőn felül, azért sem alapításánál, sem föntartásá-
nál nem retten vissza az erőszakosságoktól. Gondoljunk 
csak pl. a mohamedán, orosz és protestáns vallásokra. 
Minden világtörténelem ad ezekről felvilágosítást. Sőt maguk 
a követői sem tagadják e tényt. Az első német ország-
gyűlésen a többiek között a prot. Eulenburg gróf igy 
.szólt : „Elsősorban a protestáns egyházról beszélek, mely-
nek más a helyzete, mint a katholikusé . . . hol van a 
prot. egyház? Csupán az állam intézményeiben ismerem. 
Szeretném tudni, hol van tulajdonképen a protestáns egy-
ház az államon kivül? Sohasem találkoztam vele. Vala-
mennyi egyházi intézmény tisztán az állami intézményeken 
alapul s méltó joggal tekintik az állami hatóságok a leg-
szentebb érdeknek. Az egyház ugy nyer ótalmat, ha az 
államhatalom kezében hagyják." Egy más beismerte: Az 
evangelikus egyház nem lehet el az állam nélkül, megszám-
lalhatlan szektává oszlanak fel . . . Da a mi a katholikus 
egyházat illeti, azt gondolom, hogy az államtól való 
elválasztását nemcsak elviselni tudja, hanem még kivánja 
is." S miképen vagyunk az úgynevezett akatholikusokkal ? 
Nem egy mondotta közülök a müncheni nyilvános gyűlé-
sen: „Mindenekelőtt pénzre van szükségünk és ismét 
pénzre, hogy azon czélt elérjük, melyet magunk elé tüz-
tünk és pedig azért, hogy a papokat fizethessük, kik mintáz 
Ur tanítváuyai a világba mennek s az evangéliumot hir-
detik!" stb. S vájjon nem hivja-e ezen legújabb felekezet 
mindig és mindenütt az államhatalmat segítségül? 

üldözik. S vá j jon n e m á l l o t t - e a k a t h o l i k u s egy-
ház az évszázadok f o l y a m á n sokka l t ö b b s z ö r a 
fö ld i h a t a l o m t ó l m e g f o s z t o t t a n , o l t a l om és véde-
l e m nélkül , e l lenségei m i n d e n t á m a d á s á n a k k i -
t é v e ? H a n e m v o l n a isteni e r e d e t ű s n e m i l lenék 
reá az U r s z a v a : Az én országom nem e világból 
való, épp oly c söndben e l t e m e t t e t e t t vo lna m i n t 
azon o rszágok , m e l y e k e t tú lé l t . 

(Folytatjuk.) 

A „Jó Pásztor" szeretetéről nevezett Miasszonyunk 
Congregátiója és „Jó Pásztor" menedékháza Bpesten. 

(Vége.) 

VIII. Az első magyar fogadalmak. 

Háromféle rendbeliek tesznek fogadalmakat a Jó 
Pásztor házában, u. m. a Jó Pásztori szerzetesnők, a Mag-
dolnák és a Felajánlottak. 

Az ó-budai Jó Pásztor házában jelen, jubiláris év-
ben, mindahárom rendbeliek közöl tettek első fogadalma-
kat ; még pedig mind a három rendbeliek magyar nyelven. 

Januárban 2 Magdolna. 
Szeptemberben 1 Felajánlott. 
Októberben 1 Jó Pásztori szerzetesnő. 
Háromszorosan elsők e fogadalmak. 
Elsők, tekintve a fogadalmakat tevők személyét; 

vagyis, hogy reájok nézve az elsők. 
Elsők, tekintve az ó-budai Jó Pásztorházát. Fogada-

lom megújítások ugyanis történtek már e házban és tör-
ténnek is minden évben ; de első fogadalmasok fogadal-
mai még nem hangzottak el benne. 

Elsők végre hazánk nyelvét tekintve. 
Magyar nyelven, ugyauis első fogadalom még nem 

tétetett a Jó Pásztor Congregatiójaban. 

IX. Kezdeményezések.j 

Az 1896. évben hazánk ezredéves fennállását ünne-
peltük. 

Ez évben épült az ó-budai Jó Pásztor Magdolnáinak 
háza is ; amelyben azután a rákövetkező évben, hazánk 
második évezredének első évében, bevezettettek. 

A jelen 1900-ik év a kereszténység 19 ik, a magyar 
királyságunk 9-ik évszázadának záró-utolsó esztendeje. 

Ám, az ó-budai Jó Pásztor házárak történetében ez 
év, nem befejező, hanem kezdő esztendő, kezdeményezések 
és megnyitások éve. 

Emez évbe esik ugyanis, mint fentebb említtetett, 
a Jó Pásztori szerzetesnők magyar noviciatusának meg-
nyitása ; 

az első Jó Pásztori szerzetes ujoncznők beöltöz-
tetése ; 

a három rendbeli első magyar fogadalom-tétel; 
Ezeken kivül a Jó Pásztor háza mellé emelendő 

templom építésének megkezdése is szintén ez évre véte-
tett tervbe. 

Végül ugyancsak emez évnek lapjaira tartozik, mint 
kezdeményezés, az is, hogv az ó budai Jó Pásztor ház 
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mintájára, néhány nemesen érző lélek, Szabolcsmegyében, 
Nyiregj házán is óhajt Jó Pásztor házat létesíteni. Ezen 
czélra az illetők nemcsak a saját birtokukat ajánlották 
fel; hanem a belügyministeriumtól és az egri, mint a 
saját egyházmegyéjükbeü főhatóságtól országos gyűjtésre 
engedélyeket is eszközöltek ki; sőt ez engedélyek alapján 
ők magok járják be az országot — jelenleg épp a 
székesfővárost — fillérenkint — koronánkint gyűjtögetve 
össze a szükséges, de még hiányzó összeget. 

Engedje a Jó Pásztor, hogy ami e jubiláris évben 
oly szép kezdetnek indult: az necsak az évszázadoknak, 
hanem, mint ünneplő és ünnepelt egyaránt, — önmagá-
nak is megülhesse évszázados jubileumait! 

X. Az ó-budai Jó Pásztor házának alapitónője. San 
Murco herczegnő. 

Az ó-budai Jó Pásztor házának főbejárata közelé-
ben, fekete márvány táblán, nagy arany betűkkel a ház 
alapitónőjének ne\e, az alapítás czélja és éve a követke-
zőképen van megörökítve: 

Jézus a Jó Pásztor 
Szentséges Szivének tiszteletére, 

boldogult férjének, 
Zurló Gyula, 

Capecei Herczegnek 
Kegyeletes emlékére, 
a bűnbánó lelkeknek 

ideiglenes és örök üdvére 
emelte ez intézetet 
nagy-szent-miklósi 
Nákó Anna Mileva, 

San Marco Herczegnő. 
1892. 

Vajha minél több, hasonló emléktábláról vehetnénk 
és adhatnánk hirt; azaz, vajha minél több oly lelkes és 
bőkezű pártfogója lenne a Jó Pásztor menedékházának» 
mint San Marco herczegnő ; aki már ezreket és ezreket 
áldozott és áldoz az általa alapított ó-budai Jó Pásztor 
házának gyarapítására és fentartására. 

XI. Magyar tartomány. 
Ilyen ugyan még nincs; de lehet. A nyiregyházai 

eset remélnünk is engedi, hogy lesz is; a magyar novi-
ciatus pedig ama vágyat is foglalja magában, hogy 
legyen is. 

Anode ehhez egyrészt az szükséges, hogy ujabb és 
ujabb házak emelésére adjuk és hozzuk össze a szükséges 
összegeket; másrészt pedig, hogy minél több tiszta és 
fedhetetlen előéletű és jóhirű családokból származó haja-
dont lássunk, egymással szinte versenyezve, a Jó Pásztor 
szolgálatába szegődni. 

Apostoli munkában vesz részt, a lelkek megmenté-
sében működik közre, aki a Jó Pásztor menedékházának 
ügyét felkarolja; akár imádsággal, akár anyagi áldozattal, 
akár csak jó szóval teszi is azt. 

Ime itt erre a kedvező alkalom; a nyiregyházai Jó 
Pásztor házára való gyűjtés és az ó-budai magyar novicia 

'tus; amaz alkalom az adakozásra ; emez pedig — a szent 
ügy ajánlására és terjesztésére. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 26. Vallásügyi mozgalmak és küzdel-

mek. — 
Evkönyvszerü feljegyzéseink a kath. egyház küzdel-

mes életéről Magyarországban nagyon hiányos lenne, ha 
fel nem jegyeznők azt, a mi e napokban a görög-keleti 
románok és a helvét hitvallású protestánsok részéről tör-
téut és van folyamatban. 

A görög keleti román egyház 3 uj püspökséget akar 
egyszerre felállítani. Egyszerre hármat, vagyis sokat. E 
sokakarás háta mögött mindenki méltán nagyobbszabásu 
terv rejlését sejti. Némelyek azt mondják, kormány-akczió 
rejlik mögötte, a mi egy kissé hihetetlennek látszik, mert 
hogy felekezetlen ügykezeles felekezeti terjeszkedésnek 
nyújtson segédkezet, mégis csak furcsa eljárás lenne, kivált 
Magyarországon, a hol a király nem schismatikus, hanem 
katholikus. 

Sokkal valószínűbb az a másik vélemény, mely azt 
mondja, bogy az egész román schismatikus előretolakodás 
nem egyéb, mint a Tisza-Bár ffy-íéle kálvinizmus szövet-
sége a schismával a katholikus vallás erejének megtörésére. 
Ezen az alapon azután nagyon megérthető az a nyilat-
kozat, melyet a „Hazánk* tegnapi (okt. 25.) száma „ille-
tékes római katholikus forrásból" közölt, s melynek szö-
vege ez : 

„Az uj román görög-keleti püspökségek felállítása 
kizárólag a g. kel. román egyház belügye. Ehhez nem 
lehet szavunk, de igenis van ahhoz, hogy a római ka-
tholikus magyarok rovására alkotmányos előnyöket ne 
akarjanak a maguk javára kihalászni. Itt van például a 
főrendiházi tagság kérdése. Számba véve a történelmi 
jogokat és a hivek számát, a törvény értelmében meg 
van állapítva, hogy a tényleges katholikus és görög-keleti 
érsekek, püspökök tagjai a főrendiháznak. Ámde, ha 
három uj görög-keleti püspökséget állítanak föl, meg-
engedhetlen módon változnék a főrendiházi képviseleti 
arány. Ehhez tehát még a magyar törvényhozásnak is 
van szava, nem csak a görög-keleti egyháznak. Midőn 
azonban a görög-keleti románok három uj püspökséget 
állítanak fel hiveik lelki goudozásának kielégítésére, óhaj-
tandó már nemzeti szempontból is, hogy a magyar ka-
tholikus egyházmegyék kikerekítésével is uj püspökségek 
állíttassanak fel. A magyar katholikusok száma e század 
eleje óta megkétszereződött, katholikus püspökséget pedig 
nem állítottak fel 1804. óta. Olyan kérdés ez, melynek 
szükségessége legközelebb meg fog érni és melylyel 
éppen azért a katholikusság vezéreinek ideje lesz fog-
lalkozni." 

A másik ügy az ev. ref. atyafiak „sérelmeiw-nek is-
meretes tengeri kigyója, az erdélyi püspökök „erdélyi 
püspöki" czime vala. Ez az ügy évenkint végig halad 
minden ev. ref. és néhány evang. egyházkerületi gyülé 
^en. Legutoljára a dunamelléki ev. ref. kerületi gyűlés 
foglalko2ott vele, s ha jól referál a „Budapesti Hirlap", 
akkor ez az ügy a nevezett helyen következőleg folyt le : 

„Szóba került azután az erdélyi püspöki czim kér-
dése. Kovács Albert ismertette a tényállást. A kultusz-
minister az elmúlt évben (?) Mailáth Gusztáv fehérvári római 
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katholikus püspököt erdélyi püspökié nevezte ki. Az er-
délyi ev. ref. egyházkerület kezdése után a többi protes-
táns kerület is szót emelt e sérelmes határozat ellen, 
mely a Királyhágón tuli részen levő protestáns püspökö-
ket el nem ismerte volna. A kultusminister erre kiadott 
egy ujabb reudeletet, melyben kimondta, hogy használ-
ható az első czim, de az erdélyi római katholikus püspök 
czim is. A rosszul sikerült elintézés még jobban kiélesi-
tette a dolgot. Megindult újra országszerte a mozgolódás 
e határozat ellen is." 

Különö*, hogy a mig a protestáns hitfelekezetek 
superintendensei a „püspök" czimet fel nem vették, az 
erdélyi püspökök „erdélyi püspöki" czime békében volt, 
abban a protestáns atyafiak nem találtak sérelmet. Ha a 
sérelmek felfedezésének ezen az utján tovább haladnak, 
maholnap arra fogunk egy napon felvirradni, hogy az 
atyafiakra sérelmes, hogy a mi püspökeink is „püspöki" 
czimet mernek viselni. Egyébiránt sokkal hamarább czélt 
érnek protestáns atyánkfiai, ha eddigi eljárásukból levon-
ják a végső konzekvencziát és sérelmet formálnak már 
abból, hogy a katholiczizmus még mer létezni. ? ? 

Balázsfalva. A magyarországi egyesült görög val-
lású románok felirata a pápához. — 

A balázsfalvi görög katholikus román érseki egy-
házmegye a Rómával történt egyesülés 200 éves emlék-
fordulója alkalmából főzsinatot tartott . A zsinaton 
felolvasták a szentatyának a magyarországi s erdély-
részi gör. kath. román egyházfejedelmekhez intézett 
szerencsekivánó levelét, a melyre a szinodus a követ-
kező hódolóiratban válaszolt: 

Szentséges Atyánk! 
Az az apostoli irat, a melyben Te bennünket az 

isteni kegyelem folytán immár másodizben befejeződött 
évszáz fordulóján, az elődeink által a római szentszék-
kel történt egyesülésnek, az apostoli gondviselés tűz-
helyéről legutóbb is megvigasztaltál, ime ez nekünk 
és hivőinknek annál örvendetesebb tudásul szolgált, 
minthogy ujabb ragyogó bizonyítékát képezi a római 
pápáknak irántunk és nemzetünk iránt tanúsított 
jóakaró és kegyes érzelmeinek. Mióta, szentséges 
atyánk, őseink két évszázzal ezelőtt, egy hosszú és 
vérkönyekkel megsiratandó elválásnak utána, a római 
szentszékkel ismét egyesülének, azóta románjainknak 
oly tanulékony népe teljesen meggyőződött arról, mi-
ként — hogy Szentségednek egykoriban használt saját 
boldogságos szavaival éljünk : — sem az egyes ember-
nek, sem az Istentől való államnak nem juthat az 
Isten által nagyobb ajándék osztályrészül, mint ha az 
ő kegyelméből beveszik a katholikus igazságot, a be-
vettet állhatatosan megtartják, magukat a római pá-
pákkal nemcsak a vér rokonsága révén, hanem a hit-
ben való közösségnek erősebb köteléke által is egybe-
íüzve érzik, hogy épen ugy azelőtt ismeretlen erények-
ben, valamint egy magasabb erkölcsülés u j virághajtá-
sában is tündökölhessenek. 

Amennyiben tehát mi a szent unió helyreállítása 
óta elmúlt harmadik évszázadba lépünk s e nagy ese-
mény Balázsfalván való méltó megünneplésének meg-

beszélése czéljából GTyulafehérvárott és Fogarason 
a görög katholikus egyesült hitvallás képviseletében 
összegyültünk, nem mulasztjuk el, hogy szentségednek 
ezért az atyai és különösen kegyes jóindulatáért, lábai-
hoz borulva, a lehető legnagyobb köszönetünket kife-
jezzük és — régi szertartásunk módja szerint miként 
azt az 1700. évi szeptember 5-ikén Anasztázius érsek 
elnöksége alatt G-yulafehérvárott nagy szinodussá egybe-
gyűlt példa elénk tárja, — örömest elismerjük, hogy 
magunkat a szent római katholikus egyház tagjainak 
tekint jük s ezt patronánknak elismerve, a pápa iránti 
engedelmesség kötelezettsége mellett, mindent elfogad-
junk, elismerjünk és higyjünk, a mit a szent római 
egyház elfogad, elismer és hisz. 

Lábaidat csókolva, a legmélyebb hódolattal és 
alázatossággal vagyunk neked szentséges atyánk 

a te engedelmes szolgáid 
apsai Mihályi Viktor, 

Gyulafehérvár és Fogaras érseke 
és metropolitája. 

Esztergom. Boltizár József érseki helynök negyedszá-
zados püspöki jubileuma alkalmából — a következő monu-
mentális megemlékezés látott az „Esztergom" élén 
napvilágot : 

Mily jól esik az embernek megemlékezni olyan 
férfiúról, akinek nincs ellensége, kit mindenki azzal a 
szeretettel és tisztelettel vesz körül, hogy ahová jön, 
elmondhatják róla: „diligunt adventum ejus." 

Igaz érzéstől megihletett lélekkel ünnepli az 
esztergomi egyházmegye Boltizár József általános 
érseki helynök püspökségének huszonöt éves jubileu-
mát. Ragaszkodással tekintünk föl nemes alakjára, 
mely az öregkor isteni kegyelmét oly SZÍVÓS emberi 
erővel hordja, hogy szinte áldozat, amit végbe visz. 
Áldjuk a Szentlelket, mely a boldogult és a mostani 
Érsek-Atyánk lelkét úgy irányította, hogy Öt, a jubi-
láris püspököt választották maguk helyett a lelkiekben 
és az egyházmegye kormányzatában helyettesül. Hogy 
mennyire bevált választásuk, bizonyítja nemcsak az 
egyházkormányzat rendszeres menete, hanem az a ke-
gyelet és szinte rajongás, melylyel Boltizár püspök 
magas személyét ugy a papság, mint a hivek illetik. 
Mai napság ridegek, számítók, érdekhajhászók az em-
berek legnagyobbrészt s nagyon uralkodik az álnokság 
és nagyképüsködés szelleme. Örül azért szivünk, ha 
oly környezetbe jutunk, hol nincs féltékenység,* hol 
tisztább a légkör és egy oly igaz ember mellé tele-
pedhetünk, akit nem csapott meg a szédelgő korszel-
lem, akiben a régi magyar papok aranytiszta alakjára 
ismerünk és azért kap erőt, szárnyalást Tőle a mi 
lelkünk is. 

Huszonöt évet folytonosan a legnagyobb magyar 
egyházmegye kormányzása körül tölteni, élni a püs-
pöki gondoknak, sáfárkodni ugy, hogy lehetőleg sen-
kit el ne idegenitsen, ez nemcsak fáradságos munka, 

j hanem valóságos mesterműve az egyházkormányzati 
apostolkodásnak. Nagyban elősegítette ezt Boltizár 
püspök ritka egyénisége. Lelke mindig az egyszerű-
ségre és őszinteségre törekedett, s kedélye ott is derűt 
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tudott sugárzani, hol mások kicsinyhitűek szoktak 
lenni. Arról teljesen meg van győződve, hogy neki az 
Isten ezt a működést osztályrészül szánta, azért sohase 
iparkodott megyés püspök lenni, jól lehet közel állott 
hozzá. Igen magas tényezők látták volna szivesen a 
püspöki széken, s akarata ellenére el is éri, ha a 
Tisza-uralom el nem zárja előle, mely nem tudta neki 
megbocsátani Sennyey-párti képviselőségét. Is ten szive 
szerinti tántoríthatlan munkása akart lenni az Ur szől-
lejónek, azért kerülte azon polczot, ahol annyi esély-
nek van kitéve az igaz ügynek szolgálata. És mi jobb 
szeretjük, hogy igy történt, mert legalább egészen 
magunkénak mondhat juk s példa gyanánt egyházme-
gyénknek megőrizhetjük. Szeretjük ezt annyival is in-
kább, mert viszont kegyelme3 főpásztorunk, a papság 
és a hivek iránt oly szeretetet őrzött 0 meg szivében, 
hogy annak melege ál tal járja egész működési körét és 
mindenkinek mindenben kész reménye lett. 

Aki Boltizár püspök jubileumán érzelmeinek ki-
fejezést akar adni, annak nem kell fáradsággal a sza-
vak diszét keresnie, az nem szorul arra, hogy fö l fu j t 
szólásokkal hagyományos obligót rázzon le magáról. 
Mindnyájunk szive annyira tele van a püspök ur iránt 
érzett hűséggel és szeretettel, mintha atyánk lenne. Es 
ennek a fiúi szeretetnek és hűségnek jegyében állunk 
az üdvözlők sorába és köszöntjük őt azzal a bensőség-
gel, melylyel csak a legjobbat tud juk érezni és kivánni. j 

* 
• 

A jubiláns püspök életadatai : 
Született Pozsonymegyében Szent-Jánoson, 1821. 

február 2-án. GTymnáziumi tanulmányait Pozsony-
Szentgyörgyön és Tatán végezte. Miután 1844. julius 
15-én áldozárrá szenteltetett, káplánnak küldetett Új -
lakra, de még 1844-ben Miskolczy Márton szertartója, : 

1847-ben esztergomi helynöki iktató, 1849-ben herczeg- | 
primási szertartó, 1851-ben levéltáros, 1852-ben t i tkár j 
lett, 1854-ben pápai-káplánná, 1856-ban selmeczbányai 
plébánossá, 1858-ban albei préposttá, 1874. október 3-án 
esztergomi kanonokká neveztetet t ki. 1873-ban Selmecz- : 
bánya országos képviselőjévé választatott meg. Még 
1875-ben mylassei püspökké szenteltetett fel és nagy-
szombati érseki helynök lett. 1882-ben a római gróf 
czimet nyerte el, majd pápai praelátussá lett. 1896. 
február 4-töl kezdve az esztergomi érseki helynökség 
ügyeit intézi. 1894. julius 15-én ünnepelte meg az egész 
egyházmegye papságának osztatlan részvéte mellett 
áldozárságának ötvenedik évfordulóját, mely alkalom-
mal tisztelői diszalbumot nyúj to t tak át neki. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az erdélyi kath. státusgyülés. 

A Mnjláth Gusztáv gróf püspök ur által kiadott 
főpásztori meghivó alapján a státusgyülés f. hó 25-én 
ült össze Kolozsvárott. A gyűlésnek kiemelkedő moz-
zanata . . . a gyűlést megnyitó főpásztori beszéd és 

Ugrón Gábornak az a nyilatkozata vala, melyben ki-
jelentette, hogy a kormány egy magas állású képvi-
selője, a ki a kath. autonomiai tárgyalások alkalmával 
a közoktatásügyi ministerium nézetét tolmácsolta, 
nem ismeri el az erdélyi katholikusok önkormányzati 
jogát . A gyűlés lefolyásáról a részletes tudósitást la-
punk következő számában adjuk. 

— A katholikus körök szövetségének nagygyű-
lése. A Magyarországi Katholikus Körök és Olvasó-
Egyesületek Országos Szövetsége ez évi november 
20-án t a r t j a nag3^gyülését. A szövetséghez tartozó egye-
sületek a nagygyűlésre tetszés szerint való számban 
küldhetnek tagokat, kik közül minden egyesület részé-
ről két erre felhatalmazott t ag szavazati joggal bir. 
Az egyesületek felkóretnek, hogy a jelentkezők neveit, 
valamint a szavazásra jogosítot t tagok megbízó levelét 
mielőbb az igazgatótanácshoz (Budapest, IV., Molnár-
utcza 11.) beküldeni szíveskedjenek. A követségbe be-
lépett egyesületek mindenikének joga van a nagygyűlés 
elé t-r jesztendő kérdések sorába egy vagy több tárgy-
nak fölvételét ajánlani, tartozik azonban ezt az a j á n -
latot, az esetleges előadók megnevezésével október hó 
végéig az igazgatótanácshoz Írásban beküldeni. — 
Reméljük, bogy a nagygyűlésen minél számosabban 
fognak megjelenni. 

IRODALOM. 
— A kath. hitszónoklat története Magyarország-

ban a legrégibb időktől napjainkig. 
Ily czimű munkámat szándékozom közrebocsátani 

azon reményben, hogy a főtisztelendő papság s a 
művelt magyar közönség nagy és költséges vállalato-
mat becses pártolásával támogatni fogja. 

Nagy mulasztást kívánok pótolni e művem kiadá-
sával. Mig ugyanis „A magyar protestáns egyház-
szónoklat történelme" még 1864-ben megjelent Tóth 
Mihály debreczeni theologiai tanár tól ; mig „A ma-
gyar politikai szónoklat kézikönyve" Toldy Istvántól, 
1866-ban látott napvi lágot : addig a magyar kath. 
hitszónoklat történetére vonatkozólag idáig csak töre-
dékes részletek voltak közölve. 

Pedig magyarországi kath. ókesszólásunknak, mely 
dajkája, nevelője volt hazánkban a kereszténységnek, 
megizmosítója, felvirágoztatója, fentartó védőbástyája 
atyáink hitének, fényes és dicsőséges múlt ja van, 
melyre büszkeséggel tekinthet vissza minden igaz 
magyar katholikus. 

Ott lát juk az első magyar keresztények sirja fölé 
hajolni a ,,Halotti Beszéd" czipruslombját ; lelki gyö-
nyörrel merenghetünk el a kódex-irodalom rózsás, lili-
omos virágágyain ; csodálattal szemlélhetjük Pelbárt 
atya dústermésű gyümölcsös kert jét , a Pomeriumot, s 
fönn az égen a Stellariumot; majd magasba nyúló czéd-
rusok gyanánt tűnnek fel előttünk Telegdi, Pázmány, 
Káldi dicső alakjai ; s ha a későbbi századokban némi-
leg törpül is az erdő, mindig találunk illatos fenyve-
seket, gazdag tölgyeseket s aranykalászszal ékes róna-
ságokat — és mindenütt megtaláljuk Ker. szent János 
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„erdei mézét" s a magvas búzafejeket. Közben-közben 
megharsan a „Zengedező Sípszó" s az „Evangéliomi 
Trombita" erőteljes hangja is. 

Ha van szellemi élvezet, mely a lelket magas 
gyönyörrel tölti el, megszerezhető ez a hitszónoklat 
történetének tanulmányozása által is. 

Látjuk atyáink buzgóságát, őseink jámborságát ; 
megismerkedünk koruk erkölcsi, művelődési, társa-
dalmi viszonyaival ; látjuk nyelvünk alakulását és 
fejlődését, melyen az erények magasztalóan dicsőíttet-
nek, a bűnök pedig dörgedelmes szavakkal megrovat-
nak. S mindez oly üdvösséges, hasznos és tanulságos ! 

1883 óta, mely évben „Kath. vallásos költészetünk 
a jelen században" cz. irodalomtörténeti tanulmányom 
megjelent, a legnemesebb becsvágygyal odairányult 
minden törekvésem, hogy a magyar kath. hitszónoklat 
történetét megírjam. Ám nagy erdőn, hosszas fárad-
sággal kellett áttörtetnem, hegyeken és völgyeken 
keresztül haladnom. Időközben megjelent műveim és 
kiadványaim csak pihenő helyek voltak. „Azóta hosszú 
évsor született és hosszú évsor veszte életet . . . . S 
a nagy világ, ez életiskola, verítékemből sokat elvona." 

Most, Isten jó voltából, azon a ponton állok, 
hogy művem kiadását megkezdhetem, ha a szíves pár-
tolás nem fog elmaradni. Tájékozásúl közlöm művem 
beosztását. 

Minden időszaknál bevezetésül közölve lesznek 
a hazai és egyháztörténelem azon főbb eseményei, 
melyek a hitszónoklat tartalmi fejlődésére irányítással 
birtak. 

A ker. és kath. egyházi tudományosság állapota 
czimen azok a dolgok lesznek felemlítve, melyek 
a hitszónoklat történetével szoros összefüggésben állot-
tak és állanak. 

Következik a hitszónoklat általános, külön feje-
zetekben pedig részletes ismertetése, hittudományi, 
erkölcsi, társadalmi, művelődési ós nyelvészeti szem-
pontból méltatva. Minden időszak végén pontos és 
részletes könyvészet lesz közölve. 

E rövidre összevont tervrajzból is kitűnik, hogy 
művem tanulságos lesz a papra, a sociologusra, az 
irodalomtörténészre és a nyelvészre nézve egyaránt. 

A mű szövegét régi metszetek s a nevezetesebb 
hitszónokok arczképei fogják változatossá tenni. 

A mű kidolgozásában arra törekedtem, hogy az 
irodalomtörténeti tudományos szempont érvényesülése : 
mellett, érdekes és vonzó előadással bilincseljem le 
a szíves olvasó figyelmét. Jól megválogatott, korszerű 
szemelvények kaleidoscopja nem fog hiányozni. 

Művem, mely körülbelül 40 ívre terjed, havonkint j 
négy ives füzetekben (hitszónoklati folyóirataink alakjá-
ban) fog megjelenni. Egy-egy füzet árát — tekintve 
a metszetek költséges beszerzését — 1 koronában ^ 
állapítottam meg. Legczélszerűbb 5 füzetre előfizetni 
5 koronával (2 frt 50 kr). Az első füzetet 1901. január 
első napjaiban fogom az Úr nevében útra bocsátani, 

hogy legyen bizonysága és hirdetője elődeink buzgó-
ságának az ige magvának hintésében, az ige kenyerének 
megtörésében és szétosztásában, az ige szövétnekének 
lobogtatásában, a kősziklát rontó jwröly emelgetésében, 
a „tűzzel megpróbált, a földtől elválasztott, hétszer 
megtisztított ezüst" értékesítésében, a sziveket és velő-
ket átható kétélű kard vitézi forgatásában. 

Kérek, várok, remélek szives pártolást (jelentkezést 
október végéig) hittestvéri rokonérzülettel 

Eger (lyceum), 1900. Szent Mihály napján, 
Babik József 

képezdei igazgató-tanár. 

V E G Y E S E K . 
* * 

főegyházmegye zarándokserege. Oda-vissza maga a 
kegyességben kifogyhatatlan főpásztor Császka György 
érsek ur vezette, ki legközelebbi főp. leveleinek élén 
fogja közölni azt a beszédet, melylyel a pápát üdvö-
zölte és XI I I . Leo pápának arra adott kegyes válaszát, 
melyet tisztelt olvasóink is nagy lelki élvezettel fog-
nak olvasni. 

— A kolozsvári jubiláris ünnepség a státus-
gyűléssel kapcsolatosan tegnap vette kezdetét és 30-ig 
fog tartani. 

— A soproni eucharisztikus kongresszust októ-
ber 25-én tar tot ták meg. Je len volt mintegy 80 világi 
pap, köztük Illés Ferencz kanonok, Tauber Sándor 
theologiai tanár, Rattner Mihály pinkafői plébános, 
Fischer-Colbrie Ágost dr esztergomi kanonok, Kutrovíicz 
Ernő dr felszentelt püspök, Hahnekamp győri kanonok, 
Póda Endre prelátus, apátkanonok, Domnanovich Fe-
rencz kanonok. 

— Jubileumi ünnepség Kassán. A kassaegyház-
megyei növendékpapság f. évi november 4-én az inté-
zeti ének- és zenekar közreműködésével a püspöki 
papnevelő intézet földszinti nagytermében a katholikus 
Magyarország 900 éves fennállása alkalmából öröm-
ünnepélyt rendez. 

— Budapest összes vagyona. A főváros ingatlan 
vagyonát öt évről öt évre állapítják meg. A legutóbbi 
becsléskor az épületeket 66,266.600 forintra, a telkeket 
v. réteket: 69.845,200 forintra becsülték. Ez idén az 
összes ingatlanokat újra kell megbecsülni, hogy az uj 
értéket az idei zárószámadásban föl lehessen venni. Az 
uj becslés azon az alapon történik, hogy az épületek 
öt év óta 30 százalékkal, a telkek 20 százalékkal emel-
kedtek. — E szerint a főváros házainak értéke ma 
86,146,580 frtot, a telkek értéke 83,815,440 fr tot kép-
visel. Az u j számadás most koronákkal történik, a 
mely alapon a főváros ingatlan vagyona 336,924,040 
koronára rug. Ezenkívül 45,485.602 korona értékű 
ingósága van. Az összes vagyona tehát 385,400.643 
korona, a melyet 121,589.583 korona adósság terhel. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1900. 

Perc/e 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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Pécs: 
és Köz-

B e s z é d , 
m e l y e t 

dr S a m a s s a J ó z s e f 
egri érsek, 

az e g r i e g y h á z m e g y e i p a p n y u g d i j i n t é z e t 1900. é v i októ-
ber h ó S5-én tartott k ö z g y ű l é s é n , 

P a p s á g á h o z 
in téze t t . 

(Vége.) 

Azon kifejezhetlen idegenkedés, melyet az 
egyház gerjeszt, egyike azon névtelen betegsé-
geknek, melyek az orvos tudományát megszé-
gyenítik, mivel sem okait nem lehet, sem ter-
mészetét kiismerni. 

Es csakugyan, ha nem a felszint, de az alapot, 
nem a dolgok külsejét, de azok valóságát; nem 
a pazar kézzel szórt vakító ígéreteket, de a 
tényeket tekint jük és megfigyeljük: ma is reá 
alkalmazhatók a római zsidók vénjeinek Pál 
apostolhoz, első római fogságakor intézet t ama 
nagy jelentőségű szavaik : rogamus a te audire, 
quae sentis : nam de secta hac notum est nobis, quia 
ubique ei contradicitur. — Azonban kivánjuk tőled 
hallani, minő véleményben vagy ; mert tudva van 
előttünk, hogy e vallásnak mindenütt ellene mon-
danak. 

S valóban nem tagadhatni , hogy helyzete 
igen hasonlít a két szikla közé szorult hajósokéi-
hoz. I t t szánakoznak raj ta , amot t vádolják őt, 

sőt fenyegetik ; egyik leczkét t a r t neki, mig 
mások az u t a t mutogat ják , melyet követnie kel-
le t t volna. Fiatal utasok sem hiányoznak, kik 
először vannak tengeren s készek volnának a 
hajóvezetők tengerbe vetését tanácsolni, hogy 
magok vehessék át a kormányt s megmenthes-
senek bennünket a hajótöréstől. 

Sajátszerű, de nem uj látvány. Mindenütt 
felujul, a hol az egyházat pusztán emberi műnek 
ós nem isteni intézménynek tekintik. Mindazok 
az egyház felett i gondoskodással megbízott ügy-
védeknek hiszik magukat . Az egyház tanai t érdeklő 
kérdéseket szenvedélyes vitatkozásaikba belevonva, 
mindent kezdeményeznek, minden felett követe-
telődző önhittséggel döntenek, ők szabják meg 
a követendő utat , ők határozzák meg mit kell 
vagy nem kell tenni és véleményöket törvény 
gyanánt kürtölik. Minden illetékesség és készült-
ség nélkül, a vallásos tanok birájává téve mago-
kat, dölyfös elbizakodással fejtegetik az egyház 
dogmáit, jogait, fegyelmét, szervezetét. 

Azonban, e fejtegetésekben, nehogy meg-
téveszszenek, vagy csalódásba ejtsenek, nyomozni 
kell, miként vegyül az érdek az elvont elméle-
tekbe, a szenvedély a tudományos nézetekbe; 
nyomozni kell az egyéni felfogás tulságaiból eredő 
ellenmondásaikat ós a felszínre hozott újí tásokat, 
melyeket csak pil lanatra támaszt bizonyos elmék 
türelmetlensége, kik előtt mindaz, ami tovább 

35 
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tar t egy napnál, tűrhetetlen s kik csak előre 
kapkodva élhetnek. Gyűlöletes szinben látnak 
mindent, amit változtatni akarnak, és nem tudván 
helyesen Ítélni meg a multat, megvetéssel for-
dulnak el tőle. Midőn ekként mindent megoldani 
akarnak, mindent összezavarnak. 

Emellett fölélesztik és szitják a perpatvar 
tüzét és gyermekes zajt ütnek oly kérdéseknél, 
melyeknek sem erkölcsi okait, sem védő erejét 
felfogni nem képesek; s ekként a viszály és 
gyűlölködés magvait oktalanul elhintvén, meg-
gyengítik azon egység szellemét, melyben a nem-
zet ereje áll. 

Hogy pedig véleményüknek súlyt adjanak s 
terveiknek hitelt szerezzenek, tisztelt neveket és 
tekintélyeket minden alkalommal kétes világí-
tásba állítanak; majd tulajdonítván nekik oly 
kijelentéseket, melyeket nem tettek, majd pedig 
állításaik valódi értelmét meghamisítván azáltal, 
hogy azokat elszakasztottan a folytatott beszél-
getés egyéb magyarázó vagy módosító részletei-
től, összekuszálva idézik. Végre, ha czéljaik ugy 
kivánják, a közvélemény előtt bevádolják mind-
azokat, akik velők egyet nem értenek, nevetsé-
gessé ós gyűlöltté téve azok véleményeit és érzel-
meit, az erkölcsi erőszak egy nemét gyakorolják. 

Az emberi vitatkozások beláthatlan mezején 
mérhetlen anyagot nyújt a világ maga, bámulatos 
tartalmával, a mely egészen betölti az észnek 
természetszerű körét. Azonban Krisztus egyháza 
a túlvilágnak tulajdona, istenileg a lapí t ta tot t s 
pedig egyszer mindenkorra s mindenki számára, 
melyet megváltoztatni vagy "újra építeni nem 
lehet. 0 az emberi intézmények romboló moz-
galmai fölé helyezve, nem sodortathatik el az 
átmenő felforgatások által. 

Az evangelium, azon charta, mely őt kor-
mányozza, egyenesen Isten által nyilatkoztatta-
t o k ki, s az 0 szava rendíthetlen, mint maga az 
örökkévalóság. A tekintély, mely annak kormá-
nyát vezeti, isteni szerzője által határoztatot t 
meg. E kormányzatnak elvében tehát minden 
isteni s azért csak azoknak van joguk beleavat-
kozni, kik arra nézve fölülről küldetést kaptak 
s e végre eltörölhetlen jelleggel ruháztattak fel, 
melyet a világ nem adhat nekik. Ezeknek joga 
és állásukhoz fűzött hatalmuk, hogy bírák legye-
nek az egyház tanaira vonatkozó ügyekben. Oly 
régi jog ez, mint maga a vallás, oly isteni, mint 
a püspökség intézete, oly változhatlan, mint 

Krisztus szava. Ez tehát egyike azon oszlop-
igazságoknak, melyeket nem lehet megtámadni 
az egyház épületének megrendítése nélkül ennek 
legszilárdabb alapjaiban. 

És az egyház ez alkotmányával, nemzeteket 
átkaroló hatalmával fenn fog állani mind-
addig, mig csak lesz egy lélek, melyet meg kell 
nyerni Krisztusnak. S nem akármikép álland 
fenn, de Krisztustól nyert szervezete örök ép-
ségével. 

Ha az egyház évkönyveiben némi figyelem-
mel lapozgatunk, csakhamar arról győződünk 
meg, hogy az egyház szorongatott létének s küz-
delmes állapotának legfőképpeni oka a külvilág-
hoz! viszonyában van; ez azon békó, mely őt 
századokra vonuló vándorlásában minduntalan 
megakasztja, ez azon oldal, melyről az egyház 
állandóan fenyegettetik, s már ezerszer elveszett 
volna azon segély nélkül, mely számára isteni 
szerzője által az idők végéig biztosí t tatott : et 
ego lobiscum sum usque ad consummationem saeculi. 

Az egyház isteni intézmény, melynek ha-
tára az örökkévalóságban fekszik ugyan, de földi 
átzarándoklásában társaságokkal találkozik, me-
lyek időben keletkeztek és idővel eltűnnek. Nem 
e világról való ő ugyan, de e világban van. Van-
nak neki is, mint az időben élőnek világi érde-
kei. Tekintsük csak külszerkezetét. A föld, melyen 
vándorol, a kenyér, mely őt táplálj a, a levegő, 
melyet beszí, a kövek, melyekből templomait 
épiti, az oltár, melyre az Isten naponta leszáll, 
szóval egész külső létele az ideig tar tó világ 
törvényeivel szorosan össze van kapcsolva. Azon-
felül az egyház, mig az utolsó Ítélet órája nem 
ütött , szorosan lesz csatolva e világ eseményei-
hez. A nagy kérdések tehát, melyek a társada-
lom sorsát határozzák el, az egyházra nézve nem 
lehetnek közömbösek. Krisztus jegyese nem vet-
kezik ki isteni tulajdonaiból, midőn a kellő kor-
látok között, azon feltételekre fordítja figyelmét, 
melyek a társadalmi rend állandóságát biztosít-
hatják, melynek rendeltetéséhez saját rendeltetése 
is kötve van. Következőleg az egyház egy lépést 
sem tehet a földön a nélkül, hogy a Caesarral, 
vagyis a világi hatalommal ne találkozzék. Ez 
pedig vagy mint ellenség, vagy mint barát áll 
vele szemben, mert közömbös soláig nem marad-
hat. Palástja redőiben békét rejt vagy háborút. 

Az egyház nem ijed meg az ellene támasz-
to t t háborútól. A harczok közepett növekedvén, 
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érzi erejének t i tká t s ellenségei gyengeségét. Ő 
belső erejét a külviharok közt leli s dicsőségé-
nek megujulását a megaláztatások és szegénység 
közt. A rabláncz az egyháznak játszó szere volt 
már bölcsőjében. Az első levegő, a melyet szí-
vott, a börtönök levegője volt. Az üldözések 
tüzében edződött, a szenvedések kínjai közt erős-
bödött, s az, ami elleneinek számitása- és vágyá-
ban Istennek művét megsemmisiteni látszik, 
éppen az növeli erejét és teszi győzhetlenné, 
tudja ő, miként győzelméhez mi sem kívántatik, 
mint hogy halni tudjon ; sanguis martyrum, semen 
christianorum. Az Ur szántóföldjét mindig csak 
gazdagabb vetés ékesiti, midőn az egyenkint el-
hullott magvak megsokasodva kelnek ki. 

Bármily hatalmasok legyenek is tehát az 
ellene fölkelt népek és fejedelmek, mit sem 
aggódik. Országok omlanak romokba, népek pusz-
tulnak el, alkotmányaikat, mintegy gunyjátékot 
űzve, felforgatják a nemzetek, és mindeme vál-
ságok, e romok közepett örökszilárd sziklára 
épitve megingathatatlanul emelkedik ki az egy-
ház. Et portae inferi non praevalebunt adversus 
earn. 19 század óta állandóan biztosítva van 
a bosszuállásról és a diadalról, az ő bosszúállása; 
imádkozni ellenségeiért, diadala : őket túlélői. 

De az egyház nem keresi a harczot. 
Ő a hatalommal szemben csak a béke olaj-

ágával kezében jelenik meg. E béke feltételeit 
pedig nem ő, hanem Krisztus urunk maga hatá-
rozta meg evangéliumában; adjátok meg a csá-
szárnak ami a császáré s Istennek, ami az Istené. 
Azonban bármennyire álljon is érdekében a béke, 
azt ő szabadságának váltságául soha sem fogad-
hat ja el. Mert a politikai élet gyors fordulatai 
s a társadalmi felfordulások közepett nem keres 
egyebet, mint Krisztus ügyét s munkássága czél-
jául csak a népek örök üdvét tűzte ki. Az egy-
ház a hatalomtól tehát csak egyet kér : a szabad-
ságot, melyről lemondania nem szabad. E szabad-
ságot ő isteni szerzőjétől nyerte eme szavakban: 
amint Engem küldött az Atya, én is küldelek ti-
teket. — S azért ő azt nem mint kedvezést 
vagy kegyelmet fogadja el, de mint jogot kö-
veteli. 

E szabadságot követelve pedig távol van 
tőlünk még látszata is olynemű határsértésnek,, 
mely az állam jogi függetlenségét bármikép is 
ér inthetné; távol, hogy épen most, midőn az 
állam tekintélyének megszilárdítása mindany-

nyiunk szent kötelessége, midőn a társadalom 
alaposzlopait annyi támadás rengeti, távol, bogy 
ezek megingatására gondolhatnánk. 

A religio az emberi társadalmak élete, vele 
jár a békesség, a szivek egyetértése, az igazi 
szabadság, az emberi méltóság, a gyengék szere-
tete és védelme, az odaadás, az áldozat szelleme, 
minden nyomor enyhítése, a törvényekben az 
igazság, a hatalmakban a jogosság, a polgárok-
ban a tekintély tisztelete. Ellenben nélküle az 
önzés, a szenvedélyek tüze, az élvezetek szomja, 
gyűlölet az alárendeltekben, polgári egyenetlen-
ségek s a testvérölő háború uralkodván, meg-
szűnik az emberek közt minden kapcsolat, minden 
tisztelet, minden lehetséges rend, maga a társa-
dalom. Ilykép a vallás a társadalom legfőbb 
köteléke és alapja, és belőle megszámlálhatlan 
jótétemények származnak a népekre. 

Már pedig az egyház a vallásilag alakult 
társadalom; maga az isteni religio gyakorlatban. 
Veszítse el tehát az egyház szabadon gyakorol-
ható hatalmát, s a religio hatása azonnal meg-
csökken. Megszilárdítani az egyházat szabad ren-
delkezési jogában annyi, mint a religionak egész 
erejét visszaadni s ugyanazon időben a társadalom 
megszilárdításán is dolgozni. 

Az egyház függetlenségének egyik főfeltétele 
és kelléke abban áll, miszerint önkörében s ren-
deltetésére nézve csak saját elöljárói által s saját 
törvényei szerint kormányoztassék. 

Szabadnak kell t ehá t lenni a tani tás terén. 
Szabadnak kell lenni törvényhozói hatalma gya-
korlásában. Szabadnak azon jogkörben is, mely 
őt a cultus, a közoktatás ós jótékony czélokra 
szánt intézetek és alapítványokra vonatkozó őrkö-
dés és kezelésben a törvényszabta legfelsőbb 
királyi felügyelet mellett megilleti, melyeknek 
elvitázhatlanul csak őt illető sajátságában az 
állammal soha sem osztozhatik. 

Ámde az egyház midőn szabadságot kér, 
nemcsak hogy tetszéssel és támogatással nem 
találkozik, de ellene irányul minden erőlködés, 
féltékenység s fenekedós, sőt egyesek részéről az 
önzésnek oly fokú fanatizmusa, mely az egyház-
ban társadalmi veszélyt lát, a mi annyit jelent, 
hogy az egyház s annak hű követői földönfutókká 
nyilváníttatnak s csak az hiányzik, aki az Ítéletet 
végrehajtsa. Félnek tőle. 

A polgári hatalom az egyházban, ha nem is 
ellenségét, de oly vetélytársat képzelvén, ki magát 
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iránta, nem alattvaló, hanem coordinált s egyen-
jogú, eredetére nézve pedig még régibb datumu 
hatalomnak is hiszi, s ki ha féken nem tartatik, 
minden pillanatban képes leend középkori igé-
nyeihez folyamodva, őt ezek árjával elsodorni; 
irányában szüntelen résen áll s nyugtalanító 
sejtelmeitől gyötörtetve, mindennemű óvszerekkel 
körülveszi magát. 

Azt hiszem, hogy azok, kik ma az általános 
szellemi műveltségnek elért foka, a jelenlegi 
tudományos intézetek, a politikai intézmények, 
a társadalmi berendezések, a napi sajtó roppant 
kiterjedése mellett az egyház középkori állítólagos 
túlkapásainak bekövetkezhető esetétől félnek: 
vagy saját agyrémeiktől rettegnek, vagy csak 
tettetik magokat, hogy színlelt rettegésükkel 
másokat fellázítsanak, vagy igen elfogult keblű, 
vagy épen abderitai együgyűségű emberek. 

Azon politikusok pedig, kik az egyházat 
hivatásszerű szabad tevékenységébenmegzsibbasztó 
állami intézkedéseket a hatalomra nézve élet-
kérdésnek, a társadalomra nézve lelkiismereti 
szabadságnak s valóságos haladásnak ta r tva ; azok 
további föntartásának törvényességét a régi jogra 
s azon nyugvó gyakorlatra hivatkozással bebizo-
nyítani igyekszenek, nézetem szerint tévednek. 
Mert a régi jog, mely a király vallásos hitén és 
az uralkodó vallás egyházának concessióin alapul, 
már nem illetheti azon kormányokat, melyeknek 
elvök minden uralkodó vallás tagadása, közöny 
a hit dolgában és minden vallásnak törvény előtti 
egyenlősége. Ezt követelik a józan ész, a logika, 
az igazság érzete, szóval a jog összes eszméi. 

Hiába akarják tehát oly időkben divott 
tanok és eljárások emlékezetét felébreszteni, 
amely idők nincsenek többé. Ez annyi lenne, 
mint mindent össze-vissza zavarni, annyi lenne, 
mint félreismerni a nagy változásokat, melyeken 
az ország keresztül ment. Ha az alap felforgat-
tatott , ha az intézmények elvesztek, ha az állam 
vezérelvei módosultak, nem lehet jogosan és 
méltányosan feléleszteni oly szokásokat és véle-
ményeket, melyek a dolgok eltörült rendjében 
keletkeztek és fejlődtek ki. 

Ki méri meg a nagy távolságot, mely minket 
ez időktől s azok erkölcseitől elválaszt ? Ki nem 
érti meg, hogy oly országban, hol minden hit, 
minden szertartás egyenlően meg van engedve, 
fizetve, védve az állam törvényei által, az egy-
háznak függetlenségét minél szigorúbban kell tisz-
teletben tartani ? 

Az utóbbi idők nagyon is termékenyek vol-
tak szigorú oktatásban a kormányok számára. 
Ha a józan észnek, ha a tapasztalásnak van 
valami hatalma a földön, a kormányoknak bele 
kell már fáradni oly szabálytalan hatalom köve-
telésébe a magok részére, a melyet ugy is lehe-

, tetlen akkép föltartani, amint ők vélik. 
A jövő Isten kezében van, de Isten nem 

t a r t j a fel azt kizárólag magának, az embertől is 
függ az bizonyos részében. Hogy a jövő szemeink 
előtt beleplezve legyen, azt a Gondviselés örök 
oeconomiája kívánja. Ezen bizonytalanság több-
nyire a népek életének leghasznosabb eleme. Ha 
ugyanis végzetük végszavát nem tudják, annál inkáb 
érzik az isteni segélynek szükségét. E végszót az 
egyhez sem tudja. Annyit mégis tud és el is 
mond, hogy az emberi társadalom csak hit és 
szeretet által menthető meg, az Istentől eredt 
és Istenben gyökeredző felebaráti szeretet által, 
mely leleményesebb a hidegen számító profán 
philosophiánál, termékenyebb a megtelt állam-
pénztáraknál és tevékenyebb a fennhangu s gyak-
ran kétértelmű philantropiánál. S azok, kik ez 
uton legtöbbet teendnek, azok lesznek a hazá-
nak megmentői, a jövő kor emberei. Videte, ut 
per hona opera certam vestram electionem et voca-
tionem faciatis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 28. Főpásztori levél Boltizár József 

érseki helynök ur püspöki jubileuma alkalmából. — 
0 eminencziája Vaszary Kolos bibornok hgprimás 

és esztergomi érsek ur Boltizár József érseki vikárius 
urnák püspöki jubileuma alkalmából a következő rend-
kívül meleghangú levélben gratulált az egyház nyelvén, 
melyből azt magyarra lefordítva adjuk : 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök, 
Általános Érseki Helynök Úr ! 

Püspöki méltóságának negyedszázados évfordulója, 
amelyet f. hó 24-én fog ünnepelni, igen örvendetes és 
kellemes alkalmat nyúj t nekem nemcsak legjobb, szivem 
mélyéből előtörő üdvkivánataim nyilvánítására, hanem 
legnagyobb köszönetem tolmácsolására azokért a nagy-
becsű szolgálatokért, melyeket ugy a püspöki tényke-
dések végzése, mint a helytartói ügyek intézése körül 
mindenkor a legnagyobb készséggel méltóztatott telje-

I siteni. 
Hosszú, áldásteljes működése által szerzett kitűnő 

érdemei aranybetükkel lesznek bevésve a főegyházmegye 
évkönyveinek lapjaira és azokat sem elhomályosítani, 
sem a feledésnek átadni nem lesz lehetséges soha ! Meg 
fognak ezekre nézve a régi költő amaz ismeretes szavai 

; valósulni : „Tiszteleted, neved, dicsőséged mindenha 
I megmarad." 
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Állandóan megemlékezvén magam is Méltóságod , 
n a g y szolgálatairól, forróan kivánom, hogy amint az 
Ur a papi méltóság legmagasabb polczára emelte, akként 
tartsa meg e földi élet legszélsőbb határáig testi-lelki 
épségben és viruló erőben. 

Ez őszinte üdvkivánataim és köszönetem meg-
újítása mellett, változatlan nagyrabecsüléssel és jóindu-
la t ta l maradok 

Budapest, 1900. október 22. 
Kolos, 

bibornok, herczegprimás. 

Eger. Érseki nyilatkozat a tanítókhoz a tanítókról. — 
Az egri egyházmegye római katholikus tanítóinak 

fgyesülete f. hó 25-én gyűlt egybe ez idei rendes évi 
közgyűlésére Egerben. Ez a közgyűlés a magyar keresz-
ténység kilenczszáz éves jubileumának esztendejére esett 
s ez a jubileum adta meg tanácskozásának keretét. A 
közgyűlés végeztével a tanítóság testületileg tisztelgett 
Samassa József érsekurnái, a ki nagyszabású beszédben 
válaszolt Katinszky Gyula kanonok üdvözletére. Az érsek 
beszéde elején megemlékezett a tanitók egyesületének 
nemes hivatásáról, aztán pedig rámutatott a magyar ke-
reszténység jubileumi évére. Majd pedig igy folytatta : 

Nagy az a czél, mely felé kell törekvő munkássá-
gukat irányítani, tudniillik, a hazának hasznos polgárokat, 
az egyháznak pedig hű fiakat nevelni. Higyjék el nekem, 
hogy a haza nagysága nem attól függ, hogy mentől több 
nagy férfia legyen, hanem hogy mindenki ott, a hol van, 
kötelességét teljesítse. Mi haszna a hadvezér lángelméjé-
nek, ha serege kötelességéhez hűtlen? Mi haszna az or-
szágnak, ha számos nagy férfia van is, de a többi polgá-
rok nem rójják le a haza iránti tartozásukat. Nagy 
igazság az, hogy minden ember megbecsülhetetlen ott, a 
hol van, csak kötelességét teljesítse. Önök állása nemes, 
fenséges, magasztos ! Ez állásuknak, földi létüknek szi-
gorú állapotát ismerem. Magam is ezen a téren működ-
tem. Tudom, mi az, mást oktatni. És még inkább tudom, 
mi az, apró gyermekeket nevelni. Mert az oktatásnak 
több fokozata lévén, nem a legnagyobb fok a legnehe-
zebb, a legalsóbb az. Ide kívántatik a legnagyobb türelem 
és önmegtagadás. Ezt a munkát oly nagynak és nehéznek 
tartom, hogy én a földön nem ismerek oly nagyot és 
értékeset, oly kívánatosat, a mely ezt a fáradságot képes 
volna csak megközelítőleg is értékelni. Hírnevet, ragyo-
gást, kincseket nem nyernek jutalmul. Ez az osztály csak 
fáradozik az emberekért és bérét az Istentől várja, de 
azért mégsem szabad sorsuk fölött vállat vonva napi-
rendre térni. A kiknek magasztos czélokat kell elérniök, 
azoknak hóna alá kell nyúlni. Állásuk szigorú voltát 
ismerem és a nagy czél miatt, mely önöknek ki van 
tűzve, mindig iparkodtam sorsukon segíteni. Ugy mint 
eddig, ezután is, ha Isten életemnek kedvez, (éljenzés) 
gondjaim között legelső sorban önök fognak állani. Az 
Ur áldása legyen rajtuk ! 

Pécs. Emlékezés a jubileumi ünnepségekről. — (Fő-
pásztori szózat.) 

Az üdvözítő Isten-Embernek, Krisztus Urunknak 
földi helytartója, szentséges atyánk, XIII. Leo pápa, a 
századfordulás alkalmából felemelte világra szóló szavát, 

hogy a pásztorok és hivek a szent év „kedves idejében, 
az üdvösség eme napjaiban" a mindennapiság nehéz bi-
lincseiből kibontakozva és az örökbecsüekre vetve mé-
lyebb tekintetet, oda nézzenek a századok halhatatlan 
Királyára; oda emeljék szomjas szivüketa hit elkezdőjére 
és be végzőjére; odafordítsák vágyó lelküket a boldogság 
szerzőjére: Jézus Krisztusra. 

És a pásztorok és hivek, innen az Óceánon és tu), 
megértették a legfő pásztornak és atyának buzdító szó-
zatát, és vetélkedéssel mondtak és mondanak hálát min-
den fajok és nyelvek azokért az áldásokért, azokért a 
kegyelmekért, melyekkel az „irgalmasság atyja és minden 
vigasztalásnak Istene" szentséges Fiáért és általa 19 szá-
zadon keresztül elhalmozta az emberiséget. 

Nekünk Krisztusban szeretetteim, külön is fontos 
okaink vannak, hogy a keresztény népek vetélkedésében, 
a Jézus Krisztus iránt tanúsított imádó hódolatadásban 
elsők legyünk, hogy mindeneknél hangosabban áldjuk 
jóságát és semmiképpen el ne hallgassuk irántunk való 
jóvoltának dicséretét. 

Mert mig a keresztényse'g szent egységében az egye-
temes, a nemzetekre kiöntött égi kegyelmekért adunk 
hálát, — addig mi itt, ez édes hazai földön, még külön 
Árpád vérének, önnemzetünknek megszenteléseért, az üd-
vözítő szent hitnek ingyen való adományáért, az apostoli 
királyságban nyert megbecsülhetetlen nagy kincsekért, 
haza és nemzetfentartó szent koronánkért és alkotmá-
nyunkért, és a mik kilenczszázados multunkra mindezek-
ből fakadtak és kiáradtak — mindazokért a jókért mon-
dunk köszönetet s dicsérjük Jézusunk könyörületes Szivét. 

Ezen indokokból folyólag a nmélt. magyar püspöki 
kar készségesen rendezett országszerte hálaadó ünnepsé-
geket, melyeken a hivők ezrei meg ezrei, leginkább az 
írás által beczézett kicsinyekből, mondtak Istennek buzgó 
köszönetet keresztény voltunkért és magyarságukért. Ex 
ore infantium perfecisti laudem. 

Mondott ünnepségek közül fényre és országos jelen-
tőségre különösen kiemelkedtek a Nagyboldogasszony 
napján, augusztus 15-én Esztergomban, és első apostoli 
királyunk, szent István ünnepén, augusztus 20 án Buda-
várában megtartott ünnepélyességek, mint a melyeken 
urunk és apostoli királyunk ő felségének legmagasabb 
személye is képviselve volt, s a melyeken az ország hiva-
talos nagyjai mellett tengerként hullámzott a hivők gyü-
lekezete. 

Isten szent kegyelméből résztvettem ugy ezen or-
szágos ünnepségeken, mint a kettő között épületesen 
lefolyt jubiláris kath. nagygyűlésen, és az eucharistikus 
kongresszus által a legméltóságosabb Oltáriszentségnek 
rendezett hódolati körmeneten. A katholikus hitéletnek 
magasztos megnyilatkozása volt ez utóbbi kiváltképen, 
melyhez foghatót alig látott szép fővárosunk. 

De midőn ezen országos jubiláris ünnepségekről 
megemlékezem, — ugyanekkor nem hallgathatom el, a 
mi itthon, egyházmegyémben, névszerint székvárosomban 
történt. 

Ugyanis miként mult évi XIX. számú körlevelemben 
kilátásba helyeztem, szent Péter és Pál, apostolfejedel-
meknek, az egyházmegye és a székesegyház védőszentjei-



300 RELIGIO. 
nek ünnepén, junius 29-én itt Pécsett, majd szeptember 
8-án Kisasszony napján Mária Gyüdön mutattuk be alá-
zatos hódolásunbat Istennek, kinek kezében van ugy az 
egyesek, mint a nemzetek sorsa, és aki végtelen irgalmá-
ból, Nagyasszonyunk, égi Pátrónánk közbenjárására szent-
egyházunkat és édes hazánkat kilenczszázad viszontagságai 
között fenntartotta és áldotta. 

Tudom és örvendező lélekkel említem fel, hogy 
szeretett lelkésztársaim és hiveim mindkét ünnepélyt nagy 
számukkal és példás ájtatosságuk által megszentelték és 
nemcsak ők vettek lelki haszonnal részt, de azok számára 
is emlékezetessé tették ünnepünket, kik megjelenni nem 
tudtak vagy röstelkedtek. 

Hogy közelebbről szóvá tegyem : a pécsi juniusi 
ünnepély fényes megvallása volt a Jézus Krisztusban való 
hitünknek, ki áldott Isten mindörökké, ki érettünk való 
szeretetből emberré lett, hogy bennünket megváltson és 
üdvözítsen ; mert hiszen „ugy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött fiát adá, hogy mindaz, aki benne hiszen, el ne ; 
vesszen, hanem hogy örök élete legyen." Ennek az isteni 
szeretetnek ezt áldottuk, hódoltunk, ezt dicsőitettük világi és i 
egyházi hatóságok, papok és hivek, a mely isteni szeretet ! 
kilenczszáz évvel ezelőtt népünkre is kilövelte átalakító, 
megnemesítő melegét s azóta kilenczszáz esztendőn ke-
resztül fejlesztette, ápolta és növelte mindazt, mi fajunk-
ban nemes és tiszteletre méltó. „Áldott legyen az Isten 
és a mi urunk Jézus Krisztus Atyja, ki megáldott min-
ket minden lelki áldással, mennyei adományokkal Krisztus 
által, . . . hogy szentek legyünk és feddhetetlenek az ő 
szine előtt a szeretet által." Sz. Pál az Eph. I. 3—4. 

(Folytatjuk.) 

Köln, okt. 20. A kath. munkásnepet szervező német 
püspöki kar, — 

A „gyakorlati társadalmi tanfolyam", melyet az 
egész birodalomra kiterjedő „Népegylet" (Volksverein) ' 
szervezett, ezidén itt Kölnben folyik le. A „Religio" 
olvasó közönsége bizonyára tudja, hogy ez a hatalmas 
„Népegylet" volt utolsó s úgyszólván — tekintve a 
jövőt — legnagyobb alkotása a boldogult istenfélő láng-
eszű Windhorstnak. Népszavazatra alapított demokratikus 
társadalomban a népet magára hagyni és elhanyagolni a 
legnagyobb hiba, mit vezető férfiak az állami életben 
elkövethetnek ; ellenben szervezni a népet gazdasági és 
erkölcsi nagy tényezővé a politikai és vallási önfentar-
tásnak, minden nemzet életében a legelső sorban teljesí-
tendő kötelességek egyike. A nép hatalmi szervezését 
bámulatosan értik s úgyszólván páratlanul tudják gyako-
rolni a német katholikus egyházi és világi vezető férfiak. 

Mi az a „gyakorlati tanfolyam ?" 
Alakjára nézve valóságos országos vándorgyűlés, 

tartalmára nézve valóságos népies tudomány-egyetem a 
társadalmi élet ismertetése számára. A „Volksverein" 
vezetősége megállapítja, hogy például ősszel, tavasszal 
hol lesz a „társadalomtudományi tanfolyam" s kik fognak 
előadásokat tartani. Erre a vidék egyházi és világi kath. 
intelligencziája megjelenik maga is tömegesen, hogy tájé-
kozottságot szerezzen a társadalmi kérdés megoldásában s 
magával hozza tanulni a nép ezreit. Mert az ily 5—6000-
nyi hallgatóság előtt tartott társadalomtudományi fejtege-

tések az ismeretek népszerűsítésének remek alkotásai szoktak 
lenni. Az ily gyűléseknek hatása alatt a német katholi-
kus nép és társadalom a világ legtájékozottabb népévé 
és társadalmává válik Európának a társadalmi kérdések-
ben s egyúttal a politikai élet számára szétszakitha-
tatlan, legyőzhetetlen falánkszszá csoportosul össze az 
egész német birodalom terén, az Alpesektől a Nordseeig, 
a Rajnától fel az orosz határig. Nincs oly egygondolatu, 
egyérzésü és egységes cselekvésü nép, mint Németország 
kath. népe. S valóban ez minden nép életében a fődolog, 
ha boldogulni akar. 

S különös jótékony működése az isteni Gondviselés-
nek az, hogy a német püspöki kar maga is mindig arra 
a térre összpontositja egyesitett, együttes tevékenységét, 
a mely tér a közügyek fejlődése szerint Isten által is 
arra van kijelölve, hogy a katholikusok minden erejökkel 
reá vessék magukat s legyőzhetetlen országos tényezővé 
izmosodjanak rajta, tájékozottság s milliók egyesített 
lelki ereje által. Minden esztendőben összeül a német püs-
pöki kar legalább egyszer szent Bonifácz, a németek fő-
apostolának sírjánál Fuldában s imájok csendjéből min-
den esztendőben magasan kiemelkedik egy-egy hatalmas 
tájékozható és szervező szózat. Ezidei közös fuldai pász-
torlevelük egészen a munkás-egyesületeknek van szentelve. 
Mindig egy tárgyat dolgoznak fel ; de azt aztán feldolgoz-
zák egész nemzedékekre kiható erővel és teljességgel. 
A katholikus munkás-egyesületnek Németországban jelen-
leg 180,000 tagja van. Ezidőszerint ezt az országos katho-
likus szervezetet veszedelem fenyegeti. A socialisták, lát-
ván, hogy istentelen és bomlasztó tanaikat nem képesek 
a rajnavidéki és westfáliai munkásnép körébe becsem-
pészni, mert a kath. munkásegyesületek élén a papság 
ébren áll és rendíthetetlen szilárdsággal védi a nép ősi 
hitét és vallását, elhatározták, hogy a papság befolyását 
aláássák. Eszközül azt eszelték ki, hogy u. n. neutrális, 
felekezetlen vagyis hitközönyös munkásvédő szervezeteket 
állítanak fel, melyekből minden vallási befolyás elvből 
ki legyen záiva. Némely kath. munkáskör vezetősége 
ráment a lépre; de csakhamar észre tértek, mert kényte-
lenek voltak belátni, hogy az egész hirhedt „semlegesség" 
csak lepel, mely alatt a socialisták terjeszkedni akarnak 
s a papságot a munkásnép köréből kiszorítani szeretnék, 
azt vetve fel mindenfelé jelszó gyanánt: „maradjanak 
a munkások mindenütt magukban," értsd, a „klerikális 
befolyásoktól" menten. A német püspöki kar sasszeme 
észrevette a veszedelmet s legújabb együttes főpásztori 
körlevelében kimondja elkerülhetetlen szükségességét annak, 
hogy „minden munkás-egyesülés és szervezkedés kivétel 
nélkül vallásos alapon történjék." Mert a társadalmi 
kérdés keresztény megoldásán kivül nincs egyéb, mint 
gyűlölködés és végzetes veszekedés a társadalom külön-
féle osztályai között. Szigorúan kell tehát a „Rerum 
novarum" kezdetű pápai encyklika utasításaihoz ragasz-
kodni, a népet óvni kell minden társulástól, melyből 
Krisztus és az ő egyháza elvből ki van zárva vagy csak 
ravaszul ideiglenes megtürés tárgya. 

A német püspöki kar nem elégszik meg azonban 
azzal, hogy kimondja, mit kell tenni; kifejti egyúttal azt 
is, hogyan kell tenni a dolgot. A munkásegyesület nem 
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olyan, mint az ájtatosság gyakorlása végett alakult társu-
latok. A munkásegyesületekben főleg tenni és dolgozni — 
vagyis foglalkozni kell a munkásnép minden ügyes-bajos dol-
gával. Egészség, munkabér, lakás, élelmezés, biztosítás 
betegség és öregség esetére, az ezekre vonatkozó törvény-
hozás, az ezek iránt való szervezkedések és akcziók, — 
mindezek kell, hogy tárgyalva legyenek a munkásegye-
sületekben: azért a papság igyekezzék az ily egyesületek 
élére maga mellé megnyerni sok ügyvédet, orvost, szak-
embert és munkás-szónokot. Nagyobb munkás-centrumok-
ban a különféle munka-ágak csoportjait, hogy összeütkö-
zések lehetőleg távol tartassanak, külön szakosztályokban 
kell szervezui. Mindenekfelett pedig munkásvédő hivatalokat 
kell szervezni országszerte, hogy a katholikus munkások 
ezen a téren is felvegyék a küzdelmet a szocziálistákkal 
szemben. 

A német püspöki kar legújabb fuldai együttes 
főpásztoii levelének utasításai alapján a német katholi-
kus munkásnép vallásos alapon szervezve fog belemenni 
korunk nagy kérdésének, a társadalmi kérdésnek eldön-
tésébe. Ily alapon a siker elmaradhatatlan. 

KA Tfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KŐZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent-Imre-Egylet ünnepe. 

A magyar i f júság méltóképen fogja az idén véd-
szentjének, szent Imre herczegnek ünnepét megülni : 
november hó 4-én áldják meg a budapesti egyetemi 
i f júság Szent-Imre-Egylete u j zászlaját. 

Az ünnepély országos jellegűnek szerveztetik s 
iránta nagy az érdeklődés az egész ország kath. i f jú-
sága között. 

Erre vonatkozólag vet tük a következő sorokat : 
A Szent-Imre-Önképző-Egylet, a katholikus egyetemi 
i f júságnak eme egyre élénkbülő egyesülete november 
4-én nagyszabású ünnepre készül: valóra vált ja a 
Szent-Imre hófehér zászlaján az ideálját, s zászlószente-
léssel ünnepli a magyar kereszténység kilenczszázados 
évfordulóját. 

A zászlószentelést az egyetemi templomban, Vaszary 
Kolos hgprimás gyengélkedése folytán, Császka György 
kalocsai érsek fogja végezni. A zászló-anyai tisztséget 
Mailáth György néhai országbíró özvegye, az erdélyi 
püspök édes anyja vállalta el, ki azonban előhaladott 
kora miatt, a személyes jelenlétről lemondott s leg-
idősebb fiának, Mailáth György grófnak neje, Zichy 
Nándor gróf leánya fogja helyettesíteni. 

A zászlószentelést nyomban követő diszgyülést 
a katholikus kör dísztermében Vörös Béla egyesületi 
elnök beszéde fogja megnyitni, utána a budapesti 
növendékpapság kitűnő énekkara előadja az „Égből 
szállott virág" kezdetű régi magyar éneket Szt.-Imréről. 
Az ünnepély fénypont ja Apponyi Albert gróf beszéde 
lesz, mely elé mind az egyesület tagjai, mind a maga-
sabb katholikus körök feszült érdeklődéssel néznek. 

Majd Antal f y Mihály jogszigorló fogja elszavalni 
ünnepi ódáját, s azután Glattfelder Gyula dr a központi 

papnevelőintézet tanulmányi felügyelője, mint a Szent 
Imre-Önképző-Egyesület tiszteletbeli elnöke fogja a 
diszgyülést beszédével bezárni. Utána pedig fényes 
bankett lesz a Vigadóban. 

Az impozánsnak Ígérkező ünnepségre hivatalos az 
egész püspöki kar s a kath. közélet egyházi és világi 
összes notabilitásai, a vidéki jogakadémiák ifjúsága, 
kik valamennyien érthető érdeklődéssel készülnek 
részt venni a katholikus egyetemi polgárság fényes 
ünnepében. 

IRODALOM 
— Vörösmarty Mihály életrajza a nép számára / I l y 

czimü munka kerül ki pár nap múlva Bodnár Gáspár 
ismert népiró tollából. A királyköltő élete oly élénken, 
ugy a nép szája ize szerint van megírva, hogy a melyik 
földmives házban e könyvet elolvassák, Vörösmarty 
emléke folyton ott marad. A könyv ára 35 krajczár lesz. 
10 példány egyszerre való megrendelésénél 30 kr. Már 
most lehet megrendelni a szerzőnél. Szatmáron vagy a 
Magyar Földmivelő szerkesztőségében. 

— „Jézus legsz. Sziv« nagy képes népnaptára 
az 1901. évre." Ezt a czimet viseli az a csinos kivitelű, gaz-
dag tartalmú naptár, melyet az egyházmegyei könyv-
nyomda Szombathelyen a napokban közrebocsátott. Egy 
keretbe foglalható diszes szinnyomatu kép azt a jelenetet 
tünteti fel, mikor az isteni Üdvözítő isteni Szivét boldog 
Alacoque Margitnak kinyilatkoztatja. A szöveg között pedig 
45 igen jól sikerült aczélmetszetü képben gyönyörködhetünk. 
Változatos tartalma a következő: 1. Csillagászati rész 
naplójegyzetekkel. 2. A felséges uralkodó ház. 3. Kor- és 
egyházi számitás. 4. A szerkesztő üdvözlő szavai. 5. Jézus 
szent Szivéhez. Költemény. I r ta ; dr Tóth József. 6. Jézus 
szentséges Szive iránt való ájtatosságról. Irta : Tauber 
Sándor. 7. Róma négy főtemploma. Irta : dr Tóth József. 
8. A római katakombákról. I r t a : dr Tóth József. 9. A 
prágai kis Jézus tisztele. Irta : P. Soós István, karmelita 
rendű házfőnök. 10. Az isteni Sziv és 13-ik Leo pápa. 
11. Wilfinger József, kinai magyar hithirdető. I r t a : Illés 
Ferencz, szombathelyi kanonok. 12. A 19-ik század ne-
vezetesebb eseményei. Összeállította: Historicus. 13. A 
katholikus egyház egyetemes zsinatai. Összeállította: His-
toricus. 14. A vak ló. Elbeszélés. Irta : Kincs István. 
15. A párisi világkiállításról. I r t a : Peregrinus. 16. A 
transzváli és kinai háború. 17. Államfők az Európán kivül 
fekvő országokban. 18. Európa államai és tejedelme'. 19. 
Bélyeg-illeték. 20. Közjegyzői díjszabályzat. 21. Ügyvédi 
dijszabás. 22. Erczpénz összehasonlító táblázat. 23. Kamat-
számítási táblázat. 24 Adomatár, 25. Névnapok jegyzéke 
betűrendben. 26. Vásárok jegyzéke. 27. Hirdetések. 

A naptár ára a lehető legmérgékeltebb. Egy példány 
30 kr, azaz 60 fillér ! Kapható minden könyvkereskedésben 
és az egyházmegyei nyomdában Szombathelyen. Megvételre 
és terjesztésre legmelegebben ajánlhatjuk olvasóinknak ezt 
a szép és diszes tartalmú naptárt ! 

— A magyar nemzet történelme. Iskolai haszná-
latra. Ir ta Ujházy László. Budapest, 1900. 8-rét, 366 

, lap. Ara fűzve 2 korona 40 fillér, kötve 2 korona 80 
fillér. E munka középiskolák, képezdék s ezekkel egye-
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rangú intézetek számára készült. Az imént látot t csak 
napvilágot s máris hazánk legelőkelőbb katholikus ; 
iskoláiban használják. Köszönheti pedig ezt annak, j 
hogy pedagógiai szempontból a legfokozottabb igények- j 
nek is megfelel s e mellett jó tékonyan hat a katholikus 
i f jak szellemi fejlődésére, a katholikus öntudat és gon-
dolkozás kialakulására. Kiállítása páratlanul diszes. A 
szép, világos nyomású szöveget kilenczvenkét szebbnél-
szebb eredeti fametszet ta rk í t ja s az ára mégis olyan 
olcsó, hogy e tekintetben sincs hozzá fogható tan-
könyvünk. Akadhat talán valaki, a ki ter jedelmét túl-
ságosnak fogja találni, de meg vagyunk győződve, 
hogy a tanulók e könyvet csakhamar meg fogják 
szeretni s szivesebben tanulják, mint egy rövidebbet, 
mely száraz, melyből nem sugárzik feléje élet. Mert 
valósággal, Ujházy könyvének minden lapjáról eleven-
ség, megnyerő közvetetlenség árad az olvasó felé. 
Szerző mestere a könnyed, világos és érdekes előadás-
nak. Könyvét a legmelegebben ajánl juk. Megrendelhető 
a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában : Buda-
pest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. 

— Természetrajz a népiskolák felsőbb osztályai 
számára. I r ta Erii Heribert , Budapest , 1900. 8-rét, 80 
lap. Csak az imént je lent meg a Szent-Is tván-Társulat 
kiadásában a G-yőrffy János-féle Magyar nemzet tör-
ténete és a Mócsy László-féle Gazdaság ós kertészettan, 
külön fiuk és külön a leányok számára s ezekhez a 
kiválóan sikerült népiskolai tankönyvekhez most méltó 
társul sorakozik az Ert l Her iber t Természetra jza E 
könyvet meg kell ismerni s ha a katholikus tanitó-
világ megismerte, tud juk , hogy meg is szereti és szél-
tében használni fogja . A Szent-Is tván-Társulatnak 
ugyanis nem pusztán az volt a czélja, hogy vele nép-
iskolai tankönyv-kiadványainak számát szaporítsa. Az 
érdemes Társulat használni, szolgálni kivánt a katho-
likus tanügynek, jobb természetra jzot igyekezet t adni, 
mint az eddig közkeletűek. S Ert l Her iber t műve való-
ban haladást jelez ezen a téren. Az állatországot 46, 
a növényországot 20 és az ásványországot 10 oldalon 
keresztül ismerteti könnyed, világos, magyaros szöveg-
gel s a szöveg közé nyomott 60 igen szép ábrával. 
A keménykötésű könyv ára 48 fillér. Megrendelhető 
a Szent-István-Társulat könyvkiadóhivata lában: Buda-
pest, VIII. , Szentkirályi-utcza 28. szám. 

— Stilisztika és poétika felsőbb leányiskolák és 
tanitó-képzök számára. I r ta dr Kiss Ernő. Budapest , 
1900. 8-rét, 276 lap. E munkára nézve csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a Szent-István-Társulat pályázatán 
dijat nyert tankönyv. A ki tudja , hogy a Társulat mily 
szigorú a pályamunkálatokkal szemben, az a je len 
munka kitűnőségét illetőleg már eleve meg lehet nyu-
godva. Szerző főképen arra törekedett , hogy az anyag 
kellő csoportosítása mellett a szükséges tudnivalókat ! 

világosan és könnyen érthetően adja elő. Nem bonyo- i 
lódik tudományos fej tegetésekbe, de e helyett minden 
gondját az ismeretek szabatos közlése képezi. Mód-
szere abban áll, hogy rövid, világos szabályokat ád 
úgy, hogy a közben elhelyezett olvasmányokból a 

tanuló már anyagot gyű j the t azok megértésére s azok-
nak részint a megelőzőleg tanul tak ismétlésénél, ré-
szint a következő u j ismeretek szerzésénél hasznát 
veheti . Azt talán mondani sem kell, hogy az olvasmá-
nyok mindegyikét vallásos és hazafias szellem ha t j a 
át. — Szóval dr Kiss Ernő sti l isztikáját és poét ikájá t 
az e nemű tankönyvek között az első hely illeti meg. 
Ára fűzve 2 korona 40 fillér, kötve 2 korona 80 fillér. 
Megrendelhető a Szent-Is tván-Társulat könyvkiadó-
hivatalában : Budapest , VIH., Szentkirályi-utcza 28. sz. 

V E G Y E S E K . 
*** A pápa egészségéről a mult hét végén czél-

zatos hirek kerül tek forgalomba. Ezekkel szemben 
konstatálhatni , hogy ő szentsége egészsége magas ko-
rához képest ki tűnő. A visszaérkezett kalocsai zarán-
doklatban több százszoros élő t anu já t b i r juk . 

— A biboros hgprimás nevenapja alkalmából a 
t isztelgők fényes sora vonul t fel a budavári primási 
palotába most hé t főn reggel, ez ünnepet megelőzőleg. 
A tisztelgők sorát Hetyey Sámuel pécsi püspök úr nyi-
tot ta meg. A tisztelgők sorában volt a főváros főpol-
gármestere, a budapest i egyetem hi t tudományi karának 
e. i. dékánja, a központi papnevelő-intézet elüljárósága, 
a fővárosi papság stb. 

— Császka György érsek ur mult szombaton a 
fővárosból székhelyére utazott , hogy fogadja Bács-
megye és Zombor város 62 tagu küldöttségét , a me-
lyet Vojni ts főispán vezetet t a főpásztor elé, hogy őt 
50 évi papi jubi leuma alkalmából üdvözölje. Ő exja a 
fényes küldöt tség tiszteletére ebédet adott . 

— Az egri érsek adománya. Samassa József 
egri érsek ur 10,000 koronát adományozot t egyházme-
gyei papsága nyugdi j in tézetének és ugyancsak 10,000 
koronát a hevesmegyei nőegyesület árvaháza számára.. 

— Királyi kitüntetés. Virter La josnak , a váczi 
káptalan nagyprépos t jának és cz. püspöknek a király 
az egyház és közügyek terén szerzett érdemei elisme-
réseül a másodosztályú vaskoronarendet adományozta. 
Ad m. a. 

— Ministeri köszönet. A vallás- és közoktatás-
ügyi minister dr Eajner La jos pápai praelátus eszter-
gomi kanonoknak, aki a viski r. katholikus iskola fel-
építésére u j abban háromezernégyszáz koronát adomá-
nyozott , köszönetét nyi lvání tot ta . 

— Uj hittudorok. A budapes t i kir. magyar tudo-
mány-egyetemen a jelen iskolai év folyamán két dok-
torrá-avatás tör tént a theologiából. F . hó 13-án nyer t 
ily doktori babér t „De schismate Phot iano" czimű 
értekezése alapján Zágoda Ferencz zágrábi áldozópap, 
károlyvárosi hi t tanár, most szombaton, f. hó 27-én 
pedig Szánthó Géza csanádmegyei áldozópapot és 
temesvári fineveldei tanfelügyelőt avatta fel a felavató 
e. i. dékán a theologia doktorává „Az állami törvé-
nyek kötelező ereje" czimű figyelmet keltő jeles érte-
kezése alapján. 

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

Budapest, 1900. 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 
Ö rVENKILENOZE 

Budapesten, november 3. 36. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 
Dl K ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1900. 

Perge alácriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlühora .. 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 kalocsai érsek ur felirata a pápához és a pápa válaszoló beszéde és levele. — Mélt. és ft. 
Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur beszéde. — Egyházi Tudópitások. K a l o c s a : Főpásztori szózat a római zarándoklatról. — 
P é c s : Emlékezés a jubileumi ünnepségekről. — G e n f : Szabadelvű, de nem szabadkőműves. — M a r s e i l l e : Halálos ágyról mondott 
búcsúzó püspöki beszéd. — Kath. Egyesületi, élet és Köztevékenység. Az erdélyi kath. Státusgyülés lefolyása. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kalocsai érsek ur felirata a pápához 
és a pápa válaszoló beszéde és levele.*) 

I. 
BEA.TISSIME PATER! 

Altera iam vice cur ren te hoc anno, quem 
meri to sanctum vocamus, eximia mihi illa for-
tuna obtingit , u t numerosi agminis peregr inan-
t ium ad urbem ae te rnam properan t ium dux et 
coram Sanct i ta te Vestra ora tor esse possim. 

Licet vero p r ima iam vice, dum videlicet 
mense Aprili nobilissimo coetu Hungaro rum ex 
to to regno hue confluentium st ipato mihi an te 
t h ronum Sanct i ta t i s Vestrae comparere e t no-
mine tot ius Hungár iáé catholicae fidelitatis e t 
amoris verba proloqui licuit, — summo exinde 
replebar gaudio : maior i t a m e n — si fieri po tes t 
— praecordia mea hodie afficiuntur laet i t ia , 
dum proprium meum Cierum fidelesque dioece-
sanos in clementissimum Sanct i ta t i s Vestrae 
conspectum adducere possum. Quid enim anima-
rum pastor i iucundius, quid honorif icentius acci-
dere potest, quam gregem suum dilectissimum 
supremo pastor i pio affectu et humili prece 
commendare ? 

Accurrimus autem, Beatissime P a t e r : praesul, 
clerus et populus Dioecesis Colocensis et Bacsi-

*) Lásd alább az Egyh. Tudós, rovatát. 

ensis iisdem animi sensis agi ta t i , quae cives nos-
t ros currente hoc anno saneto iam i te ra to ad 
; 

scabellum pedum Sanct i ta t i s Vestrae congrega-
verant . Incessit enim et pectora nos t ra sanetis-
sima quaedam cupido anni saneti excelsa emo-
lumen ta spir i tual ia hauriendi , Pr inc ipum Apos-
to lorum l imina visitandi, fidelitatem nos t ram 
erga Beat i Pe t r i ca thedram contestandi , eidem-
que obsequium a tque amorem exhibendi, e t in-
super amabi l iss imam et humaniss imam Sanct i ta-
tiö Vest rae personam videndi e t coram hono-
randi. 

Habemus p rae te rea e t noa specialem quan-
dam solemnemque causam, quae nobis novos 
add 'd i t stimnlos, auspicatissimo hoc anno saneto 
ad apostolicum th ronum Christi in te r r i s Vicarii 
laeto e t gra to animo accedendi. Celebramus ete-
nim hoc anno i t em novem saeculurem nata l ium 
Dioecesis nos t rae Colocensis memóriám. Nongen-
tesimus namque ver t i tu r annus, a quo Astricus, 
designatus pr imus Colocensium Antis tes legati-
one Sanet i Stephani , regni Hungár iáé conditoris, 
apud Silvestrum Papam II fungens inter alia 
egregia legationis suae emolumenta e t iam 
cathedrae suae electionisque episcopalis confir-
mat ionem a Summo Pontifice, eiusdemque Apos-
tolicam benedictionem pro se atque recens con-
verso grege suo impetravi t . 

A fausto hocce eventu proeul dubio repe-
36 



304 RELIGIO. 

tendum venit, quod praesules, clerus populusque 
Colocensis spiritu pietateque Astrici imbuti incon-
cusso semper fidelitatis, obedientiae et amoris 
vinculo sanctae Sedi Apostolicae addicti constan-
tique eiusdem gratia et benevolentia gloriati 
fuerint. 

His sane antecessorum nostrorum piis sen-
sibus repleti, eorumque exemplo et traditione 
animati, prosternimur hodie: praesul, sacerdotes 
et fideles Dioecesis Colocensis et Bacsiensis coram 
Sanctitate Yestra supplici voce precantes, ut 
nobis, nostrisque, qui domi remanserant, paternam 
suam clementiam in posterum quoque benignis-
sime elargiri et Apostolicam Benedictionem 
gratiose impertiri dignetur. 

Romae, die 20 Octobris anni 1900. 
GEORGIUS CSÁSZKA, Archi-Episcopus 

Colocensis et Bacsiensis. 

II. 
VENERABILI FRATRI 

GEORGIO ARCHIEPISCOPO COLOCENSI ET 
BACSIENSI. 

LEO PP. XIII. 
Venerabilis Frater, salutem et apostolicam 

benedictionem. Tuam tuorumque pietatem in 
beatissimum Petrum et in Nos iterum hoc anno 
sacro luculenterque testatam, i terum Nos et 
perlibenter amplectimur.Recteque vos hunc ipsum 
annum habetis singulariter faustum ex eo etiam 
quod nongentesimus sit natalis ecclesiae vestrae 
Colocensis, quam, in Astrico, primo Antistite, 
Sedes Apostolica confirmavit. Quanta igitur ani-
morum gratia istud Dei beneficium eommemoratis, 
t an ta ipsi alacritate contendite, ut uberiores afferat 
fructus omnis virtutis et honestatis. ü t i n a m 
spiritus ille invictae fidei et actuosae, qui maxime í 
e sepulcris Apostolorum Principum perpetuo 
afflatur, animos vestros firmet et roboret ad 
patrum exempla religiosissimorum aemulanda. 
Sic de via longa, quam pie suscepistis, catholicae 
Hungáriáé filii, redeatis cum gaudio, pace Christi 
abundantes; eamque nostro etiam nomine popu-
laribus familiisque vestris communicetis : neque 
enim aliud est pretiosius donum et optabilius. 
Haec vota deprecatore Stephano vestro sanctis-
simo audiat Deus. Nos autem tibi, Venerabilis 
Frater, et dilecto clero ac populo tuo Apostoli-
cam benedictionem effusa cari tate impertimus. 
Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXI 

octobris anno MDCCCC, Pontificatus Nostri vice-
simo tert io. 

LEO PP. XIII. mp. 

Mélt. és ft. Majláth Gusztáv gróf 
erdélyi püspök ur beszéde, 

melylyel as ezidei Státusgyiilést megnyitotta. *) 

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 
Mélyen tisztelt Státusgyülés ! Krisztusban 

szeretet t papjaim ós hiveim! 
Megvallom, mindig megilletődéssel állok e 

nemes testület előtt, és ma is igy vagyok, mert 
nem vagyok azon helyzetben, hogy jól átgondolt, 
megfontolt elnöki megnyitó beszéddel nyi that-
nám meg ezen diszes gyűlést. Mintha vétenék 
ezen diszes testület ellen, a mely egyházmegyém-
nek egyben szine-javát re j t i magában. Egyedüli 
mentségem az, hogy ezen mulasztást nem ha-
nyagság, hanem folytonos kötelességteljesités 
okozta. (Éljen.) 

Ha mégis elnöki megnyitót tar tok, ezt azért 
teszem, mer t a jelen esztendő, a melyet Isten 
kegyelméből elértünk, oly nevezetes ránk nézve, 
hogy hálátlanságról és kegyeletlenségről kellene 
vádolnom magamat , ha elzárkóznám azon nagy 
és egyetemes mozgalom elől, mely az egész 
keresztény világnak hivő sziveit egyesíti, egyet-
lenegy magasztos, fenséges, hálaadó gondolatban 
a világ Megváltój a, az LTr Jézus Krisztus iránt, 
ki ma ezerkilenczszáz esztendeje leszállott a földre, 
hogy világosságot ós melegséget terjesszen .min-
denüvé mindazoknak szivébe, kik őt befogadni 
készek. 

Nem zárkózhatom el hálátlanság vádja nél-
kül azon nagy mozgalom elől, mely ezen ma-
gyar nemzetben is megindult, hogy megünnepel-
jük egyetemesen mindenütt és országosan is 
azon nagy eseményt, hogy a magyar is Krisztus 
követőjévé lett, hogy a magyar is a keresztény-
ség áldásaiban részesült ezelőtt 900 esztendővel. 

Mélyen tisztelt Státusgyülés! Nagyon gyen-
gének érzem magam arra, hogy mindazt kifejez-
zem, a mit szivem érez és gondol azon nagy 
jótéteményről, melyben az Isten gondviselése 
minket azáltal részesített, hogy minket keresz-
tényekké te t t . — Nem tudom azt rövid szavakban 
egy megnyitó beszédnek keretében kellőleg ki-
fejezni, de igyekeztem szivem érzelmeit elvinni a 

*) Ez a püspök úr hiteles besze'de. 
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nemzeti zarándoklattal együtt püspöktársaimmal 
egyetemben oda, honnan a magyar nemzet a 
Krisztusi hit kegyelmét és jótéteményeit vette, 
Rómába. — Ott öntöttem ki szivem érzelmeit, 
háláját, ot t esdekeltem, hogy azon nagy kegyel-
met tanuljuk igazán megbecsülni, tanuljuk igazán 
megtartani, tanuljuk igazán értékesíteni, mint 
egy gazdag tőkét, melynek felhasználásától függ 
sokaknak, nagyon sokaknak boldogsága, boldo-
gulása. 

Résztvettem mint az egyházmegyének kép-
viselője, az országos ünnepélyeken is, melyeket 
a kereszténység és a keresztény magyar király-
ság behozatalának emlékére t a r to t t ak Esztergom-
ban és Budapesten is. Hiszen ezen ünnepélyek-
nek is csak egy vezető gondolata volt : hálát 
adni azért, hogy Krisztuséi lettünk, hálát adni 
azért, hogy az egyház tagjaivá lettünk. És mikor 
visszagondolok még a lefolyt esztendőre, lehe-
tetlen Isten gondviselése iránti hálával el nem 
telnem, a katholikus autonómiai kongresszus 
lefolyására gondolván vissza. Ezen autonómiai 
kongresszus, habár eredményében még nem elé-
gít ki minket semmiféleképen, de lefolyásában 
oly méltóságteljes és olyan igazán keresztény 
katholikusokhoz méltó volt; azon egyházias érzés 
és gondolkodás, a sziveknek és lelkeknek a hit-
ben való egysége oly szépen és felemelően nyil-
vánult abban, hogy lehetetlen ezen eseményről 
is hálával meg nem emlékeznem és egyszersmind 
azokról is, kik részünkről abban tevékeny részt 
vettek. De midőn ezen örvendetes és lélekemelő 
mozzanatokról megemlékezem, melyek a lefolyt 
utóbbi Státusgyülés óta történtek és a lelkeket 
foglalkoztatták, — elborul az ón lelkem, ha gon-
dolok azokra a fájdalmakra, melyeket az Isten 
gondviselése ránk mért. Az anyaszentegyház 
Krisztus teste ós bármely csekély részecskéje ezen 
testnek hiányzik, érzi a fájdalmat, érzi azt az 
egész test. A katholikus egyházat Magyarorszá-
gon súlyos veszteség érte két főpásztorának el-
hunyta által. Engedjék meg, hogy a kegyelet 
szavaival emlékezzem meg azon püspökről, ki 
tavaly ilyenkor közöttünk volt és velünk együtt 
ünnepelt és elvezette a körmenetet a boldogságos 
Szent Szűznek kegyelemképéhez, — Dr Steiner 
Fülöp székesfehérvári püspök úrról. Engedjék 
meg, hogy a hála és kegyelet szavaival emlékez-
zem meg azon főpapról, kinek szivét, az egyház-
zal együtt érző szivét, évek óta az a gondolat 
bántotta ós sebezte meg, hogy lát ta Magyar-

országot, a magyar társadalmat, a magyar köz-
életet Krisztustól eltávozni; és engedjék meg, 
hogy az ő korai halálának okára rámutassak 
ebben a szivbéli fájdalomban. Ez vit te őt korai 
sirba. Tiszteletreméltó férfiú volt, a ki meggyőző-
dése változhatatlanságával és erejével mindég az 
egyház jogait védte. 

A másik Hidasy Kornél szombathelyi püspök 
volt, ki csendes visszavonultságban működött, de 
működésének és atyai gondoskodásának hatása 
meglátszik az egyházmegyén, melyet rövid kor-
mányzása alatfc teljesen uj szellemmel, újra ébredt 
élettel örvendeztetett meg. 

íme! ezen két férfiúért tán meg fogják 
engedni — mert hiszen testvérek vagyunk és 
valamennyien egy testet képezünk, — bogy sziv-
béli fájdalmamat nyilváníthassam. Tudom, hogy 
abban mindenikünk élénk részt vett. De a mi 
egyházmegyénket és autonómiánkat is érte mély-
séges veszteség két buzgó tagjában. Az egyik 
ugyan a közügyek terén keveset foglalkozott, de 
azért a lelki életnek terén annál többet fárado-
zott és egy egész élet hosszú során át uj papi 
generátiót nevelt; Steinitczer Ede kanonok volt 
ez, ki mint a papnevelde lelki atyja sok éven 
át áldásos működést fe j te t t ki s paptársainak 
ugy mint a hiveknek önzetlen bizalmát élvezte. 

A másik Gál Domokos volt. Nem ismeretlen 
e név a Státusban. Hiszen édes atyjának mennyit 
köszön a Státus, ép azon időben, midőn oly sok 
és nehéz küzdelmet állott k i ; ós ő az édes atyá-
tól á tve l t örökséget megőrizte, a Státus iránti 
érdeklődését, — mikor csak egészsége engedte 
— mindig tet tel is bizonyította és példaképet 
nyúj to t t mindegyikünknek arra nézve, hogyan 
lehet valaki szorgalmas, hogyan lehet valaki 
önfeláldozó tisztviselő és hogyan lehet valaki 
igazán hű fia az Anyaszentegyháznak is egyszerre 
és egy személyben. 

Engedjék meg, hogy ezen két tiszteletre-
méltó férfiúnak emlékét megörökítsem és arra 
kérjem, hogy ennek nyoma legyen a jegyző-
könyvben is. (Helyes !) 

És most, mélyen tisztelt Státusgyülés! enged-
jék meg azt az ón lelkemnek megnyugtatására, 
hogy főpásztori működésemre csak néhány szó-
val terjeszkedjem ki; nem vezet ebben semmi-
féle utógondolat, a mi szivemen van, azt szere-
tem mindig kimondani is. Nagyon fájlalom azt, 
hogy a lelkipásztori kötelességteljesités annyira 
igénybe veszi időmet, hogy tán nem ugy mint 
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azt á l lásom köve te lné , m i n t az t a hozzám f ű z ö t t 
r e m é n y e k is m a g u k k a l hoznák , n e m ugy szolgál-
ha tom a közügyet , a m i n t az t s ze re tném, a k á r 
a t ö r v é n y h o z á s t e r é n ugy szü le tésemné l m i n t 
á l l á somnál fogva, aká r a közgazdaság t e r é n , a k á r 
más t é ren , mely oly szorosan összefügg mégis 
a vallásos, erkölcsös é l e t t e l is. Sze re tném ezt 
tenni , nagyon sze re tném, de nem vagyok r á 
képes. Mélyen t i s z t e l t S t á tu sgyü lé s ! Én ugy 
érzem, hogy kö te l e s ségem első so rban az, h o g y 
a le lkek pász to ra legyek, f ő p á s z t o r l egyek . Mer t 
i t t t a l á lom a j e l enkor l egsú lyosabb és l egmé lyebb 
sebét, mely g y ó g y i t á s r a szoru l : n incs e l egendő 
h i t é l e t ná lunk . Mer t h a Kr i sz tus é lne b e n n ü n k , 
akko r nem lenne sehol v isszavonás , n e m lenne 
sehol gyűlölködés , sehol r á g a l m a z á s , h a n e m m i n -
d e n ü t t békesség, szere te t , kö lcsönös b iza lom ura l -
kodnék. T e h á t ezt a kr i sz tus i s z e r e t e t e t a lel-
kekbe á tü l t e tn i , ú jbó l é l e t r e é b r e s z t e n i m i n d i g 
és m i n d e n a lka lommal , sűrű ós fo ly tonos j á rás -
kelés ós az I s t en igé j ének f o l y t o n o s h i r d e t é s e 
á l t a l mind ig t o v á b b t e r j e sz t en i , ez t t e k i n t e m 
első és legfőbb f e l a d a t o m n a k . (Él jen.) 

Mé l tóz t a s sanak e lh inni , h a l á t n á m , h o g y 
m u l a s z t á s o m á l t a l a k á r k i n e k ezen e g y h á z m e g y é -
ben b o t r á n y k ö v ü l szolgálok, h o g y n e m teszek 
e leget á l lásom kö te lességének , szívesen m i n d e n 
perczben l e m o n d a n é k e r rő l , csak a r ró l ne m o n d -
jak le, hogy dolgozzam ós m u n k á l k o d j a m a le lkek 
üdveér t , Kr isz tus sze l l emének é b r e s z t é s e é r t u g y 
a papságban , m i n t a h ivekben . (Él jen . ) 

N a g y o n köszönöm, hogy szívesek v o l t a k 
m e g h a l l g a t n i ezen k i t é r é s t is és azon k í v á n s á g g a l , 
hogy az Ur Jézus K r i s z t u s h i t e és s z e r e t e t e 
m i n d n y á j u n k b a n fo ly ton n ö v e k e d j é k és a mi 
m ű k ö d é s ü n k ö n I s t en á ldása legyen, a j e l en S t á -
tu sgyü lé s t m e g n y i t o t t n a k n y i l v á n í t o m . (É l j en ! 
Él jen!) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Főpásztori szózat a római zarándoklatról. 

Venerabiles Fratres Filiique in Christo Dilectissimi! 

Summo gaudio anuncio Vobis peregrinationem dioe-
cesanam, quam in circularibus meis litteris die 31. Aug. 
a. c. Nr. 4466. editis ad limina Sanctorum Apostolorum 
suscipiendam significavi, hisce diebus feliciter et laetissi 
mo cura successu peractam fuisse. Octingenti fere utrius-
que sexus fideles e plurimis archidioecesis meae parocbiis 
congregati cum quadragiuta sacerdotibus meis prius ad 
aedes Beatissimae Virginis Mariae Lauretanas, inde vero | 
ad Urbem aeternam fausto omine profecti sunt. Pro ma-

ximo nostro gaudio jam tertia adventus nostri die, quae 
fuit 20-a Octobris, in basilica S. Petri Vaticana nobis 
videre et coram venerari licuit grandaevum Christi in 
terris Vicarium, magni nominis Leonem Papam XIII., 
paterna nos dementia excipientem et apostolica benedi-
ctione consolar.tem. Neque eximia hac gratia Sanctissimi 
Domini Nostri in nos benignitas contenta erat. Die nam-
quae 22-a ejusdem mensis me una cum aliquot comitibus 
denuo ad altissimum conspectum suum in privata audien-
tia admittere et benevolentissimo paterno alloquio beare 
dignatus est. 

Verba mea coram apostolico throno die 20-a Octo-
bris in basilica S. Petri breviter humillime prolata et 
etiam scripto exhibita una cum clementissimo Suae San-
ctitatis responso in gratam faustissimi hujus eventus mr-
moriam et pro meo Vestroque solatio inferius per exten-
8um typis impriminenda curavi. 

Concédât omnipotens et misericors Deus, ut spiritus 
ille invictae et actuosae fidei e sepulcris Apostolorum 
Principum jugiter emanans, quem Sanctissimus Dominus 
Noster nobis fovendum tantopere commendat, sic corda 
nostra et per nos fidelium curae nostrae commissorum 
animos repleat, ut eo firmati et roborati praeclara piissi-
morum patrum nostroium exempla sectantes in terris, 
eorundem aeternae gloriae participes quondam reddamur 
in coelis. 

Proxima die Dominica populum fidelem ad sacrum 
parochiale congregatum de Apostolica benedictione per 
Sanctissimum Dominum nostrum mihi, dilecto meo clero 
et populo fideli effusa caritate impertita, congruo modo 
certiorem reddere non omittatis. 

Coloczae die 28-a Octobris 1900. 
Georgius , 

Archi-Episcopus. 

Pécs. Emlékezés a jubileumi ünnepségekről. — (Fő-
pásztori szózat.) (Folytatás.) 

Ha már megemlékeztem a junius 29-ik ünnepségről: 
nem mellőzhetem el a Mária-zarándoklatot Gyűdre. Tud-
játok, Krisztusban szeretett lelkésztársaim és hiveim, 
Istennek ama nagy titkát, melyet az angyalok előtt 
lebbentett meg először s mely által az angyalok sorsa 
eldőlt örökre; tudjátok azt a szakramentumot, melyet az 
emberek előtt önszavaival maga tett közzé, midőn a pa-
radicsomban, bűnbeesett ősszüleink előtt az ősevangeliu-
mot kihirdette; tudjátok azt az örök isteni végzést, mely-
nek időszerint való bekövetkezését négyezer éven át elő-
készítette : a patriarcháknak, a prófétáknak, ezek által a 
választott népnek szavakkal és jelekkel, képekkel és cse-
lekményekkel, személy, mód, hely és időszerint megjöven-
dölte; tudjátok, hogy ezt az örök végzést az idők teljé-
ben pontosan, Ígérete szerint beváltotta, midőn az Ige, 
az Atyáuak egyszülött Fia, a Szentháromság második 
Szeméiye, testté lőn, fogantatván a Szentlélektől, születvén 
szűz Máriától. 

E nagy isteni végzés, melynél fogva a Megváltó 
Isten-Ember anyától, a boldogságos szűz Máriától szüle-
tett, annyira felmagasztalta Máriát, annyira minden 
teremtett lény fölé emelte, amennyire az Isten Anyjának 
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méltósága minden teremtett méltóságot felülmúl ; pártfo-
gásának, könyörgésének annyi erőt adott, a mennyivel 
az Anya szive.szava Fiára, ki Isten és Ember egy sze-
mélyben, hatni tud ós akar. 

Innen a Krisztus szent egyházának nagy tisztelete 
Mária i ránt ; inneu az ő bizodalma Mária pártfogásába; 
mert mindig igaz marad a népének szava: „Ha érettünk 
Mária szent Fiát kéri, kérését szent Fia meg nem vet-
heti.8 

Ezekből folyólag csak természetes, hogy miként az 
üdvözitő hittel mindenütt egyidős a szűz Anyának kultu-
sza, azonképen nálunk is a kereszténység befogadásával 
egyidejűleg fogant meg a lelkekben Máriának tisztelete. 
A magyar királyi trónról terjedt szét a haza téréin ; az 
ősök vérével ömlött át az utódok sziveibe ; az apáktól 
nyert öröksége a nemzedékeknek. Történelmünk lapjai 
tanúskodnak, hogy mennyire tisztelte népünk apostola, 
szent István a boldogságos Szüzet ; és szűz, szent fia, 
Imre herczeg mily benső hódolattal csüngött az Isten 
anyján, Márián ; ismert dolog, hogy a haldokló szent ki-
rály Máriának oltalmába ajáulotta nemzetét, neki hagyta 
örökségül országát és koronáját ; megvan örökítve, hogy 
szent László, a daliás király, Mária ünnepeinek megtar-
tásáról törvényileg gondoskodott, s hogy nemes dicsek-
véssel szerette és szokta magát Mária-országa királyának 
nevezni ; nem ismeretlen a magyar előtt, hogy Nagy 
Lajos és a Hunyadiak honmentő harczaikban Máriához 
fordultak segedelemért, s hogy karjaiknak Mária segít-
sége adott törökverő erőt ; és a másfélszázados járomból 
ki szabadította fel a hódolt részeket? Ki más, mint ha-
zánk égi Patronájának, Nagyasszonyunknak könyörülete 
és szent Fiánál érttünk való esedezése ! Megismeri ezt 
maga Leopold király, midőn Isten szent Anyjának nyiltan 
bálát mond, s midőn hálája jeléül újból felajánlja, újból 
visszaadja Máriának szent István örökét. 

Tehát hitbeli indokokon kivül nagyjaink példái iga-
zolják a magyarnak nagy tiszteletét Mária iránt, és a 
pártfogása erejébe vetett bizalmunkat legjobbjaink dicső 
tettei erősítik és kalauzolják. Azért az a nagy kegyelet* 
melylyel a szűz Anya iránt népünk lelke telitve van; 
azért az édes vágy és szent vonzódás, melylyel fajunk 
Mária kegyhelyeihez siet. 

Mi is az Isten anyja iránt táplált nagy tiszteletün-
ket, a pártfogásába vetett megingathatlan bizodalmunkat, 
szivünk-lelkűnk vonzó vágyódását, vérünkből és hitünk-
ből fakadt benső szeretetünket, magyarságunkból eredt 
hálaérzetünket akartuk megnyilatkoztatni, midőn őseink 
példájára a jubiláris év szeptember havában Mária-Gyűdre 
zarándokoltunk. 

Hála a szent Szűznek, kinek közbenjárására a hiv 
szivek főpásztori felhívásomat megértették ; hála és elis-
merés ama rendező bizottságnak, mely a zarándoklat 
külső sikerének és ünnepies voltának létrehozója volt. 

(Vége köv.) 

Genf. Szabadelvű, de nem szabadkőműves. — 
Ki ne hallotta volna birét a híres materialista Vogt dok-

tornak, a ki innen Genfből hirdette az anyagelviség csábító 
szavakba foglalt végzetes tévedéseit a világnak. Ennek az 

öreg Vogtnak a fia, Vogt Vilmos, a ki igazi libre-pen-
seur hírében áll, tavai igen nagy fába vágta a fejszéjét. 
Harczot indított a szabadkőművesség ellen s ezt a har-

I czot egész a mai napig törhetetlen következetességgel 
j folytatja. Értekezéseket tart, melyek itt nagy figyelemben 
! részesülnek. Mindenesetre érdekes dolog az atheus Vogt 
! Károly fiát, a ki lánglelkü libre-penseur, látni szakadatla-

nul támadni és ostromolni a szabadkőművességet s osto-
rozni e titkos társulat képmutatásait és képtelenségeit. 
Folytonosan azt hirdeti, hogy őt a szabadkőművességnek 
épp eme kettős jellemvonása birta rá, hogy ellene síkra 
szálljon. Feledhetetlen a bátor támadónak ama tétele, 
miszerint a szabadkőművesek, mivel titkos, ismeretlen 
tekintélyeknek vetik magukat alá, mivel furcsa esküket 
tesznek és szerepeket játszanak, képtelenek birói tisztsé-
gek viselésére. E napokban Vogt Vilmos két értekezést 
adott elő, a melyek igen nagy hatást keltettek. Hogy 
támadásait a szabadkőművesség ellen tetszetősekké tegye 
protestáns és szabadelvű hallgatósága előtt, a maga állás-

í pontjáról czélszerűnek tartotta párhuzamot vonni a jezsui-
ták és a szabadkőművesek között. Azonban gondosan tar-
tózkodott attól, hogy e bátor és lelkes szerzetes rendün-
ket egy sorba állítsa a páholyok embereivel. Protestáns 
és szabadgondolkodó létére birt annyi igazságérzettel, 
hogy kijelentette Kálvin városának protestáns és szabad-
elvű közönsége előtt, miszerint ha neki választania kel-
lene a jezsuita és a szabadkőműves név között ő 
nem habozna egy perczig sem jezsuita lenni. Ez Kálvin 
városában már valami. Legérdekesebb a dologban az, 
hogy a szabadelvű Genf teljes erejéből tapsol a szabad-
elvű tudósnak, hogy a szabadkőműves zsarnokságot, kép-
mutatást és balgaságot ostorozza. 

Marseille. Halálos ágyról mondott bucsiizó püspöki 
beszéd. — 

Mgr Róbert marseillei püspök, a szentséges Sziv 
litániájának világhírű püspöke, mikor az utolsó kenet 
szentségét felvette, búcsúzásképpen igy szólt halálos ágyá-
ról papságához és híveihez : 

Én mélyen meg voltam állandóan hatva attól a ki-
váló tisztelettől, melylyel az én kedves marseillei egyház-
megyém Jézus szentséges Szive iránt mindenkor viseltetett. 
Ennek az ajtatosságuak köszönhetjük azt a kiváltságot, 
hogy az apostoli szentszék Jézus szentséges Szivének 
litániáját megerősítette és azt ma az egész anyaszentegy-
házban imádkozzák. Én most is igen melegen ajánlom, 
hogy ezt az ajtatosságot állandóan fenntartsátok és sza-
kadatlanul nagy szeretettel viseltessetek Jézus szentséges 
Szive iránt. 

Ebben a végső pillanatban mint nagy szívességet 
kérem tőletek, hogy érettem, azzal az ajtatossággal, me-
lyet jól ismerek, mondjátok el ezt a litániát, annak kü-
lönösen azt a kérését, mely igy szól : Cor Jesu spes in te-
morientium, miserere nobis. 

Ajánlom nektek annak a fiúi szeretetnek folytatását 
is, melylyel ez az egyházmegye a bold. Szűz iránt visel-
tetik. Reám nézve nagy vigasztalás, hogy a végső szent-
ségeket a szent olvasónak ebben a hónapjában vettem 
fel, melyet mi oly kiváló ünnepséggel tartunk meg. 
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Ebben mi engedelmeskedünk a pápának, a mint az 
egész életemnek szabálya és szokása volt. A marseillei 
egyházmegye mindig nagy állhatatossággal ragaszkodott 
Jézus Krisztus helytartójához. Kérlek benneteket, hogy 
ezt a fiúi kegyeletet, ezt a föltétlen engedelmességet a 
a i szent és szeretett atyánk iránt mindenekfeleit gondoz-
zátok és megtartsátok. 

Mindezeket nektek, ebben a végső órámban, életem 
legünnepélyesebb órájában ajánlom, szemben az én örökké-
valóságommal, az előtt a pillanat előtt, a melyben hallani 
fogom Ítéletemet, melyre nézve esdve kérem a jóságos 
Istent, hogy irgalmas legyen, midőn eltűnik előlem a föld, 
s fogadjon irgalmába, mert én minden félelmem mellett 
bízom az ő jóságában. Amen. 

KATf l . EGYESÜLETI É L E T 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Az erdélyi kath. státusgyülés lefolyása. 

A megyés püspök ur által ki tűzött napon a Má-
tyás király-téri anyatemplomban ta r to t t Yeni-Sancte 
után gyülekezni kezdettek az egyházgyülés tagja i 
a Lyceum nagytermében, hol a jegyzői asztal előtt 
igazolták magukat. 

D. e. 10 órakor már együtt voltak a gyűlés tag-
jai. Zsúfolásig megtelt a terem s a gyűlés világi elnöke, 
Jósika Samu báró bizottságot küldött Majlátli Gusztáv 
püspök, egyházi elnök meghívására. 

A püspök úr megjelenvén, a tagok éljenzései köz-
ben elfoglalta az elnöki helyet s megnyi tó jában a 
fentebb közlött beszédet mondot ta el. 

Végül Isten áldását kérte a hívekre és a Státus-
gyülést megnyitot tnak nyilvánította. 

A püspök beszédét élénk éljenzéssel fogadták, 
azután Jósika indítványára a pápához üdvözlő távira-
tot küldtek. 

IRODALOM. 
— Az Orökimádás 1-ső évfolyamának október havi 

füzete megjelent. A jelen füzet a következő jeles dolgo-
zatokat tartalmazza: Az élet fája. — Szentbeszéd. Mon-
dotta Porubszky József pápai kamarás, tóalmási plébános. 
— A szentségi társulatok római zarándokútja. — Egy-
házi öltönyök szinei. — Oltáregyesületi ügyek : 1. Nagy-
lelkű adományok. 2. Választmányi gyűlés. 3. Az Oltári-
szentség Királya adományt kér. 4. Befolyt pénzek nyug-
tázása. 5. Tárgyak lajstroma. — Gyémántszemek az 
Oltáriszentség kincseiből : a) Megmérgezett Ostyák, b) 
Edes Atyánkért, c) Ego dormio sed cor rueurn vigilat. — 
Irodalom. — Vegyes. - Megholtak névsora. - Hirde-
tések. 

— Megjelent katholikus predikáczió története 
Magyarországon", a budapesti kir. tud. egyetem hittani 
kara által a Horváth-alapból 2000 koronával jutalma-
zott munkának I. kötete. Szerzője dr Milialoiies Ede 

nyitrai theologiai tanár. Ezen első kötet tárgyalja a 
kereszténység ter jesztésétől Pázmány föllépéséig ter-
jedő időt. A munka tervezete az egyháztörténethez 
alkalmazkodik, mer t a szerzőnek nézete szerint a pre-
dikáczió tör ténete az egyház tör ténetének egyik része. 
Azért megkülönböztet i a hittérítés korát, középkort, 
ú jkor t , mely u tóbbi t a protestant izmus behozatalával 
kezd meg. Minden kornál röviden fest i a vallási álla-
potokat , hogy ezáltal hát tere t ad jon a predikáczió ké-
pének ; előadja az egyház intézkedéseit a hitszónoklat 
körül, a predikácziónak külső körülményeit i r ja le, 
valamint a különös szokásokat ; azután foglalkozik a 
hi tszónokok képzettségével és működésével és a hitszó-
noklat i irodalommal. Je len kötet 271/2 ivre ter jed ; ára 4 
korona. A munka ajánlására legyen elegendő, hogy a 
h i t tudományi kar oly magas pályadí j ra méltatta. A 
külső kiállítás szépségéről pedig a Szent-István-Tár-
sulat nyomdája kezeskedik. A második kötet deczem-
ber végén hagyja el a saj tót . Tárgyát Pázmánytól 
napja inkig ter jedő kor képezi. Megrendeléseket elfogad 
a Szent-Is tván-Társulat könyvkiadóhivatala, Budapes-
ten, VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. és a szerző Nyitrán. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére dr Mikita Sándor munkácsi kanonok és püs-
pöki irodaigazgatónak a Szent Háromságról nevezett 
budai felhévvizi czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Schönbrunnban, 1900. évi október hó 9-én. 

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

V E G Y E S E K . 
*** Rómából azok, kik ott a jubileumi zarándokla-

tok ideje alatt megfordúltak, bizonyára ismerik látásból, 
a ki a pápa oldala mellől soha sem hiányzik, mgre An-
geli pápai magántitkárt. Ezt a kedves főpapot e napok-
ban nagy csapás érte. Edes atyja váratlanul meghalt. 
Vigaszára az egész világon imádkoznak, mert ismerősei 
az egész világon vannak. Ilyen ez a kath. egyház. Com-
munio sanctorum. 

— Majláth püspök a magyar kulturának. Az 
erdélyi kath. Státus közgyűlése alkalmából az igazgató-
tanács a következőkben számol be azon áldozatokról, 
melyeket az apostoli lelkű főpap a tavalyi Státusgyülés 
óta a magyar kulturának hozott : Gyimeslakon tanitó-
lakás és két tanteremből álló uj iskolaépület emelésére 
és fölszerelésére 14 000 korona, az atyhai iskola kibőví-
tésére 5000 korona, Udvarhely-Szentkirályon kántor-tani-
tói lak építésére 3200 korona, Lemhényben iskola építésére 
2000 korona, Kápolnás-Oláhfaluban iskolaépítésre 2000 
korona, Szombatfalván kántor-tanítói lak építésére 3200 
korona, Hátszegen leányiskola számára belső telek vásár-
lására 6000 korona, Szerdahelyen a kántor-tanító telkén 
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csűr és istálló épitésére 2000 korona, a vizaknai leány-
iskola részére telek és ház vételére 682 korona, Sárpata-
kon az iskola kijavítására 310 korona. Összesen 32992 
korona. 

— Két kápolna van a váczi püspöki palotában. 
E napokban szentelte fel Bálás Lajos oldalkanonok a 
megyés püspök ur megbízásából az újonnan rendezett és 
restaurált nagyobb házi kápolnát, a melyben a házi cse-
lédség részére mond az egyik udvari pap szentmisét. Igy 
tehát két kápolna van jelenleg a püspöki palotában : egy 
nagyobb és egy kisebb. A kisebben, a melyben állandóan 
Oltáriszentség is őriztetik, végzi szentmiséjét és ide ve-
zeti szentségimádásra naponkint udvari papjait és vendé-
geit a püspök ur ő méltósága. 

— Holtkéz, mely éltet. Boltizár József, püspök, 
érseki általános helynök a mult héten ünnepelt negyed-
százados püspöki jubileuma alkalmából tizezer koronát 
jótékony czélokra adományozott. Az adományösszeg követ-
kezőkép oszlik meg: 1. Az esztergom-foegyházmegyei 
papi-nyigdij alapjának 2000 korona. 2. Az esztergom-
főegvházmegyei római katholikus iskolák és tanítók segély-
alapjának 2000 korona. 3. Az e3ztergomvárosi uj kórház 
építési alapjának 2000 korona. 4. Az esztergomi uj Szent-
háromság-szobra bekerítésére 400 korona. 5. Az esztergomi 
szent Anna templom beldiszífcésére 400 korona 6. Az 
ugyanazon templom melletti iskolában működő apáczáknak 
200 korona. 7. A római katholikus tanítók árvaház-alap-
jára 400 korona. 8. A szent Benedek-rend vezetése alatt 
levő esztergomi római katholikus főgymnáziumi szegény 
tanulók felsegélyezésére létesítendő tápintézeti alapnak 
400 korona. 9. Az esztergomi érseki tanútó képző táp-
intézet alapjának 400 korona. 10. Az esztergomi szent 
Erzsébet szegénysegélyző-alapnak 200 korona. 11. Az 
esztergomi szent Yincze szegénysegélyző-alapnak 200 
korona. 12. Az esztergomi katholikus kör alapjának 400 
korona. 13. Az esztergomi római katholikus legény-egylet-
nek 200 korona. 14. A nagyszombati érseki üuárvaház 
alapjának. 200 korona. 15. Az esztergomi érseki leány-
árvaház alapjának 200 korona. 16. Az esztergom-vizivá-
rosi apáczatemplom uj orgonájára 400 korona. Összesen 
10,000 korona. 

— Ilyet még nálunk hiréből sem ismernek. Van 
Párisban egy eddig, még befejezetlen és máris 30 millió 
franknál többe került nemzeti fogadalmi templom a 
Montmartre hegyen. Ebben a templomban október 21-én 
nagy dolog történt. Francziaország orvosainak szent Lu-
kács, szent Kozma és szent Damián mennyei védelme alá 
helyezett társulata (confraternitas) vonult fel ebbe a gyö-
nyörű templomba, melyen minden kő adományból épült, 
hogy magukat Jézus szentséges szivének ünnepélyesen 
felajánlják és hogy emlékünnepét tartsák meg társulatuk 
alapitójának és első elnökének, Ferraud doktornak. Orvo-
sok szent egyesülete: ilyet nálunk még hírből sem ismer-
nek az emberek. De majd eljön az Isten országa e tekin-
tetben hozzánk is. Mire való a szent-Imre-egyesület, ha 
nem arra, hogy istenfélő jogászokat, orvosokat, tanárokat, 
hivatalnokokat neveljen. Még a fa is észrevétlenül nő. Ez 
az ifju-egyület bizony több figyelmet s nagyobb felkaro-
lást érdemelne. 

— Megverte az Isten. — Az „Etudes Franciscai-
nes" egyik ezévi füzetében P. Martialis a következő ese-
tet beszéli el az olasz-ethiopiai háború idejéből. Menelik 
negus kerülni akarta a vérontást s ezt tudtára adta Olasz-
ország katonai képviselőjének, kijelentve, hogy ő „jobban 
bizik az Istenben, mint a fegyverekben." N. olasz tábor-
nok, hallván a negus üzenetét, dühbe jött és felkiáltott: 
„Isten . . . . mi közöm nekem az Istenhez?! . . . Talán 
puskaporomba és ágyúimba fog beavatkozni, hogy ne 
süljenek el?" Ezt midőn Menelik neguänak elmondta az 
ő békehirnöke, az ethiopok császára vidám mosolyra de-
rült s vezéreihez fordulva ezt mondá : „Örüljünk; a győ-
zelem a mienk. Ezek az emberek megvetették az Istent; 
nem óhajtják, hogy az ő részükön legyen: tehát a mien-
ken lesz." Az aduai csata tönkre tette az Istennel nem 
törődő olasz fegyverek jó hírnevét s Afrika népének adta 
a győzelem dicsőségét. Tehát az Isten nemcsak egyeseket, 
hanem egész nemzeteket is megver, ha őt vakmerő kihí-
vással megsértik. 

— Fejedelmi adomány. Schlauch Lőrincz bibornok 
nagyváradi 1. sz. püspök ur a Miasszonyunkról nevezett 
ujaradi zárda javára 20,000 korona alapítványt tett, mely-
nek kamatai nevelésügyi czélokra fordítandók. 

— A legnagyobb hatalom a világon a keresztény 
szeretet. Kínában: a hatalmak földi érdekeikért ontják a 
kinaiak és saját alattvalóik vérét. Az önzetlen keresztény 
szeretetet a kath. egyház képviseli. Az ő hivei az áldozatok 

! ebben a nagy világháborúban. Nap nap után jönnek hirek 
ez áldozatok haláláról. Egyik hir meghatóbb a másiknál. 
Egy irgalmas nővér és egy franczia katona esetét említ-
jük most föl a sok közöl. A franczia katona, elkényezte-
tett pári«i fiú, úgy élt mint a többi világfiak. Imádságos 
édes anyja tartotta benne a lelket, a hitet. Most Kínában 
halálos betfgségbe esett. Irgalmas apáczák kórházában 
közeledett az agónia. A párisi fiu rimánkodva kérte az 
ápoló apáczát: „Kedves testvér, ne hagyjon el, mig végső 
leheletem el nem hagy. í r ja meg az én édes anyámnak, 
hogy az ön karjai közt haltam meg, hogy részesültem 
a szentségekben, hogy szívesen áldoztam fel életemet, 
hogy mennybe jussak." Es a ker. szeretet képviselője, az 
apácza, megvigasztalt két szivét egyszerre: a fiúét és az 
anyáét. Ennél a szeretetnél nincs nagyobb hatalom a vi-
lágon. 

— Furcsa Ízlése van az u. n. „művelt" világnak. 
Arany János gúnyos mondása szerint Istent minden népek 
imádják, csak a „művelt" világ tartja ízléstelenségnek a 
legnagyobb, legfőbb és legszebb kötelességet. Proudhon 
azt mondta, hogy „la propriété c'est le vol", minden 
tulajdon lopott jószág. Most pedig azt halljuk a híres 
Tolstoi gróf ajkairól, hogy a „hazafiság barbárság". Na 
ugyan szépen vagyunk, vagyis ott állunk ismét, a hol az 
emberiség Cicero korában vala, a midőn ez a nagyeszű 
szómüvész szórói-szóra ezt mondotta: Nincs oly képtelen-
ség, a mit be nem lehetne bizonyítani. „Nihil est tam 
improbabile, quod docendo non fiat probabile." S az em-
berek, minél nagyobb a képtelenség, annál jobban bámul-
ják s a legczégeresebb tévedések történetét tartják az 
emberi bölcseség történetének. Difficile est az ily gusz-
tusokról — nem disputálni. 
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A vonatok érkezése Budapest k. p. udvarra. A 
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vonatok indulása Budapest k. p. udvarról. 
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v.-v. 
sz. v. 
gy-v-
sz. v. 

Kis-Kőrös 
Bicske,N-Kanizs. 
Hatvan 
Fehring, Graz 

I Kolozsvár, Arad, 
\ Szatmár-Németi 
Bécs,Páris,Lond. 
Bicske 
Kassa, Lemberg 
Konstantinápoly 
Hatvan 
Szolnok 
Zágr,Fiume,Róm 
Ad.-Szabói.,Paks 
Szabadka 
Ruttka, Berlin 
Győr 
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár Brassó 
Hatvan 
M.-Szig., Stanisl. 
N.-KanizsaTriest 
Kassa, Csorba 
Zágr.,Fiume,Esz. 
Miskolcz, Lenib. 
Bicske 
Kolozsv. Bukares 
Gyékényes, Brod 
Fehring, Graz 
Arad, Brassó 
Belg.,Eszék,Brod 
Bécs, Sopron 
Ruttka, Miskolcz 

A vonatok érkezése Budapest ny. p. udvarra. 
Érvényes 1900 október hó 1-től. 

A vonatok indulása Budapest ny. p. udvarról. 
Érvényes 1900 október hó 1-től. 
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Érkezik minden hétf. és csütört. 
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bez. nov. 25-ig 
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716 4 25, Szeged 
178 4 30 Palota-Újpest 
138 4 50 Nagy-Maros 
180 6 00 Palota-Újpest 
140 6 20' Párkány-Nána 

4110 6 40, Esztergom 
710 7 00 Vercio..Bukarest 

6014 7 20 V. V. Lajosmizse 
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Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton, = 
Előfizetési dij : [ 

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

Szerkesztő lakása : j 
Budapest, 

VI., Bàjza-utcza 14. sz., i 
hova a lap szellemi = 
részét illető minden Ë 
küldemény czimzendő. 1 

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 
Ö T V E N . K I L E N O Z E 

Budapesten, november 7. 37. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

Perce alacrüer 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.tt 

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

À Szent-Imre-Egyesület zászlószentelése. 

Már nem is tudom hány éve, egy gondolat 
bántot ta a lelkemet: az a gondolat, hogy a 
budapesti kir. magyar tudomány-egyetem világi 
katholikus ifjúsága az egyetemi hitszónoki állás 
betöltésének elmulasztása folytán a teljes lelki 
gondozatlanság állapotába jutott . 

Azon gondolkoztam, hogyan lehetne ezen a 
bajon valamiképp segíteni. Egy „vallásos ifjúsági 
önképzőkör" szerény gondolatával kezdtem meg-
barátkozni. Mikor ez a kis mustármag lelkem-
ben kicsirázni készült, egyszerre, egészen várat-
lanul, megjelent nálam 4 egyetemi hallgató, 
Szapáry László gróf, a jelenlegi fiumei kor-
mányzó vezetése alat t s elmondották, hogy 
Károlyi Sándor gróf küldte őket hozzám, mer t 
ők „vallásos önkópzőkör"-t akarnak a maguk 
körében a kath. főiskolai ifjúság számára alapí-
tani s máris vannak többen, kik az eszméhez 
csatlakoztak. 

Az isteni Gondviselés intézkedését lehetet-
len volt fel nem ismernem a 4 lelkes ifjú meg 
jelenésében. Néhány hétig jár tak hozzám, heten-
kint egyszer-kétszer, s ez alat t az idő alat t össze-
állítottuk az alapszabályok tervezetét. Örökké 
emlékezetes lesz előttem az a jelenet, mely 
annál a kérdésemnél fejlődött ki, hogy mi legyen 
az uj társulat neve. Szent, szent, szent, — Imre : 
mit fog mondani a világ? — volt a kisértő sza-
vam. — Mi pedig éppenséggel azt akarjuk, pa t tan t 

Göngyöljétek ki azt a zászlót! 
Mindszenti. 

fel az if jak egyike, — nem árulom el a nevét-
— hogy szent Imre legyen a védőszentünk. Mi 
hitünk megvallásában nem félünk senkitől, szó-
lott kipirult arczczal a leghiggattabb. Ez a név-
nek authentikus eredete. 

Miután neve volt már a dolognak s az 
alapszabályok tervezete is kész l e t t : földi pat-
ronusokat kerestem, kikben lélek és akaraterő 
lakozzék az ifjúság önként fakadt tet tvágyának 
istápolására. A gyenge haj tást erős sudarfához 
kötöttem, hogy le ne törje valamely szélroham. 
Elvittem az i f jakat a Szent-István-Társulatba, 
annak alelnöke I. b. dr Steiner Fülöp apát ós 
elnöke Zichy Nándor a gr., kath. világi patriarcha 
elé. Ok az if júságot felkarolták, az alapszabályok 
megerősítését kieszközölték, a társulati életet 
megindították, sikerre vezették. Áldott legyen 
nevök. Az ifjúság hálából hármunkat az egye-
sület védnökévé választott meg. Az első már 
az örökkévalóságból tekint le reánk. Ketten 
tanúi voltunk a f. hó 4-iki zászlószentelésnek. 
A mustármagból Steiner püspök utódja dr Kis-
faludy A. Béla szent-istván-társulati alelnök és az 
ő utódja dr Glattfelder Gyula vezetése alat t 
terebélyes fa növekedett fel, mely immár az 
egész országra kiterjeszti gyümölcseinek hatását. 

A Szent-Imre-Egyesület zászló-szentelése a 
magyar katholiczizmusnak országos ünnepe volt. 
A felszentelt zászlóba két bibornok, két érsek, 
sok püspök, az ország vallás- és közoktatásügyi 
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ministere, Esterházy Miklós hg, Zichy Nándor 
gróf, Apponyi Albert gróf és az előkelőségek 
hosszú fényes sorban, vertek szögeket, emléke-
zet okáért s az egyesület • országos jellegének 
tanúsítására. 

Áldott legyen az Isten neve minden jóér t ! 

Császka György kalocsai érsek ur 
beszéde, 

melyet a Sz.-I.-E. zászló-szenteléselcor az egyetemi tem-
plomban mondott. 

Isten, Király, Haza! 
E jelszóval adjuk át rendeltetésének a zászlót, 

hogy a Sz. Imre-önképző-egyesületben buzgól-
kodó tagoknak az egyház által megáldott jel-
vénye legyen. 

Isten, Király, Haza! E három eszmény töltse 
be a Sz. Imre-önképző-egyesület tagjainak sziveit, 
s e három eszmény vezesse őket mindenha az 
élet utjain, mint az egyház hű fiait, az apostoli 
király hódoló alattvalóit és a haza fenkelt lelkű 
polgárait. 

Sz. Imre ünnepének előnapján áldottam meg 
e zászlót, mely szintén az ő nevét és képét 
viseli. 

„Castum pectus flammis melioribus arsit", 
mondja a szent király szent fiáról a régi ha-
gyomány. 

Őrizzék meg az egyesület tagjai tiszta keb-
lükben azt a nemes lángot, mely az egyesület 
védszentjének oltalma alatt magasztos érzelmekre 
hevít. 

Apponyi Albert gróf beszéde 
a Sz.-I.-E. zászlószentelési ünnepén. 

Mélyen t isztelt vendégkoszorú! Tisztel t i f j ú 
barátaim ! 

A zászló valamely czélnak, eszmének, törekvés-
nek jelképe. 

A haza zászlója épp oly szent, min t a haza maga, 
mert azt jelképezi. Zászlónk megmentéseér t hősök 
vére hullott , a zászlónk becsületeért fo ly ta tunk küz-
delmet oly körülmények közt, midőn minden sikernek 
reménye már megszűnt . A zászlószentelés u t án az ün-
nepélyre éret t korból választot tak szónokot és engem 
választottak ünnepi szónoknak, az i t t összegyülekezett , 
érdemekben, te t tekben gazdag vendégek előtt . Utalok 
arra, mi van rá irva a zászlóra, melyet ma az egész 
ország szemeláttára kibontot tak, melyik az az eszme, ! 
mely köré csoportosulnak. 

I rányeszmét i r tak rá, oly szépet, oly lelkesítőt, 
oly szentet , h o g y örömtől k i tágul szivem, midőn ha-
zám i f j ú ságának tekinté lyes részét e zászló körül sora-
kozva látom. R á ír ták szent h i tünknek, a t udománynak 
és a hazafiságnak fe lbon tha ta t l an f r igyét . 

Kedves i f j ú bará ta im ! Szent h i tünk erősiti meg 
l e lkünke t I s ten kegyelmével , v i lágosí t ja föl e lménket 
az ő k inyi la tkozta tásának igazságaival ; ez g y ú j t j a lángra 
sz ivünket f e lebará tunk szere te tében : ez edzi, ez a lkot ja 
át megdönthete t len tö rvénynyé le lkünknek önönmagában 
elég gyar ló és szeszélyes hul lámzásoknak k i te t t nemes 
ösztönét ; ez óv meg m i n d e n al jasságtól . Ez a biztos 
vezércsil lag, mely u tán indulva az élet ú tvesztőiben 
soha el nem tévedünk. T. i f j ú bará ta im ! A hit től vi-
lágossághoz szokot t elmével l épünk a tudomány szen-
té lyébe. Magunkévá teszszük annak minden legbüsz-
kébb v í v m á n y á t ; csak indokolat lan lemondásaival nem 
bará tkozunk meg, és mer t i smer jük annak valódi kor-
látait , m e g nem állunk képzel t ha tá rok előtt. 

Nem osztozunk annak fö l fuvalkodot tságában, nem 
is esünk bele annak csüggetegségeibe . (Nagy éljenzés.) 
T. i f j ú bará ta im ! m e g t a r t j u k az á t tek in tés t a tudás 
egész országa fölöt t , mely az egyoldalúság ferdeségé-
tő l megóv és még sem esünk a mindenfe lé szétúszó 
felületesség h ibá jába , hanem kiszemel jük magunknak a 
t u d o m á n y n a k azt az ágát, me lynek éle tünket szentel-
jük , vagy hogy a ku ta t á s t e lőbbre vigyük, vagy, hogy 
annak tá rházából gyakor la t i é le tünkben h iva tásunkra 
eszközt és f egyver t n y e r j ü n k . 

A'agyis lelkesedéssel és ra jongássa l ápol juk lel-
k ü n k b en az is teni szikrát, az emberi nemnek azt a 
képességét , hogy a körü lö t te levő je lenségeket meg-
figyelheti , azoknak törvényei t észlelheti, azoknak lénye-
gébe, okaiba behatolhat , a vi lág re j té lye inek kuta tásá-
ban előbbre ha ladhat . A legmélyebb re j té lyeknek, ma-
gának az embernek és az emberekből alakult társada-
lomnak törvényei t k i k u t a t h a t j a és föl ismerhet i és 
azokat az i smere teket az ember iség j avá ra fo rd í tha t j a . 
De az a lelki gyönyörűség , melyet a vi lágnak kuta tá-
sából mer í the tünk, t a lán fárasztó munkának sanyaru-
ságához van kö tve főleg az i f júságban , melye t az élet 
ezernyi csábja félrevezet . A legt isz tább tudományos 
le lkesedésünk kivan téve a hanyat lásnak, a csüggedésnek. 
I lyenkor segít a lelkiismeret, mely f igyelmeztet , hogy 
a ma nyerendő tudományosságnak hiányai kifejezést 
fognak nyern i későbbi működésünk valamely gyarló-
ságában, tudományos képze t t ségünk hiányai esetleg 
érvényre fognak emelkedni későbbi é le tünkben. 

Te, tanuló jogász, azzal a tuda t ta l leszesz eltelve, 
hogy akár birói székre emel jen hivatásod, akár ügy-
védi minőségben szolgáljad az igazságot, tudásod hé-
zag ja in tö rhe t meg az igazság ereje. Te mérnök, tudod, 
hogy munkásságod hiányos volta ka tasz t rófá t okozhat , 
melynek emberéle t is lehet áldozata. Te, ki az i f júsá -
got fogod nevelni , légy eltelve a t tó l a tudat tó l , hogy 
ami elméd kiművelésében, je l lemed képzésében, a t e 
h ibádból hiányzik, át fog örököl tetni oly lelkek szá-
zaira, k iknek fe j lesz tését az isteni Gondviselés kezedbe 
adja . (Általános éljenzés.) 
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Tisztel t i f j ú bará ta im, oly ko rban vannak , é letűk 
oly komoly szakában, melyben eldől, mi lyen lesz az 
életük. E b b e n az időszakban minden nemes erkölcsi 
tényezővel j ö v ő n k é r t küzden i lelki ismeretes kötelessé- . 
günk. Ideszámítva az önérdeket is : a nemes é r te lemben , 
ve t t becsvágyat , az egyéni érvényesülésre i rányuló 
jogosu l t k ívánságo t ; de fő leg az erkölcsöt , a h i te t és 
hazaszere te te t kell k i fe j leszteniük. Hi t tő l á tha to t t lel- j 
kük előtt mos t az önképzés éveiben ál l jon a haza 
képe, vagy inkább l a k j é k bennük, erőt öntve törek- j 
véseikbe, k i ta r tás t fá radozásukba a nemzetér t , melye t 
az is teni Gondviselés működésük teréül ki je löl t . 

Az a n a g y költő, — a kinek ünnepé t mos t ké-
szül megülni a nemze t — igy éneke l t : 

Hazádnak rendületlenül légy hive óh magyar, 
Bölcsőd az s majdan sirod is, 
Mely ápol s eltakar. 
A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra hely ! 
Áldjon vagy^verjen sors' keze, 
Itt élned halnod kell. 

A votes ih le te t t ségében az isteni szerete tnek és 
rendelésnek adot t k i fe jezés t . 

Nem mindnyá j an v a g y u n k hivatva , hogy az or-
szág sorsát intézzük, de m i n d n y á j u n k előtt az a köte- | 
lesség áll, hogy az élet valamelyik h iva tásá t be tö l t sük ; 
ugy, hogy annak lelki ismeretes betö l tésé tő l f ü g g a nem-
zet boldogulása. 

E s én, t isztel t vendégkoszoru és i f j ú bará ta im, 
ki te l jesen bizom abban, hogy a tö r téne lmi katasz t ró-
fák és válságok ide jében ez a nemzet fel fog t u d n i 
emelkedni h iva tásának magasla tára , n a g y követe lmé-
nye i tel jesí tésére, a tö r téne lmi n a g y s á g r a : gondolkozva 
nézek körül , hogy a mindennapi , fényte len, za j t a l an 
köte lességnek szerény erényei t fog ja -e egyesí teni ez 
a nemze t magában, melyektő l f ü g g a népek élete, 
a nemzet boldogulása. (Hosszantar tó éljenzés.) 

Ne csodálkozzanak, t isztel t i f j ú bará ta im, h o g y 
midőn a hazafiságról szólok, ezen szerény erények hang-
súlyozásával kezdem. A hazaf iságnak is, min t a vallá-
sosságnak, megvan a maga sursum corda-ja, és ez első 
sorban a pontos köte lességte l jes i tésre int . A hazafiság-
gal épp u g y te l j e s í the t jük az élet kötelességei t , m in t ! 
azt h i tünk is t an i t j a , hogy tudni i l l ik a pon tos köteles-
ségtel jesí tés ka thol ikus töké le tesedésünk eszköze. I de 
muta t a hazaszerete t és a hi t taní tása , s midőn ennek 
f r igyé t rá í r ták a zászlóra, akkor megfogad ták , hogy 
ehhez hűek lesznek. 

De emelkedjünk , t isztel t i f j ú bará ta im, emelked-
j ü n k azokba a magasabb régiókba, me lyekbe belépni 
a kereszt és a t u d o m á n y is b iz ta t s azon körü lmény, 
hogy nemcsak a zászlószentelés ünnepé t , hanem a 
keresz tény m a g y a r állam 900 éves fennál lásá t is ünne -
pel jük . A keresz tény hi t e l fogadása az egységes ma-
gyar nemzet és az önálló európai magya r ál lam léte-
sí tésének és fentar tásának alapja, mely 900 év viha-
raival daczol. A keresztény h i t tő l öröklöt t és kölcsön-
ve t t igazságokon nyugszik azon népeknek és társadal-
maknak is szervezte, melyek ma a keresz tény h i te t 

h iva ta losan meg tagad ták . Örökké igaz marad : „Funda-
m e n t u m al iud pone re nemo po tes t " . 

A keresz ténység v i t t e be a v i lágba — hogy csak 
a tá rsadalomra való v i lág je lentőségéről beszél jek, mer t 
a több i re nézve i l le tékesen n e m szólhatok — a keresz-
t é n y s é g v i t te be az ember i ség fe l fogásába az ember 
egyéni abszolút é r tékének fogalmát . A keresz ténység 
a lap í to t ta m e g a házasság által a családnak t isztaságát , 
szi lárdságát és körü lbás tyáz ta azt oly kér le lhete t len 
sz igorú elvekkel, amelyek mig egyrész t nélkülözhete t -
lenek annak biztossága és az ember i ság fe j lődésének 
tek in te téből , másrész t csakis a puszta ember iné l maga-
sabb ha ta lom által vo l tak megszabha tok . A keresz tény 
vallás hozta be az erkölcsi felelősség elvét azokér t a 
t e t t eké r t is, melyet emberi szem n e m látot t , ember i 
fü l nem hal lo t t s melynek szerzőjét senki sem f o g j a 
felfedezni . A keresz ténység v i t te be a vi lágba a lelki 
és világi ha ta lom megkü lönböz te t é sének fontos , n a g y 
elvét és igy a le lki ismeret szabadságának a lapjá t lerakta, 
melye t ideig-óráig el torzí tani , e l t iporni lehet , de az 
ember iség tuda tábó l k i i r tan i lehe te t len . (Altalános z a j o s 
él jenzés és taps,) 

Látnivaló, t i sz te l t i f j ú baráta im, hogy a keresz tény-
ség óriási, m o n d h a t n á m re t t en tő e rőket szabadí to t t fel ; 
szabaddá t e t t e az egész ember t , m inden tevékenységé-
nek, összes törekvése inek r u g ó j á t mozgékonynyá te t te , 
egyszerre képessé varázsol ta a működésre . S mindez t 
bá t ran t ehe t t e a keresz ténység , mer t b i r t ezen e rőknek 
ellenszerével is az ö e rkölcs tanában és elveiben, me-
lye t nemcsak h i rde te t t , de melynek megszerzésére az 
eszközöket is megad ta az embereknek . (Altalános él-
jenzés . ) 

Az I s t enbe v e t e t t hit , a Megvál tó élete, vissza-
vonul tsága , az önmeg tagadás és a szeretet tö rvénye , 
mindezek oly erkölcsi tényezők, melyek fékezik a fel-
szabadí tot t erők tusá jának , — h o g y egészen modern 
kifejezéssel é l jek — a lé tér t v ivo t t küzde lemnek hevé t 
és e lkeseredet t ségét , melyek ezen fe lszabadul t egyéni 
erő harcza iban m e g ó v j á k a s iker t a fékte lenségtől , a 
s iker te lensége t a ké tségbeesés tő l , a tá rsada lmat a zsar-
nokság és anarchia végletességétől , amelyek kü lönben 
az ember i ösztön fo ly tán beá l lha tnának . (Altalános za jos 
él jenzés és v iharos taps.) 

A b b a n a mér tékben , t isztel t i f j ú bará ta im, amely 
m é r t é k b e n az ember iség mind ig n a g y o b b k i t e r j edésben , 
mind ig in t ranz igensebb hatá ly lyal k iengedi ezen fel-
szabadí tó gondola toka t , melyek a keresz ténységben 
re j lenek — és ezért üdvöz löm és szeretem korunkat , 
hogy ezt, m inden h ibá ja mel le t t , teszi — amily mér-
t ékben beviszi a tá rsadalomba, annál inkább van szük-
ség a fékező, erkölcsi leg kor lá tozó gondo la tokra is, 
me lyeke t a keresz ténység ezekkel együ t t nyú j t o t t , 
mer t egyedül ezek képesek az ember i mél tóságot , nem 
a rabság és kényszer u t j á n , de az ember i szabadság 
helyes, erkölcsös és okos használa ta u t ján , megőrizni , 
az emberek közt fölyó küzdelem tulságai t és k inövései t 
megfékezni . Nem tehe tünk , t isztel t vendégkoszoru és 
kegyes i f j ú baráta im, nem t ehe tünk a haza j övő j ének 
n a g y o b b szolgálatot , m in tha megerős í t jük minden 
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támadás ellen azon keresztény alapokat, melyeken 
múlt ja 900 éven át nyugodot t s melyek fen tar tásához 
a társadalom békéje és virágzása kötve van. 

De hogyan tehe t jük ezt, hol, mikor? Há t i f j ú ba-
rátim, tudjuk, hogy a keresztény alap ma is az, ami 
volt s olyan lesz az idők végé ig ; de azt is t u d j u k , 
hogy az emberi társadalom változik, az emberi nem 
igényei (és lehetőségei) a módosulásnsk vannak alá-
vetve, azért az a mód, amelylyel h i tünk igazát érvé-
nyesí t jük, megóvjuk, a társadalom keresztény alapja 
az igenis módosul az emberi társadalom változásá-
val a történeti fejlődéssel járó átalakulásával. 

S ha azt a változást, amelyen e tek in te tben az 
egész emberiség s igy nemzetünk is keresztül ment , 
röviden jel lemezni akarnám, azt mondanám, hogy a 
társadalom keresztény alapja, mint az régi épületek 
alapjaival szokott történni , mélyebbre sülyed, kevésbbé 
láthatóvá lesz, anélkül, hogy szilárdságából s erőssé-
gáből vesztene. Abban az időben, melyben első szent 
királyunk a kereszténységet Magyarországban megho-
nosította, a társadalom keresz tény a lapja hivatalos 
egységben, külső keresz ténységben je len t meg, mer t 
akkor s azután még hosszú ideig, — kevés kivétel től 
el tekintve — az emberiség szívesen köve t te a hivata-
los u tmuta tás t a vallásban is. De az emberi nem azóta 
gyökeres vál tozáson ment keresztül és a modern em-
ber — a legutóbbi néhány század szellemi fej lődését 
értem itt modernség alatt — nem fogad el t anoka t 
külső hatalomtól, sőt ellenszenves s gyanús lesz a 
külső hatalom által pártol t tan. Föl lázad ellene s eléri, 
amit el is ért, hogy tudniil l ik az I s ten iránti engedel-
messég megtagadása a lelkiismeret szabadságának tör-
vényes megvédése le t t a külső hata lom ellen. 

Ma a lelkek benső meggyőződésének mélységébe 
ment át az azelőtt látható, a külső hata lom által 
képviselt alap s ezt kell fentar tani . Hosszú és pusz-
tító, a nemzetre nézve haszontalan val lásháborúk dúl-
tak azért hazánkban is az átalakulás fel nem ismerése 
folytán, vegyülve nálunk az a lkotmányos szabadságért , 
a nemzet létéért fo lyta tot t harczokkal s hosszú, véres 
csaták után j u to t t nemzetünk oda, hogy a lkotmá-
nyunkba beiktat ták a lelkiismereti szabadság és val-
lási egyenjogúság elveit, min t annak sarkalatos té -
teleit. 

Tisztelt i f j ú barátaim, ez az a légkör, amelyben 
a keresztény tuda t és a kathol ikus hi t bensősége a 
modern embernél érvényesülhet . A lko tmányunkban az 
a két tétel, melyhez annyi könnyű és vér tapadt , ez 
Magyarországon nemzeti fennál lásunk biztosí tásának 
egyik fő alapja. Ehhez járul , hogy midőn hi tünk egész 
szigorúságához törhet lenül ragaszkodunk, a vallási in-
difi erentizmus jel lemet gyengí tő ferdeségétől ta r tóz-
kodunk, azért a nemzeti élet te rén tes tvér i szeretet tel 
és honfiúi szolidáritással öleljük keblünkre más vallású 
polgártársainkat. (Általános éljenzés.) 

En nem habozom kimondani, hogy ezen u ton ha-
ladnunk és egyházunk igazait é rvényes í tenünk nem-
csak hazafias, de egyszersmind vallási kötelességünk 
is, mert az az isteni Gondviselés, mely egy nemzete t I 

egy évezred megpróbál ta tása in át megóvot t , mely 
akarta, hogy e nemze t fönnál l jon, mely a nemzetnek 
i t t a nyuga t i kereszténység ha tá rán amily nehezen 
te l jes í thető, épp oly könnyen fe l ismerhető hivatás t j u t -
ta tot t , azt aka r j a és követeli, hogy r agaszkod junk azon 
létföl tételekhez, melyeknek megszűnése, vagy csak 
kétségessé tevése is ezen nemzet l é t jogá t meginga t j a . 

Tisztel t i f j ú ba rá t a im! Minél erősebben ragaszko-
dunk nemzet i l é tünknek a Gondviselés által ki jelöl t 
ezen a lkotmányához, annál erőseb bek vagyunk saját 
h i tünk és egyházunk megvédésére . A tes tvér iség és 
egyen jogúság a lapjára he lyezkedve j u t t a s suk érvényre 
egyházunk mindazon igazát, melynek eddig ezen két 
e lvnek megfele lően m é g b i r tokába nem ju to t t . Harczra 
csak akkor ke lünk — de akkor te l jes elszántsággal — 
ha ezen két elvnek lojális alkalmazását m e g t a g a d n á k : 
vagy ezt a két elvet e l torzí tva és h ipokr i ta hazugság-
gal i s t en tagadásnak minős í tve alkalmaznák.. (Általános 
zajos éljenzés és viharos taps.) 

Az a zászló, melyet ma tisztelt fiatal baráta im 
k ibon to t tunk és melyre h i tünk bátor , nyi l t bevallása, 
annak taní tásához való rendüle t len ragaszkodásunk 
van felírva, ez a maga kibontásával nem sért senki t 
joga iban , n e m fenyege t senki t érzelmeiben. Ez nem 
b o n t j a fel a viszonyt , hanem ez a nemzet életébe 
beviszi az erkölcsi erőket , melyek a benső romlás 
veszélyétől megóvják , belevisz i f j ú törekvéseket , me-
lyek az ő szabadságának, egységének, haladásának 
leendő nagyságának és dicsőségének nélkülözhetet len 
tényezői lesznek. E b b e n előhaladni, t isztel t i f j ú bará-
taim, legyen a mi l egnagyobb ambicziónk, ezzel fog-
j u k val lásunkat t i sz te l t té tenni , amilyennek kell, hogy 
legyen és amilyen lesz is, csak i smer jék fel annak 
valódiságát . (Viharos éljenzés, za jos taps.) 

En , t isztel t fiatal bará ta im, nem végezhetem be 
szavaimat mással, min t azzal, hogy szerencsét kíván-
j ak önöknek, hogy e zászló alá sorakoztak ; hogy bátorsá-
go t k íván jak önöknek, hogy czél jukat tán tor i tha t lanul 
kövessék ; hogy vi lágosságot k ívánjak , hogy az u takat , 
melyeken ezt a zászlót előre kell vinni, t i sz tán lássák. 
És ezzel azt á tadom rendel te tésének : legyen a győze-
lem je lképe , hogy, amin t ma megad ta a t emplomban 
az egyház képviselője reá az áldást, ugy m a j d a n á ld ja 
a haza is, ha követő inek működésé t lát ja . (Szűnni nem 
akaró taps. É l j e n Appony i Alber t gróf.) 

Vörös Béla elnök megnyitó beszéde. 
— A Szent Imre-egylet zászlószentelési ünnepén. — 

Dicsér tessék az Ur J ézus Kr isz tus ! 
Mélyen tisztelt ünnepi Gyülekezet! 

A magyar felső iskolák kathol ikus i f júsága e na-
pon a legmélyebb fiúi hódolat tal , köteles hálaérzettel , 
egyszersmind hazafias lelkesedéssel ünnepel . Leboru l 
lé lekben mindenha tó A t y j a előtt, hogy a gyermeki 
szeretet hang ján őszinte hálá t r ebeg jen azon végtelen 
kegyelemért , mely a magyarnak százados küzdelmei-
hez kellő erőt biztosí tot t , ké t ségbee j tő he lyzetében a 
j o b b jövőbe ve te t t szilárd hi t te l vigasztal ta és szaka-
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datlan támogatásával lehe tővé te t te , hogy a magya r 
kathol iczizmus a keresztény hi thez való tö rhe te t len ra-
gaszkodását ki lenczszázados ünnep rendezésével is ki-
muta thassa . 

De a nemzet i lelkesedés szent l áng ja is lobog 
sz ivünkben. Mert ha igaz az az évezredek tapaszta la-
tán fe lépül t mondás, hogy a nemze t j ö v e n d ő sorsát , 
az i f j ú ság szellemi i rányzatából , egész maga ta r tásábó l 
előre s e j t h e t j ü k : ugyan van-e akkor magyar , lega lább 
keresz tény m s g y a r ember, a ki lá tva ezt a lelkes i f j ú -
ságot, a mely ősapái tól örökölt hi tét , szent val lását 
önmagához méltó módon val l ja meg, — ne t u d n a fel-
hevülni a nem mindennap i örömtől és azon. bo ldogi tó 
gondolat tól , hogy a je lenből Ítélve, a m a g y a r nemze t 
előtt még be lá tha ta t lan jövő ál l? 

Valóban bizta tó a jövő, mer t az i t t levő lelkes 
i f j ú csapat va jmi csekély tö redéke annak a ha ta lmas 
seregnek, a mely hazánk különböző te rü le te in szét-
szórva élénken fáj lal ja , hogy csak lelkileg lehet közöt-
tünk . Több helyen nem is e légedtek m e g a pusz tán 
lelki szemlélődéssel és e lküldöt ték n é h á n y tá rsukat , 
hogy elveinkhez való szilárd csa t lakozázukat ily mó-
don is kifejezzék s a ka th . egye temi i f j ú s á g egyrészé-
től, a Sz t . - Imre-Onképző-Egyesü le t tő l r endeze t t ünne-
pély bizonyos t ek in t e tben országos je l legűvé t egyék . 
Csak el nem mulasz tha tó édes köte lességemnek teszek 
eleget, midőn a v idéki felső iskolák ka th i f j ú s á g á n a k 
jelenlevő t ag j a i t e helyről is a baráti , t es tvér i szere-
te t legmelegebb érzésével, szivből f a k a d t „Is ten 
hozot t !" - ta l köszön töm! 

A magya r kathol iczizmus kilenczszáz éves fenn-
ál lásának örömére rendeze t t ünnepségek immár csak-
nem te l jesen lezaj lo t tak . Számos he lyen f e j t ege t t ék , 
mindenk inek alkalma volt megtudni , m i t köszönhe t 
nemze tünk a keresz ténységnek. A magya r t a kereszt-
víz E u r ó p a ál landó lakosává te t te , erkölcsei t mind-
inkább nemesí te t te , anyagi és szellemi vi rágzásra 
ju t t a t t a , a mivel t nemzetek sorába emelte. E z e n álli-
tások igazságát a tör téne lem fényesen b izonyí t j a . Nem 
sorolom fel az erre vona tkozó eseményeke t ; mellő-
zöm a vallásos meggyőződésükrő l híres egyének föl-
említését , és egész á l ta lánosságban csak anny i t mon-
dok : — H a kilenczszáz éven át a keresz ténység vol t 
a magyarnak védőpa jz sa ; ha ez ado t t neki a szükség-
hez képest erőt, munkakedve t , bá to r ságo t és lelkese-
dést, m a j d vigasztalást és m e g n y u g v á s t ; ha á l lamfenn-
ta r tó ere jé t minden el fogulat lan ember kényte len 
elismerni : akkor csak a haza e l lenségének lehet 
t ek in tenünk mindazokat , a kik ennek a keresz tény-
ségnek megron tásá ra vagy éppen k i i r tására tö rekednek . 

A felső iskolák ka th . i f júsága , melynek szellemi 
vezetésére a j övőben a Szt . - Imre-Onképző-Egyesüle t leg-
inkább illetékes, nemcsak azért ma rad t az ünnepelök 
sorában mintegy utolsónak, mer t védőszen t je , szt. Imre 
herczeg ünnepé t vallásos meggyőződésének nyil t k i je len-
tésére legalkalmasabbnak talál ta , hanem sokkal inkább 
azért, hogy a jubilár is ünnepségeknek min tegy befe jezés-
képpen a múl tban üdvöseknek bizonyul t keresz tény esz-
mékér t való ideális lelkesedésével megnyugtassa a jelent, 
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és mél tó fel lépésével igazán a haza reményévé , a 
j övendő b a j n o k á v á avassa önmagát . 

A mai fényes ünnepség eszméje egy alig t izenkét 
év óta élő és működő egyesüle tben születet t meg. Mint 
minden egyesülete t , a Sz t . - Imre-Onképző-Egyesüle te t 
is a tömörü lés rendkívül i fon tosságának érzete hozta 
létre. Egyesek , bármi ly odaadó buzgósággal munkál -
kodnak, n a g y e redményeke t csak r i tkán m u t a t h a t n a k 
fel, míg az azonos e lvekér t harczolók egész serege 
e lőbb-utóbb diadal t arat . A Szt . - Imre-Onképző-Egye-
sület is nehéz fe ladat megoldására vál lalkozot t . Egyesí-
teni aka r j a a ka th . egye temi hal lgatókat , hogy lehető-
leg m e g ó v j a őket azon számtalan veszélytől , a mely 
t á r s ada lmunkban fő leg az i f jú ságo t szakadat lanul kör-
nyékezi és elnyeléssel f e n y e g e t i ; becsületes je l lemű 
munkásoka t , ép tes tű , erős lelkű egyéneke t akar bizto-
sí tani a j ö v ő n e k — és magasz tos czél já t a t i sz ta erkölcs 
hangozta tásával , a vallásos meggyőződés emelésével, 
a t u d o m á n y ápolásával, I s ten és a haza gondola tának 
fo ly ton szem előt t t a r tásával ó h a j t j a elérni. E r r e szol-
gál első sorban maga az a tuda t , h o g y ily nemes czélok 
megvalós í tásán fáradozó egyesüle t t a g j a i vagyunk . 
Ugyane r re szolgálnak a het i fe lolvasó esték, a helyes 
i rányú komoly és mula t ta tó lapok s mindazon szórako-

j zások, me lyeke t az Egyesü le t szerény anyagi v iszonyai 
mel le t t n y ú j t h a t és a melyekke l he ly iségét a lehetőség 
szerint kel lemes o t thonná varázsol ja . 

Je les elődeink za j t a l an munkásságban végez ték 
te rhes f e lada tuka t és m indenek előt t nekik köszönhet -
jük , h o g y E g y e s ü l e t ü n k ma már annyi ra megerősödöt t , 
hogy e lérkezet tnek lá t ta az időt , a midőn igazán zászló 
alá kell sorakoznia . Az E g y e s ü l e t czél ja a j övőben sem 
lehet más, min t a csendes, de sikeres munka , mely 
azonban a nyi lvánosság előt t is beszámol eredményeiről . 

Egyesületünknek politikai irányzata nincs, alap-
szabályai é r te lmében nem is lehet . S ha mégis vannak , 
a k ik e t ek in te tben meggyanús í t j ák , az i lyenek vagy 
n e m ismerik alapszabályai t , vagy ha t u d n a k róla, két-
ségbe v o n j á k az E g y e s ü l e t veze tőségének köte lesség-
tudásá t . J e l en leg n e m érezzük s ta lán nem is f og juk 
szükségét érezni annak, hogy ily a laptalan fö l tevésekre 
érdemlegesen re f lek tá l junk ! 

* 
* * 

Meggyőződésem szer int nem t e t t em volna eleget 
szent kö te lességemnek, ha nem ragad tam volna m e g 
ezt az a lka lmat arra, h o g y az Egyesü le t czélját, munka-
köré t l egfőbb vonása iban ismer tessem. Hiszen mennyi 
kath. egyetemi hal lgató van m é g ma is, a ki vagy 
éppen semmit se t u d Egyesü le tünkrő l , v a g y ha t u d 
létezéséről , szinte csodálkozó hangon ké rd i : U g y a n 
van-e lé t joga , mi a czélja a Szt . - Imre-Onképző-Egye-
süle tnek ? 

Hal lo t t á tok i f j ú pá lyatársa im, szerete t t bará ta im, 
vázlatos e lőadásomat . Megér the t té tek belőle, hogy a 
keresz tény m a g y a r t á r sada lomnak, a m a g y a r hazának 
j ö v ő j e é rdekében csaknem nélkülözhete t len szükség a 
felső iskolák ka th . i f jú ságának tömörülése, a most föl-
szentelt zászló alá sorakozása ! A keresztény eszméknek 
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győzni, szeretett hazánknak virágozni kell, mer t a jövő 
reménye hatalmas pár t fogókra támaszkodik! A boldog-
ságos Szűz Mária első szent királyunk igen bölcs intéz-
kedése folytán már kilenczszáz év óta Magyarország 
védőasszonya, sz. Imre herczeg pedig a magyar i f j ú n a k 
ideális mintaképe ! Magasra kell emelnünk, bát ran kell 
lobogtatnunk és minden szenytől meg kell óvnunk azt 
a zászlót, a mely e két égi Pá t ronánknak megdicsőül t 
a lakját ábrázol ja! 

Föl tehát a nagy és nehéz, de dicső és eredmé-
nyes munkára ! Föl az Is ten és a haza, a vallás és 
tudomány nevében ! 

* 
* * 

Ily érzelmektől áthatva, szivből üdvözlöm igen 
tisztelt magas vendégeinket , a kik kegyes megje lené-
sükkel ünnepélyünk fényének, mél tóságának emelésé-
hez hozzájárultak, — és a diszülést megnyi tom. (Hosszú 
lelkes éljenzés.) 

Dr. Glattfelder Gyula igazgató záróbeszéde. 
— A Szent-Imre-Egylet zászlószentelési ünnepén. — 

Fölavattuk a zászlót, melynek rendeltetése, hogy a 
XX. század magyar katholikus ifjúsága előtt lobogjon, mi-
dőn szellemi kincsekért, örök eszmékért harczba száll ép 
ugy, mint midőn a tudományok terén békés hóditásra ké-
szül. Az egyház reá adta áldását, jelezve ezzel, hogy a leg-
szentebb törekvéseket, a legideálisabb vágyakat, csak a ter-
mészetfölötti erőnek, a kegyelemnek hatása válthatja valói a. 
Közéletünk vezéralakja, ki nemcsak szóban, hanem egész 
életében az ideális törekvések előharczosa volt, ékesen szóló 
szavakbau adott kifejezést a várakozásnak, melylvel a haza 
jövő reményének, az ifjúságnak szereplése elé tekint s az 
igényeknek, melyeket vele szemben joggal támaszt. Az ifjúi 
lelkesedés sem maradhatott a szivbe zárva, hanem megszó-
lalt a zengő, édes magyar nyelven, hogy a világ elé tárja 
a kebleket hevítő érzelmeket s a költői lendület szárnyain 
magával ragadja azokat is, kiket az élet küzdelmei sokkal 
inkább a földhöz kötnek ugy, hogy csak az ifjú lélek me-
rész röptét követve, képesek a tiszta idealizmus magaslatát 
inkább elképzelni, mint arra felemelkedni. 

Méltó módon adtuk tehát át a zászlót rendeltetésének. 
De mielőtt út jára bocsájtanók, hogy jó- és balsorsban a 
magyar katholikus ifjúság lépteit irányítsa, tekintsünk még 
egyszer fel reá, hogy mily eszméket akart a Szt-Imre 
Egyesület ifjúsága rajta jelképekkel megörökíteni, hogy ha 
esetleg a küzdelem megtépné, vagy a mit Isten ne adjon 
a tespedő béke napjaiban szinei megfakulnának s az eszmék, 
melyek ma követőit lelkesítik, elhomályosulnának, a zászló-
avatás idejéből megszólaljon egy hang, mely a késő utó-
doknak is hirdesse a katholikus ifjúság ideális törekvéseit, 
s ha esetleg téves utakra térne, a mult megelevenedő em-
lékei tereljék vissza arra az ösvényre, melyen haladnia kell, 
ha a jók reménye, s a haza jövő dicsőségének hordozója 
akar lenni. 

Három jel, három kép tűnik e zászlón szembe, mely-
nek sohasem volna szabad a magyar katholikus ifjúság 
emlékéből, csak egy percze is, kiesniök. 

Az egyik szent Imre képe. Egy királyi ifjúé, kiről a 
történettudós száraz adatai tán keveset tudnak beszélni, de 
annál többet a lélek finomságai s a világ által táa kevésbbé 
méltányolt erkölcsi diadalaihoz értő tiszta keresztény fel-
fogás ; ki ha nagy győzelmet aratott volna a népek csatái-
ban, tán mulandó érczszobor hirdetné emlékét téreinken, de 
mivel az élet csatáiban nyert diadalt, múlhatatlan emlék-
művek őrzik dicsőségét a lelkekben. 

A mi szent Imre emlékében oly maradandó, az az 
erő, a metylyel be tudta győzni önmagát s lelkét odafüzni 
Istenhez s Istenért lemondani mindarról, a mit a világ kívá-
natosnak s boldogítónak hirdet. A legnagyobb győzelem^ 
melyet ember arathat, de ez nyújtja azt a bért, melyet ma 
oly gyakran hiába kereshetünk : a lélek szabadságát, mely 
az Isten által helyezett korlátokon kívül nemes törekvések-
ben akadályt nem ismer. 

S erre a szabadságra van szüksége társadalmunknak, 
hogy regeneráltassék s a magyar ifjúságnak, ha a reá vára-
kozó nagy feladatnak meg akar felelni. A hol nemtelen 
indulatok vagy bűnös szenvedélyek a lelket sárba vonják, 
ott a szabadság kinövéseit ellensúlyozó legfőbb, isteni tekin-
télynek és törvényeinek tisztelete lehanyatlik s bekövetkezik 
a legnemtelenebb szolgaság, melyet a szabadság hangos 
hirdetésével iparkodnak ugyan palástolni, de az erkölcsileg 
sülyedt lelkek mindenre alkuvó s mindenkivel megalkuvó 
szelleme az erkölcsi rabszolgaságnak szörnyű képét tárja 
a gondolkozó elé. 

A lelki sülyedés nyomában haladó ezen szolgaságot 
nem szünteti meg az sem, ha az embert szuverénnek hirdetik 
az Istennel s az erkölcsi törvényekkel szemben ; hisz midőn 
a rómaiaknál a természetfölöttiekben való hit s az istenek 
tekintélye megingott, az imperátorok képét állították az 
oltárra. Azt hitték az istenné tett ember pótolni fogja a 
detronizált" istenség tekintélyét. De a történelem azt tanítja, 
hogy e kor nemcsak erkölcsileg volt a legsiilyedtebb, hanem 
hogy az emberi méltóság és szabadulás ellen sohasem 
követtek el oly merényleteket, mint éppen akkor. 

E gyakran ismétlődő jelenség azt hirdeti, hogy szabad 
eszméket s a belőlük sarjadó áldásos haladást csak szabad 
lelkek vezethetnék győzelemre. E szabadság pedig csak 
a tekintély tisztelete mellett virulhat, a hol Istennel és 
törvényeivel szembehelyezik, ott rémuralommá fajul. 

Ezért kell szent Imrének, az önuralom és erkölcsi 
tisztaság e nagy képviselőjének képét folyton a magyar 
ifjúság elé tárni, hogy az önmagát fegyelmezni, erkölcsi 
tisztaságát őrizni tudó lélek legyen, az egyéni szabadságnak 
s ezzel az áldásos haladásnak is legbiztosabb őre és 
irányitója. 

Ott látjuk azután a zászlón a Boldogságos Szűznek, 
a magyarok Nagyasszonyának képét. Egyik karján hordja 
szent Fiát ; másik kezével őrzi nemzeti létünk, dicsőségünk, 
reményünk szimbólumát, a szent koronát. 

E kép a magyar katholiczizmusnak a századok folya-
mán meggyökerezett felfogását tükrözi vissza. Azt hirdeti a 
magyar ifjúságnak a kilenczszázados mult tanulsága s egy 
remélhetőleg még hosszabb jövő kötelező vezér gondolata 
gyanánt, hogy e két fogalom: egyház és haza egymástól 
elválaszthatatlanok, s hogy minden kísérlet, mely azokat 
egymással szemben kijátszani akarná, hajótörést szenved a 
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magyar katholikusoknak a századok viharai között meged-
zett, egyházuk tanitása által megszentelt hazaszeretetén. 

Szent egyházunk és édes hazánknak tartozó kettős kö-
telesség teljesitése a mi lelkünkben harczot nem idézhet 
elő soha. Hisz mindaz, a mi hazánk múltjában magasztos, 
a törvényeinkben megnyilatkozó keresztény szellem, mely 
legelső törvénykönyvünk kezdő soraiban első királyunk ezen 
szavaiban nyilvánul. Miután a királyság rendjébe csak a 
katholikus hitet vallók léphetnek, azért intelmeinkben a 
szent hitnek adjuk az első helyet ; kulturánk, melynek alap-
ját az egyház utasítását követő szerzetek és papok áldozat-
kész buzgósága nem a sötétség terjesztése, hanem a nem-
zet boldogítása czéljából vetette meg; maga a hazának 
tisztultabb, a pogány felfogást messze fölülmúló fogalma, 
mindez a katholikus elvekben, a katholikus egyház tanítá-
sában birja gyökerét s ugyancsak ez az egyház volt száza-
dokon keresztül mindennek egyedüli őre s fejlesztője. 

Azért midőn e százados évfordulón megelevenednek a 
mult emlékei, megszólalnak a törvénykönyvek lapjai, vissz-
hangzanak a régi keresztény kultura csarnokai s tanúságot 
tenni fölkelnek az egyház és haza közös szeretetéért vér-
tanúhalált halt hősök árnyékai, mind azt hirdetik, hogy a 
magyar katholikusok büszkén tekinthetnek hazájuk múltjába 
s bátran hivatkozhatnak a hazájukkal szemben egyházunk 
utmutatása szerint tanúsított kötelességteljesitésre. 

S midőn a nemzet az uj század ismeretlen útjaira tér, 
a magyar katholikus ifjúság, mely hivatva lesz a haza sor-
sának intézésében résztvenni, ismerni fogja feladatát s a 
mult nagy tanulságain föllelkesülve az egyház által muta-
tott uton fogja hazája iránt kötelességeit a jövőben is 
teljesíteni. 

Végül ott ragyog a zászlónkon az a szent jel, mely 
méltán disziti a zászló csúcsát, mert joggal emelkedik ki a 
földi viszonyok, küzdelmek, és változó emberi vélemények 
tömkelegéből mint az örök és változatlan isteni tanítás 
szimbóluma : a kereszt. 

E szent jel a keresztény kulturának, a keresztény 
elveknek minden korban és minden viszonyok közt való 
érvényesülési jogát hirdeti. Hiába tanította egy századon 
keresztül, hogy a kereszt tanitása, a kereszt vallása lejárta 
magát. Az a jelenség, hogy az életrevalóság feltételei nél-
kül szűkölködő elenyésző kultúrák romjaira a boldogságot, 
nyugalmat kereső népek a kereszt jelét tűzik ki ; hogy a 
gondolatok útvesztőiben szerte bolyongó lelkek a legnagyobb 
kérdésekre válaszolni képtelenek lévén a kétségbeesés és 
erkölcsi nihilizmus karjaiba vetik magukat, avagy a körét 
túllépő tudományról kijelentik, hogy „csődöt mondott" s a 
kereszt árnyékában pihennek meg : ez a kereszt tanításának 
örök érvényességét hirdeti. 

Görögország és Róma ezer éves fennállása után meg-
dőlt, pedig a műveltségnek, hatalomnak és gazdagságnak 
ugyancsak magas fokára emelkedtek. De a keresztény 
czivilizáczió, a kereszt tanitása ma ép ugy árasztja áldásos 
melegét a társadalomra, mint ezer év előtt. S hiába való 
törekvés a kereszténységet a modern haladás ellenségének 
feltüntetni, hisz szelleme uralkodik ma is a társadalmon, 
erkölcsi törvényei szabályozzák életünket ; s minden ellenkező 
kísérlet daczára is a kereszt tanitása ad csak kielégítő vá-
laszt legégetőbb kérdéseinkre. S a mit a pozitív keresztény-

ségtől elszakadt Herderrol tudunk, hogy egy hoss'zú, fáradsá-
gos kutatások közt eltöltött élet végén utolsó felkiáltása 
volt; „Nagy gondolatokat, nagy gondolatokat adjatok nekem" 
ez a gyakran ismétlődő jelenet hirdeti, hogy ezeket a nagy 
gondolatokat, ezt a nagy világosságot, ezt a tökéletes isme-
retet csak a kereszt tövében lehet tauulni, hogy örökké 
diadalmaskodik az egyház felfogása : per crucem ad lucem. 
Azért a keresztet modern társadalom sem nélkülözheti s 
az a generáczió, mely a jövő kérdését van hivatva meg-
oldani ezt csak a kereszt erejével érheti el s azért szent 
kötelessége annak érvényt szerezni. 

De ha a keresztnek meg akarjuk hódítani a jövőt, ha e 
szent jelet a XX. század törekvései elé czélul akarjuk ki-
tűzni, ha társadalmi intézményeinkben annak helyet akarunk 
készíteni, akkor először is a mi szivünkben kell azt meg-
gyökereztetni, gondolkozásunkat kell tanításához alkalmazni. 
Heraclius császárról tudjuk, hogy midőn a perzsáktól vissza-
hódított szent keresztet maga akarta vállán a Kálváriára 
fölvinni, képtelen volt megindulni, a mig le nem vetette 
császári pompáját. De midőn a kereszt első hordozójához 
méltó minden földi hivalkodástól és tökéletlen szándéktól 
menten vitte a keresztet, képes is volt azt kitűzni s ez uton 
követőinek reményt nyújtani. 

Es igy kik a keresztény gondolkozás előharczosaivá 
akarnak szegődni szintén vessék le azon gondolatokat, me-
lyek a lélek szabad röptét gátolják, emeljék érvényre éle-
tökben a kereszten hirdetett elveket s akkor nem létezhe-
tik akadály, mely a kereszt tanításának diadalra juttatására 
irányuló törekvéseiket meghiúsíthatná. 

Ezen eszmékkel indul a magyar katholikus ifjúság a 
jövő század harczainak megvívására, kérdéseinek megfejté-
sére. E küzdelmek esélyeit előrelátnunk, eredményét meg-
mondanunk nem lehet. De ha a. mult tanulságaiból a jövő 
alakulásaira joggal következtetünk, akkor bátran remélhet-
jük, hogy e zászló körül csoportosuló, eszméit valló ifjúság 
szereplése nem lesz dísztelen. 

Ez eszmék képesíteni fogják hazánk ifjúságát nagy ál-
dozatokra, a mint századokon keresztül is ezek vezették az 
önfeláldozás magaslatára. Midőn a haza létéről vagy bu-
kásáról volt szó a mohácsi ütközet idejében háromszáz pécsi 
egyetemi hallgató szintén oly zászló alatt indult a biztos 
halálba, mely ezen eszméket hirdette. Tiszta lelkesedésük 
képesítette őket vértanuságra a hazáért, keresztény felfogá-
suk irányította lépteiket. De vérük nem hullott hiába. Az 
táplálta az utódok szent lelkesedését, s eszméik ereje sze-
rezte vissza a hazát. S azért az a magyar katholikus ifjú-
ság, mely ugyanezen eszmékre esküszik, bátran haladhat 
előre a biztos győzelemre. (Viharos tetszés és eljenzés.) 

Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 
Pénzügyi jog. 

A római birodalom adórendszere igen nyomasztó 
volt, az adók nemcsak pénz, hanem termesztményekbeli 
szolgáltatásokban is állottak. Az adók behajtására nagy 
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gépezet hozatott mozgásba, a különféle közegek pedig 
nem sokat törődtek az adófizetők jogaival, de annál többet 
a magok hasznával, mely hogy minél nagyobb legyen 
mindenféle eszközökhöz folyamodtak. A keresztény császá-
rok tőlük telhetőleg igyekeztek a szegény adózók súlyos 
terhén könnyíteni. N. Konstantin (315.) az összes tarto-
mányok lakosaival tudatta, hogy a helytartók kötelesek 
mindenkit, a ki a mezőgazdaság körül alkalmazott rab-
szolgákat, vagv a szántásra használt igás barmot adó 
fejében lefoglalni merés/li, halállal büntetni.x) Öt évre 
reá (320.) biztatja a népet, hogy ne féljen senki a börtön-
től vagy ólomgolyós ostorral vagy sulyokkal való meg-
veretéstől és a helytartók szertelensége által kitalált egyéb 
büntetésektől, melyeket azok gonoszságukban vagy dühök-
ben az adójukat fizető polgárokra mérni szoktak. A börtön 
a büntetendő bűntettesek s alsóbb tisztviselők számára 
való, kik a törvény ellenére cselekedtek, e mellett — úgy-
mond — kegyelmünket elvesztik azon helytartók, kiknek 
kötelességük lett volna embereiket gyorsabban íéken tar-
tani. Ám menjenek el tehát a földbirtokosok nyugodtan 
a helytartók mellett, a ki pedig ezen kegyelemmel elég 
hálátlanul visszaélne, azt szellős, szabadon álló és embe 
reknek való katonai fogházba kell zárni. Es ha valaki 
megátalkodott gonoszsága mellett megmarad, annak az 
adószedő magához veheti minden holmiját és egész vagyo-
nát és e vagyon tulajdonjogával együtt vállalja magára 
az adófizetésre való kötelezettséget is. Ugy hiszszük tehát, 
hogy midőn az adószedőt evvel a joggal felruházzuk, 
mindenki annál készségesebben fogja megfizetni azt, a 
mire hadseregünknek az összesség javára szüksége van.2) 

Midőn a császári magánkincstár, vagy a közkincstár 
hivatalnokai a tartományokba küldetnek, ne merjék kincs-
tári követelés ürügye alatt egyenesen a földbirtokosokat 
megtámadni, akár adóhátralékokról, akár a folvó adóról 
legyen szó, hanem hívják fel ismételten a helytartókat, 
hogy ezt szolgaszemélyzetökkel tegyék meg. Ha a hely-
tartó az adókötelesek valószínű panaszaitól menekülni 
törekszik, vagy a kincstári hivatalnokokra bizza, hogy 
magok kajtsák be az adót, ő is, meg szemelyzete is 
husz font aranyat fizessen büntetésképen a üskusnak.3) 

Pénzbeli adó behajtásával megbízott törvényszéki 
szolgák jegyezzék fel pontosan jelentésűkben az adómeny-
nyiséget és a behajtott összeget, nehogy az esetleg távol-
lévő adóbehajtó a saját vagyonában kárt szenvedjen. 4) Az 
adóbehajtást ne katonák, hanem a rendes adóbehajtók 
végezzék. 5) A netaláni tulbehajtás kinyomozandó és kése-
delem nélkül az illetőknek visszatérítendő.6) A városok kép-
viselői kötelesek arra ügyelni, hogy az adóbehajtással meg-
bízott tisztviselők az ottani lakosokat aránytalan adótételek-
kel ne terheljék s hogy ha az mégis megtörténnék, a vétkes 
hivatalnokokat az általuk megkisérlett csalás feltüntetése 
mellett az illetékes bírónak feljelentsék. Ha pedig magok 
a képviselők gátolnák meg a tartományi lakosokat abban. 

') U. o. 2. könyv, 30. czim 1. törv. 
2) U. o. 11. könyv 7. czim 3. törv. 
3) U. o. 11. könyv 7. czim 17. törv. 
*) U. o. 11. könyv 7. czim 14. törv. 
5) U. o. 11. könyv 7. czim 16. törv. 
6) 1*. o. 11. könyv 8. czim 1 - 2 . törv. 

hogy a szenvedett sérelmeket és bántalmakat feljelentsék, 
a lakosoknak szabadságukban áll, szándéklott panaszukat 
ugy szerkesztve, mint a hogy benyújtani akarták, a város 
leglátogatottabb helyein nyilvánosan kifüggeszteni s a 
jegyzőket, valamint a többi hivatalnokokat felszólítani, 
hogy panaszukat konstatálván a tárgyalásra alkalmassá 
tegyék, midőn is azok, kik a panaszt elfogadni vonakod-
tak, megfelelően megbüntetendők.7) Adóhátralékos kis-
korúaktól lefoglalt javak eladásánál jelen kell lennie a 
törvényes képviselőnek.8) Szolgálatokkal nem szabad az 
adófizetőket terhelni, nehogy a városok a parasztok ilyetén 
igénybevétele miatt kárt szenvedjenek.9) A tartományi 
lakosok mindennemű sanyargatása, melyet a helytartók 
személyzete vagy a tartományban állomásozó katonaság 
az által követ el, hogy rabszolgáikat vagy marháikat 
magoknál dolgoztatják, tőlük mindenféle szolgáltatásokat 
vagy ajándékokat kizsarolnak, vagy az általuk nekik fel-
ajánlott ajándékokat vissza nem utasítják, vagyonkobzás 
és száműzetés terhe alatt tiltva van.10) 

Minthogy a városi adóhivatalnokok gyakran össze-
játszva a gazdagabbak adóját a szegényekre áthárították, 
Konstantin elrendelte, hogy az, a ki be tudja bizonyítani, 
hogy tulterheltetett, a előbbi adóbevallást nyerje vissza. n ) 
Azon számvizsgáló pedig, a ki valakit méltatlanul maga-
sabb adóosztályba sorozott, maga volt kénytelen a szerint 
adót fizetni. 12) Azért, hogy valaki adónyugtáját véletlenül 
elvesztette, nem szorítható igazságtalanul ujabb adófize-
tésre, hacsak az általa fizetett adó a nyilvános adókönyvbe 
be van irva.13) íFolytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Jászóvár. Jubileumi ünnepély. — 
A magyar kathol iczizmus és k i rá lyság 900 éves 

jub i leumát lélekemelő ünnepély lye l ül ték m e g e hó 4-én 
a j á szó-prémont re i növendékpapok . Ez alkalomból az 
u j P répos t -p re lá tus ur ő mél tósága ünnepélyes szt. 
misét pont if ikál t , melye t Te D e u m előzött meg. Mise 
u tán az ünnep lők fe lvonul tak a p re la tura téli ebédlő 
termébe, melye t alkalmi dekorácziókkal , nemzeti , pápai 
és rendi czimerekkel díszí tet tek. Főhe lyen oltárszerü 
magas emelvényen vi rágokkal és gyer tyák tó l övezve 
az Immacu la t a képe állott. E köré csoportosulva nagy-
számú ha l lga tók előtt kezdték m e g ünnepé lyök tá rgy-
sorozatá t a papnövendékek , mely a következő pontokból 
á l lo t t : 1. Pá ly E d e : „A magya rok Nagyasszonyához" , 
e lőadja az énekkar . — 2. „Emlékek a római zarán-
doklatból" , i r ta és felolvassa Kovács L a j o s IV. é. h. 
— 3. Mindszenty Gr.: „A szentek unokáihoz" , szaval ja 

7) U. o. 11. könyv 8. czim 3. törv. Érdekes, mint pótolták a 
hirlapok hiányát. 

8) U. o. 11. könyv 9. czim 2. törv. 
9) U. o. 11. könyv 10. czim 1. törv. Ne pesrat urbes tristis 

abductio rusticorum. 
10 U. o. 11. könyv 11. czim 1. törv. 
") U. o. 13. könyv 10. czim 1. törv. 12. könyv 1. czim 

173. törv. 
12) U. o. 11. könyv 26. czim 1. törv. 
13) U. o. 11. könyv 26. czim 2. törv. 
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Yass Keresztély II. é. h. — 4. Kiss Ipoly IV. é. h. : 
„Carmen saeculare" (Soloquartett) , énekl ik : Vass Ke-
resztély II . é. h., Leéb Ber ta lan I I I . é. h., Tó th Albin 
I. é. h., K u n d t E rnő I I I . é. h. — 5. „A kereszt és 
korona", irta és felolvassa Szilágyi Dózsa IV. é. h. — 
6. L. van Bee thoven : „István király" (Nyitány), zon-
gorán 4 kézre e lőadják : Kiss Ipoly IV. é. h. és Gonda 
Béla, székesegyházi karmester . — 7. Fö ldváry J . : 
„Szent Is tván" , szavalja Új laki Rezső I I I . é. h. — 
8. Várad i -Huber : „Magyar királyinduló", előadja az 
énekkar, zongorán kiséri Kiss Ipoly IV. é. h. — Ezután 
a Prépos t ur ő méltósága intézet t lelkes beszédet kis-
papjaihoz. A pápai hymnus lelkesült éneklésével ért 
véget az ünnepély. 

Jászóvárban, 1900. november hó 5-én. 
Kiváló t isztelettel 

Szentkirályi Zsigmond, 
a növendékek magistere. 

Kassai egyházmegye. Főpásztori szózat szent Imre 
napjának jubiláris megünneplése tárgyában. — 

Tisztelendő Testvérek ! 
Folyó évi pünkösd utáni 5-ik vasárnapon kelt VII. 

számú körlevelem 6—7. lapjain már előre figyelmeztette-
lek arra, hogy a kereszténység Magyarországba való be-
hozatalának kilenczszázados jubileuma alkalmából egy-
házmegyéin tanuló ifjúsága számára Szent Imre napján 
külön ünnepélyt fogunk tartani. 

Szükségesnek látom ezt azért, mert a tapasztalás 
mutatja, hogy az ilyen külön ünnepély megtartása sokkal 
mélyebben hat az ifjúság minden szépre és jóra fogékony 
lelkületére, mint ha velők külön nem foglalkoznánk ; s 
bár ők is sok helyen, a felnőttekkel együtt, résztvettek 
az ez alkalomból már megtartott ünnepélyeken, ez az „ő 
ünnepélyök" mindenesetre maradandóbb és buzdítóbb 
hatást fog reájok gyakorolni. 

Említett rendelkezésemre tehát újból felhivom figyel-
mét mindazoknak, kik az egyházmegyei ifjúság tanügyét 
megyém területén gondozzák. Első sorban papnöveldém 
főnökeiét, másodsorban pedig az összes katholikus iskolák 
vezetőiét. 

A papneveldében tartandó ünnepélyre nem adok 
programmot, azt az intézet vezetői legjobb belátásuk 
szerint rerdezzék. 

A többi összes katholikus iskolákra nézve azonban 
a következőket rendelem : 

Október 28-án és november 4-én, mint az üunepélyt 
megelőző vasárnapokon, hirdessék ki a lelkész urak 
a szószékről, hogy az ifjúság számára megtartandó ünne-
pély november 5-én lesz; ezen napon, mint örömnapon, 
szünetel az iskolai tanitás. 

Az ünnep napján az ifjúság ünneplő ruhában jelen-
jék meg az iskolákban, a honnan testületileg mennek 
a templomba. It t az Oltáriszentség kitételével ünnepé-
lyes szent mise mondandó, és pedig a szent mise pro 
bono juventutis scholasticae ; mise után Te Deum 
és áldás az Oltáriszentséggel. Templom után az ifjúság 

szép rendben visszatér az iskolába, a hol kezdetét veszi 
az ünnepély. 

Ennek lefolyása a következő : mindenekelőtt olvas-
tassák fel az ifjúsághoz intézet1", ide mellékelt beszédem. 
Ez után, ha lehetséges, szavaljon valamelyik fiú- és leány-
gyermek egy-egy hazafias és az ünnepre vonatkozó vallá-
sos költeményt. Ilyeneket találtok azon kis füzetben is, 
melyet 1896 ápril 19-én kelt III. számú körlevelemhez 
mellékelve nektek megküldöttem. A hol az ifjúság tudja 
a pápai hymnust, ezt, és a Szózatot énekeljék el. Ez 
utóbbinak eléneklésével az ünnepély véget ér. 

Hogy pedig ez az ünuepély külső hatása által is 
maradandó emlékű legyen a gyermekek szivében, ipar-
kodjatok a hatóságokat és a szülőket is belevonni annak 
megtartásába, ugy hogy azok közül minél számosabban 
jelenjenek meg. 

Hogy az ünnepély mindazon iskolákban, a melyek 
oly templomhoz tartoznak, a hol rendes vasárnapi isteni 
tisztelet szokott tartatni, megtartható legyen, a lelkész 
urak a mellékelt s az ifjúsághoz intézendő beszédemet 
több példányban kapják. Azon iskolák tanulói számára, 
kiknél ez az ünnepély november 5-én azért nem tartható 
meg, mert az illető községben nincs rendes isteni tiszte-
let, az ünnepély egy más, a lelkész urak által megálla-
pítandó napon tartandó meg ; azon iskolások pedig, kik 
az anyaegyházba vagy más községbe járnak templomba, 
ugyanígy az illető község iskolájába gyűjtendők, de csak 
ugy, ha az időjárás esetleg addig beállható zordsága nem 
veszélyezteti a gyermekek egészségét. 

Ezek után arra kérlek, Tisztelendő Testvérek, végez-
zétek el ezeket szokott buzgalmatokkal, hogy ne csak 
a tanuló ifjúságnak legyen abból lelki haszna, hanem 
tinéktek is, meggondolván az Üdvözítő mondását : „Bi-
zony mondom nektek, a mit egynek ezen legkisebb atyám-
fiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek." (Máté 
XXV. 40.) Amen. 

Kelt Budapesten, 1900 október 17-én. 
Zsigmond s. k., püspök. 

Nagyvárad. Tanulságos végzés. — 
A budapesti Szent-Imre-egyesíilet a többi közt a nagy-

váradi kir. jogakadémia ifjúságát is megliitta zászlója fel-
szentelésének ünnepére. Magyarországban a vallási meghason-
lásnak hullámait a szenvedélyek már igen magasra korbácsolták 
fel. Megtörtént tehát a nagyváradi ifjúság körében is, hogy 
a fent emiitett meghívás teljesítését néhányan ellenezték, 
s miután az mégis határozattá lőn, ketten meg is felebbezték 
a jogakadémia igazgatójához. Dr. Bozóky Alajos igazgató 
a következő tanulságos végzésben mondta ki határozatát : 

„Jelen felebbezés sem alaki szempontból, sem az ügy 
érdemére nézve tekintetbe nem vehető s ehhez képest az ön 
által kifogásolt közgyűlési végzés sem meg nem másítható, 
sem meg nem semmisíthető. U. i. a felebbezés elejétől végig 
a tények hibás felfogásából eredt, csupa ferde állításokat 
tartalmaz. 

Az önképzőkör elnökéhez, mint olyanhoz, érkezett táv-
irat, avagy meghívás nem az elnököt, hanem az általa ki-
felé is képviselt önképző-kört illeti. De sőt akkor vétett 
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volna az elnök, elnöki tiszte ellen, ha a Szent Imre önképző 
egyesület sürgönyét [az önképző-körrel nem közölte, elébe 
nem terjesztette volna. 

A budapesti zászlószentelési ünnepélyre való meghívás-
nak, a közgyűlési tárgysorozatba való felvételét a felebbezés 
által idézett alapszabályok 20. §-a sem ellenzi, melynek 
végső sora világosan mondja: „s egyéb előfordulható fontos 
ügyek" — nos, felebbező bizonyára elég fontosnak tartotta, 
különben nem nyújtotta volna be jelen felebbezését. 

Az, hogy a sürgöny nem az önképző-körhöz intézte-
tett, egyszerűen álokoskodás, melynek tarthatatlanságáról 
bizonyára a felebbező maga is meg van győződve. Ha tehát 
az előterjesztés nem volt hibás, az ugyan a kérdésben levő 
szabályszerű határozathozatal sem az, egyelőre csak az alaki 
szempontból tekintve. 

De nemcsak formailag nem kifogásolható a hozott 
határozat, hanem tartalmilag és lényegileg sem. 

Mert miről van szó ? Egy megerősített alapszabályok 
alapján működő fővárosi egyetemi ifjakból álló önképző-
egyesület, barátságosan meghívja a nagyváradi kir. kath. 
jogakadémia önképzőkörét, zászló szentelési ünnepélyére. 
Müveit emberek között el sem képzelhető, hogy ily meghívásra, 
máskép mint a meghívás elfogadásával lehessen felelni. 
Ha az igazgató az ilyen meghívást, vagy ennek elfogadását 
köztörvényekbe ütközőnek tartja, akkor az alapszabályok 
8. alapján biztosított felügyeleti jogánál fogva, be sem 
várja a hozott határozat ellen való felebbezést, hanem azon-
nal lép közbe. 

Azonban egészen figyelmen kivül hagyva a nváradi 
kir. kath. jogakadémiának (ez idő szerint még) kath. jelle-
gét, a mi pedig a szőnyegen forgó kérdésben bizonyára 
nyomós érvként volna folhozható, határozni, tiltakozni kell 
épen a felebbező által hangsúlyozott felekezeti tolerantia 
nevében, az olyan felfogás ellen, mintha a kath. Szent 
Imre-egyesület meghívása egyenes inzultálása lenne a más 
felekezethez tartozóknak. 

Hiszen ha ez igaz volna, akkor kath. ember sem 
jelenhetne meg soha meghívás következtében protestáns 
avagy izraelita atyánkfiai ünnepélyein, (p. a nagyváradi kath. 
jogakadémia tanárai, annak idején testületileg jelentek meg, 
a helybeli protestáns egyház 100 éves jubileumán, a tem-
plomban. s azóta is akárhányszor egy-egy előkelő érdemes 
prot. ember temetési szertartásán, vagy emléke megünnep-
lésén), akkor egy csapással lehetetlenné válik a társadalmi 
érintkezés az emberek között és akkor uralkodnék csak iga-
zán a felekezeti türelmetlenség, melyet nem éleszteni, hanem 
éppen ellenkezőleg kiküszöbölni kell a társadalomból. 

Végül felhasználom ezt az alkalmat arra, hogy feleb-
bezőt s vele együtt az akadémiai ifjúságot arra intem, hogy 
ne vigyen oda politikát, ahol nincs és egyáltalán ne is fog-
lalkozzék politikai kérdésekkel, amelyek helyes megítélésé-
hez, hiányzik nála a mélyebb tudomány és élettapasztalat, 
hanem fordítsa minden tehetségét arra, hogy we kölcsönös 
garasoskodásban, hanem az igazi műveltségben és hazasze-
retetben való nemes versengés töltse be egész lelkét." 

Kelt Nagyváradon, 1900. nov. 2-án. 

Dr. Bozőky Alajos, 
kir. tan., igazgató. 

Pécs. Emlékezés a jubileumi ünnepségekről. — (Fő-
pásztori szózat.) (Vége.) 

Folyó évi szeptember 7-én reggeli 1/27 órakor indul-
tunk Pécsről Mária-Gyűdre, egyházmegyémnek a boldogsá-
gos szűz Mária eme régi időktől fogva kedves kegyhe-
lyére. Hiveim közül számosan már előzőleg két napi utat 
tettek meg gyalog, hogy hozzánk csatlakozhassanak s 
a pécs-mária-gyűdi utat velünk egyesülve tehessék meg. 

Megható volt a zarándokseregnek már puszta látása 
is ; öregek és ifjak, férfiak és nők, mivelt városi és egy> 
szerű falusi, gazdag és szegény egyaránt buzgósággal 
gyűltek a szent kereszt, bitünknek győzelmi jelvénye 
köré, és félretéve minden emberi tekintetet, egyházi zász-
lóik alatt plébániánként csoportosulva, a nap hevében és 
az ut porában, hitvallói önmegtagadással és elszántsággal, 
nemcsak a legszebb rendben gyalog tették meg a délután 
5 óráig tartó utat, hanem azon felül nemes vetélkedésben 
majd szent énekeket zengedeztek, majd az olvasót mon-
dották példás áhítattal. 

Még nagyobb Ion azonban belső megindultságom, 
midőn a Boldogságos Szűz kegyhelyére érvén, jó híveim-
nek másik és nagyobb részét lelkipásztoraik vezetése alatt, 
ugy a Dráván túlról, mint Mária-Gyűd messze vidékéről 
már ott egybeseregelve találtam ; ott fogadtak minket 
a drága kegyhelyen; ott köszöntötték velünk hazánk 
Nagyasszonyát; ott dicsőitették az Üdvözítő áldott édes 
anyját. Igy egygyé olvadva a hitben és szeretetben e 
nagy sereg, számra vagy harminczezer másnap a Bol-
dogságos Szűz születése napján, résztvett a hálaadó ün-
nepi szent misén, melyet Isten szabad ege alatt mutat-
tam be a Mindenhatónak azon határtalan jóságáért, hogy 
immár kilencz századon át óvja és áldja Nagyasszonyunk 
hatalmas szószólására hazánkat, abban a szent koronát és 
koronás királyt; a magyar nemzetet s annak gondviselés-
szerű munkáját ; egyházunkat s annak cemzetfentartó 
alkotásait; szent hitünket s annak üdvözítő tanítását és 
szereit ; mély alázattal esedezvén egyben, hogy kegyelmét 
tőlünk soha meg ne vonja, hanem ugyanazon Nagyasszo-
nyunk hathatós pártfogása alatt viruljon a Haza, fényes-
kedjék a Korona, tisztelt Jegyen a koronás Király, nagy 
és becsült a Nemzet s szórja áldásait a szent hit Isten-
nek dicsőségére mindnyájunk üdvösségére. 

Ilyen és hasonló vallásos és hazafias érzelmek közt 
vonultam fel szent mise után szeretett papjaimtól és 
híveimtől kisérve a mária-gyüdi hegyoldal kimagasló 
pontján felállított jubileumi kereszthez, melyet Kiss György 
szobrász művészi keze alkotott, s melynek költségeihez 
egyházmegyém buzgó hívei, mint ezt alább kimutatom, 
áldozatkészséggel járultak ; ott aztán a keresztet, üdvös-
ségünk fáját, ünnepélyesen megáldottam, a köztiszteletnek 
átadtam, hogy mint maradandó jel hirdesse hódolati és 
hálaadó zarándoklatunk emlékét; hirdesse az unokáknak 
és a késő nemzedékeknek hűségünket megváltásunk e 
drága, szent jelvényéhez és a keresztrefeszitett Jézus 
Krisztushoz, a ki nélkül nincs üdvösség, „mert nem is 
adatott más név, a melyben üdvözölni lehetne." Neki, 
a századok hallhatatlan királyának, tisztelet és dicsőség 
mindörökké. 
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Itt a megáldott szent kereszt tövében az ezrek ajká-
ról felcsendült aztán az első ima az anyaszentegyház és 
annak Fejéért, a szentséges Atyáért : édes Hazánkért és 
annak koronás Királyáért és a kik imánkra leginkább 
rászorulnak, a tisztító helyen szenvedő szegény lelkekért. 

Ájtatosságunk végeztével táviratban mutattam be 
egyházmegyém legalázatosabb hódolatát a szentséges Atya 
és ő császári és apostoli királya felsége, legkegyelmesebb 
Urunk iránt. Mire mindkét legmagasabb helyről megér-
kezett a legkegyelmesebb válasz és pedig : 

Episcopo Quinque-Ecclesiaruin 
Siklós. 

Beatissiinus Pater magno cum affectu benedicit fide-
ilbus dioecesis Tuae ad locum Mária-Gyüd peregrinan-
tibus M. Card. Rampolla. 

Ugyanez magyarul : 

A pécsi püspöknek 
Siklós. 

A szentséges atya nagy örömmel adja áldását egy-
házmegyédnek Mária-Gyüd kegyhelyre zarándokló hiveire 

Rampolla M. bibornok. 

Magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister 68323. 
sz. Méltóságos és főtisztelendő Hetyey Sámuel pécsi róm. 
kath. püspök urnák. 

Méltóságos és főtisztelendő püspök ur ! 0 császári 
és apostoli királyi felsége kabinet irodájának folyó évi 
szeptember 10-én 4. sz. a. kelt közleménye szerint a mél-
tóságod által egyházmegyéjének a magyar királyság 900. 
éves fennállása emlékünnepélyére Mária-Gyűdön egybe-
gyűlt hivei nevében sürgönyileg bemutatott legalázatosabb 
hódolatot köszönettel legkegyelmesebben tudomásul venni 
méltóztatott. Miről van szerencsém méltóságodat tisztelet-
tel értesíteni. Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. Budapesten, 1900. szeptember 27-én. 
A minister meghagyásából dr. Hoffmann József s. k. osz-
tálytanácsos. 

Igy folytak le Krisztusban szeretteim, a mi ünnep-
ségeink, szépen, dicsőn. Es áldom az én édes Jézusomat, 
ki szent kegyelmével hiveimnek szivében a szeretet ama 
tüzét melengette, mely bennük az ünnepelés szent szán-
dékát fejlesztette, megérlelte s tettre segítette; áldom 
Uramat, Üdvözítőmet, hogy nekem ezen örömnapokat 
megérnem engedte, melyeken hiveimnek ilyen tekintélyes 
számával jelenhettem meg Előtte. Buzgó lélekkel kérem 
egyben, hogy mint ezen alkalmakkal sokakat, akként 
egykoron hiveim mindnyáját Eléje vezethessem és elmond-
hassam : íme Uram, itt vannak, a kiket rám biztál, egy 
sem veszett el közőlük s O legyen mindnyájunknak örök 
és nagy jutalma. — Amen. 

Kelt Püspök-Szt. Lászlón, 1900. évi október hó 15-én. 

f Samuéi m. p. episcopus. 
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T Á R C Z A. 
Dante é s müvei. 

Tanulmány nyal összekötött mű-ismertetés. 
Irta : Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 

Lássuk most, hogy mennyiben felel meg a Divina 
Commëdia a technikai követelményeknek. Minden előzetes 
dicséret nélkül mindjárt a dolog megvilágitásába fogok, 
tanulja mindenki az elmondottakból becsülni Dantét! 

A pokol alakja kúp, melynek csúcsa a föld közép-
pontjában van megerősitve; tölcsérének vagy alapjának széle 
pedig a föld felületéig ér. Természetes, hogy a kúpba, azaz 
a pokolba, a tölcsér szájának illetve szélének bármelyik 
pontján lehet behatolni, minthogy bármely pontja egyenlő 
távolságra van a középponttól. Dantera nézve a Florencz 
melletti erdő volt egyike ezeknek a pontoknak, a melynek 
tehát a pokoltorok körébe kell esnie. Ezen kör nagyságát 
pedig azáltal adja meg nekünk Dante, hogy a Purgatórium 
tetején levő földi paradicsomot Jeruzsálem ellenlábasának 
mondja, a mely esetben Jeruzsálem a pokolkúp alapjának 
középpontja, a sugár pedig a Florencz és Jeruzsálem közötti 
távolság. 

Természetes, hogy Dante ezt a nagyterjedelmíí poklot 
a maga teljességében nem járhatta á t : tehát csak egyes 
részein ment keresztül, oly részeken, melyek az egész poklot 
jellemzik ; e czélból ez körökre van felosztva, melyeknek 
száma 9. A körök ismét alkörökre oszlanak több helyen ; 
igy az első kör áll 2 alkörből, a hetedik 3-ból, a nyolczadik 
kör 10 alkörből vagy bolgiából azaz büntömlőből, végre 
a kilenczedik 4-ből. 

Ez a lépcsőfokozat azonban nemcsak a helyben, hanem 
a bűnökben is megvan. Ugyanis minél mélyebbre hatolunk 
a pokolba, annál rettenetesebb vétkekkel találkozunk. Fent 
vannak a mértéktelenek, de a kiknek mértéktelensége már 
szenvedélylyé fajul t ; a középen az erőszaktevők (mások, 
önmaguk és Isten iránt); lejebb a csalók sokféle fa ja ; 
végre a pokol fenekén az árulók gonosz csoportjai. Könnyen 
magyarázható meg a pokol fenekéhez közeleső helyeken levő 
bűnösök nagy tömege. A pokoltölcsér ugyanis lefelé folyto-
nosan szűkül, s minthogy a bűn egyazon nemének több faja 
van, ezek pedig a hely szűk voltánál fogva egymás alá 
nem helyezhetők, Dante ezeket egymás mellé kényszerült 
tenni úgy, hogy ezek befelé csavarodó csigavonalat alkossa-
nak ; a csigavonalak egyes részeit pedig az egyenes irányában 
hidakkal kötötte össze. 

(Vége kör.) 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére a pécsi székeskáptalanban dr Szeredy József 
tolnai főesperesnek a székesegyházi főesperességre és 
Hanny Gábor idősb mesterkanonoknak a tolnai főesperes-
ségre való fokozatos előléptetését jóváhagyván az ekként 
megüresedő utolsó mesterkanonokságot dr Kelemen László 
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kurdi esperes-plebánosnak adományozom, Waj cht s Gyula 
papnevelő intézeti lelkiigazgatót pedig ugyanazon székes-
káptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. 

Kelt Gödöllőn, 1900. évi október hó. 19-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére Fábián János czimzetes kanonok és érsek-
újvári plébánosnak a dunaszigeti szent Jakabról nevezett 
czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Gödöllőn, 1900. évi október hó 20-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassies Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 

*** Rómából érkezett tudósítás szerint a világ Meg-
váltójának, Jézus Krisztusnak bemutatandó századvégi és 
elei hódolat római bizottsága, Respighi bibornok és római 
helyettes püspök elnöklete alatt október hó 28-án tar-
totta első ülését. Tanácskozás tárgya a század végén és 
az uj század elején bemutatandó hódolat módozatainak 
megállapítása volt. November 1-én XIII. Leo pápa ency-
klikát tett közzé, a melyben a népeknek Jézus Krisztus előtt 
való meghódolását tárgyalja. 

— A jászóvári prépost beiktatása. A nagv ünnep-
ségek, melyeket a premontrei kanonokrend tervezett fő-
papjuknak, dr Takács Menyhértnek jászói beiktatására, 
egészen elmaradt s a beiktatás egész csöndben ment végbe 
a jászói ősi várban. Ennek oka az a súlyos csapás 
volt, a mely a rend főpapját édes atyja elhunytában érte. 
Az ünnepség mindamellett lélekemelő módon ment végbe. 
A prépost-praelátust megérkezésekor az egész konvent 
üdvözölte, élükön Argalács Márk priorral s fölkérte főpapi 
székének elfoglalására. Majd a növendékpapság díszesen 
bekötött ódát nyújtott át a rend fejének, mire kezdetét 
vette az istentisztelet, melyet maga a praelátus végzett. 
Az istentisztelet után a rend tagjai előtt letette a szoká-
sos esküt, majd az erről szóló okmányt aláirta, melyet 
aztán a levéltárba helyeztek el. Az ünnepély végső mozza-
nata a díszebéd volt, melyen csupán a rend tagjai vettek 
részt. Argalács Márk az ebéd folyamán gyönyörű beszéd-
ben üdvözölte a praelátust s kifejezést adott a konvent 
afeletti örömének, hogy a rend feje ilyen fenkölt lelkű, 
nemes szivü s nagytudományu férfiú lett, mint aminő dr 
Takács Menyhért, Később a praelatus állott szólásra s 
köszönetet mondott tagtársainak a szíves fogadtatásért. 

— A Budapesti Katftolikus Kör. A magyar ke-
reszténység és á magyar királyság kilenczszázados évfor-
dulója alkalmából 190Ç. november 7-én, szerdán délután 
6 órakor a kör dísztermében (IV. ker., Molnár-utcza 11. 
szám) ünnepet rendez., tárgysorozat: 1. Himnus Előadja 
a m. kir. opera férfikara Noseda Károly karigazgató ve-
zetése mellett. 2. Ünnepi beszéd. Mondja ifj. Zichy János 
gróf. 3. A magyar kereszténység jubileumára Költemény 
Lévay Mihálytól. 4. Szózat. Előadja a m. kir. Opera férfi-
kara Noseda Károly karigazgató vezetése mellett. 5. Nem-
zetünk jövője és a kereszténység. Felolvasás Szilvek Lajos 
drtól. 6. A tizedik század küszöbén. Költemény irta 
Cziklay Lajos. Szavalja Cziklay Aladár. 7. Pápai himnus. 
Előadja a m. kir. Opera férfikara Noseda Károly kar-
igazgató vezetése mellett. 

— A pazmaniták a bécsi egyetemen. Commer 
Ernő. a bécsi egyetem uj dogmatica tanára, abból az alka-
lomból, hogy a pazmaniták a mult hó 26-án először 
jelentek meg előadásán, remek beszédben üdvözölte őket. 
A történelem lapjairól véve érveit „de Magna Domina 
Hungarorum" beszélt nagy tudással, lelkesedve PS lelke-
sítve. A lelkesedés viharos tapsban, éljenben tört ki, midőn 
gyönyörű, kis alka'mi költeménynyel zárta be üdvözlő 
beszédét. 

— A SZent Orsolya-rend magyarországi házainak 
uniója iránt egyre fokozottabb és melegebb az érdeklődés. 
Az ügyet a vezetőségek élénken tárgyalják s az unió mint 
közóhaj kezd föllépni. Beavatott körökben ugy vélik, hogy 
a magyarországi rendházak kivétel nélkül egyhangúlag 
mellette fognak nyilatkozni s mint üdvÖ3 reformot üdvöz-
lik ; megvalósítása körül minden lehetőt elkövetnek. Meg-
bízható forrásból arról értesülünk, hogy a pozsonyi rend-
ház is kezdettől fogva az unió mellett volt ; tehát téves 
informáczión alapult ama kitételünk, mintha a pozsonyi 
rendház a többi rendházakkal nem értett volna egyet. 
Szívesen adunk helyt a korrigálásnak, mert nekünk is az 
a nézetünk, hogy a rendházak uniója egyéb a rendek 
beléletét érdeklő hasznokon kivül hazánk tanügyére is 
üdvös befolyással leend ! Adja Isten ! (E.) 

— Szent-Imre-ünnepe Kassán, A fentebb közlött 
főpásztori szózat irányításának szellemében most vasárnap 
a kassai ifjúság lélekemelő ünnepségeket tartott. Reggel 
8 órakor volt a községi elemi iskolai ifjúság együttes 
szentmiséje, melyet a város plébánosa Kozora E. kano-
nok mondott a székesegyházban. Evangéliumkor a püspök 
ur szózatát olvasták fel az ifjúságnak. A főgymnasiumban 
az ifjúság 9 órakor hallgatott szentmisét és a sz. Imre 
önképzőkör ünnepélyt rendezett. A kath. tanítóképzőben 
d. u. 3 órakor volt ünnepély. Legfényesebb volt a növen-
dék-papság délutáni ünnepélye. 

J AKI ALOM. Vezéreszmék és Tanulmányolt. A Szent-Imre-Egyesület zászlószentelése. — Császka György kalocsai érsek ur beszéde. — 
Apponyi Albert gróf beszéde. - Vörös Béla elnök megnyitó beszéde. — Dr Glattfelder Gyula igazgató záróbeszéde. - Az első keresztény 
KCHufakaczio. - Egyházi Tudósítások. J á s z ó v á r : Jubileumi ünnepély. — K a s s a i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat szent Imre 
napjanak jubiláns megünneplése tárgyában. — N a g y v á r a d : Tanulságos végzés. - P é c s : Emlékezés a jubileumi ünnepségekről. -

Tárcza. Dante és művei. — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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E netaláni reclamatiók is, 
E 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 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, november 10. 

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

II. Félév. 1900. 

Perae 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. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A természetfölötti a katholikus egyházban — Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Katholikus ügyek a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Főpásztori 
szózat a velenczei zarándoklatról. — Tárcza. Dante és művei. — Katholikus Nevelés és Tanításügy. — Kath. Egyesület élet és Köztevé-

kenység. — Vegyesek. 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Denifle konf. beszéde. Ford. : Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Jézus Krisztus azt is mondot ta a pogány 
biró előtt, hogy ő ezen országnak királya: Az 
én országom nem e világból való Es e pont épp 
oly fontos, mint az előbbi, és szorosan össze-
függnek egymással. Isten országában a földön 
Jézus Krisztus az egyetlen, láthatatlan király. — 
Ezzel Isten egyházának belsejébe lépünk s bár 
ezen igazság testi gondolkozásunk előtt épp oly 
megfoghatatlannak látszik, mint Pilátus előtt, ki 
másodszor is kérdezé Jézustól: Tehát király 
vagy-e te? — következményeiben mégis oly 
tisztán áll szemeink előtt, hogy vakoknak kell 
lennünk, ha nem vesszük észre. Szedjük össze 
gondolatainkat, hogy e következtetéseket köze-
lebbről megfontoljuk. Most még nem beszélünk 
az egyházi intézmény teljes fogalmáról; éppen csak 
ennek legjelesebb részeivel foglalkozunk, az iste-
nivel és ter m észét fölöttivel, s amely miat t egyedül 
az egyház képes feladatát teljesíteni. 

Először is szükséges, hogy egy országnak alkot-
mánya, intézménye, eredetének megfelelő legyen. — 
A katholikus egyház előadásunk szerint Krisztus 
országa a földön, eredete közvetlenül isteni, nem 
a zsidó vagy görög szellem alkotása, s követ-
kezésképen isteni kormányzóra van szüksége s e 

kormányzó, mint negyedik beszédünkben s rész-
ben már i t t is látni fogjuk, az, ki ezen egyhá-
zat alapította, Jézus Krisztus. 

Másodszor kell, hogy egy országnak alkotmánya 
nagyságának megfelelő legyen. De mily nagy az 
egyház országa? A Messiás öröksége, igy bizo-
nyítottuk a második beszédben, a világ minden 
nemzetei, birodalmának határai a földteke végei, 
mert Krisztusnak minden fölött kell uralkodnia. 
S ameddig csak kiterjed Krisztus urasága a föl-
dön, annyira terjed ki az egyháznak királyi ha-
talma is, mert hiszen őt te t te jogai örökösévé. 
Micsoda más fejedelmet kívánhat tehát az egy-
ház e dicső örökségéhez mérten, mint Jézus 
Krisztust? 

Harmadszor szükséges, hogy valamely ország 
alkotmánya megfelelő legyen a történelemnek, a 
szokás sajátságainak, a műveltség fokának s a nép 
egyéb tulajdonságainak. — Mig az előbbi két 
ponttal inkább futólagosan foglalkoztunk, annál 
inkább megérdemli teljes figyelmünket e harma-
dik, mint a legfontosabb és mely a másik ket-
tőt magában foglalja. Ha valami, ugy ez próba-
köve az igaz egyháznak. A nemzetiségek épp oly 
kevéssé szüleményei a véletlennek vagy egy 
vaktában uralkodó természeti erőnek, amint 
egyáltalán a teremtésben levő különféleség sem 
a véletlen műve. A változatosság és különféleség 
a szabad és nem szabad természetben a világ-

38 
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egyetem szépségéhez tartozik, a Teremtő azt igy 
rendelte és népikép Isten végtelen tökéletes-
sége tükröződik rajta vissza, arai holt egyhangú-
ság által, különféleség nélkül nem volna lehet-
s é g e s . V a l a m i n t egyes embernek, ugy minden 
népnek az isteni gondviselés nagy világtervében 
sajátos feladatot kell megoldania és missiót tel-
jesítenie, mely a mennyekben való örök rendel-
tetéshez helyes viszonyban van ; s bár a nép azt 
fölfogja, vagy meg nem érti, mindegy, — a fela-
dat azért mindig ugyanaz marad. Hiszen a nép 
jelleme tételezi azt föl s a korlátok, melyeket 
a természet és körülmények vonnak meg a sajá-
tos műveltség és természeti adományok folytán. 
A nemzetek e különböző tulajdonságai szerint 
alakul történelmük is, mely ekképen az egyes 
népeknél épp oly különféle lesz, amily különbö-
zők maguk a nemzetek. Mindebből pedig az 
következik, hogy minden nemzetnek eredeti joga 
van bizonyos határokon belül szabadon mozog-
nia, s hogy azoknak elnyomása az Istentől szán-
dékolt rend ellen való gonosztett lenne. 

K. hallgatóim, éppen most emiitettük, hogy 
az egyház a világ népeit örökségképen kapta, 
hogy természetfölötti rendeltetésére vezesse; ezt 
pedig minden képzelhető tulajdonságú nemzettel 
meg kell cselekednie. Mert valamint minden em-
ber természetfölötti boldogságra van hivatva és 
Krisztustól megváltatott, éppen ugy szükséges, 
hogy minden nép felvételre találjon az egyház 
kebelében. Egyetlen szárazföld és sziget., hegy és 
völgy, semmi tenger és folyam, földöv és világ-
rész nem vonhat az egyháznak e tekintetben 
határt. És bármily életmódhoz tartoznak is az 
emberek, az épenséggel tökéletesen közömbös. 
Sőt akármily származásúak, görögök vagy róma-
iak. németek vagy szlávok bár, — mindnyájan 
különbség nélkül hivatva vannak, hogy Krisztus 
országának polgárai legyenek.2) És e különféle-
ség daczára, a szokás ós művelődés fokának saját-
szerűsége daczára, az egyháznak a föntebb említett 
okból minden egyes tulajdonságot tekintetbe kell 
vennie s a népek szabadságát nem szabad meg-
szüntetnie. Nagy feladat! mely azonban csak-
nem bámulatossá lesz, ha meggondoljuk, hogy 
az igaz egyháznak rendelietéséhez képest nem-

') V. ö. sz. Tamás II. cont. gent. c. 45. S. Bona-
ventura 2. dist. 9. a. 1. q. 8 V. ö. a 6. beszéddel. 

") V. ö. Döllinger. Egyház és egyházak. 19 o. és 
Phillips Egyh. R. II. 384. o. 

csak talán egyik vagy másik időkor népeinek 
tulajdonságait kell tekintetbe vennie, hanem 
valamennyi népet napkelettől napnyugatig, észak-
tól délig, egyik időkortól a másikig, minden idő-
ben egyaránt, ós hogy azonfelül egy és ugyanazon 
intézménynek alapításától fogva az idők végéig 
minden néphez alkalmazkodnia kell. Elismert 
tény, hogy nehéz, sok esetben majdnem lehetet-
len feladat, hogy valamely állam oly népeket 
egyesítsen, melyek nyelvben és szokásban külön-
böznek. vallásban és műveltségi fokozatban meg 
nem egyeznek, anélkül, hogy szabadságuk és 
nemzetiségük meg ne károsodjék. Ám micsodák 
mind e követelések, ha az egyház feladatával 
hasonlítjuk össze? S vájjon utóbbi nem oldotta 
meg e feladatot? Igenis, megoldotta és csakis az 
egyház volt képes azt ily mértékben teljesíteni. 
S ugyan miért? — Erősen állitom, k. hallgatóim, 
hogy csak azon ország képes a népek minden 
képzelhető tulajdonságainak minden időben és helyen 
eleget tenni, csupán azon ország felelhet meg 
mindegyik nép történelmének, melynek czélja és 
eredete természetfölötti, alkotmánya következete-
sen minden nemzetiség fölött áll s a melynek 
fejedelme a népek valamnenyi tulajdonságai fölé 
emelkedett. És kicsoda e fejedelem? Csak egy 
van, t. i. Isten, ki ez országot egyszersmind ala-
pitá s a népeket tulajdonságaival együtt teremté, 
ki őket kormányozza és terve szerint a földön 
teljesitendő feladataikat előírta. Csak egy volt 
erre képes, — Az, ki az embereket nem rab-
szolgákként vezeti, hanem természetükkel együtt 
a szabadságot s a szabadság használatát is meg-
adta nekik. És melyik országban Isten e feje-
delem ? 

Bizonyára csak abban, mely isteni eredetet 
és czélt tud felmutatni. Igen a katholikus egy-
ház e csodamű, ez azon egyetlen ország, mely 
— miután valamennyi elősorolt kelléket birja 
— a föntebbi feladatnak is eleget tehet. S talán 
nincs erre bizonyságunk ? Ha valamely egyház 
valóban katholikus, akkor isteni eredetű ós Isten 
az ő legbensőbb életalapja s viszont. Mit jelent 
tényleg a név: katholikus? Semmi egyebet, mint 
azt, hogy „közönséges, általánosminden időnek, 
helynek ós körülményeknek megfelelő, egy szóval: 
az egész világra kiterjedő. A kath. egyházon kivül 
egyik sem tulaj donithatja magának e neveket s 
nem nevezheti magát katholikusnak. S miért 
illeti egyedül őt e név? Mert természetfölötti 
czéljánál fogva, mint föntebb láttuk egyedül 
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a katholikus egyház közvetetlenül isteni intézmény. 
Nem a népek vagy valamely nemzet történel-
méből alakult ki az egyház, hanem inkább a vilá-
gon való megjelenése óta ő alkotta a népek 
történelmét. Csaknem kétezer éve a népek neve-
lője, mialat t egyszersmind azoknak nemzeti ön-
állóságukat is megóvta, oly erővel, amely nem 
emberi, legyőzi a barbárok vadságát és erkölcsös 
néppé változtatja őket. A germánokat megszelí-
dítette s kul turájukat megalapította, a románo-
kat megváltoztatta, a szlávokat megtérité s 
minden népet az erkölcs, tudomány és művészet 
azon magaslatára emelte, amelyről még minden 
időben az egyháztól való elszakadásuk után 
alásülyedtek. A katholikus egyház minden időbe és 
körülményekbe beleillik, és bizonyára valamennyi 
történelem-buvár jóváhagyja, ha azt mondom, 
hogy 18 század óta minden egyes nép történel-
mében a javulásra vezető fordulópontot annak 
a katholikus egyházhoz való csatlakozása képezi. 
0 let t mindenkinek mindene, ő ter jedt el min-
den nemzetnél, hogy azokat felnevelje, anélkül, 
hogy erőszakot gyakorolna s hogy felvilágosítsa 
és megerősítse, anélkül, hogy megsemmisítené. 
De hogyan tehetné mindezt, ha nem volna álta-
lános, hanem nemzeti, vagy ha véleményei, intéz-
kedései ós erkölcsei partikusáris nemzeti körből 
valók volnának ? Valamint ugyanis a szemnek ma-
gának, hogy minden szint felvehessen, színtelennek 
kell lennie, mint ezt már a régiek is följegyez-
ték, hasonlóan azon intézménynek i^, melynek 
hivatása, hogy a legkülönbözőbb műveltségű és 
tulajdonságú népeket kebelébe felvegye s őket 
természetfölötti rendeltetésükre vezesse, egyik 
nemzet bélyegét sem szabad kizárólag magán visel-
nie, hogy valamennyi nóp tulajdonságainak megfelel-
hessen. Természetfölötti rendeltetéséhez képest 
nem is teheti azt. — De ha nem nemzeti, akkor 
okvetlenül Isten a királya, mer t minden ember 
valamely néphez vagy társadalomhoz tartozik, 
hiszen a társadalom épp ugy eredettel biró, mint 
az ember. —- Ezzel azonban minden akatholikus 
egyházról ki van mondva az Ítélet. Mindenesetre 
ők is arra törekesznek, hogy a katholikus egy-
ház példájára mindenhol legyenek ; de mivel 
nem isteni eredetűek, és nem Isten a fejedel-
mük, törekvéseik füstbe mennek ; mindenütt o t t 
vannak, amint a tévely is minden helyen és 
nyomon föllép, csakhogy mindenhol különbözők 
s egymással meg nem egyezők, mint föntebb 
láttuk, nem pedig egy és ugyanaz. Es ez termé-

szetes. A közönséges egyháztól való elszakadás-
nak oka még mindig a nemzetek különleges 
érdeke volt, s emellett egy menzeti egyház fel-
állításának eszméje lebegett előttük; — ám ezzel 
nem csak a természetfölötti eredetet tagadják 
meg, hanem következésképen az egyháznak ter-
mészetfölötti czélja is megszűnik, mely — még 
egyszer ismételjük — nem valami földi vagy 
külön érdekre irányul első sorban, hanem vala-
mennyi ember természetfölötti rendeltetésének el-
nyerésére. (Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 
Pénzügyi jog. 

(Folytatás.) 

Az adószedők nem utasíthatják vissza a fölajánlott 
adót, nehogy az adófizetők hiábavaló költségekkel terhel-
tessenek.1) Ne bizassék meg senki újólag az adószedés 
tisztével, mielőtt a korábbi hivataloskodásának felelőssége 
alól fölmentetett volna, mert nem igazság, azokat, kik 
becsületesen hivataloskodtak, újból megterhelni, sem nem 
okosság, azokat, kik hivataloskodásukkal visszatetszést 
keltettek, továbbra is megtartani. Ugyanazért minden adó-
szedő a teljes é? leforgásával kimutatni tartozik, hogy a 
bevételekből miféle kiadási tételeket fedezett, hogy ha 
netalán sikkasztáson rajtaéretnék, a még nem régi keletű 
veszteséget annál könnyebben megtéríthesse. Már azért is 
gondoskodniok kell a helytartóknak az adószedők évenkinti 
felváltásáról, nehogy ezek a tartományi lakosokat zsaro-
lásaikkal úgyszólván állandóan rettegésben tarthassák.2) 
Az adószedők a városok képviselőinek (defensores) jelen-
létében kötelesek az adótartozáe mennyiségét az egyes 
adónemek szerint Írásban hitelesíteni.3) Olyan adószedő, 
kit valamely földbirtokos csaláson raj takapott , ne alkal-
maztassek többé ugyanabban az állásban, a melyben annak 
előtte a csalást elkövette, még akkor sem, ha áluton csá-
szári leiratot szerzett volna magának. 4) 

Az adófizetés általános polgári kötelesség (omnes pen-
s tare debent). Ha a helytartók valakinek az adóját el-
engedik, ám lássák, mert a magokéból kötelesek azt 
megfizetni.5) A földbirtokosok vigyék a teljesített szolgál-

') U. o. 12. könyv 6 czim 2. törv. 
2) U. o. 12. könyv 6. czim 11. törv. 
3) U. o. 12. könyv 6. czim 23. törv. 
4) U. o. 12. könyv 6. czim 27. törv. 2. §. Ezen constitutio 

világosan bizonyítja, bogy pénzsóvár emberek minden eszközt meg-
próbáltak, bogy ilyen jövedelmező állásokhoz juthassanak. 

5) U. o. 11. könyv 1. czim 1. törvény. Mégis kivételt tesz 
N. Konstantin ebben a törvényében a császári magánvagyon, a katb. 
templomok, Özséb volt consul is hadvezér és Arzaces örmény király 
tekintetében, mig Datianus patricziusról magasztalólag említi, hogy 
épp oly sürgetőleg kérte tőle adóprivilegiumának visszavételét, mint 
a hogy mások ilyen privilégium adományozását kérik. 
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máuyokról kapott elismervényeket a közjegyzőkhöz, kik 
azokat az adózóktól átvévén, saját veszélyökre meggyőző-
dést szerezni tartoznak, vájjon az előirt mennyiségeket a 
saját gabcnaraktáraikból valóban beszállították-e az adózók 
az egyes városokba az egyes hónapokban, nehogy a ter-
mények beszállítása csupán hamis nyugtákból állapíttassék 
meg.6) Minden tartomány szolgáltassa be, a mit felaján-
lott^ de felügyelő (földkóstoló), kitől annyira félnek, ne 
járja be a birtokokat, hanem vállalják el a lakosok a ki-
vetett mennyiségnek a felét. A kik pedig azt állítják, 
hogy nem képesek többet fizetni egy harmadánál, adják 
meg hát azt, a mit kétségtelenül megadhatni vélnek. Ez 
a megállapítás azután örök időkre szóljon, egyedüli kivé-
telével a thessalonikai szentegyháznak, melynek azonban 
csak a reá eső földadó engedtetett el, nehogy az állam az 
egyház nevével való visszaélés utján egyéb adóktól is 
elessék.7) A császári magánvagyont kivéve, melynek jöve-
delmeiből amúgy is oly gyakran közszükségletek fedez-
tetnek, mindenki tartozik a földjére kivetett adót meg-
fizetni. 8) 

A ki szőlőtőkéit vagy termő gyümölcsfáinak ágait 
levágta, hogy az adóbecslést kijátszva magát szegénynek 
mutassa, ezért, ha rajtaéretik, megfelelően megbüntetendő. 
Nem éri persze büntetés azt, ki cselekvénye által földének 
termőképességét épen megfordítva emelni akarta. A ki 
arra az időre, midőn az adóbecslő nála megjelenik, a maga 
ügyviselőjét elküldötte, vagy a maga jobbágyát az adó 
becslés meghiúsítására felingerelte, azt az adóösszeget 
köteles megfizetni, melyet az adóbecslő az ő, vagy ügy-
viselője távollétében reá kivetett.10) Valahányszor termé-
ketlenség czimén adóelengedés kéretik, az összes föld-
területet kell megbecsülni és a puszta és termékeny 
földeket a bevetett és termékeny földekkel kölcsönösen 
kiegyenlíteni. lx) A kik azt állítják, hogy képtelenek az 
adókivetők által reájuk igazságtalanul kivetett adót meg-
fizetni, az adókönyvek bemutatásától számított egy év 
alatt bármely biró előtt panaszt tehetnek, hogy igazság-
talanul lettek adóval megróva és követelhetik, hogy az ő 
rovásukra álnokul adóelengedésben részesített adófizetők 
viseljék a túlterhelésüket. Egy év leforgása után azonban 
ilyen panasznak többé helye nincs, kivévén a védtelen 
kiskorúakat s az államügyekben távollevőket, kiknek azon 
időponttól számítva áll nyitva a panasz utja, a midőn a 
törvény értelmében keresettámasztásra jogosítva vannak.12) 
Azon adókivetők és adófelügyelők, kik hanyagul vagy 
bűnös összejátszással jártak el, nem csak saját vagyonukat 
veszítsék el, hanem büntetésül a szolgáltatandó termeszt-
mények négyszeres összegét legyenek kötelesek megfizetni 
s azonfölül a tartományi lakosoknak okozott kárt is négy-
szeresen megtéríteni.13) 

A ki állásánál fogva termékeny és termő földeket 
birtokába vett (v. ö. fentebb a 73. lapot), a hasznos és 

') U. o. 11. könyv 1. czim 2. törv. 
7) r . o. 11. könyv 1. czim 83. törv. 

U. o. 11. könyv 1. czim 38. törv. 
') l . o. 13. könyv 11 czim 1. törv. 
"') l . o. 13. könyv 11. czim 2. törv. 
') U. o. 13. könyv 11. czim 4. törv. 

U. o. 13. könyv 11. czim 5. törv. 
,3) ü . o. 13. kön\ v 11. czim 8. törv. 

áldott földrészekkel együtt az ugyanazon jószághoz tarto-
zott terméketlen földrészeket is aránylagosan vegye át. 14) 
A birtok annál maradjon, a kinek: az adókivető átadta, 
de az elmúlt időből származó adóhátralékokat ne követel-
hesse a kicstár az uj birtokostól, nehogy az egyik a másik-
nak hibája miatt kárt szenvedjen. 15) 

Minden városban és nagyobb állomáson közhitelű 
sulyok és mértékek állítandók fel, hogy minden adóköte-
les saját szemeivel láthassa, mennyivel tartozik az adó-
szedőknek. Ha pedig valamelyik adószedő a törvényes súlyt 
vagy mértéket meghaladó szolgáltatást követelni talál, 
ezért megfelelően megbüntetendő. l ö) 

A közraktárakból szolgáltatandó gabonakiosztással 
nemesszivű, okos, hű és lelkiismeretes embert kell meg-
bízni,17) és mindaddig nem szabad a készletekből semmit 
kiadni, mig az egész évi járandóság behordva nincs,1S) 
más, mint a meghatározott czélbó', nem szabad senkinek 
a raktári készletekhez nyúlni, deportálás és egész vagyona 
elvesztésének terhe alat t . l ö) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 8. Katholikus ügyek a képviselőház 

pénzügyi bizottsága előtt. — 
Kedden kezdte a képviselőház pénzügyi bizottsága 

tárgyalni a vallás és közoktatásügyi ministerium jövő évi 
költségvetését. E tárgyalás folyamán katholikus ügyek is 
szóba jöttek. Hogy miként, mutatja a következő rövid 
áttekintés. 

TJgron Gábor kérdi a ministertől, mennyire haladt a 
barátságos tárgyalások rendjén azon bizottsággal, mely a 
katholikus autonomia ügyében küldetett ki? Mi az oka, 
hogy mig a nem-katholikus papok megkapták a kon-
gruájukat, a katholikus papok kongruájának ügye nem 
halad előre? Nagy mulasztásnak tartja, hogy mig az állam 
az egyházaknak önkormányzatot biztosított, nem gondos-
kodott arról, hogy ez önkormányzat hatályosan ellenőriz-
tessék. Ily ellenőrzés hatalmas emeltyűje az államszerve-
zésének, csakhogy ezt az emeltyűt ki is kell használni. 
A gör. katholikusok a magyar liturgiákért magukra ha-
gyatva járnak el. Ha meg tudták engedni Montenegrónak, 
hogy a saját nyelvét használja, jogunk van ezt nekünk is 
megkövetelni s első sorban saját kormányunktól azt, hogy 
erélyesen karolja fel ezt az ügyet. 

Gajári Ödön femlíti, hogy Rómában bizonyos aver-
zióval találkozik a kormánynak minden előterjesztése a 
püspöki székek betöltését illetőleg. Többnyire „színtelen 
emberek" azok, a kiknek, kinevezésében a kúria bele-
nyugszik. A magyar kormánynak e tekintetben erőteljes 

14) U. o. 13. könyv 11. czim 9. törv. 
15) ü . o. 13. könyv 11. czim 16. törv. 
,6) U. o. 12. könyv 6. czim 21. törv. Az adófizetők adjanak az 

adószedőknek a búzából '/50, az árpából lfi0, a borból és szalonnából 
V20, részt, de Örményországban különös humanitásból buz iból és 
árpából Vi0, bor és szalonnából Vis részt. 

1T) U. o. 11. könyv 14. czim 1. törv. 
1S) U. o. 11. könyv 14. czim 2. törv. 
19) L. o. 11. könyv 14. czim 3. törv. 
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álláspontot kell elfoglalnia. Kérdi, van-e kilátás arra, 
bogy a püspökségek nagy vagyonának birlalói olyanok 
legyenek, a kik a felekezeti béke és az „állam elleni 
izgatásokat" megszüntetni akarják is, tudják is ? 

Wlassics Gyula minister. A görög-katholikusok ma-
gyar liturgiája ügyében mindazt megtette, a mi egyálta-
lán lehető volt s tőle függött, s a kérdés ma sincs ugy 
eldöntve, hogy bizonyos konczessziók ne lennének remél-
hetők. Ugrón kérdéseire azt válaszolja, hogy a katholikus 
autonomia ügyében háromtagú bizottságot küldtek ki 
azzal a megbízatással, hogy a kormánytól tájékozást sze-
rezzen a keretre nézve, melyben az autonomia jóváha-
gyásra számithat. A kormánynak módjában lesz rövid idő 
múlva bizalmasan a kivánt tájékozást megadni. A katho-
likus kongnia kérdésével kiküldött bizottság foglalkozik, 
mely teljes komolysággal és buzgósággal jár el a munká-
jában. Az alpapsági bevallásokat már megvizsgálta és 
most foglalkozik a nagyobb javadalmazások bevallásainak 
megvizsgálásával. Ha ez megtörtént, akkor áll elő az 
a kérdés, hogy pénzügyi szempontból mikéut oldják meg ezt 
az ügyet. Gajári kérdésére azt válaszolja, hogy oly püspö-
köket fog javaslatba hozni, a kikre nézve a kormány elvál-
lalhatja a felelősséget, és téved Gajári, ha azt hiszi, hogy 
Róma a kormány egy jelöltjét sem fogadta volna el. 
Kéri ezek után tárczája költségvetésének elfogadását. 
(Altalános helyeslés.) 

Gajári megjegyzi, hogy távol állott fölszólalásától a 
kormánynak és a multak tényeinek miuden krit ikája; csakis 
oly püspököket óhajtott, a kik tényleg irányitói legyenek 
a katholikusoknak. 

Ugrón Gábor előtte szóló aggodalmait nem találja 
indokoltaknak. A püspök kinevezésénél az legyen a főszem-
pont, hogy vallásos buzgóságuk milyen, hogy képesek e az 
egyházmegye vezetésére és az egyházban a fegyelem meg-
tartására. De ne engedjék magukat idegen különösen poli 
tikai ezélokra fölhasználtatni. A katholikus autonomia 
szervezése abban az irányban is a leghelyesebb regula-
tor, hogy ha bizonyos irányban túlkapások észlel-
tetnek, azokat maguk a katholikusok szorítják vissza a 
helyes mederbe. 

Ezzel az általános vitát befejezték és a költségve-
tést a bizottság elfogadta. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat a velen-
ezei zarándoklatról. 

„Adjunk hálát az Urnák, mert j ó ; mert örökkévaló 
az ő irgalmassága." 

A zsoltáros eme szavaival fordulok Krisztusban sze-
retett papságomhoz, a mikor e helyen megörökíteni aka-
rom a mult hó 24. és 25-én Velenczében sz. Gellért 
ereklyéinél lefolyt hódoló ünnepély emlékét. Adjunk hálát 
az Urnák, kinek megmérhetlen jósága és végtelen irgal-
massága megengedte, hogy a IX. sz. körlevelemben jelzett 
zarándoklat lefolyása méltó volt az alkalomhoz, a mely-
ből arra vállalkoztuok és méltó volt azon egyházmegyé-
hez, a mely első sz. püspöke ereklyéinél ünnepelte a 
magyar kereszténység kilenczszázados fennállását. 

Bizonyára senkit sem ösztönzött erre az útra a hiu 
dicsőség vágya, hanem csak a legszentebb belső vallási 

meggyőződés és a legnemesebb hazafiúi lelkesedés, me-
lyekből kifolyólag a jelen évben kiválóan óhajtottunk 
megemlékezni egyházmegyénk első sz. püspökéről, ki 
egész országunkra kiható áldásos működésével a keresz-
ténység meghonosításában buzgólkodott, és tanítását vér-
tanúhalálával megerősítette, — és a külföld előtt 
hirdetni akartuk nemes nemzeti önérzetünket és büszke-
ségünket, hogy ezer esztendő óta fennálló hazánk 
magyar népe kilenczszáz esztendő óta a kereszténység 
és a magyar királyság tántoríthatlan híve és köve-
tője. Es az Ur megtekintette a mi alázatosságun-
kat és nagy dolgokat cselekedett velünk. Azért szent 
Ambrus intelméről megemlékezve, hogy minden szavun-
kat és tettünket az Ur Jézus Krisztusra visszavigyük, ki 
a halálból életet támasztott és a sötétségből világosságot 
teremtett,1) és aranyszájú sz. János mondásáról, hogy a 
jótéteményt legjobban akkor őrizzük meg, ha azt emlé-
künkbe visszaidézzük és érte bálát mondunk,2) most, 
midőn a vett jótéteményről megemlékszünk és ennek em-
lékét megörökítjük, mit adjunk vissza az Urnák mind-
azokért, miket nekünk adott, mit mást. mint szivünk alá-
zatosságát, a melyben Neki hódolunk és hálát mondunk. 
„Áldás, dicsőség és bölcsesség, hálaadás és tisztelet, ha-
talom és erősség, a mi Istenünknek mindörökkön örökké.3) 

Leróván hálámat a Mindenható iránt, köszönetet 
mondok Krisztusban kedves papságomnak, mely főpász-
tori szózatomra igen nagy számban részt vett a zarándok-
latban, és arra a hívek igen tekintélyes részét is 
lelkesítette. Papságom ezen lelkesedésének köszönöm azt, 
hogy sz. Gellért ereklyéi előtt egyházmegyém híveinek 
minden osztályát képviselve láthattam. Nagy örömömre 
és vigasztalásomra szolgált ez a főpásztor szózatára fel-
idézett lelkesedés, mert annak biítató reményét nyújtja, 
hogy a kik egy munkára hivatvák, mint munkatársak 
közös erővel és egy akarattal az egy munkát mindig 
sikeresebben fogják megvalósítani. Ezért is örvend szívem 
és vigad nyelvem.4) 

* * 

Az előirt útiterv szerint a zarándokcsapit szeptem-
ber hó 22-én délután indult Budapestről és szeptember 
23-án reggel Fiúméban hajóra szállt és így folytatta 
útját a zarándoklat czélja, Velencze felé. A teljesen nyu-
godt tenger, a felhőtlen tiszta ég megnyugvással töltötte 
el a hajón elhelyezkedett társaságot, mely ott sz. misét 
hallgatva imák között és a tenger csillagának segítségül 
hivása mellett búcsúzott néhány napra hazájától, hogy 
idegen helyen, idegen nép között lerójja a magyar nép-
nek tiszteletét és háláját a nagy ősök emléke iránt. 

Es ez a czél — legyen érte ismét és szüntelenül 
hála a jó Istennek — nemcsak eléretett, hanem mindenki, 
a ki a szeptember 24-ikén sz. Donát templomában tartott 
ünnepélyes sz. misén, az onnan kiindult körmeneten, 
továbbá a szeptember 25-én tartott sz. misén részt vett, 
meg van győződve arról, hogy a mi zarándoklatunk az 

1) S. Ambros. de Yirg. lib. III. c. Y. n. 24. 
2) S. Chrys. in Matth, hom. 25. nr. 3. 
3J Apoc. 7. 12. 
4) Zsolt. 15. 8. 
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ezidei magyar hazai jubiláris év ünnepélyei sorában elő-
. . „ , . , „1 o lofnlvf íianepély külső 

annak erkölcsi 
kelő helyet foglal el Nem a lefolyt ünnepély 
fényére és pompájára gondolok, hanem 
hatásíra, a melyet zarándoktársaink példás kegyelete es 
az azon napokon velünk együtt ünneplő velenczei nep 
tisztelete szentünk iránt mindenütt keltett. Mi magyarok 
büszkék és boldogok voltunk, mert a külföld előtt élo 
hitünkről adhattunk tanúbizonyságot, és mert nemzeti ön-
állásunk és kilenczszáz éves keresztény voltunk nyert ott 
kifejezést, a velenczei nép pedig lelkesedett, hogy egy 
honfitársuk 900 év előtt nálunk oly áldásos működést 
fejtett ki, a melynek emlékét mi ott az ő szülőföldjén és 
sz. ereklyéi előtt ünnepeljük és megörökítjük. Es a mi-
dőn a magyarok és olaszok ily módon sz Gellért tiszte-
lete által egyesítve lelkesen ünnepeltek, nem kellett-e 
ugyanakkor csodálattal leborulnunk az Ur Jézus Krisztus 
előtt, ki anyaszentegyházának oly erőt adott, mely év-
századok és ezredek múlva sem gyeDgül, és ki időnként 
támasztott szentjeiben a törhetetlen hit ragyogó példáját 
felállítva, gondoskodik tanításának állandó, mindé» népek 
és nemzetekre kiható győzelméről? 

Az a két emléktábla és az a fogadalmi zá-zló, mely 
egész egyházmegyém adakozásából Velenczében ünnepé-
lyünk emlékére elhelyeztetett, hirdetik, hogy mi a bol 
dogságos Szűz és sz. Gellért partfogása alatt ősi katholi-
kus hitünket mindig és mindenütt követjük és valljuk, 
ahhoz soha hűtlenek nem lt-szünk, de hirdetik egyúttal, 
hogy csanádegyházmegye papjai és hívei az 1000 éves 
magyar haza és a 900 éves magyar királyság tántorit-
hatlan, érettük életöket s vérüket feláldozni kész fiai és 
hívei. Katholikus hitünknek és magyar hazafiságunknak 
állítottunk emléket a külföldön és az idegen nép ezt az 
emléket szeretettel és lelkesedéssel fogadta és őrzi. 

A velenczei ünnepélyeket nem akartam e helyen 
hosszabban leirni, mert e czélra egy külön emlékkönyv 
készül. Csak az volt szándékom, hogy ezen, sz. Gellért 
tiszteletének terjesztésére és az ő lánglelkü apostoli mű-
ködése iránti hálánk kifejezésére tartott ünnepélyek em-
léke az ő egyházmegyéjében e helyen is megörökíttessék. 

T A R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanulmánynyal összekötött mű-ismertetés. 
Irta: Alleram Gyula. 

(Folytatás.) 
Ezek után ismerkedjünk meg röviden a purga-

tórium és paradicsom helyrajzával. A purgatórium egy, 
a Jeruzsálem ellenlábasán álló hatalmas hegy, melyet 
tenger környékez ; (a nyugati hossz. 145°48' s a déli 
^é lesség 59»20< alatt, Greenvich) Uj-Zeeland szigetétől 
deikeletre terül el, csakugyan tengerektől körülvéve, 
ez a körülmény azt tételezi fel, hogy Dante a föld-
abroszt is meglehetősen tanulmányozhatta ; hogy azok 
velernenyéhez csatlakozott, kik azt állították, hogy a 
told gömbölyű, az természetes s a purgatórium elhe-

lyezéséből nyí l tan kiviláglik. A tengerből kiálló pur-
gatór ium szintén körökre van felosztva, még pedig 
9-re, az első 3 alkörből áll ; a többi alkörökre nem 
oszlik. A körök csigavonalban kígyóznak a hegyen 
felfelé : lenn az eltérések a középponttól nagyobbak, 
fenn kisebbek. Dante i t t sem halad ra j tuk végig, ha-
nem azoknak csak egy részét teszi meg, még pedig — 
balfelé, egész a hegy tetejéig, mely (egy) széles lapályt 
alkot. — A bűnök és büntetések itt el lentétben foko-
zódnak a pokoliakkal : lenn nagyobbak a vezeklők 
vétkei, fent kisebbek. Különben itt a bűnök felosztásá-
nak alapja a szeretet, illetve annak h iánya ; a pokolban 
a szenvedély. A pokoli és a t isztítóhelyi bűnök nagy-
részt megegyezők, a különbség közöt tük csak az, hogy 
mig a pokolban a mérték túllépése, addig i t t a határok, 
de bűnös határok között való mozgás, a bünte tés oka. 

A paradicsomot Dante, mint lát tuk, a ptolemaeusi 
világnézet szerint a csillagokba, tehát a föld fölé he-
lyezte, még pedig több okból. A világtestek közül 
azokat választot ta ki, a melyek előtte s az ő korában 
ismeret tebbek voltak : a Hold, a Merkur, a Venus, a 
Nap, Mars, Jup i te r , Saturnus, a melyek fölött az álló-
csillagok ege következik ; azután a pr imum mobile 
fölötte Isten trónjával , az Empyreummal . Mindezek a 
planéták szintén körökbe vannak elhelyezve, melyek-
nek középpont ja a Föld . Dante Paradicsoma tehát 9 
circuláris sphaerára oszlik. A bolygókban különféle 
üdvözültek vannak ; a legalsóbbakban, kiknek érdemei 
a legkisebbek voltak, az Empyreumhoz a legközelebb 
esőkben, k iknek jó te t te i ugy számra, mint értékre 
nézve a legnagyobbak vo l tak : az üdvözültek juta lma-
zásának alapja tehát az érdemek száma és nagysága. 

A három túlvilági országgal kapcsolatban, me-
lyeknek hely ra jzá t maga Dante ad ja meg, nem lesz 
érdektelen szólni azon méretekről, számokról, melye-
ket körülírással határoz meg (Dante.) Egészen költői-
leg j á r el, midőn a mennyiségeket nem puszta szám-
mal, hanem hasonlatokkal, képekkel fe j t i meg. Igy a 
mü, je lesen a „Pokol" bekezdésére vonatkozólag, 
ugyanennek nyi tányában kijelenti, hogy az emberi élet 
u t j ának felén volt, midőn belefogott e nagy munkájába 
s miután az emberi életnek az ő idejében 70 évet vet-
tek, ő pedig 1265-ben született, a „Pokol" keletkezését 
1300 -ra kell t ennünk ; a „Purgatór ium" 1314 körül, a 
„Paradicsom" pedig életének két utolsó évében készült 
el. A pokolbeli óriásokat phrygia i emberek nagyságá-
val (fejezi ki) határozza meg, őket ezen képleges körül-
írással nem kevesebbre mint 9 ölre téve, a mi meg-
lepő magasság. A kört, melyben állanak, számukkal 
határozza meg (ugyanis 40-en voltak) testük nagysá-
gának többszörösét használva fel az egymástól való 
távolságok meghatározására. Lucifer nagyságát is ily-
félekép adja meg. A purgator iomban a csillagok járá-
sából, főleg a gönczölszekér mozgásából határozza meg 
a napot és ó rá t ; a csillagok helyzetéből, hogy a föld 
melyik részén vannak. A „ P a r a d i c s o m i b a n is több 
helyen tesz így. — L á t h a t j u k ezekből, hogy Dante 
mily nagy építőművész ; túlvi lágának techniká ja valóban 

ugy j á r el, mint a mérnök, ki művének bámulatraméltó 



ríiíLltMO 329 

először alapvonalait ra jzol ja meg, azután a részletezés-
hez fog, a legnagyobb gonddal dolgozva ki a legapróbb 
részeket. Igazán alig hihető el a Divina Commedia 
olvasásakor, hogy Dante kezében nem volt-e előbb 
körző és vonalzó, mielőtt munkához fogot t vo lna : oly 
arányos, oly kimért, oly kiszabott minden ! 

(Vége köv.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Meghívó. 

A magyar kath. tanítók országos bizottságának tan-
ügyi tanácsa f. hónap 13. nap ján d. u. 5 órakor a Szent 
Is tván-Társulat helyiségében (Budapest, "VIII. Szent-
király i-utcza 28. sz.) ülést tart , melynek tárgyai : 1. 
A kath. tanitói II . kongresszus határozatából a nagy-
méltóságú püspöki karhoz in tézendő emlékiratok szöve-
gének végleges megállapítása. 2. Emlékbeszéd b. e. 
Mócsy Anta l fölött . Tar t ja : Dreisziger Ferencz , kalo-
csai taní tóképző igazgató. 3. A 100-as bizot tság és 
a tanügyi tanács létszámának kiegészítése. 4. A szak-
osztályok megalakítása és a hi toktatói szakosztály 
sürgős teendőjének kijelölése. 

F . hónap 14. nap ján a fönt je lze t t órában és helyen 
a nevezet t bizottság kebelében létesí tet t h i toktatói 
szakosztály ta r t ülést, melynek tárgyai : 1. A hi tokta-
tás ügye a polgári iskolákban — a polgári iskola 
re formja alkalmából. E l ő a d ó : Sebők Imre, fővárosi 
polgári iskolai hi toktató. 2. Ind í tványok : a) A nép-
iskolákban használandó hi toktatás i könyveknek a mai 
pedagógia igényei szerint való megállapítása. Előadó : 
Schmidt Ferencz, az „Egyházi Közlöny" szerkesztője, 
b) Az i f júsági Mária-kongregáczióknak minél szélesebb 
körben való terjesztése. Előadó : Izsóf Alajos, fővárosi 
hi toktató. 

Ezen gyűlésekre a nevezet t tanácsnak, i l letve 
szakosztálynak tagjai t ezen az u ton is van szerencsém 
tisztelettel meghívni. 

Kel t Nagyváradon, 1900. november 6. 

Dr Steinberger Ferencz, 
nagyváradi 1. sz. kanonok, 

a kath. tanitók orsz. bizottságának 
elnöke. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Oltáregyesület ájtatosságai 

november hónap folyamán. 
1. November 6-án, kedden, az Oltáregyesület ala-

pításinak negyvenkettedik évfordulóján, reggel 8 órakora 
Ntiszt. Angolkisasszonyok templomában szentmise fog 
mondatni . 

2. November 11-én (nov. hó II . vasárnapján), a 
Ntiszt. Angolkisasszonyok templomában Szentségimá-
dással egybekötöt t közös istentisztelet . Reggel 6 órától 

esti 6 óráig Szentségimádás, 8 órakor egyesületi szent-
mise és együt tes szentáldozás, délután 5 órakor szent-
beszéd. 

Ezen esti á j ta tosságtól kezdve kilencz napon át, 
tehát nov. 11-től nov. 20-ig naponkin t á j ta tosság lesz 
az Oltáregyesület szent czéljaira. E napokon reggel 8 
órakor szentmise, délután 6 órakor szentbeszéd, l i tánia. 

3. November 12-én, hétfőn, 8 órakor szentmise az 
Oltáregyesület meghol t tagja iér t . 

4. November 15-én, csütörtökön, reggel 8 órakor a 
legszentségesebb Oltáriszentség engesztelésére alapí tot t 
szentmise. 

5. November 17-én, szombaton, reggel 8 órakor 
szentmise f Trautwein János , az Oltáregyesület alapító 
igazgatója lelkiüdvéért . 

6. November 18-án, (november hó I I I . vasárnapján) , 
Oltáregyesületi is tent isztelet Szentségimádással, Buda-
pes t -Kőbányán . 

7. November 19-én, hétfőn, 9 órakor szentséges 
mise I s tenben boldogul t Erzsébet királyné lelkiüdveért 
a Ntiszt . Angolkisasszonyok templomában, u tána a 
kath . kör nagyte rmében az Örökimádás templomi bi-
zot tság nagygyűlése . 

Aldassék végnélkül és dicsőíttessék a legfölségesebb 
Oltáriszentség ! 

Az Oltáregyesület vezetősége. 

V E G Y E S E K 

*** Rómából érkezett tudósí tás szerint ő szent-
sége a legközelebb ta r tandó consistoriumban 11 bíbor-
nokot fog kreálni, kik közöl a következőket lehet név-
szerint említeni : mgre Taliani érsek, bécsi nunt ius , 
mgre Gennari érsek, a sz, Officium assessora, mgre 
deWOlio benevent i érsek, mgre Tripepi helyettes állam-
titkár, mgre della Volpe majordomus . Ez előléptetések 
következtében mgre Tarnassi lép Tr ipepi helyére a 
helyet tes ál lamti tkárságban, della Volpe helyet t mgre 
Cagiano di Azevedo főkamarás lesz majordomus. 

— A szatmári egyházmegyében püspök ur ő 
mga dr Kádár Ambrus prépost -kanonokot és püspöki 
helynököt a zsinati vizsgáló-bizottság elnökévé s a 
püspöki lyceum pro-directorává nevezte ki. Ad multos 
annos ! 

— A váczi papnevelő-intézet sorsát az u j megyés 
püspök ur nagy melegséggel karolta fel, tudva azt, 
hogy az egyház sorsa a papneveléshez van kötve. Mi-
vel az általa tervbe ve t t lényeges és szükséges átala-
kítások az in tézetnek nagy köl tségébe kerülnek, egy-
házmegyéje papságát is felszólította, hogy a szent 
czélra részint pénzösszeggel, részint s t ipendiumok fel-
ajánlásával j á ru l janak hozzá. Maga a püspök ur 8000, a 
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káptalan 4000 koronát adott. Adakoztak m é g : Chobot 
r. palotai plébános 2000 koronát, Bálás Lajos kanonok 
1200 koronát, Baksay dr kanonok 500 koronát, Goss-
mann Ferencz titkár 600, Matzenauer Oszkár püspöki 
szertartó 300 koronát. Vivant sequentes ! A papnevelő 
megújhodása és kifejlesztése dicsősége lesz az u j püs-
pöknek és az őt megértő és kővető váczmegyei pap-
ságnak. 

— Köszönetnyilvánítás. A Bölcsészethallgatók 
Segitő Egyesülete hálás szivvel mond ez uton is köszö-
netet Szmrrctányi Pál szepesi püspök ur ő méltóságá-
nak és Hornig Károly báró veszprémi püspök ur ő 
nagyméltóságának, akik az egyesületnek 100—100 ko-
rona segélyt küldeni méltóztattak. Agner Lajos elnök. 

— Nagy választógyülés Mária Pócson! A gör. 
kath. egyház egyetlen szerzetes rendje , a sz. Bazil 
rend f. év. okt. 30., 31. és nov. 1-én tar tot ta meg nagy 
káptalanját a rend mária-pócsi házában. A választó 
gyűlésre Firczák Gyula munkácsi püspök ő méltósága 
elnökül dr Mikita Sándor prépost-kanonokot küldötte 
ki, kinek bölcs és tapintatos vezetése alatt igen szépen 
folyt le a gyűlés. A szerzet elüljárósága a következő-
képen alakult meg : Leukánics Incze a rend tar tomány-
főnökévé egyhangúlag lett megválasztva. Jozevits Jenő 
munkácsi, Tóda Fülöp mária-pócsi, Lupi t Sylveszter 
bikszádi, Dudits Incze kis-bereznai, Gójdics Antal 
kraszni-bródi, Vrábely Máté huszt-baranyai, Mikulics 
Gril miszticzei, Szegedy Bazil bukóczhegyi házfőnö-
kökké lettek. Pásztory Árkád, volt bikszádi főnök, mivel 
jelenleg fegyelmi vizsgálat alatt áll, nem volt meg-
választható s a munkács-csernekhegyi zárdába rendel-
tetett el. Gábris Kelemen volt bikszádi atya Nyíregy-
házára s. lelkészül küldetett . A megválasztott u j ház-
főnök szeretetteljes magatartásával és tiszta jel lemével 
hiszszük, hogy rövid idő alatt megnyeri a bikszádvidéki 
intelligentia tiszteletét és szeretetét. 

— Elhunyt plébános. A váczi 
egy érdemekben gazdag plébánosáról 
vettük a következő gyászjelentést : 
kerületi papság szomorú szivvel 
paptársának főtisztelendő Handhóber János tatárszent-
györgyi plébánosnak folyó évi november hó 6-án dél-
előtt 11 órakor, életének 71-ik, áldozó papságának 
46-ik, tatárszentgyörgyi plebánoskodásának 30-ik évé-
ben hosszas szenvedés és a szentségek többszöri aj ta-
tos felvétele után az Úrban történt gyászos elhunytát . 
A megboldogult földi maradványai folyó hó 8-án dél-
előtt 10 órakor fognak az engesztelő szentmise-áldozat 
bemutatása után a tatárszentgyörgyi s i rker tben örök 

egyházmegyének 
mély részvéttel 

Az alsó-némedii 
jelent i szeretett 

nyugalomra tétetni . Tatár-Szent-György, 1900. novem-
ber 6-án. Az örök világosság fényeskedjék nek i? 

— A magyar iíjuság védőszentjének ünnepét, 
szent Imre napját, oly vallásos kegyelettel ülte meg a 
győri beuczés főgyimnázium ifjúsága is, hogy ezt külön 
ki kell emelnünk. Vasárnap a szent gyónáshoz járult a 
tanuló ifjúság. Ezen alkalommal Acsay Ferencz igazgató 
gyönyörű beszédet mondott. Hétfőn reggel csendes mise 
alatt nagy áhitattal vették magukhoz a legméltóságosabb 
Oltári-szentséget. Kilencz órakor Acsay Ferencz igazgató 
nagy segédlettel ünnepélyes szentmisét mondott, mely 
alatt az ifjúság énekkara Haydn miséjét adta elő. — 
Valóságos meglepetés volt, mikor offertorium alatt Kiétzár 
Ágostné urnő Cherubini „Ave Máriá"-ját énekelte. A gyö-
nyörű ének igazán emelte a szivből jövő áhitatot. 

— FölhiváS ! E g y ideális czél lebeg szemeink 
előtt : a keresztény szeretet által kivánnók nemesíteni, 
tökéletesíteni, földerí teni s boldogítani a köznapi életet. 
A ki nem szeret, mond ja a Szentírás, halálban marad ; 
tehát a ki szeret, feleli rá az életsóvár lélek, az él. 
Igen, ha jó l szeret, akkor él ; él, ha a szeretet erejét, 
bensőségét, áldását, örömeit öntudatában kifejti . Sokan 
szeretnek divatból, társadalmi tekintetekből ; sokan 
szeretnek kényszerből, kelletlenül s nehézkesen ; sokan 
szeretnek a szenvedély rohamosságával, a lélek ösztö-
neinek erőszakosságával- . . . mindnyá jan a szeretet ér-
deme s örömei nélkül ; szeretik magukat , fé lreér tet t 
énüket, öntudat lan vagy beismert tévelyeiket ; de nem 
szeretnek azzal a szeretettel, mely az igazság felé ve-
zet s a boldogság előizét n y ú j t j a ; nélkülözik az isteni 
szeretetet , mely első sorban minket nemesít s mer t 
minket is boldogít , másokon segít, . . . ezt a belső 
valóságot nélkülözik. Nyissunk tehát iskolát a valósá-
gos, az isteni, a bensőséges szeretetnek. F o g j u k föl 
motívumait , értékét, érvényesülését , ha to l junk mélysé-
g ibe és bensősógébe, já rassuk át vele egész lelkünket, 
hogy istenileg szeressünk s szeretve tökéletesek, ma-
gunknak jók s másoknak testvérek legyünk. Ez a szán-
dék vezetett, midőn a konferencziák életbeléptetésére 
vállalkoztunk : megérteni a szeretetet, lelkesülni érte s 
élni belőle. Sok j ó t teszünk, de hogy a jó tel jes legyen, 
— hogy a jó te t tben első sorban önmagunkkal j ó t te-
gyünk, — hogy j ó t téve minmagunk tökéletesebbekké 
s boldogabbakká legyünk: azért akar juk e konferen-
cziákat szervezni. Szívesen lát tunk mindenkit , ki az 
életet mélyen fölfogni, a szent szeretet hatalmát ön-
tudatára hozni s a kereszténységet önmagában életté 
varázsolni kívánja. A konferencziákat Főt isztelendő 
dr Prohaszka Ottokár úr t a r t j a a Szent Is tván-Társu-
lat termében, havonkint egy konferenczia lesz, és 
pedig az első november 22-ikén (csütörtökön) délután 
5 órakor. 

Budapest, 1900. nov. 

Őrgróf Pallavicini Edéné, 
a budapesti központi oltáregyesület elnöke. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV, Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Denifle konf. beszéde. Ford.: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

A katholikus egyház t ehá t az az egyedülvaló 
intézmény, melyet Jézus Krisztus alapitott, hogy 
a megváltás művét a földön tovább folytassa. 
Egyedül őe nem az idő gyermeke s egyik népnek 
bélyegét sem viseli magán, sőt inkább láttuk, 
hogy „Istentől szállott alá a mennyből s az Isten 
dicsősége volt benne." S ilyenformán nem tel-
jesen hasonló-e ebben az egyház isteni alapi-
tójához ? 

Igen, Jézus ember is, ki asszonytól született s 
emberek közt élt, de egész személyisége, élete 
a természet fölöttinek bélyegét hordozta, s nem 
válik semmiféle nemzeti egyéniséggé. S vájjon 
nem kellett-e neki, az Istenembernek, e tulaj-
donságokkal bírnia, miután épen azért jö t t e 
világra, hogy közbenjáró legyen, nem talán egyes 
emberek vagy népek — hanem Isten és vala-
mennyi nép között? És mivel semmi közös nem 
volt benne valamely ismert jellem-typussal és 
minden nemzeti gondolkozáson túlemelkedett, 
azért mindenkinek a különösen becsült jelessége 
előképe lehet. „És valóban, ha látjuk, hogy 
mennyire követés tárgya O a görögnek, bár nem 
szektái alapitóinak egyike; becsülés tárgya a 
bráhmánnak, jóllehet egyszerű halászemberek 
prédikáloak neki ; s ha látjuk, mennyire imádás 

tárgya lehet a vörös kanadainak is, bár a gyű-
lölt fehérfajhoz tartozik, — lehetetlen rendel-
tetését félreismerni, hogy a szin, alak, arczulat és 
erkölcsök különféleségét megszüntesse, az egység 
typusát, melyhez Ádám gyermekei valamennyien 
tartoznak, önmagában kifejezze, és lehetetlen 
ezen erkölcsi egyesülés lehetősége esetében ma-
gunkban erős bizonyságot nem szerezni, hogy 
az emberi nem minden sokfélesége daczára 
lényegileg mégis egy," *) és hogy mindannyinak 
ugyanazon rendeltetése van. Valamint azonban 
Jézus Krisztus mindezt csak mint Istenember te-
hette, ugy a katholikus egyház is fönt emii tet t 
feladatát csupán mint istenemberi intézmény tel* 
jesitheti. 

Negyedszer kell, hogy az illető országnak alkot-
mánya a szomszéd államok politikai viszonyainak 
megfelelő legyen. — Az egyház semmi esetre sem 
állam az államban, nem e világ&<5Z való, de mégis 
az állam&ím van, és a világért S bár nem űz 
politikát, mert hiszen nem állam az államban, 
mégis természetfölött i küldetésénél fogva bizonyos 
meghatározott viszonyba jö t t az államhoz, mely-
ben tényleg is van. Kérdezzük tehát, vájjon — 
ha az egyház közvetlenül isteni eredetű és Jézus 
Krisztus az ő egyetlen, lá thatat lan feje, micsoda 
viszonyban van az államhoz, s vájjon e viszony 

*) Wiseman. A tudomány és kinyilatkoztatás közti 
összefüggés, 230, o. 
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az egyház és államok alkotmányának, melyekben 
az egyház létezik, megfelelő-e? 

Mindenekelőtt azt mondom, hogy az egyház 
magában véve magasabban áll, mint az állam. 
Korábbi előadásaink után e mondat már alig 
szorul bizonyításra. Az egyház, melynek az em-
beriség utolsó és természetfölötti czéljával kell 
foglalkoznia ne álljon magasabban az államnál, 
mely első sorban alattvalóinak csak anyagi javát 
t a r t j a szem előtt? Még egy gyermek is, aki érti 
e fogalmakat, hogy minő czélja stb. van az egy-
háznak és államnak, egészen érthetőnek találná 
e mondatot. Vagy talán lehetséges-e a kettő 
között ellenmondás? De ez magában véve, miu-
tán mindkettő isteni eredetű, az egyház köz-
vetlenül, az állam közvetve, épp oly lehetetlen, 
amily lehetetlen az ellenmondás hit és ész 
között, mivel mindkettő Istenben birja ere-
detét, hiszen ő egyrészről a hi t t i tkokat ki-
nyilatkoztatta s a hitet belénk oltotta, de más-
részről meg az emberi szellemnek az értelem 
világosságát is adta. Mi tehát inkább egészen 
fentar t juk a föntebbi mondatot s az egyház és 
állam között vélt ellenmondásról azt mondjuk, 
mit a vatikáni zsinat2) mondott a hit és ész 
közti állítólagos ellenmondásra nézve: „Minden 
ilyen vélt ellenmondás üres látszat és különösen 
azon alapszik, hogy vagy a hitnek tanai t nem 
fogtuk fel s magyaráztuk az egyház szellemében, 
vagy pedig képzelt, önhitt véleményeket értel-
mes gondolkozás eredményének tekintünk." 

Már a harmadik század kezdetén Origenes vilá-
gos szavakkal vitat ta az említett tételt Celsussal 
szemben.3) E bölcsész epikureusi eszmékkel volt tele 
az államra, mint valami absolut és isteni intéz-
ményre vonatkozólag s azt állította, hogy a 
kereszténység már forradalmi szándékai miat t 
sem fogadható el, mivel nyílt ellenrnondásban van 
a létező államtörvényekkel s ezek fölé akarja magát 
helyezni. — Ugyanazon szemrehányások, mint 
manapság! — Origenes azonban azt feleli neki, 
hogy — ha Isten gondviselését és uralmát a 
a világ fölött elismerjük — az állam törvényei 
nem korlátlan, hanem csak föltételes érvényűek 
és csupán ott és addig követelhetnek engedel-
mességet, amennyiben az egyedül absolut isteni 
törvénynyel ellenmondásban nincsenek. Ily ellen-
mondás esetén épp oly érthető mint természetes, 

2) De fide et rat. 
3 j Cont. Cels. lib. 5. V. ö. Möhler, Patrol. 511. o. 

hogy az állami törvények az isteni törvény után 
következnek. — Alkalmazzuk e feleleteta mi téte-
lünkre. Az egyház előbbre való az államnál, mert 
közvetlenül isteni intézmény ; vele szemben az egy-
ház azon országnak bizonyul, mely isteni alapitójá-
tól és királyától azt a rendeltetést kapta, hogy az 
emberek természetfölötti végczélja miatt minden em-
bert, valamennyi emberi társadalmat s államot 
hatása körébe vegyen; az üdvösség utján egye-
düli tanítónak és vezetőnek mutatkozik mindenki 
számára, alattvalóknak ugy, mint uralkodóknak; 
levelet és pecsétet mutat elő — sa „modern állam" 
a maga részéről e szavakkal lép fel ellene: Non 
serviam, nem akarok szolgálni! — Vagy talán 
a katholikus egyház ma már nem ugyanaz, 
mint a melyhez tanítványai által igy szólott 
isteni alapitója: Menjetek és tanitsatok minden 
nemzeteket." 4) Talán Az nem királya többé, kire 
e szavak vonatkoznak: „Krisztusnak mindenki 
fölött kell uralkodnia!" Ám seholsem olvas-
suk, hogy az isteni alapító a katholikus egyház-
nak azt mondotta volna, hogy 15 vagy 18 század 
múlva ezen épületet, melynek főszögletköve 
maga Jézus Krisztus, s a mely az évszázadok 
folyamán szent templommá növekedett az Úr-
ban, 5) földig lerombolja majd ós uj terv szerint 
ismét felépiti, melynek más rendeltetése legyen, 
mint az eredetinek. Sőt ma még inkább illenek 
reá e szavak, melyeket Péterhez mondott, mint 
hajdan: vTe kőszikla vagy, és e kőszálon fogom 
építeni anyaszentegyházamat, és a pokol kapui nem 
vesznek erőt rajta.*)" Igy kell ennek lenni. Vala-
mint az Ur Isten az embereknek természetfö-
lött i rendeltetésükre vonatkozó végzését soha-
sem vonta vissza s nem is fogja visszavonni, és 
hogy azt elérhessék, a megszentelő malasztot épp 
ugy meg kell adnia az embereknek manap. miut 
hajdan: azonképenaz egyház rendeltetése ma nem 
le t t más, mint alapításakor és ma is, mint min-
dig, ugyanazon hivatással áll fejedelmek és népek 
államok és országok fölött, hogy t. i. az emberi-
séget bűneitől megszabadítsa és természetfölötti 
egyesülésüket Istennel megvalósítsa, — s azért 
meghódolást kiván mindannyitól. Amily bizonyosan 
felülmúlja a természetfölötti a természetit, s 
a kegyelem a természetet, mert hiszen a végczél, 
melyet az egyház által érünk el, természetfölötti : 

4) Máté. 28, 19. 
5) Éphez. 2, 20. 21. 
6) Máté 16, 18. 
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épp oly bizonyosan felülmúlja az egyház az államot. 
Az egyház épen a tényleges természetfölötti 
világrend miatt szükséges. — Ám értsétek meg 
itt, k. hallgatóim, a gonoszság t i tkát . 

Már az első beszédben meggyőződtünk arról, 
hogy korunknak minden törekvése az Istentől 
való elszakadásra irányul. I t t a bizonyság róla! 
A „modern állam" nem ismer nagyobbat ma-
gánál ; önmagának törvény és végczél egyszers-
mind. Röviden, önmagáét isteni akaratnak tekinti. 
A katholikus egyházat parancsoló hatalomként 
lát ja maga mellett föllépni, az egyház nagyobbnak 
és erősebbnek bizonyul, mint az állam s ennek 
hódolását k ivánja ; — ám az utóbbi nem ismer 
magánál nagyobbat! Az egyház isteni tekinté-
lyénél fogva parancsol neki ,— a „modern állam" 
pedig nem ismer más Istent, mint önmagát, s 
Pharaóval igy felel az egyháznak: „Ki az az Ur, 
hogy szavát hallgassam?" 7) — Igen, ez a gonosz-
ság t i tka ; a „modern állam" gyűlöli az egyhá-
zat, mert Istent is gyűlöli. Mint pusztán emberi 
intézményt szivesen eltűrné a katholikus egyhá-
zat; ezért pártolja az összes nemkatholikus egy-
házakat s vallási társulatokat is, s különös jó-
indulattal tekint reájuk s csupán azt sajnálja, 
hogy gyakran oly kis talajra találnak ; de isteni 
intézménynek a katholikus egyház tűrhetet len 
előtte. Valóban, nem a katholikus egyház tanai 
és fegyelmi rendtartása, nem a belső szellemtől 
á tha to t t külső formái és szokásai birták rá a 
modern államférfiakat, hogy az egyház ellen való 
általános támadásra fújják meg a harczi kür töt 
— ezek csak hiába való ürügyek, valamint a 
pápai csalhatatlanság dogmája is ily ürügyül szol-
gált nekik. Mit törődhettek ők azzal, hogy a 
pápa hit dolgában csalhatatlan-e vagy nem, 
miután a keresztény igazságokat ugy sem hit-
ték? Az egyház ellen való gyűlöletüknek benső 
oka inkább Istentől való rég történt elpártolásuk. 
Ez az oka, amiért a politikai, társadalmi és 
családi életet az egyház befolyásaitól elvonják 
és a politikát meg jogot az erkölcstudomány-
tól, ezt a vallástól, a családot, iskolát és államot 
pedig az egyháztól elkülönítik.8) De vájjon el-

7) Mózes, 5, 2. 
8) Eklatáns például szolgált erre ujabb időben Spa-

nyolország. Egy uj törvény a csupán egyházi házasságból 
származó gyermekeket törvényteleneknek nyilvánítja ! Ter-
mészetes! Ha az állam a legnagyobbnak tekinti magát a 
földön és minden jog forrásának, ugy csak azon házassá-
gok lehetnek érvényesek, melyeket ő, és nem ?z egyház 
kötött meg. 

éri-e a „modern állam" czélját ezen, a katholi-
kus egyház ellen elfoglalt álláspontjával? Nem. 
Ezzel csak, anélkül hogy akarná, még inkább 
tanúságot tesz minden mélyen gondolkozó előtt 
az egyháznak természetfölötti s következőleg na-
gyobb tekintélyéről. (Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikaczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 
Pénzügyi jog. 

(Folytatás.) 

A földbirtokosok által fizetett aranyat és ezüstöt egy 
pénztárkezelő vagy adószedő vegye át, de olyképen. hogy 
magok a helytartók és hivatali személyzetük felelősek azon 
kárért, mely a földbirtokosoknak hamis suly alkalmazása 
által okoztatik.x) Az adókötelesek által beszolgáltatott 
aranyat, ha egy tömegben kívánják az aranypénzeket meg-
méretni, hitelesített súlylyal és mérleggel kell megmérni. 
Ha pedig egyes pénzdarabok minősége iránt kétely merül 
fel, a minden városban alkalmazott mázsamester, ki lelki-
ismeretesen tartozik eljárni, döntse el a vitát .2) 

Senki sem vehet fel adóba fizetendő aranyat arra 
vonatkozó előleges parancs nélkül, és senki sem tar tha t ja 
magánál a felvett aranyat, melyet azonnal be kellett volna 
szállítania.3) A helytartóknak a befolyt adópénzekhez vagy 
a közraktárakban levő gabonához felsőbb parancs nélkül 
nyulniok nem szabad.4) A praetectusok testőrei az adók 
beszedésébe ne avatkozzanak, mert ez-^k csak a magok 
hasznát keresik a tartományi lakosok rovására; épp oly 
kevéssé szabad nekik raktárfelügyelői avagy gondnoki 
teendőket végezniök.5) 

A tartományi lakosokat rendkívüli adókkal terhelni 
a négyszeres érték megtérítésének terhe alatt tiltva van. 6) 
Azonban mégis léteztek a rendes adózáson kivül még 
egyéb u. n. alacsony szolgáltatások (munera sordida), 
melyek szintén a népet terhelték. Ezekre nézve elvként 
á l lo t t : honorem sustinenti munus imponi non potest, nec 
munus sustinenti honor deferoi potest, vagyis ezen szol-
gáltatások a hivatalviseléssel össze nem egyeztethetők. 
Több császári constitutio névszerint sorolja fel ezeket a 
szolgáltatásokat : őrlés, sütés, mészoltás, szálfa-, lécz-, 
szénszállítás, katonai előfogat, külön postaló állítása, nyil-
vános vagy szent épületek emelése vagy kijavítása, katonai 
ujoncz megváltási dij, követségek útiköltsége és ellátása. 
Mentesek pedig ezen szolgáltatások alól a praefecti prae-
torio, urbis, hadfőnökök, irodafőnökök, jegyzők, főkama-
rások, palatínusok, rhetorok, grammatikusok é3 minden 

') U. o. 12. könyv 6. czim 32. törv. 
2) U. o. 12. könyv 7. czim 1—2. törv. 
3) U. o. 12. könyv 8. czim 1. törv. 
4) II. o. 12. könyv 9. czim 1—3. törv. 
5) U. o. 12. könyv 10. czim 1. törv. 
6) U. o. 11. könyv 16. czim 11. törv. 

1 
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illus'ris rangú,7) a mentesség nemcsak hivatalban létök, 
hanem éltök fogytáig tar t ,8) az egyház is mentes minden 
rendkiviili és alacsony szolgáltatás alól.9) 

Üunepélyes és örvendetes alkalmakkor egész tarto-
mányok rendkivüli pénzjáradékot szoktak fölajánlani p. 
győzelmes hadvezérnek, hogy rajta magának arany koszo-
rút vegyen, a honuan ez a felajánlás aurum coronarium 
nevét is vette. Minthogy pedig ennek gyűjtése körül szám-
talan visszaélés, egyfelől pressio, másfelől sikkasztás, elő-
fordult, Valentinianus, Theodosius és Arcadius császárok 
(384.) elrendelték, hogy az ilyen ajándékhoz való hozzá-
járuláshoz senki se kényszeríttessék. 10) 

A közjövedelmek jelentékeny részét képezték a vá-
mok is. A vámszedőket az evangelium is említi abból 
az alkalomból, hogy a zsidók megbotránkoztak, a miért 
Krisztus még az ilyenféle népséggel is érintkezik.11) A 
vámszedést nyilvános árverés utján annak adták, a ki leg-
többet igért, de csak 3 évre, melynek lefolytával másnak 
kellett odaadni. Az a vámszedő, ki a megengedettnél 
nagyobb vámot szedett s ezáltal a kereskedőket és a 
tartományi lakosságot túlságosan megterhelte, halállal 
büntettetett . l 2) A mit a földmivelők saját czéljaikra vagy 
a mezőgazdaság czéljából 'behoznak, vámmentes s azon 
vámszedők vagy helyőrségi katonák, kik kapzsiságból ezen 
rendeletet áthágják, halállal büntetendők.13) Az összes 
közjövedelmekből 2/3 rész az államkincstárba szolgálta-
taadó. Vs rész legyen a városoké saját községi szükség-
leteik fedezésére. u ) 

Rendkivüli csapások esetén a császárok kénytelenek 
voltak adóelegendést adni, igy elengedték Arcadius és 
Honorius (397.) Campaniának 528,042 hold után a kive-
tett adót.15) Azonfölül igen sokan saját személyökre 
nézve is nem csupán adóelengedést, hanem egyszer s 
mindenkorra szóló adómentességet is kértek a császárok-
tól, kik, a hol a közjó szempontjából megadhatónak vél-
ték, meg is adták p. az orvosoknak és a főiskolai taní-
tóknak, kiket a rendes adózáson kivül a katonai beszállá-
solás kötelezettsége alól is fölmentettek. 16) Ámde mióta 
a császárokat adóprivilegiumok adományozásáért valóság-
gal ostromolni kezdték, erélyesen léptek föl ezen vissza-
élés ellen. Konstantin (340.) eltörölte mindazokat az 
adómentességeket, melyeket az ellene hadat viselt Constan-
tius, ki Aquilejánál megöletett, párthiveinek osztogatott 
volt. A pogány vallásra visszatért Julianus (362.) meg-
hagyta ugyan az adómentességeket avval a megokolással, 
hogy jobb a bőkezűség előnyét csonkitatlanul fentartani, 
mint annak gyakoribb igénybevételére alkalmat szolgál-
tatni (melius est munificentiae compendium integrum 
competere, quam saepius postulari). De Valentinianus 

7) U. o. 11. könyv 16. czim 15. törv. 
s) U. o. 11. könyv 16. czim 19. törv. 
9 ü. o. 11. könyv 16. czim 21—22. törv. 
10) U. o. 12. könyv 13. czim 5. törv. és S. könyv 11. czim 

5. törv. 
") Lukács Evang. XVIII. 89. 
12) U. o. 4. könyv 12. czim 1. törv. 
13) U. o. 4 könyv 12. czim 3. törv. 
u ) U. o. 4. könyv 12. czim 7 törv. 
15) tF. o. 11. könyv 28. czim 2. törv. 
1C) U. o. 13. könyv 3. czim 1. törv., 3. könyv 16. czim 18. törv. 

és Valens (365.) csak a katonáknak és a palotaőrség-
nek engedtek adómentességet, Arcadius, Honorius és 
Theodosius (407.) pedig négyszeres adóval rendelték meg-
rovatni mindazokat, kik ezentúl áluton adómentességet 
szereznének magoknak,1 7) minekutána már jóval előbb 
(383.) Gratianu*, Valentinianus és Theodosius minden 
kicsalt privilégiumot, mely a közjóba ütközik, eltöröl-
tek 18) és tüzhalállal sújtották azokat az adószedőket, kik 
valakire az adómentességet kimondják, holott avval nem 
bir, ha mindjárt másnak a csalása, alattomossága vagy 
befolyása iudította volna őket erre a törvénytelen el-
járásra. 19) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 14. A dip]omáczia teljes apostasiája 

a keresztény vallástól — tűnik ki abból az okmányból, 
mely a londoni világlap, a „Times" jelentése szerint 
a kínai békeszerződés feltételeit foglalja magában, béke-
szerződés tervezetének alakjában. 

A kínai békekötés ez okmány szerint a következő 
pontokból állna : 

1. Kína állitson emléket Ketteler báró német nagy-
követnek azon a helyen, a hol a követet meggyilkolták 
és egy császári herczeget küldjön Németországba a császár 
bocsánatot kérő levelének átadása végett. 

2. Kina végeztesse ki azt a 11 bűnös hivatalnokot 
és herczeget, a kiknek nevét már közölték a követek. 

3. Ott, a hol a zavargások voltak, a tartományi vizs-
gákat öt évre függeszszék föl. 

4. Jövőre mindazokat a hivatalnokokat, a kik nem 
tanúsítanak kellő buzgalmat az idegenellenes kihágások 
megakadályozásában, bocsássák el és büntessék meg. 

5. Kina kártérítést fizessen. 
6. A cungli-jámen megszüntetendő és teendői ellá* 

tására külügyminiszter neveztessék ki. 
7. A kinai császárral illő módon érintkezni lehessen. 
8. Takut és a többi erődöt le kell rombolni és fegy-

verek és hadiszerek bevitelét meg kell tiltani. 
9. A pekir-gi követségek védelmére állandó őrség 

marad Pekingben és Pekingnek a tengerrel való össze-
köttetésének föntartására is őrségek állitandók fel. 

Az egész birodalomban két éven át császári prok-
lamácziók függesztendők ki, a melyek a boxermozgalmat 
eltiltják. 

A fizetendő kártérítésbe fölvették azoknak a kínaiak-
nak a kártalanítását is, a kik azért károsodtak, mert ide-
genek szo'gálatában állottak. A benszülött keresztények 
kártérítéséről nincs szó a tervezetben. A hittérítő és keresz-
tény szavak egyáltalában nem fordulnak elő a jegyzékben. 
S ebben rejlik a modern államok szörnyű hűtlensége a 
keresztény valláshoz. Valamennyi állam, még az „isteni-
félelem" országa Németország is, Julianus apostata útjára 
tért át. Hol fog ez — végződeni. Mi nem féltjük a ke-
reszténységet. Solo Diós basta. Ez a híres mondás igaz 

17) U o. 11. könyv 12. czim 1.—4. törv. 
18) U. o. 11. könyv 13. czim. 1. törv. 
19) U. o. 13. könyv 10. czim 8. törv. 
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abban az értelemben is, hogy az Úr Isten elég erős a maga 
s az övéi érdekeinek megvédésére. 

Szeged, nov. 10. Egy iskolaigazgató lemondása. — 
Egy érdemekben megőszült igazgató vonult a napok-

ban nyugalomba. Oltványi Pál prépost, ki a szegedi 
apáczaiskolák igazgatóságát 30 éven keresztül viselte — 
még pedig oly ambiczióval, oly bölcsen, hogy az ő igaz-
gatósága alatt, a közoktatásügyi minister nyilatkozata 
szerint: „a tanügy a virágzás magas fokára jutott fel", 
öreg és beteges állapota miatt igazgatói állásáról lemon-
dott. Az érdemes főpap nemcsak igazgatója, hanem egyik 
alapitója is volt az említett iskoláknak. Az évi Értesítők 
kimutatása szerint, több mint 80 ezer koronát fektetett 
be ezen iskola czéljaira. — íme egy példája az annyira 
emlegetett „holt kéz ' -nek! 

Nemcsak az apáczák, hanem egész Szeged közön-
sége, mert mindenki szerette az agg főpapot, sajnálattal 
olvasta a Sz. H. nov. 9-ki számában a következő köz-
leményt : 

Oltványi prépost lemondása. Megemlékeztünk már 
a szegedi papság érdemes tagjának, az agg egyhá^férfiu-
nak, Oltványi Pál prépostnak az apáczaiskola igazgatói 
állásáról történt lemondásáról. Most Dessewffy Sándor 
csanádegyházmegyei püspök a következő főpásztori leve-
let intézte Oltványi Pál préposthoz : 

Főtisztelendő Prépost Ur ! 
Folyó évi 105. és 107-ik szám alatt megsürgetett 

kérelmére főtisztelendőíégedet a szeged-alsóvárosi apácza-
tanintézetnél viselt igazgatói tiszttől magas korára és 
többször hangoztatott beteges állapotára való tekintet" 
tel ezennel fölmentem. Midőn főtisztelendőséged igy 
minden szolgálattól teljesen megválik, kivánom, hogy 
minden fáradozása és áldozata fejében, melyet hosszú 
idő alatt Isten, egyháza és szülővárosa iránti szeretetéből 
hozott, a jól megérdemelt nyugalom napjait csendes 
békességben minél tovább élvezhesse, mit Istentől kérve, 
egyúttal főpásztori áldásomat is küldöm. 

Egyúttal miheztartás végett értesítem főtisztelendő-
ségedet, hogy az igazgatói tisztben utódjául Jászay Géza 
szeged-rókusi esperes-plebánost neveztem ki. 

Többire buzgó imáiba ajánlottan főpásztori áldásom-
mal vagyok 

Főtisztelendőségednek, Temesvár, november 3, 1900. 
Legszivesb atyja : 

Sándor püspök. 
Hire járt a D. K. nyomán arról, hogy az érdemes 

egvházférfiu nyugalombavonulása alkalmából ujabb kitün-
tetésben fog részesülni. Ez azonban — mint értesülünk 
— aligha fog megvalósulni, mert Oltványi prépost már 
többször kijelentette azt illetékes helyen is, hogy ő az O 
szentségétől a pápától és O felségétől a királytól ismé-
telten nyert kitüntetések által túlságosan megjutalmazva 
látja félszázados pályáján hivatalos ténykedését, a mit a 
főpásztorhoz irt köszönőlevélben is kijelentett. 

Vácz, nov. 8. Első püspöki névünnep. — 
Megyés püspökünk őméltóságának névünnepén, f. hó 

4«én, városunk egyházi és világi előkelőségei s az egyház-
megyei papság szinte vetekedtek egymással, hogy kegye-

letüket s ragaszkodásukat szeretett Főpásztoruk s Atyjok 
irányában részint a püspöki palotában való nagyszámú 
személyes megjelenés s az ez alkalomra kitett iv aláirása, 
részint üdvözlőfeliratok és táviratok által kifejezzék. 

A székesegyházban hála-ünnepélyes istenitisztelet 
volt, melyen jelen voltak a hatóságok, iskolaszék, tan-
testületek a növendékséggel s több egyesület képviselői. 
A szt. misét dr Virter Lajos v. püspök nagyprépost végezte. 

A székeskáptalan ezúttal feliratilag üdvözölte őmél-
tóságát, mely felirat egyszersmind méltán a közhangulat 
és közóhaj tolmácsa. A felirat szövege a következő: 

L. J. Chr. ! 
1127./1900. sz. 

Méltóságos és főtisztelendő gróf és püepök ur! 
Boromaei szent Károly napja nagy örömnap egy-

házmegyénknek és káptalanunknak ez évtől kezdve, 
mivel e napon méltóságod névünnepét üli s kedves 
alkalmul szolgál nekünk, hogy tiszteletünk és ragasz-
kodásunknak méltóságod iránt kifejezést adhassunk. 

Az a rövid idő, melyet méltóságod az egyházmegye 
kormányzásában eltöltött, már is elég tanújelét adta 
annak, hogy főpásztorunk az egyház érdekében nagy 
alkotásokra hivatott, az istenitisztelet fényének emelé-
sére határtalanul bőkezű, a lelkek gondozásában szent 
lelkesüléstől vezetve fáradhatatlan s káptalanunk iránt 
kegye kimeríthetetlen. 

Isten dicsősége, a lelkek üdve s Isten szolgáinak 
java méltóságod főpásztori gondoskodásának főtárgyát 
képezvén, bölcs kormányzása iránt a legszebb remé-
nyekre jogosít s biztosítékot nyújt az iránt, hogy egy-
házmegyénk felvirágzásának uj korszaka nyilt meg, 
melynek főpásztori tetterő, zelus és emberi bölcsesség 
nem hiányzik, csak Isten áldása szükséges, hogy az 
elvetendő jó mag jó gyümölcsöket is teremjen. 

Ezt könyörögjük mi le e szent napon a mindenek 
Urától, esedezve szivünkből, hogy méltóságodat áldásai-
val halmozza el s egészséggel, boldog hosszú élettel 
jutalmazza méltóságodat püspöki működésében, az egy-
ház, a haza s hódoló alattvalói javára! 

Méltóságod főpásztori kedvezményeibe ajánlottan 
mély tisztelettel maradunk 

Váczon, 1900. november 3-án 
Méltóságodnak 

legengedelmesebb káplánjai 
Dr Virter Lajos, 

nagyprépost. 

Püspökünk őméltósága névünnepét czeremónáriusa 
Matzenauer Oszkár társaságában Nagytapolcsánybau töl-
tötte ottani rokonai, Váray József s neje Motesiczky 
Mariska családi körében. Meglátogatta a helybeli kanonok-
plébánost, Szeesányi Vilmost, megtekintette az Irgalmas 
Nővérek vezetése alatt álló iskolákat és a báró Stummer-
féle kórházat. Őméltósága három napig időzött Nagy-
tapolcsányban s 5-én este érkezett vissza székvárosába. 

Róma, nov. 7. Encyclika a Megváltóról. — 
Az „Osservatore Romano" tegnap este közölte a 

szent atya iegujabb encyclikáját, mely Jézus Krisztusról 
szó), mint a világ Megváltójáról. „Jesu Christo Redem-
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ptore." Kelt az encyclika november 1-én. Tisztán vallásos 
jellegű. 

A pápa örömét nyilvánítja, hogy a katholikusok az 
egész világról a szent év alkalmából Rómába özönlöttek, 
a mi világos jele annak, hogy a népek lélekben Krisztus 
körül sorakoznak, ki nekünk út, igazság és élet. A mint 
a Megváltó, midőn megjelent a földön, átalakította az 
emberi társadalmat: ugy most is a veszélyben forgó em-
beri társadalom csak általa nyerbet szabadulást a bajok-
ból és veszélyekből, mely alapjait fenyegetik. Az isteni 
törvény minden összeütközést kizár, hatalom és alattvalók, 
egyesek és egyesek közt, a szeretet és engedelmesség elve 
által. 

Az Istentől való elrugaszkodás a világban annyi bajt 
és oly zűrzavart támaszt, hogy a népek lelkén mintegy 
állandó félelmek és aggodalmak kezdenek már megüle-
pedui. A pápa felszólítja a püspököket, figyelmeztessék a 
világot, hogy az emberiség Megváltója egyedül képes 
visszaadni a jólétet és békét. A megnyíló század kiváló-
képpen levén a Megváltó tiszteletére szentelve, a hívek-
nek az iránta való bódolatokban és tiszteletadásban kell 
buzgólkodniok és bővelkedniük. 

Róma, nov. 8. A cistercziek nagy káptalanéiról — 
Az imént tartott cisterczi rendi nagykáptalannak 

czélja volt az egész rend számára egyetemes, vagjis fő-
apátot választani. 

A rend történetének ismerői iudják, hogy 1790-ig 
a rend középpontja Citeaux volt s a citeauxi apáttá 
választott rendtag egyúttal az egész rend főapátja lett 
ipso facto. Az utolsó citeauxi apát, dom Trouvé Ferencz, 
látván, hogy az apátságot, melyet a nagy frauczia forra-
dalom konfiskált, az épületeket eladva, 1790 ben arra 
kérte VI. Pius pápát, hogy a főapáti hatóságot a sal-
rransweileri apátságra szállítsa át. 

A nagy forradalom és az első császárság háborúi a 
cisterczi rendre végzetes csapást mértek. Francziaország-
ban csak később támadt uj életre. Olaszországban 1820-
ban a pápai állam és a nápolyi királyság területén volt 
16 monostor szent Bernárd védnöksége alatt képezte az 
olasz congregatiót. Ebből a 16 monostorból jelenleg már 
csak 3 létezik. A többit elgazdálkodta az olasz forradalmi 
királyság. Belgiumban a szétdúlt apátságokból 1836-ban 
néhány volt tag összegyűlt és Bornhemben Lieu saint 
Bemard név alatt megalkotta a belga congregatiót, mely 
1846-ban pápai megerősitést kapott. Jelenleg két monos-
torral rendelkezik. Ausztria-Magyarországban néhány mo-
nostort szintén meg lehetett menteni. Ezek 1852-ben egye-
sültek az olasz congregatióval, de külön-külön tartományt 
alkotnak. Svájczban a forradalom után nem maradt csak 
3 monostor, mely külön congregatiót alakított. Azonban 
az 1811—1848-iki időkben mindez tönkre ment. A svájczi 
czisztercziták 1854-ben Mehrerauban, Bregenz mellett, 
Ausztria területén szervezkedtek újra az ottani apátság 
vezetése alatt, a mely később a marienstadti apátságot 
alapította Nassauban. Ez az apátság örökölte a német-
svájczi congregatio privilégiumait. Végül 1854-ben kelet-
kezett Senauqueban és Lérinsben a franczia mediae obser-
vantiae cisterczi jcongregatio, mely 1857-ben nyert meg-
erősitést. 

A cist3rczi rendnek e különféle ágai vagyis congre-
gatiói közös főapát alatt egyesülten is megtartják külön-
álló kormányzásukat. Életrendjük körülbelül hasonló ahhoz, 
melyet követtek a cistercziek a XVII. században, midőn 
VII. Sándor pápa szabályaikat némileg enyhítette. Isme-
retes dolog ugyanis, hogy a trappistak szintén cisterczi-
ták. Ez utóbbiak 1892-ben történt végleges egyesülésök 
óta szintén közös főapát alatt élnek, a ki jelenleg Wyart 
Sebestyén. A trappista cistercziek mult évben megszerez-
ték a citeauxi monostort, a cisterczi-rend bölcsejét és 
megkapták a reformált cistercziek főapáti tisztének ki-
váltsága mellett a citeauxi apátság visszaállításának és 
viselésének jogát. A citeauxi trappista apát tehát a trap-
pista congregatiók és apátságok főapátja. 

A communis observantiához tartozó cistercziek mi-
nap itt Rómában tartott egyetemes káptalanban dom 
Amedeus de Bie bornhelmi vagy lieu-s.-Bernard-i apátot 
választották meg főapátnak. Jelen voltaké nsgykáptalan-
ban : Amedeus de Bie1 Abbas Generalis, Stephanus Bess-
1er Abbas Claraevallis in Austria, Meinradus Siegl Abbas 
Ossecii in Bohemia, Edmundus Vajda Abbas Zircii in 
Hungaria, Andreas -Baeris Abbas Vallis Dei in Belgio, 
Theobaldus Grasbosck Abbas Ilariae in Austria, Angelus 
Testa Abbas S. Crucis in Italia, Stephanus Mariaesch 
Abbas de Stams in Tyrolo, Augustinus Stoeckli Abbas 
Augiae Maioris in Rhaetia Austriaca, Maurűs Tinti Abbas 
S. Bernardi in Italia, Conradus Kolb Abbas loci S. Mariae 
in Borussia, Justinus Paschab Abbas Campililii in Austria, 
Fracciscus Bauer Abbas Runae in Stiria, Eugenius Fa-
nelli Abbas Claraevallis in Italia, Henricus Gruenhoeck 
Abbas S. Crucis in Austria, Columbanos Legros Abbas 
Lerinensis in Gallia, Xaverius Duc Abbas Fontisfrigidi in 
Gallia, Leontius Granet Abbas Senanquensis in Gallia, 
Symphorianus Gaillemin Abbas Altaecumbae in Gallia, 
Albertus Famecci Abbas Vallis Pontis in Italia, Calixtus 
Bava Abbas S. Mariae Montis Reg. in Italia, A dm. Re-
vererdus Dom Bruno Pamnea Delegatus Rssimi D. Ab-
batis Altovadi in Bohemia, Adm. Rev. D. Eberhardus 
Bauer Delegatus Rmi Abbatis Aulae B. M. V. in 
Bohemia, Adm. Rev. D. Vincentius Kolor Prior Ciricii, 
in Galicia, Adm. Rev. D. Theodorus Starzyk Prior Ciarae 
Tumbae in Cracovisa, Adm, Rev. D. Gerardus Mayer 
Prior Sittich in Carniolia, Adm. Rev. D. Plocidus 
Magnanensi Prior S. Antonii in Italia. Adm. Rev. D. 
Eugenius Torrieri Prior S. Crucis in Urbe in Italia. 

Agliardi bibornok mutatta be a nagy káptalan tag-
jait a szent atyának, aki gyönyörű latin allocuticban 
buzdította a cisterczi rend főnökeit, hogy a szent Bernát 
szellemében való működést lelkesen folytassák. 

T A R C Z A. 
Dante és müvei. 

Tanuhnánynyal összekötött mű-ismert et és. 
Irta : Alleram Gyula. 

(Vége.) 

De emlékezzünk most meg a Divina Commediáról, 
mint köl teményről! Az „Isteni színjáték", mint már 
említettem, vallásos és tudományos tanító-költemény. 

Felséges epos, melyben az epika, a lyra és rész-
ben a dráma fenséges harmóniába van hozva. Mint 
eposban leginkább az epika szerepel, a lyrai részek 



ÜELIÖIU 337 

esak másodrangúak. De az érzések is annyira á that ják , 
hogy akár lyrai eposznak is lehetne mondani : hiszen 
az egész köl temény az érzésre van fektetve, czélja is 
az, hogy érzésünket egy meghatározot t czél felé, az 
örök boldogság felé irányítsa. Akárhány hely van a 
Divina Commediában, melyen az epikai és lyrai rész 
egyforma erővel van k idolgozva; a „Pokol"-ban a sze-
relmesek lcesergö elbeszélése az öngyilkosok végnélküli 
siránkozása mind ilyen helyek. Dantenak könyörgő 
imája pedig a Paradicsomban mindent felülmúl. 

É rdekes a köl temény felosztása, illetőleg az a 
sajátsága, hogy a 3-m as és 10-es szám szerint tagoló-
dik benne minden. Az egész mű 3 főrészből ál l ; min-
den egyes rész 33 énekből, melyhez hozzáadva a 
„Pokol"-t megelőző nyi tányt , 100 ér,eket kapunk. Minden 
főrész ismét 3 alrésze oszlik : az előtornáczra, a középső 
s a felső részre. — A „Pokol" sorainak száma 4720, 
a Purga tor iuméi 4754 s a Paradicsoméi 4747 : összesen 
tehá t 14221 sorból áll. A „Pokol" minden egyes éne-
kére körülbelül 139 sor, a Purgator iuméira 144 s a Para-
dicsoméira 143 es ik: ezek (számtani) középarányosa 
pedig 142. — A 3-mas szám iránti előszeretete mutat-
kozik a mű construkczióján kivül több he lyen; igy 
mind a három rész e szóval fe jeződik b e : „stel le"; 
Krisztus is háromszor fordul elő, miu tán e szónak 
megfelelő r im nincsen ; a költők száma 5 az Elys ium-
ban, illetve 6 lesz Danteval ; az angyalok rangfoko-
zata szintén a 3-mas szám szerint tagolódik ; Luci fer 
arcza hármas ; szt. J a k a b 3 kérdést tesz fel ; a „Pokol" 
9 körre oszlik, úgyszintén a „Tiszt i tóhely" s a „Para-
dicsom" is, stb. — Még a köl temény külső fo rmá jában 
is a 3-mas számé a főszerep ; ugyanis a Divina Corn-
media terzinákban van megirva ; azaz olyan versalak-
ban, mely hatodfeles iambusi sorokból áll, melyek 
közül mindig 3—3 sor rimel ; igy : a b a b c b c d 
c d . . . x y x. — A férfias r imek használata Dante-
nál mesteri , a mi nem tudható be egészen az olasz 
nyelv végtelen lágyságának s szinekben való gazdag-
ságának, hanem a mesteri kéznek is, mely szinte 
já tszani látszik ve lük ; ily r i m e k : canto, santo, tanto 
(Par. I.), fede, crede, vede (Pok. I.). — Gyönyörű 
r imek vannak a „Pokol" első énekében ; először csupa 
a-ra végződök : durata, afifanata, guata ; riva, fuggiva, 
viva ; azután csupa o : passo, lasso, basso ; cammino, 
mattino, divino ; végre befejezésül csupa e : stelle, 
belle, pelle ; cagione, stagione, leone. — Látható , hogy 
mily nagy művész — Dante a nyelv zenéjében s eb-
beli becsét még csak emeli az, hogy 14000 sorban alig 
egy-két helyen vét a férfias r imek ellen. 

Stylusa tömör, rövid és szabatos ; nyelve e rős ; ő 
volt különben az, ki egy tel jesen u j i rányban kezdte 
fej leszteni az olasz nye lve t ; az ő fellépése az olasz 
nyelv diadala vo l t ; ő te remte t te meg úgyszólván az 
olasz irodalmat. 

Az „Isteni szinjáték" tehát valóban csodás remeke 
a világirodalomnak, tárháza az isteni és emberi tudo-
mányoknak egyarán t ; „szent poéma, melyen közremű-
ködöt t az ég s a föld" (Par. X X V . 1.), melyhez az 
emberek, kiknek keblét a tudásvágy dagaszt ja , száza-

dokon keresztül fognak zarándokolni a homerosi iro-
dalomnál egy hata lmasabbat alkotva. Dan te pedig, ki 
„ugy válik ki a középkor felhői közül, mint az Alpe-
sek égrenyuló csúcsa," élűi fog az emberiség szivében, 
tündökölni , mint napsugár , mig emberek lesznek a 
földön, kik meggondol ják s megszívlelik szavai t : 

Onorate Valtissimo poéta ! 
x 
! 

Forrása im : Dan te „Pokol" Szász K. (ford.) ; 
„Purga tór ium" u. a (ford.) ; Csicsáky Imre a „Paradi-
csom" első 7 éneke (ford.) ; a Parad. eredetiben. — 
„Dante theologiája és bölcselete" (Csicsáky-tól). 

A c i tá tumok részint Szász Károly, részint Csicsáky 
Imre fordításai, részben eredetiek. 

IRODALOM. 

*** Erény gyöngyök nők életéből. Tóth Mike s. J. 
tanár. A kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. Kalocsa 
1901. 264 lap. Ára fűzve 2 korona, vászonköt. 3 korona. 

Tóth Mike s. J . ismét egy gyöngygyei szaporította 
vallásos irodalmunk kincses tárát. Jelen munkájának tar-
ta lma: A történelem fénysugára. I. rész. A nők hite: 1 
a kereszténység első korszakában, 2. a további korszakok-
ban, 3. családi viszonyaikban. II. rész. A nők tisztasága : 
1. a szüzek, 2. a házasságban, 3. az erényesség eszközei: 
a) őrködés, b) az Oltáriszentség, c) a bold. Szűz tiszte-
lete, d) irtózás a bűntől, e) az imádság szeretete. III. 
rész A nők szeretete: 1. a szeretet Isten iránt. 2. a szere-
tet Jézus és az egyház iránt, 3. bizalom Istenben, 4. 
a szenvedésekben, 5. szeretet a szülők iránt, 6. felebaráti 
szeretet, 7. szeretet az ellenség iránt. Es ez a sok fejezet 
mind nem száraz fejtegetés, hanem csupa élet és valóság, 
szebbnél szebb eseményekből, példákból összeállítva. Igen 
melegen ajánljuk terjesztését. Társadalmunk minden köré-
ben kapós lesz. 

V E G Y E S E K . 

— XIII. Leo pápa az uj Pazmaneumnak. Három-
száz esztendeje nemsokára annak, hogy hazánk páratlan 
primása Pázmány Péter Bécsben magyar szemináriumot 
létesített. Első dolga akkor az volt, hogy az egyház fejé-
től megerősítést nyerjen, s VIII. Orbán pápa 1625. jun. 
25-én kelt HBrevé8-jében örömmel adta beleegyezését 
azon forró óhajjal, hogy az intézet az Ur szőllőjében 
erős aranvnyá váljék s az egy igaz hit védelmére hasznos 
gyümölcsöket termeljen. S jósló szavai beteljesedtek, az 
intézet 300 éven át tudós, szent papokat nevelt a magyar 
hazának. A körülmények szerencsés fordulatával s az in-
tézet jelenlegi rectorának fáradhatatlan tevékenysége foly-
tán most már u j „palota" nyilt meg az ifjú magyar levi-
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ták számára. 0 szentsége dicsőségesen uralkodó XIII. Leo 
pápánk értesülvén az apostoli nuntiatura utján e dolog-
ról, teljes szivéből apostoli áldását küldte az uj intézet 
első elüljáróinak s növendékeinek, a melyet az intézet 
rajongón szeretett rectora, Széchenyi Miklós dr gróf, 
jaáki apát s esztergomi praelatus-kanonok, mult csü-
törtökön fényes segédlettel kiosztott. Adja Isten, hogy az 
uj intézet a régi szellemben ugy virágozzék mint eddig. 

— Fehér Ipoly pannonhalmi főapát Rómában. 
Szent Márton püspök ünnepén, folyó hó 11-én Rómában 
felavatják szent Márton tiszteletére azt a bazilikát, melyet 
XIII. Leo pápa a benczések számára a nagyszerű „Colle-
gium Anselmianum" czimü főiskolával egyetemben épít-
tetett. A templomszentelési ünnepélyen a világ összes 
benczés apátságai képviselve lesznek. Fehér Ipoly pannon-
halmi főapát is elutazott ez alkalomból Rómába. A magyar 
főpapnak most ott annál kiválóbb szerep jut, minthogy 
annak a községnek, Győr-Sz.-Mártonnak főpásztora, mely-
ben Szent-Márton mint római kapitánynak fia született és 
a római pápa az ő székhelyének védőszentjét tisztelte meg 
azáltal, hogy alapítványát ezen magyarhoni szent tiszte-
letére tette. Az ünnepéiyen ott lesz a pannonhalmi fő-
monostori perjel Kroller Miksa Í9. A Collegium Ansel-
mianum tanintézet a bazilikával együtt Monte Aventino-
hegyen emelkedik és most Róma legszebb apátsági épülete. 
Ebben tanított Haudek Ágoston dr magyar benczés-tanár 
is. Az ó és uj világ összes benczés apátságai küldenek a 
hires főiskolába egyetemi hallgatókat. Pannonhalmáról is 
van ott egy növendéke világhírű kollégiumában. 

— Emlékezetes nap a német katholikusok és Jeru-
zsálem városának életében 1900. október 7-ike. Ezen 
a napon tették le 500 német katholikus egyházi és világi 
férfiú jelenlétében alapkövét Sión hegyén annak a tem-
plomnak, melyet a német katholikusok szent-földi társulata 
a dormitio B. M. V. nevű ház helyén épit. Ezt a terüle-
tet II. Vilmos császár szerezte meg a szultántól s adta 
ajándékba a német katholikusoknak. Az alapkőbe, latiu 
nyelven, az esemény nagyságához méltó okmányt helyez-
tek el. 

— Nem mind arany a mi fénylik. A németországi 
iskola hires dolog. Ismeretes mondás szerint az verte 
meg a francziákat. Közelebbről tekintve azonban a dol-
got a német nép elemi iskolázásán meglehetős nagy 
csorba tátong. 8,334,919 iskolaköteles közül 544,283 
vagyis 6,53% már az iskolakötelezettség ideje alatt be 
van fogva a legtöbbnyire lélek és testölő munka igájába. 
Némely országban és vidéken az iskolakötelezettek mun-
kába fogása ijesztő arányokat öltött. Például Szászország-
ban az iskolakötelesek 22,80%* Szász-Altenburgban 19,24%, 
Szász-Meiningínben 16,40%, Szász - Koburg - Gothában 

15,16%, Berlinben 12,83% — viseli a munka igá-
ját. A mesés német gazdagodás testi-lelki emberi pusz-
tulással busásan van megfizetve. 

— Görres mondása jut eszüukbe báró Prónay 
Dezső ágostai protestáns főgondnok keresztény emberhez 
oly szépen illő azon elnöki nyilatkozatára, a melyben a 
keresztények egységének vagyis egyesülésének eszméjét 
érintette. „Grabet tiefer, und ihr werdet die kath. Kirche 
finden." 

— Székesegyházi uj plébános Pécsett. A megyés 
püspök ur Spies János apátkanonokot a székesegyházi 
plebánosi tiszttől felmentvén, dr Kelemen László, a király 
által nemrég kinevezett kanonokot bizta meg a plébánia 
vezetésével. A kanonoki installáczió csak a királyi ado-
mányozási okmány leérkezte után, talán már a jövő héten 
fog megtartatni. Az ó-kurdi plébániát az uj kanonok, bár 
még nem költözött be Pécsre, már átadta Hradek Károly 
adminisztratornak. Spies János apátkanonok a plébánia-
iakból I. b. Lechner János dr kanonok házába költözik 
át. (P. K.) 

— Magyar predikáczió — Trientben. A Tr ientben 
állomásozó 2. vadászezred ujonczai is letették e hó 1-ón 
az előirt katonai esküt. E z alkalommal, mint nekünk 
i r ják, a német és olasz predikáczión kivül magyar nyel-
ven is volt szentbeszéd. Az óde^ magyar szót mély 
meghatot tsággal hal lgat ták a messze idegenbe szakadt 
magyar fiuk. 

— Kassáról Ka th . Kör alapitásának hire érkezett 
hozzánk. A lelkes „Felvidék" szólit ja fel a kath. egy-
háztanács eszlopos embereit, hogy a Kath . Kör t alkos-
sák meg. 

— A zsidóság nagy térfoglalása mellett tanúskodik 
Budapesten az a körülmény, hogy a lefolyt zsidó ünnepek 
alatt a zs inagógák mellet t 68 ideiglenes imahelyet kel-
let t berendezni és nyi tva tartani . 

— Nagy port vert fel életében és most halála 
u tán is a „tudós"-ok nagy zaja veszi körül Müller 
Miksát, a hires oxfordi tanárt , a ki az összehasonlitó 
nyelv- és val lástudomány terén súlyt szerzett magának. 
Alapjában véve csak philologus volt az angollá átved-
le t t német tudós. Mint vallásbuvár r ideg észelvi ember 
volt. Kereste az igazságot, de ugy, hogy annak isme-
retére el nem j u t o t t s el nem ju thato t t , — mer t „care-
bat humili tate, unde displicebat Trini tat i ." Öntelt szel-
lemekbe nem száll az Is ten lelke. 

f A pannonhalmi szent Benedek-rend szomorú szív-
vel jelenti szeretett növendékének, Szegedi János Károly 
1 ső éves hittanhallgatónak és tanárjelöltnek, folyó évi 
november hó 12-én, reggel 6 órakor, a végszentségek 
ájtatos felvétele után, bashártyagyuladás következtében 
történt kora elhunytát. A boldogult született 1881-ben, 
február 9-én; a szerzetbe lépett 1899. aug. 6-án. Hűlt 
tetemeit folyó évi november hó 14-én, d. e. 10 órakor, a 
pannonhalmi székesegyházban bemutatandó szentmise-
áldozat után, a Boldogasszony-kápolna alatt levő rendi 
sírboltba takarítjuk el. Pannonhalmán, 1900. november 12. 
Az Ur Jézus legyen jó lelkének örök jutalma! 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T 
1) LIv É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

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.11 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. SS. D. N. Leonis P. P. XIII. Encyclica de Jesu Christo Redemtore. — A természetfölötti 
a "katholikus egyházban — Még egyszer a Szent-Imre-Egyesület zászlószentelési ünnepéről — Egyházi Tudósítások. G y ő r : Az egyház-
megyei tanítóegyesületek szövetsége. — J e n ő - T e l k i : Jubiláris ünnepség. — N a g y v á r a d : Cséplő Péter halála, élete, és emlékezete. — 
V e s z p r é m : Főpásztori elismerőszavak egy intézeti főnöknőhöz. — Katholikus Nevelés- és Tanitásügy. A katholikus tanügyi tanács 

ülése. — Kath. Egyesületi élet és Köztevékenység. Katholikus gyűlések. — Vegyesek. 

SS. D. N. LEONIS P. P. XIII. ENCYCLICA 
DE J E S U CHRISTO REDEMTORE. 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS 

ALIISQUE LOCORVM ORDINARIIS 

PACEM ET COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SàLVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Tametsi futura prospicientibus, vacuo a solli-
citudine animo esse non licet, immo vero non 
paucae sunt nec leves extimescendae formidines, 
cum tot tamque inveteratae malorum caussae 
et privatim et publice insideant: tarnen spei ac 
solatii aliquid videntur haec extrema saeculi 
divino munere peperisse. Nemo enim existimet, 
nihil habere ad communem salutem momenti 
renovatam cogitationem bonorum animi, fidei-
que et pietatis christianae excitata studia: quas 
quidem virtutes revirescere apud complures aut 
corroborari hoc tempore, satis expressa signa 
testantur. En quippe in medio illecebrarum sae-
culi ac tot circumiectis pietati offensionibus, 
tarnen uno nutu Pontiíicis undique commeare 
Romam ad limina sanctorum Apostolorum multi-
tudo frequens: cives pariter ac peregrini dare 

palam religioni operam : oblataque Ecclesiae 
indulgentia confisi, parandae aeternae salutis 
artes studiosius exquirere. Quem praeterea ista 
non moveat, quae omnium obversatur oculis, 
erga humani generis Salvatorem solito magis 
incensa pietas*? Optimis rei christianae tempo-
ribus facile dignus iudicabitur iste ardor animi 
tot hominum millium una voluntate sententia-
que ab ortu ad solis occasum consalutantium 
nomen laudesque praedicantium Iesu Christi. 
Atque utinam istas avitae religionis velut erum-
pentes flammas magnum incendium consequatur: 
exemplumque excellens multorum reliquos per-
moveat universos. Quid enim tam huic aetati 
necessarium, quam redintegrari late in civitati-
bus indolem christianam, virtutesque veteres? 
Illud calamitosum, alios et quidem nimis multos 
obsurdescere, nec ea, quae ab eiusmodi pietatis 
renovatione monentur, audire. Qui tamen si sci-
rent donum Dei, si reputarent, nihil fieri posse 
miserius quam descivisse a liberatore orbis ter-
rarum, moresque et instituta Christiana deseru-
isse, utique exsuscitarent et ipsi sese, certissi-
mumque interitum effugere converso itinere 
properarent. — Iamvero tueri in terris atque 
amplificare impérium Filii Dei, divinorumque 
beneficiorum communicatione ut homines salvi 
sint contendere, munus est Ecclesiae ita magnum 
atque ita suum, ut hoc in opere maxime omnis 
eius auctoritas ac potestas consistât. Id Nos in 
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administratione Pontificatus maximi, perdifficili 
illa quidem ac plena curarum, videmur ad hnnc 
diem pro viribus studuisse : vobis autem, venera-
biles Fratres, usitatum certe est, immo quotidia-
num, praecipuas cogitationes vigiliasque in eodem 
negotio Nobiscum consumere. Verum utrique 
debemus pro conditione temporum etiam maiora 
-conari, nominatimque per sacri opportunitatem 
Anni disseminare latius notitiam atque amorem 
Iesu Christi, docendo, suadendo, hortando, si 
forte exandiri vox nostra queat, non tarn eis, 
dicimus, qui effata Christiana accipere pronis 
auribus consuevere, quam ceteris omnibus longe 
miserrimis, christianum retinentibus nomen, vitam 
sine fide, sine amore Christi agitantibus. Horum 
Nos maxime miseret: hos nominatim velimus, 
et quid agant et quorsum evasuri sint, ni resi-
puerint, attendere. 

(Folytatjuk.) 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Denifle konf. beszéde. Ford : Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Most már a második tétel is magától ért-
hető : Mivel a katholikus egyház magában véve 
magasabban áll, mint az állam, joggal igényel hatás-
körén belül teljes szabadságot és Önállóságot. Megkötni 
és korlátok közé akarni szorítani őt, annyi, mint 
fellázadni Isten szándékai ellen aki általa min-
den embert üdvösségre vezetni akar ; annyi 
mint fellázadni Jézus Krisztus szigorú parancsa 
ellen, aki a kiküldött tanitókhoz igy szólt: „Men-
jetek és tanitsatok minden nemzeteket;u annyi mint 
égbekiáltó igazságtalanságot követni el a népek 
ellen, akik mindannyian Krisztus parancsának 
erejénél fogva köteleztetnek, hogy az egyház tani-
tóira hallgassanak s nekik hitelt adjanak. S ha 
Jézus Krisztus ennek az országnak a királya s 
ha neki kell uralkodnia minden fölöt t : akkor 
az egyházi szabadságnak és önállóságnak a földi 
hatalom birtokosa részéről való korlátozása ép-
pen nem egyéb, mint arra irányuló törekvés, 
hogy a föld törvényes tulajdonosát országának 
terjesztésében megakadályozzák. *) S ezen igazság-

A kár, mely az egyházi szabadság korlátozásából 
nemcsak magára az egyházra háramlik, hanem természe-
tesen az államra is, kiszámíthatlan. Nem utolsó baj leg-
többnyire a nép erkölcsi elfajulása, a fegyelem meglazu-
lása, s a hivők megbotránykozása. Joggal mondja erről 
Holler (Restaur, der Staatswissensch. V. 213. o.) : „Mi-
képpen akadályozza vagy szüntesse meg az egyház a 

talanság annál nagyobb, ha meggondoljuk, hogy 
a tényleges természetfölötti vagyis a keresztény 
világrendben a földi dolgok a világi államokkal 
és országokkal együtt főleg arra valók, hogy 
a katholikus egyházat, mely a természet és ter-
mészetfölötti között mintegy közvetítő s a mely 
a népek természetfölötti boldogságának szükséges 
előföltétele, elősegítsék. 

becsúszott visszaéléseket, kisérje figyelemmel bölcs tör-
vényeinek s rendeleteinek megtartását s miképpen bizto-
síthatja az egyház minden egyes szolgájának kötelesség-
teljesítését, ha az egyház fejének szelíd tekintélyét nem 
akarják elismerni, s ha a világi hatalmaknál nem talál 
támogatásra? Hiszen még a püspököknek sem szabad 
egyetlen plébánost vagy papot sem, ki az egyház törvé-
nyeit megszegi vagy egyébként tanításával és életmódjá-
val másokat megbotránkoztat, útbaigazítani, állásától el-
mozdítani, a papi foglalatosságokból kizárni vagy más 
egyházi büntetéssel sújtani anélkül, hogy a világi, nagyobb-
részt járatlan, sőt gyakran az egyház iránt ellenséges 
érzületü hatóságok előtt igazolnák magukat s ezenkívül 
hosszadalmas drága és kiállhatatlan pöröket kell elszen-
vedniük, s a végén még a veszély fenyegetheti őket, hogy 
kötelességeik teljesítése miatt még őket is gáncsolják, 
megbüntetik s a keresztény nép előtt lealacsonyítják ? Ha 
tehát az egyházfegyelem ellankadt, s ebből sok baj és 
visszaélés keletkezik, akkor valóban nem az egyház ennek 
oka, hanem inkább azok, kik lehetetlenné teszik neki e 
fegyelem gyakorlását s vakságukban nem látják, hogy 
ezáltal saját jogaik tiszteletét is aláássák, magukat a leg-
hatalmasabb oltalomtól megfosztják s nem követelhetnek 
többé engedelmességet, mikor maguk is a kötelességet nem 
teljesítő engedetlenségnek kedveznek s azt támogatják.u A 
jegyzetben pedig e megszívlelendő szavak vannak : „A 
királyokkal és fejedelmekkel manapság ugyanaz történik, 
amit oly gyakran tettek az egyházzal. Emellett minden 
hatalmuktól meg akarják őket fosztani azon ürügy alatt, 
hogy azokkal vissza is élhetnek s ekkor egyúttal erőtlen-
ségük következményeit is szemükre hányják. Minden jót 
mozdítsanak elő, minden rosszat akadályozzanak meg, 
majdnem minden visszaélésért, hanyagságért legyenek 
felelősek — de az eszközöket mindehhez megvonják 
tőlük. Vajha megértenék ebből, hogy sem nekik, sem 
nemzetüknek addig nem megy jól a sorsuk, mig az egy-
háznak is vissza nem adják jogait s hogy fölöttük is van 
egy Ur, t. i. a legfőbb törvényhozó, és csakis O, s kívüle, 
aki különösen az egyház ajkaival szól, senki más." — 
Minden ország bizonyítékokat szolgáltathat ezen az egy-
ház ellen való erőszakosságokról. De e°yet sem ismerünk, 
melyben a vallási szabadság jobban el lett volna a 70-es 
évek körül nyomva, mint éppen a „szabad" Svájczban. 
Bárcsak másfelé sem hagynák figyelmen kivül azon em-
lékiratot, melyet a svájczi püspökök e szomorú tények 
alkalmából adtak ki körülbelül már 30 év előtt, sőt vajha 
igazán megszívlelnék. (Die Lage der Katholischen Kirche 
und das öffentliche Recht in der Schweiz. Emlékirat stb. 
Sz. Gallen, Sonderegger, 1871.) 
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Miután a katholikus egyháznak az a fela-
data, hogy az emberiséget természetfölötti rendel-
tetésére vezesse, következésképen állam és egyház 
között bizonyos hatásköröknek kell lenniök, melyekbe 
utóbbi sohasem avatkozik be közvetlenül s nem is 
akadályozza az államot, sőt inkább segédkezet 
nyújt neki. (Folytatjuk.) 

Még egyszer 
a Szent-Imre-Egyesület zászlószentelés! 

ünnepéről. 
a) Zászlószegek és jelmondások. *) 

Dr Schlauch LŐrincz biboros püspök nevében: „A 
tudomány csak a vallással boldogít." 

Herczeg Esterházy Miklós személyesen verte be. 
I f j . Zichy János gróf: „Adja Isten, hogy ezen föl-

szentelt zászló alatt a Szent Imre-Kör mindenkor méltó 
vezetője legyen a magyar katholikus ifjúságnak." 

Dr Kohl Medárd praelatus-kanonok : „A jámbor-
ságnak és tudománynak." 

Dr Rapaics Raymund, a tudományegyetem rectora : 
„A feddhetetlen jellem és szigorú kötelességérzet teszi a 
valódi embert." 

Dr llosvay Lajos, a műegyetem rectora : „A zászlót, 
mely alá esküdtünk, elhagyni gyávaság; a zászló mellett 
kitartani nem érdem, hanem kötelesség. Hogy önök nem 
lesznek gyávák, hanem kötelességüket mindig hiven fog-
ják teljesíteni: remélem." 

A Pázmány-Egyesület nevében dr Margalits Ede 
egyetemi t anár : „Isten és a haza nevében." 

A Szent-László-Társulat nevében: „A katholikus 
egyházhoz való rendületlen ragaszkodás jeléül." 

Mihályi Viktor érsek nevében: „A kereszténység 
oltalma alatt éljen, virágozzék s győzzön a Szt.-Imre-
Egyesület," 

A Szent-Lstván-Társulat nevében: Dr Kisfaludy A. 
B. „Mi ezt a szép egyletet születésekor ölünkbe vettük s 
ringattuk, adja Isten, hogy ezen egylet a születése fölött 
virrasztott reményeket mind valóra váltsa. 

Zichy Nándor gróf: „Engedje a Szentlélek, hogy 
ezen zászló alatt az egyetemi ifjúság nagy számban, a 
szent keresztet mindig igaz hűséggel, a szent atyát való-
ságos engedelmességgel kövesse." 

Hortoványi József dr : „Az egyház jogainak s javai-
nak revindicatiójára " 

Kisfaludy Árpád dr: „Szent Imre herczeg erényei 
virágozzanak s gyümölcsözzenek." 

Czobor Béla dr, egyetemi tanár : „A tudomány a 
szent kereszt jelében győzhet." 

*) Közvetetlenül a szentelés után a templomban vert be 
szöget a szentelő Csúszka György érsek ur, a zászlóanya mélt. 
Mailátli György grófoé, Vaszary Kolos biboros hgprimás nevében 
dr Kohl Medárd praelatus, dr Samassa József érsek ur nevében dr 
Rapaics Raymund Rector Magnificus. A többi szöget a budapesti 
K. K. dísztermében verték be a Sz. I. E. diszgyülése végén. 

Szerk. 

Kuncz csornai prépost : „Isten s haza." 
Hoffmann József dr, min. oszt. tanácsos: „E zászló 

legyen szimbóluma két varázserőnek, mely az ifjúság műkö-
désének és vezetésének tényezője: A szent keresztfáról 
eredő elolthatatlan lánggal égő szeretet és a haza boldog-
ságára s egy hithű életnek teremtésére irányuló határtalan 
lelkesedés." 

Dr Kanócs István: „Az élő hit nevében, mely nem 
hangzatos frázisokban, hanem tettekben nyilvánnl. mely 
akkor a legnagyobb, mikor intranzigens és midőn tá-
madják." 

Dr Kaposi József : „Biztat e zászló, hogy lesz virág 
a fán s lesz szép tavasz a magyar ifjúság jövőjében." 

Csáky Károly gr. püspök nevében Jung János félsz, 
püspök: „Minden bölcsesség kezdete a Ur félelme." 

ISpóner praelátus nevében ugyanő : „A hol vallás és 
tudomány, ott van erény ie, mely képzi a nagy embe-
reket." 

Concha Győző dr egyet, t aná r : „Csak tiszta életű 
népek lehetnek számosak, szaporák, hatalmasak, erősek, s 
mindenekfölött hosszú életűek." 

Buzáth Ferencz, orsz. képviselő: „Adjon Isten bá-
tor hitvallókat!" 

Szabó Jenő, főrendiházi t a g : „Ez a zászló érje meg 
mielőbb a görög katholikus magyarok lelki szükségletei-
nek kielégítését." 

Városy Gyula dr praelatus: „Égi pártfogód oltal-
ma alatt lengj bátran, szabadon." 

Fraknói Vilmos püspök nevében : „Vezesd a téged 
követő nemes csapatot a hit és tudás diadalaihoz !" 

Dr Fetser Antal nagyváradi kanonok nevében : „A 
szent herczeg zászlaja alá sorakozó magyar ifjúságnak 
adjon Isten kitartást szebb jövőre!" 

Békefi Rémig dr, egyet, t aná r : „Istennel a hazáért." 
Meszlényi Pál orsz. képviselő : „Ha szent zászlóju-

kon a kereszt, elméjükben hit és szeretet, karjukban erő, 
akkor nem kell csüggedni." 

Dr Bundala Mihály, p. kamarás: „Az erény és 
tudomány szoros szövetségére!" 

Dr Bozóky Alajos nagyváradi akad. igazgató: „Em-
lékeztessen e zászló az ősök példájára !" 

Mihályfi Ákos dr nevében: „Mindent Istenért , 
Istenért mindent." 

Major Ferencz dr, orsz. képviselő: „Az élő hit leg-
hűbb barát ja az ifjú léleknek, melynek védpajzsáról az 
élet mérges nyilai mind visszapattannak." 

Szombathelyi káptalan nevében dr Major Ferencz : 
„Őseink hitbuzgalma s erkölcsössége legyen a példa, me-
lyen a jelen if júság felépítheti a jövő Magyarországot." 

Az Egyetemi Kör nevében apsai Mihályi Péter , 
e lnök: „Azok, kik e zászló körül sorakoznak, küzdjenek 
mindig Isten nevében, királyért, hazáért." 

Rejthő Sándor dr, műegyetemi t aná r : „A vallás és 
hazaszeretet szent szövetsége honoljon e zászlón." 

Általános Egyetemi Segély- és Kórház-egylet nevé-
ben Zsembery István elnök: „Kivánom, hogy ez arany 
szeg legyen jelképe az egyetemi ifjúságnak a katholikus 
szellemhez való, soha ki nem haló ragaszkodásának.* 
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A kolozsvári Szt. József Nevelő-Intézet nevében 
Antalfi József, kolozsvári bölcs, balig.: »Egy szívvel-lélek-
kel csatlakozunk azon czélhoz, melyre a Szt.-Imre-Egy-
let a magyar katholiczizmus s haza érdekében vállalko-
zik. Mindig hivek maradunk azon eszmékhez, melyek ezek 
felvirágoztatását czéiozzák s baráti kezet nyujtunk." 

A nagyváradi Jogász-Onképző-Kör nevében : Molnár 
Kálmán jogh. mint kikü'dött: „Ha Isten velünk, ki elle 
nünk." 

Lollok prépost: „ Áldja meg az Isten a magyar ifjú-
ságot." 

Tomor Ferencz : „Őseink a hóditók ellen hordozták 
a lobogót. Önök, tisztelt fiatal barátaim, a hóditó Írás-
tudó farizeusok s Judások ellen hordozzák." 

Dr Zlinszky János ügyvéd: „Lelkesedni tudó fiatal-
ság nyomán kél munkás férfi kor." 

Csősz Imre dr, k. r. tanár : „Legyen e zászló győ-
zelemre vezető, az istenesség utján." 

Dr Metzker József : „A zászló által jelzett eszmék 
győzzenek s a zászló maga lengjen nyiltan, szabadon!" 

Győri káptalan nevében: „Az igaz szeretet kössön 
össze barátokká s igy győzzetek." 

Dr Mohi Adolf győri kanonok nevében Ovenden 
Sándor műegy. h.: „Diligatis invicem !" 

Dr Giessivein Sándor kanonok nevében Ovenden 
Sándor m. h. „Patrona Hungáriáé oret pro nobis." 

Bölcsészethallgatók Segitő-Egyesülete nevében : Ágner 
Lajos elnök: „A katholikus hit nemesitse meg az ifjú 
lelkesedést." 

Roskovits Ignácz, festőművész nevében: „Az egyházi 
művészet felvirágoztatására." 

Pannonhalmi főapátság nevében: „Mindenben dicsér-
tessék' az Isten." 

Acsay Antal dr : „Vigyék át a társadalomba s 
küzdjenek ezen két gondolat hatása alatt elszántan, ne-
mesen s Isten áldása követi: Az erény s az ember meg-
becsülése, a akkor elfog jönni a jobb kor, melyért buzgón 
imádkozunk mindnyájan." 

Almássy Imre gróf: „A római katholikus egyház 
dicsőségére s védőszentem egyletének felvirágoztatására." 

Szemnecz Emil: „Szt. István és szt. Imre katholikus 
Magyarországára, mely önmagában is független s sza-
bad volt." 

Bonitz Ferencz és a maga nevében Auer István : 
„A keresztény sajtó üdvözli a keresztény ifjúságot." 

Moi 'ócz, pannonhalmi novitiatusmester nevében : „Bol-
dogok a tiszta szivüek, mert ők meglátják az Istent." 

Mészáros Kálmán, ferenczrendi főnök nevében : „Val-
lásosság s hazaszeretet honoljon az ifjúság szivében." 

A bpesti növ. papság egyházirod. iskolája nevében : 
„Istenünkért s hazánkért." 

A József műegyetem segély egylete nevében : „Viribus 
unitis." 

Ember Károly: „Hirdessed bátran és büszkén a hit-
ből eredő hazafiságot." 

P. Bosty Kálmán S. J . nevében Schwartz Kálmán: 
„Ezt a zászlót soha el nem hagyjuk, hitre, honra esküvel 
fogadjuk." 

Sz. Vincze-Egyesület nevében Lakatos Géza jh. a 
Bp. Józsefvárosi Sz.-Vincze-E. t i tkára; „Hitünket a sze-
retet ruhájába öltöztessük." 

Csáky Gyula gróf: „A mily ragyogó és mocsoktalan 
e zászló, ugy ragyogjon az ártatlanság azok szivében, kik 
utána indulnak !" 

Dr Cherven Flóris főgym. igazgató nevében Harajda 
A. bh. : „Legyen a Sz.-Imre-Egylet a kath. ifjúság meleg 
otthona !" 

Dr br. Barkőczy Sándor nevében Horváth Gyula 
bh. : „Kegyelettel emlékezzünk elhunyt vezetőinkről : 
Steiner Fülöp dr püspökről, az egylet első egvh. elnöké-
ről és Széchenyi Lajos grófról, az első világi elnökről, ki 
kora elhunytával oly sok szép reményt vitt sirba." 

Dr Hanuy Ferencz pécsi theol. tanár nevében Hor-
váth Gy. : „In cruce salus." 

Dr Vucskics Gyula nváradi theol. tanár nev. : Hor-
váth Gy, 

Dr Glattfelder Gyula: „A lelki tisztaság, a magyar 
nemzeti érzés és a keresztény gondolkodás diadalára!" 

Schiffer Ferencz kanonok nevében: „A szent hithez 
és a hazához való hűség lelkesítsen!" 

Krizsán Mihály p. kamarás : „Isten és haza." 
Dedek Crescens: „E jelben győztök !" 
Dr Acsay Ferencz: „Szent Imre vallásossága árad-

jon ki a magyar ifjúságra, hogy annak küzdelmében lássa 
ismét a magyar baza régi diadalát!" 

A fővárosi hitoktatók nevében Izsóf Alajos: „Váltsák 
önök valóra a keresztény Magyarországnak önökhöz fűzött 
édes reményeit." 

A nyitrai káptalan nevében: „Kard szerezte, kereszt 
tartotta fenn e hazát." 

Vöröss Béla elnök: „A hit világa mellett haladjon 
az ifjúság a tudomány pályáján Isten dicsőségére és a haza 
javára!" -

Huttkay Lipót dr, egri jog. tanár nevében Vörös B.: 
„Annak az ébredező jobb kornak reményében." 

Pozsonyi káptalan nevében: „E zászló miuél előbb 
gyűjtse maga körül teljes számban a katholikus ifjú-
ságot !" 

Breznay Béla dr védnök nevében dr Glattfelder 
Gyula igazgató:. „Annak a halhatatlan négynek: I. b. 
Széchenyi Lajos grófnak, Szapáry László grófnak, Pálffy 
Pál grófnak és Rupp Jánosnak, kik a Szent-Imre-Egyesü-
let eszméjét kezdetben hozzám hozták, — örök üdvössé-
gére, és Károlyi Sándor grófnak, a ki őket hozzám küldte, 
örök dicsőségére." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr, nov. 11. Az egyházmegyei tanítóegyesületek 

szövetsége. — 
Mult csütörtökön, f. hó 8-án, a győregyházmegyei róm. 

kath. tanítóegyesületek képviselői nagyfontosságú tény-
kedést végeztek. Megalakították a győregyházmegyei 
tanító-egyesületek szövetségét. Nem szükséges fejtegetni 
e szövetkezés nagy fontosságát a mainapság, mikor minden 
téren elismerik a szövetkezésben rejlő erős hatalmat. 
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Éppen most 2 éve volt e tárgyban az első értekez-
let, mely egy bizottságot küldött az alapszabályok kidol-
gozására. 

A bizottság az alapszabály-tervezetet elkészitvén, azt 
megküldötte az egyházmegye minden egyes tanitó-egyesü-
letének letárgyalás végett. 

Az egyesületek egytől egyig megvitatták a tervezetet; 
véleményeiket a bizottság összegyűjtötte. Mivel mindegyik 
egyesület elfogadta a szövetkezés eszméjét, dr Karácson 
Imre, esp.-plebános, a szervező bizottság elnöke e hő 
8-dikára hivta össze az egyesületek képviselőit, hogy az 
alapszabályok végleges szövegezését megállapítsák s ennek 
alapján a szövetséget megvalósítsák. 

A gyűlés a kath. kör nagytermében folyt le. Miut-
egy 30 képviselő és számos érdeklődő jelent meg. Az 
egyházmegyei főhatóság részéről Schlegel Péter egyhm. 
főtanfelügyelő volt jelen. Ott volt Kuliszéky Ede kir. tan-
felügyelő is. 

Dr Karácson Ioire megnyitván az ülést, Ujlaky Géza 
biz. jegyző fölolvasta a szervező bizottságnak üléséről föl-
vett jegyzőkönyvet. Enuek hitelesítése után a bizottság 
pénztárosának jelentését hallgatták meg, melyet tudomásul 
vettek és a fölmentvényt megadták. 

Sorra tárgyalták aztán az egyesületeknek az alap-
szabály-tervezetre vonatkozó indítványaikat és észrevéte-
leiket. 

Az egyes pontoknál széleskörű viták indultak meg, a me-
lyek folyamán mindjobban megvilágították a szövetkezés 
nagy fontosságát, s elsimították, kiegyenlítették az ellentéte-
ket, eloszlatták az aggodalmakat. Különösen a szövetség köz 
gyűlésein az esetleges szavazások kérdése a tisztviselőkre 
és a tagsági dijakra vonatkozó pontoknál szélesedett ki a 
vitatkozás. Steiner Adolf, Röhn Nándor, Kocsis Gyula, 
Kovács Lajos, Pirger Gyula, Ujlaky Géza, Pásztor Imre, 
Mátyás Endre, Öveges Kálmán, Haitzinger György hozzá-
szólásai s az elnök fölvilágositásai után ezeket a pontokat 
is sikerült teljesen megfelelőleg megállapítani ugy, bogy 
az elnök kimondhatta a szövetség megalakulását. 

Az alapszabályokat megerősítés végett az egyház-
megyei főhatósághoz és a miniszterhez fölküldték. Ha 
innét visszajönnek az alapszabályok jóváhagyva, akkor az 
első közgyűlést rögtön összehívják és a végleges tiszti-
kart az alapszabályok értelmében fogják megválasztani. 

A gyűlés fölirattal üdvözölte az egyházm. főpásztorát, 
dr Zalka Jánost ki a következő választ küldötte: 

„A győregyházmegyei kath. tanítóegyesületek szövet-
ségének mai napon Győrött tartott nagygyűléséből hozzám 
intézett hódoló feliratát örömmel fogadva köszönetet mon-
dok szives megemlékezésükért és jóirányu működésükre 
Isten legbőségesebb áldását kívánom." 

Jenő-Telki. Jubiláris ünnepség. — 
Még egyre áradoznak számunkra az egyház által 

megnyitott kegyelmek bő forrásai e jubiláris szentévben, 
buzgólkodnunk kell, hogy azokból üdvünkre merítsünk, 
mielőtt bezáródnak. A jenő-telkii hivek is, ezen örvendetes 
alkalomból, a jubiláris szentév és a ker. kath. vallás be-
fogadásának hazánkban 900 éves jubileum emlékére — 

körmenettel összekötött ájtatosságot tartottak vasárnap 
november hó 11-én. 

A jenői hivek, az iskolagyermekek, a templomi és 
nemzeti zászlók elővitele alatt körmenetteli ájtatoskodással 
felvonultak Telkire a fiókegyházba, mely szent István 
király tiszteletére van emelve, kinek az általa alapított 
telki apátság maiglan nevét viseli. A helybeli lelkész 
szent beszédben ecsetelte azon jótéteményeket, melyekben 
a 19 keresztény századok folytán Krisztus Urunk szent 
vallása és egyháza az emberiséget részesítette, kinek 
üdvét, művelődését, helyes irány- és haladását köszönheti. 

Továbbá fejtegette, hogy mindnyájan, mint a ma-
gyar honnak fiai hódoló köszönettel tartozunk a Megváltó 
Fiuistennek, ki szent István első ap. királyunk által evan-
géliuma világosságát reánk árasztotta és 9 századon át 
annak kiáradó jótéteményeiben áldva és megtartva része-
sített. 

A Megváltó szent hitének és az 0 egyházának kö-
szönhetjük, hogy általa az 0 szent Anyja, a bold, szűz 
Mária, mint hazánk Patronája és Nagyasszonya közben-
járása és pártfogása által csodálatos segítség és oltalom-
ban, nem egy szorultságban részesültünk, kinek a szent 
király nemzetét és koronáját oltalmába felajánlotta. Ker. 
kath. hitvallásunk megújítása, szeretetünk, ragaszkodásunk 
egyházunk és szeretett hazánk iránti buzdításával végző-
dött a szent beszéd. Erre következett a szentséggel kitett 
nagy mise, mely alatt a községi esküdtek fáklyákat tar-
tottak, az iskolások pedig magyarul énekeltek. A mise 
végén elmondatott a Nagyasszonyunkhoz előirt ima ; 
végre a „Téged Isten dicsérettel" végződött a lélekemelő 
ajtatosság. Megemlítendő, hogy a telkii templom éppen 
egy század előtt lett fölépítve, a mikor beszentelése és 
egyúttal az évszázad benne ünnepeltetett, melynek 100 
évi fordulója az idei jubileumi alkalommal szintén meg 
lett ünnepelve. 

Jenő, nov. 13. Pusztai Mátyás, 
pleb.-h. 

Nagyvárad, nov. 12. Cséplő Péter halála, élete, és 
emlékesete. — 

A cisterczi-rend Inczédy Dénesét, a premontrei-rend 
Cséplő Péterét vesztette el. Elragadta mind a kettőt a 
könyörtelen halál. A hatás, melyet haláluk keltett, mu-
tatja lelki nagyságukat, mutatja, hogy kik voltak éle-
tökben. 

Cséplő Péter Kassán született 1837. jun 29-én. Közép-
iskoláit Kassán elvégezvén, 1856. szept. 29-én a jászóvári 
premontrei kanonokrendbe öltözött. Az ünnepélyes foga-
dalmat 1859. okt. 2-án tette le Répásy József prépost-
praelatus kezébe s 1860. szept. 16-án szentelte pappá 
Kollártsik István rozsnyói püspök. O volt az elsők közt, 
a kik az uj tanárképzési rend szerint a tauári oklevelet 
megszerezték s 1861. óta mint a földrajz és történelem 
tanára működött Rozsnyón. 

1866-ban Nagyváradra helyezték át s azóta szaka-
datlanul ebben a városban működött. Itt és megyeszerte, 
de sőt országosan ismert lett neve régészeti kutatásai által, 
a tanári pályán számtalan tanítványának osztatlan szere-
tetét, ritka nagyrabecsülését vívta ki magának. 
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Tudományos és társadalmi téren kifejtett működé-
séről alább bővebben megemlékezünk; itt csak érintjük, 
hogy a folytonos, szakadatlan munka nem apasztotta 
erejét. Nem igen ismerte a betegséget s éppen azért a 
tavaszszal fellépő bajára sem helyezett nagy súlyt, csak 
akkor szólt róla az orvosnak, mikor már komoly fájdal-
makat okozott. Orvosa tarácsait mindenben követte, csak 
egyben nem engedte magát korlátolni : a tanításban, tudo-
mányos kutatásban. Még a mult hó 30-án tanított, 31-én 
ágyba kellett feküdnie, a honnan többé föl sem kelt. F. hó 
6-án reggel, érezve, hogy nagy útra kell készülnie, meg-
gyónt, megáldozott és felvette az utolsó kenet szentségét ; 
de még csaknem egy hétig kellett várnia a halál szelid 
angyalára, hogy megváltsa kinos betegségétől (sancoma) 
8-án állapota aggasztóra fordult s 9-én reggel kijelen-
tette az orvos, hogy a katasztrófa közel áll. Öntudatlanul 
feküdt egész nap s hosszas haldoklás után f. hó 10-én 
éjfél után egy órakor beállt a halál. 

A „Tiszántúl" a következő lendületes vezérczikket 
szentelte Cséplő Péter emlékezetének, a mely czikk magas 
fokot mutató fokmérője a prémontrei-rend s a boldogult 
érdemei iránt való elismerésnek: 

„Ott van a premontrei rend fészke Kassa közelében, 
az országhatárt védő Kárpátok aljában, a hol legnagyobb 
szüksége van a magyarságnak erős várakra. S ezen a 
fenyegetett ponton ott áll minden falnál erősebben egy 
hazafias és vallásos testület : a premontrei kanonokrend. 
Nagy és megbecsülhetlen az a feladat, a melyet ők meg-
oldanak: az ifjúságot nevelni hazafiasnak — a kozmopo-
lita áramlatok korában, nevelni vallásosnak — a vallás-
talan elvek uralma idejében. 

Nagyrabecsüljük mindig a tanári pályát, melynek 
követői összes erejüket, összes tudásukat a vezetésükre 
bizott ifjak lelkiismeretes nevelésére fordítják, hogy be-
lőlük derék férfiakat formáljanak; kétszeresen nagyrabe4  

cäüljük a premontrei rend munkásságát, melynek tagjai 
papok és tanárok s a vallásos és hazafias nevelésnek 
mindenkor legerősebb támaszai voltak. 

Erős erdőt növelnek ott Jászon a Kárpátok alján, 
mely sok vihart hárit el a magyar közművelődés egéről. 

Azért fáj kidőlni látnunk e hatalmas erdőnek egyik 
legerősebb tölgyét : Cséplő Pé te r t ; pedig tudjuk, hogy az 
agg tölgynek sorsa a leroskadás , . . 

Gyászban egyesül Nagyvárad fiatala, örege: Cséplő 
Pétert gyászolják, a ki tanította, nevelte Nagyvárad társa-
dalmának jelenlegi vezéralakjait s nevelte a jövő remé-
nyét, a mai fiatalságot is csaknem utolsó perczéig. 

Még nem régen láttuk az öreg urat rendes déli 
sétáját végezni a déli korzón, a mint barátságos mosoly-
lyal fogadta volt tanítványait : csaknem az egész város 
üdvözletét. Megszoktuk, szinte lehetetlen elképzelnünk 
Nagyváradot nélküle. A köztisztelet, nagyrabecsülés, szere-
tet vette körül mindig, mely csak annál nagyobb volt, 
minél nagyobb volt az ő szerénysége. 

Hatvanhárom évet élt s ebből negyvenet a tudomány, 
a nevelés szolgálatában töltött el. Éppen a nyáron ülte 
meg tanári működésének negyvenedik évfordulóját csend-
ben, kartársai szeretetétől környezve. Akkor elárasztották 
szerencsekívánatokkal — s azoknak volt is annyi foganata, 

hogy ugy érte a halál angyala, mint a katonát : a kathed-
ráról szólította el a magyar nevelés agg bajnokát. Még 
néhány napja tanított, ma pedig gyászoló tanítványai 
állják körül koporsóját. 

Ez a meghatóan megnyilatkozó szeretet az ő legszebb 
dicsérete. Ezzel állított magának kőnél szilárdabb emléket 
polgártársai, rendtársai, — tanítványai szivében. 

Ez a szeretet diadala a halál fölött!" 
Ugyancsak a „Tiszántúl", — „irodalmi és társadal-

mi működését" méltatva az elhunytnak, — ezt irja róla : 
„Országos hírű tudós és szaktekintély volt Cséplő 

Péter a történelem, különösen pedig a régészet terén. 
Még halála előtt három nappal is érkezett valami „lelet" 
az öreg ur czimére, a melyet persze már nem tudott 
megvizsgálni. E mellett ráért Nagyvárad fontosabb tudo-
mányos és komolyabb irodalmi mozgalmaiban is részt 
venni. A biharmegyei régészeti és történelmi társulatnak 
évek óta buzgó tagja, a muzeumnak gondos igazgató őre, 
a Szigligeti-társaságnak alapító tagja volt. Különösen 
szivén viselte a muzeum ügyét ; az utolsó hónapokban is 
délutánonként ó ráka t töltött ott kedvencz régise'gei közt, 
A fővárosi tudományos egyesületek közül tagja volt a 
történelmi társulatnak, a középiskolai tanáregyesületnek s 
kültagja a műemlékek országos bizottságának. 

Irodalmi munkássága igen kiterjedő. Számtalan czikk 
jelent meg tőle a „Századok"-ban és az „Archaeologiai 
Értesitő"-ben. Hosszabb értekezései leginkább a főgimná-
zium értesitőjében jelentek meg s emelték azt a vaskos 
füzetet tudományos nagy fontosságra. Lapunkat is több-
ször fölkereste egy-egy tudományos értekezéssel, melyeket 
a tudományos alaposság mellett igen élénken tudott meg-
írni. Hosszabb értekezéseket irt a nagyváradi várban vég-
zett hires ásatásokról (1876-ban), II. Rákóczy György 
Lengyelországi hadjáratáról, Szent László királyról, a 
bihari földvárról, a szentmártoni sirleletről. Különösen 
fontos e munkái közt a nagyváradi prem. rendű fő-
gimnázium története, mely három részben a millenium 
alkalmából je le t t meg s remcsak a főgimnázium de 
egész Nagyvárad kulturális történetére megbecsülhe-
tetlen munkát képez.*) 

Mint ember maga volt a megtestesült szivjóság* 
Kötelességtudó, pontos tanár, páratlan derék kartárs s 
lelkes hazafi. Magyarázataiban a hazafias premontrei szer-
zet tagja, társadalmi érintkezésében a művelt lel^ü kath. 
pap-tanár érzett minden szaván és minden tettén. Olyan 
férfi dőlt ki benne az élők sorából, kinek alakja még 
soká köztünk íog élni emlékezet és példaadás okából." 

A részvét nagy arányokban és megható módon 
nyilvánult a boldogult halála fölött. Beöthy László fő-
ispán, dr Laurán Ágoston praelatus, dr Bulyovszky pol-
gármester és még többen a nagyváradi társadalom köré* 
bői személyesen kondoleáltak Kotunovics Sándor rendházi 
főnöknél. Levelet írtak Szunyogh Péter alispán, dr Bozóky 
Alajos kir. tanácsos, jogakad. igazgató az egész tanári 

*) Mi is szerencsések voltunk közölni e lapban belőle. Az 
öreg ur nagy szívességgel engedett ke'résünknek. A gyászjelentést 
elhunytáról köszönettel vettük, de az későn érkezett kezünkhöz, 
hogy azonnal közölhettük volna. Szerli. 
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kar nevében, Krüger Viktor főreáliskolai igazgató szintén 
az egész tanári kar nevében. A rend főnöke, mélt. és ít. 
TaMts Menyhért praelatus ur, Budapestről táviratban 
rendelt koszorút tétetni az elhunyt ravatalára. Táviratok 
érkeztek a jászói, kassai, rozsnyói, leleszi rendházak ré-
széről. 

Áldás legyen emlékén ! 

Veszprém. Főpásztori elismerőszavak egy intézeti 
főnöknőhöz. — 

Az angolkisasszonyok kongregat ió jának halhatat-
lan érdemei vannak hazánk nőnevelésügyének munká-
jában. Mária Terézia királynő bölcs gondolkodásából 
1787-ben települt meg e rend Magyarországon s azóta 
nem fogyó buzgalommal fárad minden időben nemzet i 
nőnevelésünk előbbre vitelében. 

A budapest i Sancta Maria-intézet szervezetében 
ma már a népiskolától a legmagasabb nőnevelési igé-
nyeket kielégitő polgári tani tónőképzőig, a legmesszebb 
menő kívánalmakat is kielégitő berendezéssel biró 
iskolákat találunk. Es mit szóljunk az egri, az eperjesi 
és a veszprémi intézetekről. Alig lehet egyiknek fontos 
missióját a másiké fölé helyezni. 

E nagyérdemű tanitó-rend intézetei közül, ezúttal 
a veszprémi intézettel kapcsolatosan, szólunk a szerzet 
egyik tagjáról , Soóky Karol in veszprémi főnöknőről , 
ki a napokban ülte meg szerzetesi és tani tói pályájának 
negyven éves jubi leumát . Az Ur szőlőjében immár 
negyven évet dolgozó szerzetestanitónőnek elévülhetlen 
érdemei vannak a keresztény nőnevelés terén. Ez érde-
meket a király 0 felsége 1898-ban az aranyérdemkereszt 
adományozásával ju ta lmazta s bölcs főpásztora, Horn ig 
Károly báró veszprémi püspök ő nagymélt . meg a 
napokban a következő magasszárnyalásu elismerő szava-
kat intézte a nagyérdemű f ő n ö k n ő h ö z : 

„Tisztelendő főnöknő ! 
A gondos vezetése alat t álló „Sancta Maria" in-

tézetnek mult tanévi ér tesí tőjében olvastam, hogy 
nagyságod ezen tanév folyamán tölté be szerzetesi 
életének s taní tónői működésének negyvenedik évé t ; 
most pedig hivatalos közegeim u t j á n arról értesülök, 
hogy az intézet tagjai , növendékei és számos tisztelői 
e kedvező alkalmat fölhasználandók nagyságod érde-
meinek némi elismeréséül és méltánylásául, névnapjá-
nak előestéjén díszünnepséget rendeznek. 

Mint a kath. nevelés és oktatás ügyének egyház-
megyémben őre, de ugy is mint figyelemmel kisért 
áldásos működésének, érdemekben gazdag szerzetesi 
életének tisztelője, szivem legbensőbb örömével veszek 
részt ezen ünnepségben, hogy nagyszámú tisztelőinek 
élén e napon üdvözöljem és nagyságodnak mint a val-
lásos és hazafias nőnevelés oly hosszú időn át fárad-
hatat lan munkásának s e jeles intézetem 21 éves fő-
nöknőjének őszinte hálámat, főpásztori köszönetemet 
és elismerésemet kifejezem. 

Mert ugy vagyok meggyőződve, hogy -— tekintve 
a katholikus nőnevelésnek a társadalom üdvös átala-
kítására, nemesbítésére kiható fon tosságá t ; ismerve 
azon önzetlen áldozatokat, melyek fenséges hivatása 
kötelmeinek lankadást nem ismerő tel jesí tésére képe-
s í te t ték : közvetlen szemtanuja lévén ezen ki tűnő inté-
zet fejlődésének és fölvirágzásának, mely nagyságod 

több mint két évtizedes czéltudatos elüljárói működé-
sének örvendetes eredménye — kötelességet tel jesí tek 
s a kath. t anügyünke t t isztelem meg, midőn tisztelet-
tel hajolok meg közhasznú tevékenysége előtt s fő-
pásztori köszönetemet nyilvánítom. 

Hálával borulok le I s t enünk t rón ja előtt s meg-
köszönve Neki, hogy nagyságodban nekem a tanügy 
terén a nőnevelés szakában ily jeles segédkezet adot t ; 
egyút ta l buzgón kérem, hogy nagyságodra árassza 
bőven áldását, gyú j t sa föl elméjében a kegyelem vilá-
gát, melynek fényénél t isztán láthassa élete u t j a i n : mi 
kedves e lő t te ; sugall ja elhatározásait, edzze akaratát , 
segélje kivitelre nemes szándékait , hogy annyi gond-
dal vezete t t kedvelt intézetének virágzásán és messze 
földre te r jedő áldásos működésén mint szentegyházunk 
és édes hazánk lelkes hű leánya még igen sokáig ör-
vendhessen. Kiváló jóakara tom zálogául fogadja fő-
pásztori áldásomat, melylyel maradtam 

Veszprém, 1900. november 1. Jóaka ró ja Károly, 
püspök. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A katholikus tanügyi tanács ülése . 

Az augusztusban lefolyt kongresszus u tán t. e. tar-
to t ta első ülését a katholikus t anügyi tánács Steinberger 
Ferencz dr nagyváradi kanonok elnöklésével. Ott vol-
tak Ember Károly világi elnök, Dreisziger Ferencz t i t-
kár, Csávolszky József apátkanonok, váczi tanfelügyelő, 
Uj laky Géza, GyőrfFy János , Számord Ignácz, F o n y ó 
Pál. Ste inberger Ferencz elnök bejelentet te , hogy el-
végezték azokat a munkákat , melyekre megbízást a 
kongresszus adott . Fölolvasták a püspöki kar elé ter-
jesz tendő emlékiratokat a kathol ikus taní tók nyugdi ja 
rendezése, a felekezeti taní tók vasúti kedvezménye és 
a katholikus taní tóképző-tanárok nyugdi ja tárgyában. 
Hálás köszönettel vet ték tudomásul Hornig Károly 
püspök nemes áldozatkészségét, hogy a kongresszus 
költségeinek fedezésére 1200 K.- t adományozott . Több 
taní tótestület megkeresésére, a legutóbbi időkben 
tapasztal t t anügyi inzultusokra vonatkozólag elhatározta, 
hogy azzal a kijelentéssel, hogy a magyar tani tói kar 
oly magas erkölcsi színvonalon áll, hogy az efféle sár-
dobálások ra j t a foltot nem ej thetnek, napirendre tér, 
Majd Dreisziger Fe rencz igen meleghangú emlékbeszé-
det mondot t a tanács elhunyt tagjáról , Mócsy Antalról. 
Az emlékbeszéd kinyomatására Steinberger elnök meg-
ajánlot ta a költségeket . Ezután megalakí tot ták az egyes 
szakosztályokat . Holnapra a hi toktatási szakosztályt 
hívták össze, hogy a polgári iskolák hitoktatási ügyé-
vel, a népiskolák könyveinek reformálásával foglal-
kozzék. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Katholikus gyűlések. 

November 19. Hétfő. 
Az Erzsébet királyné emlékére emelendő Orökimádás-tem-

plom bizottságának Emlékünnepe. 

Délelőtt 9 órakor szentséges mise az Angolkisasz-
szonyok templomában. T a r t j a : Mailáth Gusztáv gróf 
erdélyi püspök. Délelőtt 10 órakor ünnepi közgyűlés 
a Budapest i Kathol ikus Kör dísztermében. (IV., Mol-
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nár-utcza 11.) Tágysorozat : 1.Megnyitó beszéd. Mond ja : 
Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök. 2. Titkári je len-
tés. 3. Je lentés vidéki bizottságok működéséről. 4. A 
további teendők megbeszélése. 5. Elnöki zárszó. Mondja : 
Zichy Nándor gróf. 

November 20. Kedd. 
A Katholikus Körök Országos Szövetségének nagygyűlése. 

Délelőtt 9 órakor szentmise az egyetemi tem-
plomban. Délelőtt 10 órakor az Országos Szövetség 
nagygyűlése a BudajDesti Kathol ikus K ö r disztermében 
(IV. Molnár-utcza 11.) Tárgysoroza t : 1. Elnöki meg-
nyitó. M o n d j a : i f j . Zichy J ános gróf. 2. Üdvözlések. 
3. Az igazgatótanács jelentése. 4. A katholikus körök 
teendői a kathol ikus hitélet emelése körül. Előadó : 
Andor György dr. primási szertartó. 5. A katholikus 
egyesületek teendői a nép anyagi érdekei körül. Dél-
ben 1 órakor közös ebéd a Budapes t i Kathol ikus Kör 
ét termeiben. E g y teri ték ára 1 for int 20 krajczár. Dél-
után 3 órakor a Nagygyűlés folytatása. 6. A központi 
t i tkár jelentése. 7. Pénz tá r i jelentés. 8. Az elnökség 
és az igazgatótanács tagja inak megválasztása. 9. A 
szövetség alapszabályainak módositása. 10. Indi tványok. 
11. Elnöki zárszó. 

November 21. Szerda. 
Országos keresztény szövetkezeti kongresszus. 

Délelőtt 9 órakor : Szent mise az egyetemi tem-
plomban. Délelőtt 10 órakor : A Keresz tény Szövetke-
zetek Országos Kongresszusa (a Budapes t i Kathol ikus 
Kör disztermében.) Tárgysorozat. 1. E lnöki megnyitó. 
Mondja Zichy Aladár gróf. 2. Üdvözlések. 3. A keresz-
tény szövetkezeti ügyről. Előadó : Bakovszky I s tván cs. 
és kir. kamarás, országos képviselő. 4. A vidéki szövet-
kezetek és a központ. Előadó : Szentiványi Károly 
plébános, szövetkezeti elnök. 5. Je len tés a Keresz tény 
Szövetkezetek Országos Közpon t j ának eddigi működé-
séről. 6. Indi tványok. 7. E lnöki zárszó. Délután egy 
órakor bankét a Kathol ikus-Kör ét termében. E g y teri-
ték ára 1 f r t 20 kr. Délután 3 órakor a Keresz tény 
Szövetkezetek Országos Közpon t j a mint Szövetkezet-
nek alakidó gyűlése a Budapes t i Kathol ikus Kör disz-
termében. 

November 22-én. Csütörtök. 
Prohászka Ottokár dr konferencziá j a a Keresztény 

Karitasz-ról délután 5 órakor a Szent- Is tván-Társula t 
disztermében. 

* 

Vasárnap 18-án a főváros összes templomában 
reggeltől délig, hé t főn 19-én a főistentiszteletek alatt 
a fővárosi hölgyek gyű j tenek az Erzsébe t királyné 
emlékére emelendő Orökimádástemplomra. 

Értesítések. 
1. A gyűlésekre je len tkezni lehet a Budapes t i 

Kathol ikus Kör i rodájában. (Molnár-utcza 11., IV.) 

2. A je lentkezőknek tagsági jegyeket küldünk, melyek 
belépő jegyekül szolgálnak s az utazási kedvezmé-
nyek igénybe vételénél is felmutatandók. 3. Ked-
vezményes utazási jegyeket a M. A. vasút vonalra 
megkaptuk s a je lentkezőknek azonnal megküldendjük. 
4. A bankét re ké r jük mielőbb a jelentkezéseket . A 
jelentkezőknek, ba a pénzt beküldik, a jegyeket még 
o t thonukba elküldjük. 5. Kivánatra lakásról is gondos-
kodunk. 

= A Szent-László-Társulat f. hó 19-én (hétfőn), 
szent Erzsébet napján , mint a társulat védőszent jének 
ünnepén a Ferenczrendiek budapest i IY. kerületi tem-
plomában reggel 9 órakor ünnepélyes szentmisét mon-
dat, melyre a társulat t ag ja i t t isztelettel meghivja 
Budapest , 1900. november hó 15-én az Elnökség. 

V E G Y E S E K . 
-f- A fejedelmekre nem jó idők já rnak Miklós 

czár halálosan beteg. Legú jabb hir szerint mérgezés 
áldozata. Vilmos császár ellen pedig Boroszlóban egy 
nő merényle te t követe t t el. Éles bal tá t ha j í to t t feléje. 
„Nisi Dominus custodieri t civitatem, f rus t ra vigilant, 
qui custodiunt earn." Millió főnyi hadseregek és a 
rendőrség százezrei nem elégségesek az emberi gonosz-
ság megfékezésére. Az emberi sziveket csak Is ten 
t a r t j a hatalmában. Vissza tehát az I s tenhez! 

— Legfelsőbb kézirat. Bécsi tudósi tónk tudni 
véli, h o g y Gruscha bibornok hgérsek, 80 éves korá-
nak évfordulója alkalmából ő felségétől sajátkezűi eg irt 
üdvözlő levelet kapot t . 

— Rómából j ö t t hir szerint Spanyolország nagy-
követévé a Vat ikán mellé Pidal y Mon Sándort ne-
vezte ki. 

— A franczia katholikus jogtudósok f. évi októ-
ber hó 29-én nyi tot ták meg ezévi vagyis már X X V . 
kongresszusukat Lilieben, a kath. egyetem dísztermé-
ben. Magyarországban mennél előbb kath. jogtudósok 
országos társulatá t kell megalapítani . Addig a köz-
ügyek terén aligha fogunk valamire menni. 

= Az Örökimádás templom hevesmegyei gyűj tő-
bizot tsága néhai Erzsébet királyné 0 Felsége emlékére 
építendő templom javára 1900. deczember hó 1. nap ján 
Egerben, az O-Kaszínó nagytermében fényes programmu 
művészi estólyt rendez, melyre a meghívót köszönettel 
vet tük. 

— A nyitrai róm. kath. felsőbb leányiskola a 
magyar katholicizmus és a magyar királyság megala-
pí tásának 900 éves évfordulója alkalmából nov. 18-án 
(vasárnap) d. u. 5 órakor az intézet dísztermében 
ünnepélyt rendez. Az ünnepély műsora. 1. Pápai himnusz. 
Énekl i az intézet énekkara. 2. Ünnepi beszéd, t a r t ja dr. 
Dudek János h. igazgató. 3. Hit, remény, szeretet. Élő-
kép. 4. Sz. István király álma; drámai kép Gáspár 
Imrétől , 3 felvonásban. 5. Magyar szentek ; élőkép. 6. 
Hazádnak rendületlenül. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, november 21. 41. 

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

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

SZ. II. Félév. 1900. 

, Percje alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius com ping end ae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionevi per amanter impertimus.* 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. SS. D. N. Leonis P. P. X1IL Encyclica de Jesu Christo Redemtore. — Még egyszer a Szent-
Imre-Egyesület zászlószentelési ünnepéről — Egyházi Tudósítások B u d a p e s t : Magas hullámok, nagy dolgok torlódá.-a — G y ő r : 
A magyar kereszténység kilenczszázados jubileuma. — V á c z : Virter Lajos dr nagyprépost ünneplése. — R ó m a : XIII. Leo pápa egy 

nevezetes nyilatkozata Francziaországról — Irodalom. — Vegyesek. 

SS. D. N. LEONIS P, P. XIII. ENCYCLICA 
DE J E S U C H R I S T O REDEMTORE. 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 

PATRIARCHIS PRIMATIBUS ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS 

AL1ISQUE LOCORVM ORDINARIIS 

PACEM ET COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Folytatás.) 

Iesum Christum nullo unquam tempore 
nullaque ratione novisse summa infelicitas est, 
vacat tamen pervicacia atque ingrati animi vitio: 
repudiare aut oblivisci iam cognitum, id vero 
scelus est adeo tetrum atque insanum, ut in ho-
minem cadere vix posse videatur. Principinm 
enim atque origo ille est omnium bonorum : 
humanumque genus, quemadmodum sine Christi 
beneficio liberari nequiverat, ita nec conservari 
sine eius virtute potest. Non est in alio aliquo 
salus. Nec enim aliud nomen est sub caelo datum 
hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri. *) Quae 
vita mortalium sit, unde exsulet Iesus, Dei virtus 
et Dei sapievtia, qui mores, quae extrema rerum, 

') Act. IV 12. 

non satis docent exemplo suo expertes christian! 
luminis gentes ? Quarum qui parumper memine-
rit vei adumbratan apud Paulum2) caecitatem 
mentis, depravationem naturae, portenta super-
sticionum ac libidinura, is profecto defixum mi-
sericordia simul atque horroré animum sentiat. 
— Comperta vulgo sunt, quae memoramus hoc 
loco, non tamen meditata, nec cogitata vulgo. 
Neque enim tam multos abalienaret superbia, aut 
socordia languefaceret, si divinorum beneficiorum 
late memoria coleretur, saepiusque repeteret ani-
mus, unde hominem Christus eripuit, et qua 
provexit. Exheres atque exsul tot iam aetates in 
interitum gens humana quotidie rapiebatur, 
nec formidolosis illis aliisque implicata malis, 
quae primorum parentum pepererat delictum, 
ea erant ulla humana ope sanabilia, quo tempore 
Christus Dominus, demissus e caelo liberator, 
apparuit. Eum quidem victorem domitoremque 
serpentis futurum, Deus ipse in primo mundi ortu 
spoponderat: inde in adventum eius intueri acri 
cum exspectatione desiderii saecula consequential 
In eo spem omnem repositam, sacrorum fata 
vatum perdiu ac luculente cecinerant: quin etiam 
lecti cuiusdam populi varia fortuna, res gestae, 
instituta, leges, ceremoniae, sacrificia, distincte 
ac dilucide praesignificaverant, salutem hominum 
generi perfectam absolutamque in eo fore, qui 

2) Ad Rom. I. 

39 



348 RELIGIO. 348 

sacerdos tradebatur futurus, idemque hosiia pia-
cularis, resti tutor humanae libertatis, princeps 
pacis, doctor universarum gentium, regni condi-
tor in aeternitate temporum permansuri. Quibus 
in titulis et imaginibus et vaticiniis specie variis, 
re concinentibus, ille designabatur unus, qui prop-
ter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos, pro 
salute nostra sese aliquando devoveret, Sane cum 
divini venisset maturi tas consilii, unigenitus Fi-
lius Dei, factus homo, violato Patris numini 
cumulatissime pro hominibus uberrimeque satis-
fecit de sanguine suo, tantoque redemptum pretio 
vindicavit sibi genus humánum. Non corruptibili-
bus auro vel argento redempti estis: sed pretio so san-

guine quasi agni immaculati Christi, et incontaminati3). 

I ta omnes in universum homines potestati iam 
imperioque suo subiectos, quod cunctorum ipse 
et conditor est et conservator, vere proprieque 
redimendo, rursus fecit iuris sui. Non estis vestri; 
empti enim estis pretio magno.4) Hinc a Deo in-

staurata in Christo omnia. Sacramentum volunta-
tis suae, secundum beneplacitum eius, quod proposuit 

in eo, in dispensatione plenitudinis temporum in-

staurare omnia in Christo.5) Cum delesset Jesus 

chirographum decreti, quod erat contrarium nobis, 
affigens illud cruci, continuo quievere caelestes 
i rae ; conturbato errantique hominura generi anti-
quae servitutis liberata nexa, Dei reconciliata 
voluntas, reddita grat 'a , reclusus aeternae beati-
tudinis aditus, eiusque potiundae et ius restitu-
tum et instrumenta praebita. Tum velut excitatus 
e veterno quodam diuturno ac mortifero dispexit 
homo lumen veritatis concupitum per tot saecula 
quaesitumque frust ra : in primisque agnovit, ad 
bona se multo altiora multoque magnificentiora 
natum, quam haec sint, quae sensibus percipiuntur, 
fragilia et fluxa, quibus cogitationes curasque 
suas antea Arriérât: atque hanc omnino esse hu-
manae constitutionem vitae, hanc legem supre-
mam, hue tamquam ad finem omnia referenda, 
ut a Deo profecti, ad Deum aliquando reverta-
mur. Ex hoc initio et fundamento recreata 
revixit conscientia dignitatis humanae: sensum 
fraternae omnium necessitudinis excepere pec-
tora : tum officia et iura, id quod erat consequens, 
partim ad perfectionem addueta, partim ex integro 
constituta, simulque tales eScitatae passim vir-

3) I Pet. I, 1 8 - 1 9 . 
4) 1. Cor. VI, 1 9 - 2 0 . 
5) Eph. 1, 9 - 1 0 . 

tûtes, quales ne suspicari quidem ulla veterum 
philosophia potuisset. Quamobrem consilia, actio 
vitae, mores, in alium abiere cursum: cumque 
Redemptoris late fluxisset cognitio, atque in 
intimas civitatum venas virtus eius, expultrix 
ignorantiae ac vitiorum veterum, permanasset, 
tum ea est conversio rerum consecuta, quae, 
Christiana gentium humanitate parta, faciem orbis 
ter rarum fundi tus commutavit. 

Istarum in recordatione rerum quaedam 
inest, venerabiles Fratres, infinita iueunditas, 
pariterque magna vis admonitionis, scilicet ut 
habeamus toto animo, referendamque curemus, ut 
potest, divino Servatori gratiam. 

Remoti ob vestutatem sumus ab originibus 
primordiisque rest i tutae salutis: quid tarnen istuc 
referat, quando redemptionis perpetua virtus est, 
perenniaque et immortalia manent bénéficia? Qui 
naturam peccato perditam reparavit semel, servat 
idem servabitque in perpetuum; Dedit redemptio-
nem semetipsum pro omnibus...6) In Christo omnes 

vivificabuntur .. .7) Et regni eius non erit finis.8) 

Itaque ex aeterno Dei consilio, omnis est in 
Christo Iesu cum singulorum, tum universorum 
posita salus : eum qui deserunt, hoc ipso exitium 
sibi privatim coeco furore consciscunt, eodemque 
tempore committunt, quantum est in se, ut quam 
malorum calamitatumque molem pro pietate sua 
redemptor depulerat, ad earn ipsam convictus 
humánus magna iactatus tempestate relabatur. 

Rapiuntur enim errore vago optata ab meta 
longius, quicumque in itinera se dévia coniece-
rint . Similiter si lux veri pura et sincera respu-
atur, offundi caliginem mentibus, miseraque opi-
nionum pravitate passim infatuari animos necesse 
est. Spes autem sanitatis quota potest esse reliqua 
iis, qui princípium et fontem vitae aeserant? 
Atqui via, Veritas et vita Christus et unice, Ego 
sum via, et Veritas, et vita : 9) i ta ut, eo postha-

bito, tria illa ad omnem salutem necessaria prin-
eipia tollantur. 

Nutn disserere est opus, quod ipsa res monet 
assidue, quodque vel in maxima mortualium bono-
rum affluentia in se quisque penitus sentit, nihil 
esse, praeter Deum, in quo voluntas humana 
absolute possit atque omni ex parte quiescere? 

G) I. Tim. II. 6 
7) I. Cor. XV. 22, 
s) L'ic. I. 33 
y) lo. XIVT, G. 
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Omnino finis homini Dens: atque omnis haec, 
quae in terris degitur, aetas similitudinem pere-
grinationis cuinsdam atque imaginem verissime 
gerit. Iamvero via nobis Christus est, quia ex 
hoc mortali cursu, tarn laborioso praesertim tam-
que ancipiti, ad summum et extremum bonorum, 
Deum, nulla ratione pervenire, nisi Christo auctore 
et duce, possumus. Nemo venit acl Patrem, nin 

per me.10) Quo modo nisi per eum? Nempe in 
primis et maxime, nisi per gratiam eius: quae 
tarnen vacua io homine foret, neglectis praecep-
tis eius et legibus. Quod enim fieri, par ta per 
Iesum Christum salute, oportebat, legem ipse 
suam reliquit custodem et procuratrieem generis 
humani, qua nimirum gubernante, a vitae 
pravitate conversi, ad Deum homines suum 
securi contenderent . Euntes docete omnes gen-

tes: . . . docentes eosservare omnia quaecumque man-

davi vobis . . . n ) Mandata mea servate.12) Ex quo 
intelligi debet, illud esse in professione Chri-
stiana praecipuum planeque necessarium, prae-
bere se ad Iesu Christi praecepta docilem eique, 
ut domino ac regi summo, obnoxiam ac devotam 
penitus gerere voluntatem. Magna res, et quae 
multum saepe laborem vehementemque conten-
tionem et constantiam desiderat. Quamvis enim 
Redemptoris beneficio humana sit reparata na-
tura, superstes tarnen in unoquoque rostrum 
velut quaedam aegrotatio est, infirmitas ac vitio-
sitas. Appetitus varii hue atque illuc hominem 
rapiunt, rerumque externarum illecebrae facile 
impellunt animum ut, quod lubeat, non quod a 
Christo imperatum sit, sequatur. Atqui tarnen 
contra nitendum, atque omnibus viribus repugnan-
dum est cupiditatibus in obsequium Christi: quae, 
nisi parent rationi, dominantur, totumque hominem 
Christo ereptum, sibi faciunt servientem. Homines 
corrvpti mente, reprobi circa /idem, non efûciunt 

ut non serviant . . . serviunt enim cupiditati tri-

plici, vel voluptatis, vel excdlentiae, vel specta-

culi.13) Atque in eiusmodi certamine sie quisque 
affectus esse debet, ut molestias etiam et in-
commoda sibi suseipienda, Christi caussa, putet. 
Difficile, quae tanto opere alliciunt atque ob-
lectant, repellere: durum atque asperum ea, quae 
putantur bona corporis et fortunae, prae Christi 
domiui voluntate imperioque contemnere: sed 

w ) lo. XIV, 6. 
1J) Matt. XXVIII. 1 9 - 2 0 . 
,2) Io. XIV. 15. 
13) S. Aug. De vera r,)., 37. 

omnino christianum hominem oportet patientem 
et fortem esse in perferendo, si vult hoe, quod 
datum est vitae, Christiane traducere. Oblitine 
sumus cuius corporis et cuius capitis simus 
membra? Proposito sibi gaudio sustinuit crucem, 
qui nobis ut nosmetipsos abnegaremus prae-
scripsit. Ex ea vero affectione animi, quam dixi-
mus, humanae naturae dignitas pendet ipsa. 
Quod enim vel sapientia antiquorum saepe vidit, 
imperare sibi efficereque ut pars animi inferior 
obediat superiori, nequaquam est fractae volun-
tat is demissio, sed potius quaedam generosa vir-
tus rationi mirifice congruens, in primisque ho-
mine digna. — Ceterum, multa ferre et perpeti, 
humana conditio est. Vitam sibi dolore vacuam 
atque omni expletam beat i ta te extruere non 
plus homo potest, quam divini conditoris sui 
delere consilia, qui culpae veteris consectaria 
voluit manere perpetua. Consentaneum est ergo, 
non expectare in terris finem doloris, sed fir-
mare animum ad ferendum dolorem, quo scilicet 
ad spem certam maximorum bonorum erudimur. 
Neque enim opibus aut vitae delicatiori, neque 
honoribus aut potentiae, sed patientiae et lacri-
mis, studio iustitiae et mundo cordi sempiter-
nam in caelo beati tudinem Christus assignavit. 

Hinc facile apparet, quid sperari denique ex 
eorum errore superbiaque debeat, qui spreto 
Redemptoris prineipatu, in summo rerum om-
nium fastigio hominem locant, atque imperare 
humanam naturam omni ratione atque in omnes 
partes s ta tuunt oportere quamquam id regnum 
non modo assequi, sed nec definire, quale sit, 
queunt. Iesu Christi regnum a divina caritate 
vim et formára sumit: cliligere sanete atque 
ordine, eius est fundamentum et summa. Ex quo 
illa necessario fluunt, officia inviolate servare: 
nihil alteri de iure detrahere: humana caelesti-
bus inferiora ducere: amorera Dei rebus omni-
bus anteponere. Sed isthaec dominatio hominis, 
aut aperte Christum reiieientis aut non curantis 
agnoscere, to ta nit i tur in amore sui, caritatis 
expers, devotionum nescia. Imperet cuidem homo, 
per Iesum Christum licet: sed eo, quo solo po-
test, pacto, ut primum omnium serviat Deo, 
eiusque ab lege normam religiose petat discipli-
namque vivendi. 

Legem vero Christi dieimus non solum prae-
cepta morum naturalia, aut ea quae aeeepere 
antiqui divinitus, quae utique Iesus Christus om-
nia perfecit et ad summum adduxit declarando, 

41* 
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interpretando, sanciendo: verum etiam doctrinam 
•eius reliquam, et omnes nominatim ab eo res 
institutas. Quarum profecto rerum caput est 
Ecclesia: immo ullaene res numerantur Christo 
-auctore institutae, quas non illa cumulate com-
plectatur et contineat? Porro Ecclesiae ministe-
rio, praeclarissime ab se fundatae, perennare mu-
nus assignatum sibi a Patre voluit: cumque ex 
una parte praesidia salutis humanae in eam 
omnia contulisset, ex altera gravissime sanxit ei, 
ut homines perinde subessent ac sibimetipsi, 
eamdemque studiose et in omni vita sequeren-
tur ducem ; qui vos audit, me audit: et qui vos 
spernit, me spernit.14) Quocirca omuino petenda 
ab Ecclesiae lex Christi est : ideoque via homini 
Christus, via item Ecclesia: Ille per se et natura 
sua; haec, mandato munere et communicatione 
potestatis. Ob eam rem quicumque ad salutem 
contendere seorsum ab Ecclesia velint, falluntur 
errore viae, frustraque contendunt. 

(Vége köv.) 

Még egyszer 
a Szent-Imre-Egyesiilet zászlószentelési 

ünnepéről. 
b) Tósztok.*) 

Dr Glattfelder: A magyar katholiczismus 900 éves 
múltját ünneplő ifjúság szemei előtt föltűnnek a nagy áldo-
zatok. melyeket az egyházi és világi hatalom képviselői 
hazánk életében hoztak. A múltba tekintve a hála kény-
szerit, hogy a pápai szék iránt köteles tisztelettel legyünk 
és hogy hazánk koronás uralkodójával szemben hódola-
tunkat mindenkor nyilvánítsuk. S mi katholikusok ezt 
nem csak megszokásból teszszük, hanem mert szivünk 
meggyőződése az, hogy a jövőben is csak e két hatalom 
együttes munkássága biztosithatja hazánk nagyságát s 
ezért a szellemi s földi hatalom képviselője, a mi szivünk-
ben egyazon tiszteletnek, hálának és szeretetnek örvend. 
Azért most, az egyház és a haza 900 éves frigyét ünne-
pelve kötelességszerűen tör ki az egyház és a világi hatalom 
feje iránt való szeretet s kivánjuk, hogy XIII. Leo pápa 
és I F. J. ap. királyunk a népek javának előmozdítására 
még soká boldogan éljenek ! 

Miklós Alajos: Őszinte hálaérzetből, nemcsak köte-
lességből, hanem szeretetből s mély tiszteletből a zászló-
anyára özv. Majláth Györgynére, ki szellemben velünk 
van — a szellemiekben nincs távolság — és képviselőjére, 
Majláth György grófnéra üritem poharamat. 

Vörös Béla: Az ünnepség sikere Apponyi Albert 
gróf ő méltóságának, a világhirű férfiúnak érdeme (általános 

u ) Luc. X, 16. 
*) Ezeket és a többi dolgokat, a történelem számára hitelesen 

és teljesen illik és kell a „Religio*-nak összegyűjteni. Szerte. 

zajos éljenzés, éljen Apponyi!), a ki irányító eszméket 
tud adni a világnak, az egész emberiségnek s mégis szere-
tettel jön az ifjúság körébe s megmutatja neki az utat, 
melyen erkölcsi s hazafias kiművelés czéljából haladnia 
kell. Az ő klasszikus beszédének elhangzása után nem 
lehet katholikus ifjú az, nem lehet igazi magyar, a ki 
a Szt. Imre-egyletbe be nem lép. 

Apponyi Albert gróf: Rögtön akarok válaszolni t. 
elnök ur szavaira s itt,Jkevésbbé ünnepélyes körben, felébred 
25 éves harczaim szokása : a czáfolás. Egy szót ugyanis 
nem hagyhatok említés nélkül. Azt mondotta rólam az 
elnök úr — körülbelül, hogy szavaimmal „irányt akarok 
adni az ifjúságnak." Ez távol áll tőlem. Nincs rá szüksé-
gem, mert az irány meg van adva. Én csak rá akartam mutatni 
arra, a mi meg van adva a keresztény tanításban, mely-
hez sem hozzáadni nem lehet, sem abból elvonni nem 
szabad. Csak rámutatni akartam az ezen irányban való hala-
dás módjára. Ebben tévedhetek. Ez az én felelősségem. 
De erős hitem, hogy nem tévedtem, mert az örök ér-
vényű irányzatok alkalmazására mutattam rá, hogy meg-
nyerhetjük azoknak a modern embert is, a ki szintén 
tarthat igényt az egyháznak atyai s anyai szerető alkal-
mazkodására, melyet örökkévaló tanainak határai közt 
minden kornak s minden kor szülöttének módosuló 
igényeivel szemben nyújtott. Rá akartam mutatni azon 
szoros összefüggésre — hogy ezt beszédemből ismételjem 
— a mely összefüggés hitünk ápolása és nemzeti érde-
keink fölkarolása közt vau. Az alkotmány adta összes 
eszközökkel meghamisítatlarul kell védeni nemzeti iga-
zainkat, nemcsak nyilt, hanem lappangó támadások ellen 
is, meg kell óvnunk nemzeti érdekeinket, A lelkészi hiva-
tás is az, hogy a földi jólét előmozdításával, megnyerje 
a hívek bizalmát. Épúgy nekünk is mindnyájunknak ezen 
az uton kell haladnunk, nekünk a haza anyagi jólétének 
előmozdításában is elsőknek kell lennünk. A mai nap 
már jó idő óta a közpályán legörvendetesebb napom, mikor 
látom, hogy az ifjúság arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy „nem kér bocsánatot azért, hogy magát katholilmsnak 
mondja(Általános helyeslés s szűnni nem akaró taps.) 
Ebből a lelkesedésből is azt látom, hogy önök, ifjú bará-
taim, teljes tudatával birnak, hogyan kell katholikus érde-
keinket, igényeinket szolgálni t. i. : Összekapcsolva az 
emberiség minden nemes törekvéseivel és magyar hazánk 
szent ügyével. (Szűnni nem akaró taps, zajos éljenzés : 
éljen Apponyi !). 

Dr Glattfelder : Nem mulaszthatom el, hogy meg 
ne emlékezzem egy jeles férfiúról, ki kiváló szerepet játszik 
hazánk életében és oly katholikus, hogy mi magyarok 
méltán büszkék lehetünk reá. A római költő szemei előtt 
ily ideális magasságban álló férfiú képe lebegett, midőn 
azt énekelte: „Et si fractus illabatur orbis, impavidum 
ferient ruiDae." Erre a férfiura, ki nagy erkölcsi válsá-
gok és katasztrófák idején meg tudta őrizni eszméi egyen-
súlyát és a ki kortársainak lelki életét irányitaoi tudja, 
tisztelettel tekintünk ; e férfiú, ki a nemzet válságos éle-
tében vezérszerepet vinni van hivatva, ki nem csak a 
római költő szavai szerint — melyek bizonyos mértékben 
a sorsba való beletörődést fejezik ki — nem csak igy 
állja meg helyét, h?nem a keresztény elveknek, a katho-
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likus erkölcsi igazságoknak életébe s a társadalomba 
való átvitelével biztositotta, hogy, ha csakugyan bekövet-
keznék a katasztrófa, si fractus illaberetur orbis, ő meg-
állná helyét akkor is. S irányt mutatna a katholikus 
elvekben kortársának. (Éljen Z ;chy N. !) Nem is szüksé-
ges rámutatnom arra a férfiura, tudják önök is és szivük-
ből szólok, midőn éltetem gr. Zichy Nándort! (Szűnni nem 
akaró taps, lelkes hosszas éljenzés: Éljen Zichy! Éljen!) 

Zichy Nándor gróf. (Éljen !) Éti másikra mutatok, 
mint olyanra, a mi elsőséggel bir, a mely a ti szerete-
tetekre és ragaszkodástokra van kiszemelve az életben: 
ez a szeretetet, a ragaszkodás azokkoz, kiket szeretünk, 
kikkel bajainkat megosztjuk, kikkel az élet javaiért küz-
dünk. Az élet bajaiból kijut mindnyájunknak, igaz, nem 
egyformán, de a küzdelem czélja egyforma. Ez a czél 
megfelel a mi rendeltetésünknek, mely abban áll, hogy 
lelkünket fölemeljük Istenhez, hozzá hasonlóvá tegyük. És 
ezen rendeltetésünknek mi akkor felelünk meg, ha igaz, 
hű katholikusok vagyunk és igaz, lelkes fiai hazánknak 
(Éljenzés), melybe az isteni Gondviselés belehelyezett 
(viharos taps). Ezért megkülönböztetés nincs hit és haza-
fiság közt (Altalános helyeslés, lelkes taps). Csak egy az 
ember, a hazafi és a katholikus. S még más czimem is 
van a fölszólalásra, s ez az, hogy én voltam oly szeren-
csés, az isteni Gondviselés megengedte, hogy ezt a néhány 
fiatal egyetemi hallgatót, ki velem együtt a Szent-Imre-
egyletet meg akarta alakítani, én gyűjthettem magam 
körűi s boldogult Steiner püspökkel mi néztük át alap-
szabályait. (Nagy taps, általános lelkesedés, szűnni nem 
akaró éljenzés: Éljen Zichy, éljen . . . !) S mo3t is tagja 
akarok lenni. (Szűnni nem akaró éljenzés: Éljen Zichy). 
S kívánom, hogy az egyesület virágozzék. (Óriási taps, 
hosszan tartó éljenzés.) 

Harajda Sok jeles férfiút éltettünk, de nem 
feledkezhetünk meg Császka György érsek ő excellentiájáról, 
a zászlószentelöről sem (Éljen !), kit az Isten a püspöki 
kar díszére és vezércsillagának, a magyar ifjúság dicső-
ségére soká éltessen. (Éljen!)*) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 21. Magas hullámok, nagy dolgok 

torlódása. — 
H a a je len időkkel csak azt az időt hasonl í t juk 

is össze, melyben a „Religio" szerkesztését Veszprém 
ezidőszerinti nagynevű püspökétől 1878-ban á tvet tük : 
lehetetlen észre nem venni a kath, egyház helyzetében 
s a katholikus tevékenység arányaiban beáll t igen te-
temes különbséget . H á t h a az 50-es vagy 40-es idők 
csendes akczióinak szemléletéig megyünk vissza, a mi-
kor egy-egy püspöki konferenczia, egy-egy szent-Is tván 
vagy utóbb egy-egy szent-László-társulati gyűlés egy-

, *) A következő jelmondatok maradtak ki a beküldött és az 
előbbi számban közölt jelentésből : Dr Prohászka Ottokár: Es fehlt 
den Erdbewohnern mehr noch an Vernunft als an Religion. (Fe-
nelon.) Sujánszky Antal püspök : A szeplőtelenül fogantatott szűz 
Máriának dicséretére. 

egy évnek összes kathol ikus akczióját k imer í t e t t e : 
mily óriási különbség szökik elénk az akkori csendes 
és r i tka s a mostani zajos és sűrű katholikus akczió-
zás közöt t ! Nem panaszképp mondjuk , hanem dicsek-
vésképp, szivünkben k imondhata t lan hálával az isteni 
Gondviselés iránt, hogy sokszor igazán alig b i r juk e 
lap hasábja in feldolgozni egy egész hé t alat t mindazt , 
a mit 2—3 nap katholikus akcziója termel és össze-
halmoz. 

Most például i t t van előt tünk a pápának a Szent-
Lélekről szóló levelét is nagyszerűségben felülmúló leg-
ú j a b b encyklikája „Jézus Krisztusról , a megvál tóról" . 
I lye t még XI I I . Leo pápától sem olvastunk eddig. Az 
ember nem telik el bámulat tal . Nem tudni, mi t csodál-
j u n k b e n n e : az alak szépségét-e, vagy a nagyszerű 
tar ta lom csodás ragyogását . E g y m a g a hetekre való 
munká t kiván. 

Mit szóljunk az „Örökimádás" ügyében t a r to t t 
hét fői kongresszusról s Mailáth püspök urnák és Zichy N. 
g rófnak ot t e lmondot t g y ú j t ó hatású beszédeiről ? Teg-
nap a kathol ikus körök szövetségének országos nagy-
gyűlése következet t a nagy kath. aktusok sorában. 
Amaz is, emez is t emplomban és a Kath . K ö r díszter-
mében fo ly t le. A kathol ikus körök szövetségének 
nagygyűlésében magasan kiemelkedő hegycsúcsok : Zichy 
J á n o s gróf elnöki beszéde, a fáradhata t lan Gyürky 
Ödön t i tkár i jelentése, Andor György dr primási szer-
tar tó remek előadása a kathol ikus hitélet emeléséről, 
mélyitéséről, szélesítéséről, végül egy lelkes falusi 
plébánosnak a pécsi egyházmegyéből , Sztreicher József -
nek buzdítása, hogy az iskolából kikerül t i f júság 
gondozását is vegyük be a pastoralis tevékenység 
hatása körébe. Valóban, népnevelésünknek ebben a 
dologban muta tkozó tá tongó hézagát mihamarább 
be kell tömnünk , máskülönben a vallás csakugyan 
„religio (íepopulata" lesz az ismeretes régi jóslat sze-
r in t nemsokára . Mit használ a l eg jobb iskolai neve-
lés és tanítás, hogyha a nép fiai suhancz és legény-
korukban kellő gondozás- h iányában te l jesen elzülnek 
és a pokol hata lmasságának szolgálatába elszegődtet-
n e k ? Miért nincs még minden egyházmegyében fe l -
állítva a kath. egyesületi élet egyházmegyei kormány-
zóságának magas t iszte és méltósága ? ! Régen kellett 
volna ezt az állást mindenüt t felállítani. Az erzsébet-
városi t emplom megáldása Koh l Medárd dr praelatus 
által nagy esemény a fővárosi bitélet tör ténetében. Az 
1 é3 Y g millió koronába került t emplom a fővárosnak 
mint pa t rónusnak dicsőségét hirdeti . 

Ma van a keresztény fogyasztási szövetkezetek 
országos kongresszusa, min tegy 100 részvevővel. Sokan 
nem is sejt ik, hogy jórész t ebben a szövetségben rej-
lik a keresztény társadalom gazdasági felszabadulásá-
nak mélységes t i tka . Bizony, csakis önsegély segíthet 
mira j tunk . H a a magyar embernek, hogy megéljen, 
nem lett volna szüksége soha, se kártyára, se czigányra, 
se zsidóra" bizony, a nép j o b b példát kap vala, sok ősi 
por ta virágzanék s az anyaföld renge teg területe ki nem 
ment volna lábunk alul. Elúszot t az ősi vagyon és 

agyonka, mer t nem tud tak az emberek gazdálkodni. 
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Nincs más hátra, mint : hogy lígy segítsünk magun-
kon, a hogy lehet. Legyen mindenki maga-magának 
a liferánsa s ne adja a hasznot a zsidónak és az ide-
gennek. 

„Prius vivere, deinde philosophari." Csak az lehet, 
erős keresztény és életrevaló magyar, a ki él. Beteg 
oroszlánon még az egér is hősködik. Hol t oroszlánnak 
pedig csak a bőrét mutogat ják. = 

Győr, nov. 15. A magyar kereszténység kilenczszázados 
jubileuma. — 

A győri kath. kör f. hó 11-én ünnepelte meg a 
kereszténység XIX. és a magyar kereszténység és király-
ság IX. százados jubileumát. A kör nagy terme pompá-
san volt diszítve ez alkalomra. Nemzeti színű zászlók és 
drapériák váltakozva a kék-fehér püspöki színnel, a be-
járattal szemben ragyogó, fényes kereszt szinte meglepték 
a belépőt. Délután félbatórára már zsúfolásig megtelt a 
kör helyisége, ugy annyira, hogy sok később érkezőknek 
egyáltalán nem jutott hely. Az ünnepség félhat órakor 
kezdődött a „Pápai hymnus*-szal, melyet a két papnevelő-
intézet növendékei énekeltek lelkesen. — Utána Kelemen 
Antal szavalta Arvay Sándor ezen alkalomra irt nHit és 
hvza" czimű költeményét. — A kellően szinezett és lel-
kes hangon előadott szavalat tapsra ragadta a közönséget. 
A költeményt itt is közöljük. 

Hit és haza. 

Minden mulandó, minden itt a földön ; 
Sorban jőnek, mennek nemzedékek. 
Hirnév, öröm, könny, ünnepzaj, tudás, gőg — 
Mint szines búborék elenyészett. 
Csak egy daczol a romboló viharral, 
S le nem döntik röpülő századok: 
Szikla tetején épült anyaegyház, — 
Jöhetnek bár vig és borús napok. 

Volt, — ki nérói kézzel gyújta fáklyát, 
S vigyorgott halotti torod fölött ; 
Volt, — ki Julián gyűlölő szivével 
Irtott, rombolt a hivő nép között. 
De bün, hazugság, tévely ásta örvény 
Megnyilt a pokoli csapat alatt, — 
S a vérrel öntözött kőszál tövében 
Újra meg újra dús bimbó fakadt. 

Széjjel szakadt az éj rémes sötété, 
Aczélos hit tört a szívbe u ta t ; 
Előttünk a világító szövétnek — 
Az ész örök igazságot kutat. 
A hit, remény és szeretet erénye, 
Mint a kovász járta a lelkeket. 
Négyezredes polczán zúzva a bálvány, 
Országa mindörökre elveszett. 

Tizenkilenczszáz év mult el azóta . . . 
Népek vesztek, népek születtenek. 
S az egyház lobogó zászlója most is. 
Diadalról diadalra vezet. 

Sirba vágta, ki véle szembe szállott, 
Fölemelé, ki rája (sküdött . . . 
Élsz nemzetem ! — mivel első királyod 
Pannonhegyére keresetet tűzött. 

Kilenczszázadnak véres forgatagján 
Krisztus keresztje védett tégedet. 
Márjás zászlóval vezéri kezekben 
Győzted meg számos el.'erségedet. 
Pedig hányszor vált gyászos czínteremmé 
Pannónia virágos mezeje . . . . 
Füstölgő romra hullott a verejték, 
Vértől piroslott a buza szeme. 

De élt bennünk a szebb jövő reménye, 
Amint István szivünkbe ülteté ; 
Hitünk, erőnk sohasem vala megosztva — 
Egy egészben Isten és nemzeté. 
Az ősök példájára kebelünkben 
Egygyé olvadt, forrott hit és haza, 
Jézus nevéért-ontottuk ki vérünk, 
Zászlónknak éke volt a S.üz Anya. 

Ha sújtott az Isten rút bűneinkért, 
S a félvilág népe zúdult reánk. 
Felénk nyújtá mentő kezét az égből 
Szűz Mária Boldogasszony Anyánk. 
S megálltuk a romboló veszedelmet, 
Mely sirba vitt megannyi nemzetet. 
Ellenségeink vert serege romján 
Zengedeztük a hála éneket. 

Oh népek atyja, Isten ! esdve kérünk 
Viharterhes kilenczszáz év után 
Hadd legyen néped újra tettre képes 
A tizedik pirosló hajnalán ! 
Amit tett, bánva, megsiratva vétke — 
Ne büntesd immár, vigasztald meg ő t ! 
Gyújtsad lángra a hit és honszerelmet! 
Add meg nekünk, add meg a szebb jövőt! 

Következett ezután zongorán Beethoven „István ki-
rály" nyitánya. A művészi játék és preczizitás, mely uj 
életet öntött Beethoven e szép müvébe nagy hatással volt 
a hallgatóságra. Nem is maradt el az elismerő taps. 
Pichl diadaléneke a XX. század küszöbén, melyben 
a növendékpapokon kivül a kör tagjai is résztvettek, 
szinte meglepett. JBeidl Alajos pápai praelatus elnök ün-
nepi beszéde volt a tárgysorozat fénypontja. A közönség 
osztatlan figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta, beszéde 
végén pedig szónokot zajosan megéljenezte. A „Szent 
István" czimű vers elismerő tetszéssel és tapssal találko-
zott. Az énekkar ezután még „A szent kereszthez", — 
„Szent István király", és „Király-hymnus" énekeket adta 
elő. Különösen gyönyörű volt a szent István királyról 
szóló régi magyar ének „Hol vagy István király". A 
programm utolsó pontja „Magyarország fölajánlása", élő-
kép, melyet Molnár Szulpicz dr rendezésével a főgymna-
sium ifjúsága korhű jelmezben állított a hallgatóság elé, 
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mely alig birt betelni a görögtüzzel világított gyönyörű 
képpel. 

Az egész ünnepség lefolyása méltó volt a győri ka-
tholikus körhöz, mely ezúttal is megbizonyította, hogy 
kitűnő elnökének Beidl Alajos pápai praelatusnak elnök-
lete alatt kiváló helyet vívott ki magának a győri társa-
dalomban. 

Vácz, nov. 15. Virter Lajos dr nagyprépost 
ünneplése. — 

Virter L^jos dr nagyprépost hosszú életében való-
ban talán párját ritkitó volt az a fényes ünnepség, a 
melyet a mult héten rendezett számára főpásztorának 
őszinte tisztelete és szeretete. Ezen a napon adta át 
ugyanis az agg, de ifjú tüzű nagyprépostnak Csaky Károly 
gróf püspökünk a II. osztályú vaskorona-rend díszjelvé-
nyeit. Ez alkalomra meghívta az egész káptalant, továbbá 
a város fejét, dr Zádor János polgármestert, a képviselőt, 
a helybeli katonaság parancsnokságát és a hivatalok fejeit, 
kik meg is jelentek folyó hó 12 én délelőtt fél 11 órára 
a püspöki palotában. 

Pont fcl 11 órakor udvari papjainak kíséretében, 
teljes püspöki diszben, megjelent a fogadó terembe vonult 
diszes társaságban a megyés püspök őméltósága, a ki 
mindjárt dr Virter Lajos nagypréposthoz fordulva, a kö-
vetkező lelkes beszéddel üdvözölte őméltóságát : 

Méltóságos Uram! 
Igen tisztelt, szeretve tisztelt Nagyprépostom! 

Igaz tisztelettel állok egy őszbeborult aggástyán 
előtt a mint i lik egy ifjúhoz, mert követni akarom 
Isten törvényét, mely megparancsolja, hogy tiszteljük 
az öregeket. 

De még inkább tisztelettel hajlok meg ama érde-
mek előtt, melyeket Méltóságod magának 60 éves papi 
életén át minden állásban, minden minőségben az egy-
házmegye épülésére és hasznára szerzett. 

Megesik sokszor, hogy az öreg embert megkérdezik, 
ugyan mit tett, mit cselekedett, hogyan élt, hogy 

ily hosszú kort elért. Méltóságos Uram ! Edes Öre-
gem ! ezt én nem kérdezem, nem is vagyok kíváncsi 
reá, mert az a meggyőződésem, bogy a hossiú élet 
Isten részéről gratia gratis data. De igenis érdeklődöm 
az iránt, hogy mily uton és módon szerezte meg magá-
nak az egésí egyházmegyének közszeretetét és köz-
becsülését, mert ebből tanulni és példát akarok venni, 
hogyan kell élnem, ha Isten és emberek előtt a köz-
becsülést és közszeretet kiérdemelni akarom. 

Végtelenül boldog vagyok, hogy épen nekem jutott 
osztályrészül, hogy módomban állt ő felségének leg-
magasabb figyelmét a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium utjáu, Méltóságod érdemeire irányítani és bol-
dok vagyok, hogy ő felsége legalázatosabb kérelmemet 
meghallgatni kegyeskedett. 

A kultuszminisztérium utján tett legalázatosabb fel-
terjesztésemben egyenesen hangsúlyoztam, hogy az én 
nagyprépostom számára nem jutalmat kérek, mert nincs 
földi hatalom, maly egy hosszú 60 éves papi élet becsü-
letes munkáját és működését kellőképpen megjutalmaz-

hassa, hauem igenis ezen becsületes munkának elisme-
rését a legmagasabb és legilletékesebb helyről. Ezen 
legmagasabb elismeréshez szivem mélyéből szerencsét 
kívánok, mikor a legalázatosabb felterjesztésemre 0 
Felsége által Méltóságod érdemeinek legnagyobb elis-
meréseűl legkegyelmesebben adományozott vaskorona-
rend II. osztályának jelvényét van szerencsém ezennel 
ünnepélyesen átnyújtani. Szolgáljon ezen korona Méltó-
ságodnak elismerésül és vigasztalásul, nekünk pedig 
buzdításul. 

De ezen korona nem koronázza meg méltóan azokat 
az érdemeket, melyeket Méltóságod szerzett. Hátra van 
még egy más korona, melyről a szentírás mondja: 
„Esto fidelis usque ad mortem et dabo tibi coronam 
vitae.* »Légy hü mindhalálig és az élet koronáját adom 
neked." Ezt a koronát, mely nem aranyból, vagy ezüst-
ből, még kevésbbé vasból van, hanem magában foglalja 
az örök életet, ezt kívánom Méltóságodnak osztályrészül, 
hogy mikor majd befejezi mulandó pályafutását, meg-
kezdhesse azon életet, mely után vágyódik minden sziv ! 

Addig azonban sokáig viselhesse még egyházmegyénk 
dicsőségére a legmagasabb királyi kitüntetésnek e pilla-
natban átadott jelvényéi 

A kitörő lelkesedéssel többször megszakított klasz-
szikus beszéd után odanyújtotta a sárgakék szalagon függő 
vaskoronarendet a meghatott nagyprépostnak, a ki miután 
felékesittetett a renddel, mindenkit meglepő fiatalos hévvel 
a következő szavakkal fejezte ki köszönetét a nemes lelkű 
föpásztornak : 

Méltóságos Gróf, Püspök Úr ! 
Kegyelmes Uram ! 

A fiúi kegyelet meleg érzésével, szivemben mélyen 
meghatva állok Méltóságod kegyes szine előtt, midőn 
nagylelkű felterjesztéséra a legfelsőbb apostoli királyi 
adományozás folytán nyert kitüntetésem díszjelvényét, 
a másodosztályú vaskorona-rendet, méltóságod hű káp« 
talana, a mélyen tisztelt hatóságok diszes koszorúja és 
a központi papság jelenlétében az egyház terén 60 éven 
át tanúsított tevékenységemet méltató lelkes és megható 
szép szép szavai kíséretében keblemre a mai napon saját-
kezüleg ünnepélyesen feltűzni méltóztatott. 

Ezen magas distinkcziót ő felsége apostoli királyom 
iránti legmélyebb hódolattal párosult legalázatosabb 
hálás köszönettel fogadom. 

Egyben pedig, minthogy e kiváló s egész káptalani 
testületünket megtisztelő dekorácziót egyedül Méltósá-
god igénytelenségem s káptalanunk iránt tanúsított 
nagylelkűségének köszönhetem, ezzel Méltóságod örök 
hálára kötelezett engem. 

Fogadja tehát Méltóságod e magas kegyéért mélyen 
érzett hálaköszönetem tiszteletteljes őszinte kifejezését 
azon ígéretem mellett, miszerint Méltóságod jóléteért 
és hogy bölcs, szelid, atyai szeretetet lehelő kormánya 
boldog, szerencsés, hosszú és dicső legyen, a Minden-
hatónak, áldásteljét a miglen csak e kebelben a sziv, 
az egyház és szeretett hazámért utolsót dobbanni fog, 
napontai buzgó imáimban leesdeni soha meg nem 
szűnöm. 
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A köztetszéssel fogadott beszéd után gróf Csáky 
Károly püspökünk mindenkinek kezét nyujtá a jelen 
levők közül és megköszönte, hogy meghivására, legftl 
sőbb királyi kitüntetésben részesült nagyprépostja tisz-
teletére olyan szívesen megjelentek. Es ezzel az ünne-
pélyes aktus befejeztetett. 

A jelenvoltak fülében bizonyára soká'g fog még 
visszhangzani az ünnepély emlékeként az a két remek 
beszéd, a melyet a püspök és nagyprépost mondott és 
a mely közbeszéd tárgya volt a távozás alkalmából. 
Isten áldja a jószívű püspököt és a kitüntetett főpapot 
egyaránt! Ad multo3 annos!*) 

Róma, nov. 15. XIII. Leo pápa egy nevezetes nyilat-
kozata Francziaországról. — 

Most került nyi lvánosság elé. Monsabré dömós 
a tya mondta el Caenben az ottani Notre-Dame tem-
plomban ta r to t t beszédében. Tiz év előtt i lyenkor a 
hires konferenczia-szónok a pápánál volt audenczián. 
Mikor beszélgetés közben Francziaországra kerül t a sor, 
Monsabré atya aggodalmát fejezte ki hazájának jövő je 
felett , tekintve erkölcsi, társadalmi és polit ikai nyomorú-
ságos állapotait. Ekkor X I I I . Leo ragyogó szemeit a 
nagy szónokra meresztet te és ezeket mondá : 

„Fiam, ne félj. Az evangelium nem hazudhat ik. 
Nos pedig az evangéliumban van egy nyilatkozat, mely 
engem Francziaország sorsára nézve megnyugtat , bár-
mily nagyok legyenek. tévedései és bűnei, melyeknek 
je lenleg áldozata. Ez az isteni szó igy hangzik : ,Beat i 
misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur" ... 
Yaj jon van-e a világon i rgalmasabb szivű nemzet 
Francziaországnál ? Nem ő halad-e minden á j ta tos ügy 
é lén? Az ő nemes, jó tékony szivével találkozunk min-
denüt t , az egész világon." 

IRODALOM. 
-f- ISTEN KERTJE, vagyis a Szentek Élete. 

Népies kiedes. Szerkenti P. Scós István karmelita. Egy' 
házi engedélylyel kiadja a budapesti kármelita zárda. 
Budapest, 1900. 16 r. gyönyörű apró füzetek 1. füz. Szűz 
Mária élete. 2. füz. Szent József élete. 3. füz. Szent 
Anna élete. 4. füz. Szent Tejézia élete. Előkészítés alatt 
vanrak: 5. Assziszi szent Ferencz. 6. Páli sz. Vincze. 7. 
Szent Alajos. 8. Szent Erzsébet. Egy-egy füzet ára 20 
fillér. 

Alakilag tartalmilag igen szép füzetek. Minden füzet 
boritékán ott van az illető szent képe, mely magában is 

*) Ad multos annos, — visszhangoztatjuk ismét és ismét 
tiszteletül ama férfiú iránt, a ki budapesti tud. egyetemünknek 
már több év óta jubiláris theologiae doktora. Szerk. 

becsértékkel bir. A kiállítás rendkívüli szépsége a Ste-
phaneum dicsőségére válik. Egy-egy füzet 31—32 lapra 
terjed. Szintén igen melegen ajánljuk. 

= Szűz Mária RÓZSAFÜZÉR ALBUMA. Az 
1900-ik jubileumi évre. Kiadja a „Legszentebb Rózsafüzér 
Királynéja" cz. folyóirat szerkesztősége. Az egvházm, 
hatóság és (Domonkos) rendi elüljáróság jóváhagyásával. 
Szombathely. Egyházmegyei könyvnyomda, 1900. 8-r. 
348 lap. 

Hitbuzgalmi magyar irodalmunk díszmunkái sorában 
a domonkos-rendiek Rózsafüzér Albuma igen előkelő he-
lyet foglal el. Valóságos kincses ház. Előszót nem keve-
sebb mint dr Stegmüller Károly praelatus irt hozzá. A 
rózsafüzér vagyis szentolvasó hívei — és ki ne volna az? 
— nagy gyönyörűséggel forgathatják. 

V E G Y E S E K . 
— Dicsőséges imádság. I lyen is van, még pedig 

ilyen volt az anyaszentegyház ünnepélyes nyilatkozata 
szerint árpádházi szent Erzsébet asszonynak az imád-
sága. Nevenapjának közimájában az egyház szent 
Erzsébet „dicsőséges imádsága" által kéri számunkra 
a keresztény lelki életnek azt az emelkedettségét , mely 
azt, a mit a vi lág szerencsének tart , lenézi és szakadat-
lan mennyei örömárban úszik. „Tuorum corda fidelium, 
szól az egyház imája, Deus miserator illustra, et beatae 
El isabeth precibus gloriosis, fac nos prospéra mundi 
despicere, et coelesti semper consolatione gaudere." 
Bámulatos gazdag tanulság rejl ik az egyház imáiban ! 

— Szabadkőműves propaganda. Eranczíaországban 
erősen, sőt mondhatni erőszakosan dolgozik kéz alatt. 
Igy például Chateauroux préfetje, valami Liégey nevű űr, 
minap beszédet tartott a grigoni képezde növendékeihez, 
világosan kijelentve előttük, hogy sose lesznek tanárok 
a földmivelésből, (miért éppeu csak a földmivelésből?), 
hacsak becem lépnek abba a társaságba, melynek ő tagja, 
értve ez alatt a hárompontu hires társaságot. Ugyanez az 
úri ember a kerületében levő postatiszteket is felszólította 
a szabadkőműsek közé való belépésre. Egyszer majd csak 
azon vesszük észre magunkat itt Magyarországban, mikor 
már a kántor és harangozó is szabadkőműves lesz. Aludni 
könnyű; ébren lenni már egy kicsit nehezebb. 

— A kereszténység ünnepe a szatmári egyház-
megyében. A kereszténység kilenczszázados évforduló-
j ának ünnepélyes megünnepelését a szatmári egyház-
megye terüle tén nov. 25-ére tűzte ki az egyházmegyei 
hatóság. E napon a tanuló i f júság részt vesz a hála-
adó istentiszteleten, ennek végeztével az iskolába tér 
vissza, melynek egyik terme az ünnepély színhelyéül 
előkészítendő és feldíszítendő. Ugy a templomi, mint 
az iskolai ünnepre meghívandók a tanulók szülői, a 
tanügybará tok, a községi és városi elöljáróságok. Az 
ünnepély programmjának megállapítása az iskolák veze-
tőire van bízva. 

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

Budapest, 1900. 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 

küldemény czimzendő. 

Ë Előfizethetni 
E minden 
j kir. postahivatalnál : 
Ë Budapesten a szerkesz-
I tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
E IV., Papnő vekle-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a 
E netaláni reclamatiók is, 
E 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 
Ö T V E N K I L E N C Z E 

Budapesten, november 24. 42. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

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 per amanter impertimus* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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PACEM ET COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

(Vége.) 

Quae autem privatorum hominum, eadem 
fere est caussa imperiorum: haec enim ipsa in 
exitus perniciosos incurrere necesse est, si di-
grediantur de via. Humanae procreator idemque 
redemptor naturae. Filius Dei, rex et Dominus 
est orbis terrarum, potestatemque summám in 
homines obtinet cum singulos, tum iure sociatos. 
Dedit ei potestatem} et honorem, et regnum : et omnes 
populi, tribus et linguae ipsi servient.1) Ego autem 
constitutus sum rex ab eo . . . Dabo tibi gentes 
haereditatem tuam et possessionem tuam terminos 
terrae.2) Debet ergo in convictu humano et soci-
etate lex valere Christi, i ta ut non privatae tan-

1 Daniel. VII, 14. 
2) Ps. II. 

tum ea sit, sed et publicae dux et magistra 
vitae. Quoniamque id ita est provisum et consti-
tu tum divinitus, nec repugnare quisquam impune 
potest, idcirco male consulitur rei publicae ubi-
cumque inst i tuta Christiana non eo, quo debent, 
habeantur loco. Amoto Iesu, destituitur sibi 
humana ratio, maximo orbata praesidio et lumine: 
tum ipsa facile obscuratur notio caussae, quae 
causa, Deo auctore, genuit communem societa-
tem, quaeque in hoc consistit maxime ut, civili 
coniunctione adiutrice, consequantur cives na tu-
rale tonum, sed prorsus summo illi, quod supra 
naturam est, perfectissimoque et perpetuo bono 
convenienter. Occupatis rerum confusione menti-
bus, ingrediuntur it inere devio tarn qui parent,, 
quam qui imperant : abest enim quod tuto se-
quantur, et in quo consistant. 

Quo pacto miserum et calamitosum aberrare 
de via, simillime deserere veritatem. Pr ima autem 
et absoluta et essentialis Veritas Christus est, 
utpote Yerbum Dei, consubstantiale et coaeter-
num Patri, unum ipse et Pater . Ego sura via, et 
Veritas. Itaque, si verum quaeritur, pareat primum 
omnium Iesu Christo, in eiusque magisterio secura 
conquiescat humana ratio, propterea quod Christi 
voce loquitur ipsa Veritas. — Innumerabilia 
genera sunt, in quibus humani facultas ingenii, 
velut in uberrimo campo et quidem suo, inve-
stigando contemplandoque, libere excurrat, idque 
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non solum concedente, sed plane postulante 
natura. Illud nefas et contra naturam, continerl 
mentem nolle finibus suis, abiectaque modestia 
débita. Christi docentis aspernari auctoritatem. 
Doctrina ea, unde nostra omnium pendet salus, 
fere de Deo est rebusque divinissimis: neque 
sapientia hominis cuiusquam peperit earn, sed 
Filius Dei ipso ab Patre suo totam hausit atque 
accepi t : Verba quae dedisti mihi, dedi eis.3) Idcirco 
piura necessario complectitur, non quae rationi 
dissentiant, id enim fieri nullo pacto potest, 
sed quorum altitudinem cogitatione assequi non 
magis possumus, quam comprehendere, qualis 
est in se, Deum. At enim si tam multae res 
«xistunt occultae et a natura ipsa involutae, 
quas nulla queat humana explicare sollertia, de 
quibus tarnen nemo sanus dubitare ausit, erit 
quidem libertate perverse utentium non ea per-
ferre quae supra universam naturam longe sunt 
posita, quod percipere qualia sint, non licet. 
Nolle dogmata hue plane recidit, christianam 
religionem nullam esse velle. Porro flectenda 
mens demisse et obnoxie in obsequium Christi, 
usque adeo, ut eius numine imperioque velut 
captiva tenea tur : In captivitatem redif,entes om-
rtem intellectual in obsequium Christi4) Tale p ror -
•sus obsequium est, quod Christus sibi t r ibutum 
vult; et iure vult, Deus est enim, proptereaque 
sicut voluntatis in homine, ita et intelligentiae 
unus habet summum impérium. Serviens autem 
intelligentia Christo domino, nequaquam facit 
homo serviliter, sed maxime convenienter tum 
ratioDi, tum nativae excellentiae suae. Nam 
voluntate in impérium concedit non hominis 
cuiuspiam, sed auctoris sui ac principis omnium 
Dei, cui subiectus est lege naturae : nec astringi 
se humani opinatione magistri pati tur, sed 
aeterna atque immutabili veritate. I ta et mentis 
naturale bonum, et libertatem simul consequitur. 
Veritas enim, quae a Christi magisterio profici-
scitur, in conspicuo ponit, unaquaeque res qualis 
in se sit et quanti: qua imbutus cognitione, si 
perceptae veritati paruerit homo, non se rebus, 
sed sibi res, nec rationem libidini, sed libidinem 
rationi subiiciet: peccatique et errorum pessima 
Servitute depulsa, in libertatem praestantissimam 
vindicabitur : Cognoscetis veritatem, et Veritas Ube-
rabit vos.3) — Apparet igitur, quorum mens im-

3) Io. XVII. 8. 
4) II Cor. X, 5. 

lo. VIII, 32. 

perium Christi récusât, eos pervicaci voluntate 
contra Deum contendere. Elapsi autem e potes-
ta te divina, non propterea solutiores futuri sunt; 
incident in potestatem aliquam humanam: eli-
gent quippe, ut fit, unum aliquem, quem audiant, 
cui obtemperent, quem sequantur magistrum. Ad 
haec, mentem suam, a rerum divinarum commu-
nicatione seclusam, in angustiorem scientiae 
g j r u m compellunt, et ad ea ipsa, quae ratione 
cognoscuntur, venient minus instructi ad profi-
ciendum. Sunt enim in natura rerum non pauca, 
quibus vel percipipiendis, vel explicandis pluri-
mum affert divina doctrina luminis. Nec raro, 
poenas de superbia sumpturus, sinit illos Deus 
non vera cernere, ut in quo peccant, in eo ple-
ctantur. Utraque de caussa permultos saepe videre 
licet magnis ingeniis exquisitaque eruditione 
praeditos, tamen in ipsa exploratione naturae 
tam absurda consectantes, ut nemo deterius 
erraverit. 

Certum igitur sit, intelligentiam in vita 
Christiana auctoritati divinae totam et penitus 
esse tradendam. Quod si in eo quod ratio cedit 
auctoritati, elatior ille animus, qui tantam habet 
in nobis vim, comprimitur et dolet aliquid, inde 
magis emergit, magnam esse in ehristiano opor-
tere non voluntatis dumtaxat, sed etiam mentis 
tolerantiam. Atque id velimus meminisse, qui 
cogitatione sibi fingunt ac plane mallent quan-
dam in Christiana professione et sentiendi 
disciplinam et agendi, cuius essent praecepta 
molliora, quaeque humanae multo indulgentior 
naturae, nullam in nobis tolerantiam requireref* 
aut mediocrem. Non satis vim intelligunt fidei 
institutorumque christianorum : non vident, undi-
que nobis occurrere Crucem, exemplum vitae 
vexillumque perpetuum iis omnibus futurum, 
qui re ac factis, non tantum nomine, sequi Chri-
stum velint. 

Vitam esse, solius est Dei. Ceterae naturae 
omnes participes vitae sunt, vita non sunt. Ex 
omni autem aeternitate ac suapte natura vita 
Christus est, quo modo est Veritas, quia Deus 
de Deo. Ab ipso, ut ab ultimo augustissimoque 
principio, vita omnis in muudum infiuxit per-
petuoque influet: quidquid est, per ipsum est, 
quid quid vivit, per ipsum vivit, quia omnia per 
Verbum facta sunt, et sine ipso factum est nihil 
quod factum est. — Id quidem in vita naturae : 
sed multo meliorem vitam multoque potiorem 
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satis iam tetigimus supra, Christi ipsius benefi-
cio partam, nempe vitam gratiae, cuius beatissi-
mus est exitus vita gloriae, ad quam cogitationes 
atque actiones referendae omnes. In hoc est 
omnis vis doctrinae legumque cbristianarum, ut 
peccatis mortui, iustitiae vivamus,6) id est v i r tu t i 
et sanctitati, in quo morális vita animorum cum 
explorata spe beatitudinis sempiternae consistit. 
Sed vere et proprie et ad salutem apte nulla re 
alia, nisi fide Christiana, alitur iustitia. Iustus 
ex fide vivit.7) Sine fide impossibile est placere 
Deo.8) Itaque sator et parens et altor fidei Iesus 
Christus, ipse est qui vitam in nobis moralem 
conservât ac sustentât : idque potissimum Eccle-
siae ministerio : huic enim, benigno providentis-
simoque consilio, administranda instrumenta tra-
didit, quae hanc, de qua loquimur, vitam gigne-
rent, generatam tuerentur, extinctam renovarent ' 
Vis igitur procreatrix eademque conservatrix 
virtutum salutarium eliditur, si disciplina rnorum 
a fide divina diiungitur: ac sane despoliant ho-
minem dignitate maxima, vitaque deiectum 
supernaturali ad naturalem perniciosissime revol-
vunt, qui mores dirigi ad honestatem uno ratio-
nis magisterio volunt. Non quod praecepta na-
turae dispicere ac servare recta ratione homo 
plura non queat: sed omnia quamvis dispiceret 
et sine ulla offensione in omni vita servaret, 
quod nisi opitulante Redemptoris gratia non 
potest, tamen frustra quisquam, expers fidei, de 
salute sempiterna confideret. Si quis in me non 
manserit, mittetur foras sicut palmes; et arescet, et 
coliigent eum, et in ignera mittent, et ardet.9) Qui 
non crediderit, condemnabitur. 10) Ad ex t r emum 
quanti sit in se ipsa, et quos pariat fructus ista 
divinae fidei contemptrix lionestas, nimis multa 
habemus documenta ante oculos. Quid est quod 
in tanto studio stabiliendae augendaeque pro-
speritatis publicae, laborant tamen ac paene 
aegrotant civitates tarn multis in rebus tamque 
gravibus quotidie magis? Utique civilem soeie-
tatem satis aiunt fretam esse per se ipsam : 
posse sine praesidio insti tutorum christianorum 
commode se habere, atque eo, quo spectat, uno 
laboré suo pervenire. Hinc quae administrantur 
publice, ea more profano administrait malunt : 

6) I Pet. II, 24. 
7) Galat III, 11. 
8) Hebr. XI , 5. 
9) Io. XV. 6. 
10) Marc. XVI, 16. 

ita ut in disciplina civili vitaque publica popu-
lorum vestigia religionis avitae pauciora quoti-
die videas. At non cernunt satis quid agant. 
Nam submoto numine recta et prava sancientis 
Dei, excidere auctori tate principe leges neces^e 
est, iustitiamque collabi, quae duo firmissima 
sunt coniunctionis civilis maximeque necessaria 
vincula. Similique modo, sublata semel spe atque 
expectatione bonorum immortalium, pronum est 
mortalia sitienter appetere : de quibus trahere-
ad se, quanto plus poterit, conabitur quisque 
pro viribus. Hinc aemulari, invidere, odisse; tum 
consilia t e t e r r ima : de gradu deiectam velle om-
nem potestatem, meditari passim dementes rui-
nas. Non pacatae res foris, non securitas domi: 
deformata sceleribus vita communis. 

In tanto cupiditatum certamine, tantoque 
discrimine, aut extrema metuenda pernicies, aut 
idoneum quaerendum mature remedium. Coërcere 
maleflcos, vocare ad mansuetudinem mores popu-
läres atque omni ratione deterrere a delictis 
Providentia legum, rectum idemque necessarium : 
nequaquam tamen in isto omnia. Altius sanatio 
petenda populorum : advocanda vis humana maiory  

quae a t t ingat animos, renovatosque ad conscien-
tiam officii, efficiat meliores: ipsa illa nimirum 
vis, quae multo maioribus fessum malis vindica-
vit semel ab interi tu orbem terrarum. Fac revi-
viscere et valere, amotis impedimentis, christi-
anos in civitate spiri tus; recreabitur civitas. 
Conticescere proclive erit inferiorum ordinum 
cum superioribus contentionem, ac sancta utr in-
que iura consistere verecundia mutua. Si Christum 
audiant, manebunt in officio fortunat i aeque ac 
miseri: alteri iustitiam et caritatem sentient 
sibi esse servandam, si salvi esse volunt, alteri 
temperantiam et modum. Optime constiterit do-
mestica societas custode salutari metu iubentis, 
vetantis Dei: eademque ratione plurimum illa 
in populis valebunt, quae ab ipsa natura prae-
cipiuntur, vereri potestatem legitimam et obtem-
perare legibus ius esse: nihil seditiose facere r 

nec per coitiones moliri quicquam. Ita, ubi 
Christiana lex omnibus praesit et earn nulla res 
impediat, ibi sponte fit ut conservetur ordo di-
vina Providentia constitutus, unde efflorescit cum 
incolumitate prosperitás. Clamat ergo communis 
salus, referre se necesse esse, unde numquam 
digredi oportuerat , ad eum qui via et Veritas e t 
vita est, nec singulos dumtaxat, sed societatem 
humanam universe. In hanc velut in possessio-
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nem suam, restitui Christum dominum oportet, 
efficiendumque ut profectam ab eo vitam hau-
riant atque imbibant omnia membra et partes 
reipublicae, iussa ac veti ta legum, insti tuta po-
pularia, domicilia doctrinae, ius coniugiorum 
<íonvictusque domestici, tecta locupletium, offici-
náé opificum. Nec fugiam quemquam, ex hoc 
pendere magnopere ipsam, quae tam vehementer 
-expetitur, gentium humanitatem, quippe quae 
alitur et augetur non tam iis rebus, quae sunt 
corporis, commoditatibus et copiis, quam iis, 
•quae sunt animi, laudabilibus moribus et cultu 
^ir tutum. 

Alieni a Iesu Christo plerique sunt ignora-
t ione magis, quam voluntate improba: qui enim 
hominem, qui mundum studeant dedita opera 
•cognoscere, quam plurimi numerantur ; qui Filium 
Dei, perpauci. Primum igitur sit, ignorationem 
scientia depellere, ne repudietur aut spernatur 
ignotus. Quotquot ubique sunt, christianos obtes-
tamur, dare velint operam, quoad quisque potest, 
Redemptorem suum ut noscant, qualis est : in 
quem ut quis intuebitur mente sincera iudicioque 
integro, ita perspicue cernet nec eius lege fieri 
quicquam posse salubrius, nec doctrina divinius.* 
In quo mirum quantum allatura adiumenti ' est 
auctoritas atque opera vestra, venerabiles Fratres, 
tum Cleri totius Studium et sedulitas. Insculpere 
populorum in animis germanam notionem ac 
prope imaginem Iesu Christi, eiusque caritatem, 
bénéficia, insti tuta illustrare litteris, sermone, in 
scholis puerilibus, in gymnasiis, in concione, ubi-
<cumque se det occasio, partes officii vestri prae-
-cipuas putatote. De iis, quae appelantur iura 
hominis, satis audiit multi tudo: audiat aliquando 
de iuribus Dei. Idoneum tempus esse, vel ipsa 
indicant excitata iam, ut diximus, multorum recta 
studia, atque ista nominatim in Redemptorem tot 
significationibus tes ta ta pietas, quam quidem 
saeculo insequenti, si Deo placet, in auspicium 
melioris aevi tradituri sumus. Yerum, cum res 
agatur quam non aliunde sperare nisi a gratia 
divina licet, communi studio summisque precibus 
flectere ad misericordiam insistamus omnipoten-
tem Deum, ut interire ne patiatur, quos ipsemet 
profuso sanguine libera vi t : respiciat hanc pro-
pitius aetatem, quae multum quidem deliquit, 
sed multa vicissim ad patiendum aspera in expia-
tionem exantlavit : omniumque gentium generum-
-que homines benigne complexus, meminerit suum 

i l lud: Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham 
ad meipsum.11) 

Auspicem divinorum munerum, benevolen-
tiaeque Nostrae paternae testem vobis, venera-
biles Fratres, Clero populoque vestro Apostolicam 
benedictionem peramanter in Domino imper-
timus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 1 No-
vembris An. MDCCCC. Pontificatus Nostri vicesimo 
tertio. 

LEO PP. XIII. 

Még egyszer 
a Szent-Imre-Egyesiilet zászlószentelési 

ünnepéről. 
(Folytatás.) 

Molnár Gyidar Örül a szivem, midőn Magyar-
ország katholikus ifjúságát egybegyűlve látom. Eddig 
tévelyegtünk csak, vezérünk, biztos utunk nem volt, de 
ma fordulat állott be : van már zászlónk, ragyog előttünk 
a vezércsillag. Azért a messze távolból jött társainkra és 
az egyetemi egyesületek képviselőire ürítem poharamat. 
(Altalános tetszés, lelkes éljenzés. Éljenek a nagyváradiak, 
éljenek a kolozsváriak !) 

Kanócz min. osztálytanácsos. Ugy vagyunk mi 
magyar katholikusok, mint a tékozló fiu. Eddig hivatá-
sunk tévelygés, eddig azt tapasztaltuk, hogy mi katho-
likus kuruczok megadjuk magunkat, alávetjük magunkat, 
de már megnyugtatással látom, hogy a keresztény ifjúság 
jó uton halad. Azért üdvözlöm Önöket bizalommal és 
lelkesedéssel és kivánom, hogy ha már nem lesz senkiben 
bizalmuk, úgy bizzanak az élőhitben s ne feledkezzenek 
meg, hogy jó hazafiak és hü katholikusok legyenek. 
(Viharos taps, Ugy lesz !) 

Dr Pacséry : Hogy, mint az ifjú kuruczok egy leg-
vénebb tagja, én is fölszólaljak, kezdem, mint régi pro-
fesszor: magyarázattal kezdem. A tószt aunyit jelent, 
mint piritós. Fiatal tagtársunk emiitette, hogy távolból is 
jöttek. Tegnap avattam Gács váránál Nógrádmegyében 
három if jút tanitóvá s ezen erőt a fontos magyarosításra 
a Szent Imre-Egyletben szereztem. Nem szégyenlem, bogy 
a Szent-Imre-Egylet tagja vagyok (Hosszan tartó éljenzés.) 

Dr Major Ferencz orsz. képviselő: Azon szerencsés 
időre, melyben szerencsés voltam bizonyos helyet elfog-
lalni — mert két egylet elnöke voltam — gondolok 
vissza a mai nap. A mai nap eseménye nagyobb hullá-
mokban fog mozogni, mint az ember azt gondolná, nagy 
fontosságú a mai nap. T. fiatal barátaim, nagy hivatás 
vár az ifjú nemzedékre, mert ha visszagondolunk, hogy 
a keresztnek kelle ezen oszágot fentartani — s ezt 900 
évig mégis tette — és a hazafiság a hitvilágával együtt 
küzdött és csak igy tudott ellenállni azon nagy hatalom-
nak, mely elseperhette volna nemcsak a hazát, de a nyu-

») Io. XII, 32. 
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gat czivilizáczióját is, be kell ismernünk, hogy nem kisebb 
feladat vár Önökre, a mai fiatalságra, mert azt a keresz-
tény czivilizácziót, melyet a nyugatnak őseink megvédtek, 
magunk számára kell most megvédeni, hogy magunk el 
ne veszítsük. Ez a nagy misszió vár a magyar kath. 
ifjúságra, s ennek betöltése biztosítja hazánk uj ezredévét, 
mely újból akkor lesz nagy, ha hazafiság és keresztény-
ség együtt, kuruezkodó harczban küzd a dicsőségért, mely 
oly bőven jutott ki a történelem lapjain hazánknak. Azért 
kívánom, hogy nemes czéljuk sikerüljön. (Általános lelkes 
éljenzés.) 

A kolozsvári Szent József nevelő intézet részéről 
N. N. Mélyen üdvözlöm Tisztelt Társaimat, s lelkesedés-
sel sorakozunk, a kolozsvári szent József nevelő intézet 
egyetemi polgártársai, a ma kibontott zászló alá. Isten 
engedje, hogy e zászló alatt csoportosuljon Magyarország-
nak hazájáért, egyházáért lelkesedni tudó ifjúsága. Kívá-
nom, hogy az isteni Gondviselés a szent Imre egyesület 
tisztikarát sokáig éltesse. (Általános és lelkes éljenzés.) 

Császár Mihály: Ünnepélyünk kiváló díszére szol-
gál a nagys. egyetemi tanári kar tisztelt tagjainak meg-
jelenése. Isten éltesse a tudomány és műegyetem nagy-
ságos rektorait. 

Dr Glattfelder: Isten éltesse dr Wlassich Gyula 
kultuszminister ő excellenciáját, ki szíves volt magát 
képviseltetni. Es a ki minden kulturális törekvésnek és 
haladásnak leghathatósabb pártfogója, legönzetlenebb 
képviselője. Az ő egészsére ürítem poharamat, kivánva, 
hogy katholikus czéljaink pártolására az Isten sokáig 
éltesse. 

Supka: Üdvözlöm kedves pályatársainkat, bajtársa-
inkat baráti szívvé), s poharamat ürítem az egyetemi kör 
lelkes elnökére, apsai Mihályi Péterre. (Lelkes éljenzés). 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 24. A sacré-coeurök százévi jubi-

leuma. — 
Most szerdán, f. hó 21-én, Jézus szentséges Szive 

szerzetének budapest i rendházában nagy ünnepségek 
folytak le. Ezen a napon volt évfordulója annak, hogy 
Is ten tisztelendő szolgálója (venerabilis serva Dei) Barat 
Zsófia Magdolna magá t negyedmagával Pár i sban Jézus 
szentséges Szivének szolgálatára felajánlot ta . Ozélul 
Jézus szentséges Szive t iszteletének emelését tűzték ki, 
önmaguk gondos megszentelése, másoknak megnyerése, 
kiválóképpen pedig a leánygyermekek nevelése által. 
A zsenge szerzetes rend sok megpróbál ta tás u tán 
1825-ben X I I . Leo pápától megnyer te szabályainak 
dicséretét, 1826-ban pedig jogerős megerősítését . A 
megerősítést 1833-ban X V I . Gergely pápa ismételte. 
A rendalapító és 1802. decz. 21-ike óta rendfőnöknő 
(szül. 1779. decz. 13-án Jo ignyban , Burgundban , megh. 
1865. máj . 24. Párisban 1879. jul . 5-ike óta „venerabilis 
serva Dei") Is tenbe vete t t rendkívüli bizalma és ter-
mészetfelet t i okossága által a rend meggyökeresí tésé-
ben és el terjesztésében csodákat művelt . 1839-ben már 
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40 rendház felett uralkodott , 1864-ben már 86 volt a 
rendházak száma 3500 taggal . A rendalapitónő halála 
óta a rendházak és rendtagok száma körülbelül meg-
kétszereződött , 1880-ban 105 rendházban 4700 rend tag 
működöt t Jézus szentséges Szivének tiszteletére. Azóta 
20 év folyt le szakadatlan erősödésben. 

E n n e k a nagyérdemű és lángszellemű női szerze-
tes rendnek százéves alapítási emlékünnepét ta r to t ták 
meg a budapest-városl iget i templomban és kolostorban. 
Reggel Schlauch Lőrincz bibornok ur pontifikált , dél-
u tán 4 órakor dr Prohászka Ottokár ünnepi szentbeszé-
det mondot t és Mailáth G. gróf püspök ur ta r to t ta a ve-
csernyét. 

I s ten áldása marad jon a kiváló szerzetes r e n d e n ! 

Budapest, nov. 20. Hidasy püspök emlékezete a 
főrendiházban. — 

A főrendiház f. hó 17-én ta r to t t ülésében Ernust 
Kelemen alelnök elnökölt . Főpász torának a következő 
szép nekrológgal hódolt : 

„Október 11-én méltóságos főtisztelendő Hidasy 
Korné l szombathelyi püspök fejezte be tevékenységében 
dus életét. Komáromban születet t 1828-ban, már i f j ú 
korában szerénysége, szelídsége, vallásossága a papi 
pályára jelölte. 

Egyház i nevelése u tán a fent i tu la jdonságokhoz 
járuló szakképzettség, szigorú kötelességérzet és ko-
molyság hivatot tá te t ték az oly fontos tanár i pályára. 
Fel ismerve k i tűnő egyéniségét, a nagyszombat i gymna-
sium igazgatását bízták reá, mely nehéz állást hosszú 
évek során át k i tűnően töl töt te be. Trefor t Ágost val-
lás- és közoktatásügyi minister erről meggyőződve, őt 
bizalmával tisztelte meg és 1875-ben min t osztályfő-
nököt alkalmazta, mely magas állá«ából őt ő császári 
és apostoli kir. felsége szombathelyi püspökké 1882-ben 
legkegyelmesebben kinevezte. Lelkének egész hevével 
karol ta ő fel magasztos hivatását és mint vallásának 
buzgó apostola, h i rdet te ékes szóval híveinek vallásos 
tanait . 

De fájdalom, rövid néhány évi buzgólkodása kö-
zepet te érte őt a legnagyobb megprábál ta tások egyike, 
a mit Is ten kifürkészhetet len bölcsessége reá mérhetet t , 
midőn súlyos betegség folytán képtelen lett tovább is 
híveinek élő szóval oktató apostola lenni. Visszavonulva, 
lehetőleg elzárkózva és jó tékonyságot gyakorolva a 
legszigorúbb egyházi fegyelem alá vete t t élete által 
igyekezett ugy papjainak, min t híveinek buzdító és 
kimagasló vallási például szolgálni. Végre 18 éves 
áldásos püspöki működés után, mint egyházának példás 
főpapja, papja inak, híveinek, szegényeinek szeretett és 
áldott a ty ja , mint a mélt. főrendiház köztiszteletü tag ja , 
mint igaz ember szenderült jobblétre ." (Tetszés.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKEN YSÉG. 
I. A katholikus körök országos szövetségének 

nagygyűlése. 

A gyűlés 20-án sz. misével kezdődött 9 órakor az 
egyet, templomban, melyet dr Glattfelder Gyula szemi-
náriumi tanulmányi felügyelő mondot t . Mise után a 
Kathol ikus K ö r dísztermében gyűl tek egybe a részt-
vevők. Ott vol tak : Gróf Csáky Károly váczi és gróf 

I 
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Mailáth Gusztáv erdélyi püspök urak, továbbá gróf 
Zichy Nándor, gróf Zichy Aladár, dr Giesswein Sán-
dor győri kanonok, Csávolszky József váczi kanonok, 
Boromisza Tibor kalocsai kanonok, Csillag Gyula egye-
temi tanár, Molnár János, Major Ferencz, Jur iss Mihály 
orsz. képviselők stb. 

Az ülést gróf Zichy János elnök nyi to t ta meg 
nagy beszéddel, melynek bevezetésében a megje lent 
püspököket üdvözölte. Azután kezdett csak bele tár-
gyába. A katholikus egyesületek szövetségének nagy-
gyűlése alkalmat ad arra, hogy a kathol ikus társada-
lom összetartását jelezze és együt tes működésre vonat-
kozó akaratát kifejezze. Régente az országszerte elszórt 
kisebb katholikus körök egy-egy vizcsepphez hasonlí-
tot tak, melyek könnyen elpárologtak. Ma a katholikus 
mozgalom hatalmas folyamhoz hasonlít , amely nagy 
vidéket termékenyi t meg és számtalan jó tékony erő 
forrása. A szövetségnek két főczélja v a n ; az egyik 
a benne levő erkölcsi erő által minél több katholikus 
kört létesíteni ; a másik : az egyesült katholikus társa-
dalmi tényezőket állandóan irányítani . Akadályoznak 
ebben : maguknak a katholikus hi tfeleknek közönyös-
sége és az ellenkező elveket valló társadalmi tényezők. 
Fö l kell ébreszteni a szunnyadó erőket, hogy aztán 
elsöpörhessük a felmerülő akadályokat . A szövetség 
nem politizál, de a közéletbe be akar ja vinni a katho-
liczizmust, hogy megnemesitse az erkölcsöket. A társa-
dalom és poli t ikában egyaránt kezd hódi tani a feleke-
zetnélküliség szelleme. Ez ellen fo ly ta t a szövetség 
hadjáratot , kivivén meggyőződését az élet minden 
tevékenységébe. E czél elérésére ha j landók vagyunk 
minden áldozatra. 

A külföldön, pl. Franczia- és Olaszországban, a 
legszabadelvübb ál lamokban a legvirágzóbb a katho-
likus élet, és minél erősebben dul az állam életében 
egy atheizmus, annál szívósabb a kathol ikusok össze-
tartása és ellenállása. Magyarországban, daczára az 
undorí tó materializmusnak, mely nem tu la jdoní to t t 
ér téket a keresztény erkölcsnek és a katholikus világ-
nézletnek, ta lán azért, mert ezek az ér tékek a pénz-
piaczon nem eszkomptálhatók, daczára azon czinizmus-
nak, mely értéktelennek t a r t j a a vallást, tán azért, 
mer t azt, szerinte, anyagilag kamatozólag elhelyezni 
nem lehet, daczára azon alantálló kalmárszellemnek, 
mely nem ismer ideált, t án mert annak értékét arany-
nyal mérni nem tudja , — a kathol ikus társadalmi élet 
fel támadásának napja mégis már egészen közel van. 
Előjelé t látom ennek naponta az állami és társadalmi 
téren, látom ma is, midőn önöket i t t üdvözölve — 
fejezte be beszédét a szónok — ú j ra fölemelem zász-
lónkat és tisztelettel meghaj tom azon összesereglett 
katholikus társadalmi egyesületek képviselői előtt, kik 
ez újjászületés bátor előharczosai. Arra kérem önöket, 
hogy ne tekintsék vidéki egyleteinket társadalmi ba-
jaink lokális orvosszeréül, hanem gondol ják meg, hogy 
egyleteik mind megannyi cseppek az országos katho-
likus társadalmi akczió nagy folyamában. Legyen a 
jelszó : minél több katholikus egylet és minél szoro-
sabb összetartás ! Ez t kivánom és ezt óhaj tom én 

szivem egész lelkesedésével, midőn mai nagygyűlésün-
ket ezennel megnyi to t tnak nyilvánítom ! , 

Lelkes, hosszantar tó éljenzés követ te a elnök 
szavait, 

Ezután azt indí tványozta az elnök, hogy távirat i 
üdvözletet küldjenek a pápához, a királyhoz és a her-
czegprimáshoz. 

E r r e dr Gyürly Ödön felolvasta a gyűléshez érke-
zett üdvözlő-táviratokat és leveleket, melyek a herczeg-
prímástól, a püspöki kartól, a katholikus klérustól és 
egyesületektől érkeztek. 

Csávolszky József kéri a közgyűlést , hogy fejezze 
ki elismeréset és köszönetét az elnökségnek és a t i t -
kárnak. A közgyűlés az indí tványt éljenzéssel fogadta. 

Ezu tán dr Gyürly Ödön, központi t i tkár, ter jesz-
te t te elő az igazgató-tanács jelentését , melyből a követ-
kezőket emeljük ki : 

Az idei nyár i nagygyűlés határozatait , beszédeit 
és lefolyását vaskos kötetbe foglalta az igazgató-tanács. 
Hozzáfogot t az igazgató-tanács ahhoz a nagy feladat-
hoz, melylyel a nagygyűlés bizta meg : a keresztény 
szocziális tevékenység megindításához. A legközelebbi 
időben meg fognak alakulni Budapes ten a keresztény 
munkás-egyesületek. A tanács kebelében szerveztek 
egy szocziális bizottságot , mely legközelebb az első 
keresztény szocziális kurzus t rendezi, ezután egy Chari-
tas szakosztályt, mely a keresztényi szeretet elveinek 
felkarolásával fog sietni a szocziális ba jok orvoslására. 
A je lentés végül megemlékezik a székesfejérvári és 
szombathelyi püspökök haláláról, akik mind a ket ten 
nagy jó tevői voltak a kathol ikus egyesületnek. 

Következet t Andor György primási szertartó elő-
adása, melyet külön fogunk közölni. A lelkes éljenzés 
elhangzása után Pa lo tay László nagyváradi kanonok 
ajánl ja , hogy ez a szép beszéd kinyomassék és igy 
a meg nem je len tek is gyönyörködhessenek benne. 

Gróf Mailáth püspök ajánlja , hogy a nagygyűlé-
seket a jövőben olyan időben tartsák, amikor a fővá-
rosi hi toktatók hivatalos teendőik által nem lesznek 
akadályozva a megjelenésben. 

Utána a nagy tap o lcsán j i katholikus kör elnöke 
szólalt fel és ajánlot ta , hogy a tó t anyanyelvű keresz-
tény hitfelek számára ad ják ki tó t nyelven is a Szé'nt-
Is tván-Társula t kiadványait . 

Az elnök bejelentet te , hogy dr Zlinszky János 
akadályozva van a megjelenésben és helyet te Streicher 
József németbolyi plébános tar t előadást. „A katholikus 
i f júság i egyletekről". Az előadó a falusi serdül tebb 
i f júság elhanyagolt nevelésére utalva és a reá várakozó 
erkölcsi veszélyeket igazolva sürgette, hogy a falusi 
i f j ak művelésére és védelmére alakítsanak mindenüt t 
legényegyleteket . 

Gróf Zichy J ános elnök kijelentette, hogy az 
igazgatótanács fog e feladattal foglalkozni. 

A délelőtti ülésnek nem volt más tárgya és ezzel 
véget ért. Ülés u tán díszebéd volt a kör ét termében. 

II . A Keresztény Szövetkezetek országos közgyűlése. 
A katholikus nagygyűlések másodikául „A Keresz-

tény Szövetkezetek Országos Központ ja mint Szövet-
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kezet" t a r to t t nov. 21-én közgyűlés t a Ka tho l ikus K ö r 
disztermében. A gyűlés t megelőzőleg 9 órakor sz. mise 
volt az egye temi t emplomban , a h o n n a n a résztvevők 
átvonultak a kör helyiségeibe. A püspök i karbó l meg-
j e l en t ek : gróf Mailáth Gusztáv erdélyi püspök, Hettyey 
Sámuel pécsi püspök urak . 

A megnyi tó beszédet gróf Zichy A l i d á r elnök 
mondot ta . Bevezető szavaival üdvözölve a kongresszust , 
vázolta annak feladatát . A kis emberek ügyéről , 
anyagi he lyzetük javi tásáról tesz szót. E törekvés czélja 
csupán első tek in te t re látszik kizárólag anyaginak, 
eszközei csak látszólag kereskedelmiek. Mert a szövet-
kezéshez nemcsak az önfentar tás küzdelme és az erők 
egyesí tésének az előnye ad ják meg a kiinduló pon to -
kat, hanem áldozatkészség is. Önmegtagadás kell a 
keresztény szövetkezetnél az erősebb részről, hogy 
is tenadta ere jé t a gyengébbek vezetésére fordí thassa. 
A létér t való küzde lemben megnyi lvánuló önfentar tás i 
ösztönt csak egy dolog képes korlátozni, fékezni : a 
fe lebarát i szeretet törvénye. E z az is teni tö rvény sza-
bályozhat ja egyedül a gazdagabbnak a szegényhez való 
v iszonyát és kötelességei t . Akik i t t egybegyül t -k ma, 
már hoztak á ldozatokat : tudásuka t , képességüket , ide-
jüket , ügyszere te tüket , melyek nélkül a szövetkezés 
lé tre nem jöhe t e t t volna. Nem önös érzelem, nem is 
az önfentar tás i vágy, hanem a kötelességérzet hozza 
össze a résztvevőket , melynek a lapja a felebarát i szere-
te t és melynek édes tes tvére a hazaszeretet. E s mer t 
szóló azt lát ja , h o g y több önzetlenség min t nyerész-
kedési vágy, t öbb szeretet mint önzés kell a szövet-
kezéshez, nem képzelhet más helyesen működő szövet-
kezetet , min t amely keresz tény alapon áll. N ag y 
tévedés, tudat lanság az az állitás, hogy felekezeti a lapon 
van a szövetkezet . Keresz tény je lszavunk a keresz tény 
szeretetet és áldozatkészséget jelenti , mely né lkül szö-
vetkezet m e g nem állhat . Ezzel is azt akar ják a katho-
l ikusok bizonyítani , hogy csakis keresztény alapra fek-
te te t t társadalom képes egészséges ál lamot alkotni. H a 
sikerül az or.-zágot keresz tény szövetkezetekkel tele-
hálózni, növekszik egyrészt az anyagi jólét ós tűn ik a 
nép kereskedelmi kiskorúsága, másrészt emelkedik a 
közművelődés. A nép függe t l enebb és szabadabb lesz. 
Yégül j avu ln i fognak az erkölcsök is. E s az idegen 
a jkú magyar polgár is sokkal kevésbbé lesz kitéve a 
nemzetiségi izgatók czéljainak, ha r endeze t t viszonyok 
közt könnyen eleget t ehe t polgár i kötelességének. 

„Mily nagy fe lada t — fe jez te be szavait a szónok 
— mily messze menő r e m é n y e k ! Kis eszközökkel, de 
S Z Í V Ó S ki tar tással , t án tor í tha ta t lanu l kell do lgoznunk : 
ez hazafias, de ez keresztény köte lességünk. Köteles-
sége mindannak , k iben fe lébredt egy perezíg is ezen 
hivatás érzete. Tekin tsünk a külföldre, annak sikerei 
b iz tos í t ják a mi s ikereinket . Tegye mindegy ikünk a 
maga hatásában a maga hivatásos kötelességei t és én 
nem kételkedem, hogy a keresz tény szövetkezetek fel 
fognak virulni és ú t törő i lesznek az ú j r a éledő keresz-
tény magyar erénynek." 

Viharos, sokáig tar tó t aps követ te az e lnökbeszó-
dét . Utána dr Gyürky Ödön t i tkár je lente t te , hogy 

Vaszary Kolos herczegpr imás , Császka György kalocsai 
érsek, Zulka, Desseívffy, Bende és Firczák püspökök, 
valamin t gróf Zichy J á n o s üdvöz le tüke t küldik a kon-
gresszusnak. 

E z u t á n Kirschanek Ödön p lébános t a r to t t e lőadást 
A keresztényszövetkezeti ügyről Az előadó a gazdasági 
l iberál izmussal , a szabad versenynye l foglalkozott , 
amely szer inte a gyakor l a tban csődöt mondot t . A n a g y 
erők e lnyomták a k ics inyeket és a nemzet tes tén cse-
nevész, kóros szervek mel le t t t ú l t enge t t szervek van-
nak . A ba j kor rek t ivuma a kis erők szervezése, hogy 
azok a gazdasági t é ren s ikeresen el lenállhassanak a 
felszívás veszedelmének. E b b e n re j l ik a szövetkezés 
jogosu l t sága és szükségessége. A szövetkezet i eszmét 
sokfelől t ámad ják . P e d i g az igazság az, hogy a szövet-
keze tek sem m e g nem zavar ják a gazdasági harmóniá t , 
sem osz tá ly-érdekeket nem szolgálnak. A szövetkezés 
keresz tény erkölcsi a lap ja kizár i lyet . Mert a szövet-
kezés az egyén és összesség boldogulására egyarán t 
törekszik és ez ke resz tény elv. E z alapon a j án l j a a 
nagygyűlés figyelmébe a hitelszövetkezetek, a fegyasztási-
és takarékraktárak ügyé t . 

A tetszéssel f ogado t t e lőadást Major Fe rencz orsz. 
képviselő egészí te t te ki, részletes fe j tegésekkel . 

E z u t á n Szentiványi Ká ro ly p lébános t a r to t t elő-
adást „/í vidéki szövetkezetek és a központa czimen. Sür-
get i a szorosabb kapcso la to t a közpon t és a v idéki 
fiókok, m e g az önálló szövetkezetek közt, va lamint 
minél több szövetkezet alakítását . E lőadó i j avas la ta 
igy hangzik : 

1. Szükségünk van arra, hogy mindnyá j an apos-
toli munká t végezzünk jó l és gyorsan , hogy a hol csak 
lehet , keresz tény szövetkezet a lakul jon. 

2. Ezen szövetkezetek ugy czimben, min t szel-
lemben és minden i r ányában keresz tény legyen. 

3. Mindanny ian keze t fogunk és min t egy test , 
közös fe jünkre , sz ivünkbe teszszük a Keresz tény Szö-
vetkezetek Országos K ö z p o n t j á t . 

4. Mi szövetkezetek a m a g u n k részvényeivel tőké t 
g y ű j t ü n k és ha t á skörünkben e lköve tünk mindent , hogy 
magánrészvényesek vagy jó l t evők fe l i smer jék szent, 
óriási fon tosságú czélunkat és seg í t ségünkre siessenek. 

5. Mindent , amit csak lehet, a mi keresz tény köz-
pon tunkná l rende lünk és a reánk bízot t szövetkezetek 
becsületes és ügyes vezetésével a központnak hatal-
mas fo rga lma t és ezáltal biztos életet adunk és oly 
erőt kölcsönözünk, mely kiá l l ja a támadások viharai t . 

Major Fe rencz jelent i , h o g y a központ azzal az 
eszmével foglalkozik, m i k é p p lehetne az a lapí tványi 
pénzeke t a h i te lszövetkezetek segélyezésére fordí tani . 

Gróf Zichy Nándor azon a vé leményben van, hogy 
ne forgácso l juk szét az erőket, hanem alakí tsuk meg 
első sorban a fogyasztás i szövetkezeteket . 

T ö b b e k hozzászólásai u t án gróf Zichy Aladár el-
nök figyelmezteti a v idéki szövetkezeteket , hogy ide-
j ében tegyék megrendelése ike t a központban . 

Dé lu tán 3 órakor vo!t a „Keresztény Szövetkezetek 
Országos Központja mint Szövetkezet" alakuló közgyűlése 
a budapes t i Ka tho l ikus K ö r disztermében. 
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Zichy Aladár gróf elfoglalván az elr.öki széket, 
megnyi t ja az alakuló közgyűlést. A jegyzőkönyv veze-
tésére felkéri Not ter Antal dr-t, annak hitelesítésére 
pedig Griesswein Sándort és Major Ferenczet . 

Gyürky Ödön felolvassa azok neveit, kik eddig 
üzletrészeket jegyeztek, k i tünte tvén az üzletrészek szá-
mát is. Nagy éljenzéssel fogadják az egri káptalan jegy-
zését, mely 100 üzletrészt irt alá. Eszerint a jegyzet t 
üzletrészek száma 500. 

Elnök konstatálja, hogy a mai alakuló közgyűlésre 
15 aláiró je lent meg, kik együt t több mint 125 üzlet-
részt, azaz több mint a j egyze t t üzletrészek negyed-
részét képviselik. 

Következik az alapszabályok tárgyalása. Not ter 
Antal dr olvassa az általa készitett alapszabályterveze-
tet, mely néhány szónyi módositással egyhangúlag 
elfogadtatik. 

' f r E l n ö k inditványára az alakuló közgyűlés kimondja, 
hogy a „Keresztény Szövetkezetek Országos Közpon t j a 
mint Szövetkezet" átveszi az eddig is működöt t keresz-
tény szövetkezeti központ folyó évi deczember 31-én 
létező aktiváit és passziváit. 

Következik az igazgatóság és a felűgyelő-bizott-
ság megalakítása. Az aláirási tervezetben fen tar to t t 
jogukná l fogva az alapítók maguk nevezik ki az első 
igazgatóságot három év tartamára. Igazgatósági tagok 
l e t t ek : Zichy Aladár gróf, i f j . Zichy János gróf, Griess-
wein Sándor dr, Major Ferencz dr, Nagy Sándor dr, 
Gyűrky Ödön dr, Mailáth Géza gróf, Mailáth György 
gróf, Szentiványi Károly, Zlinszky János dr, Boromisza 
Tibor , Rakovszky Is tván. 

A felügyelő-bizottság tagja iul megválaszt tak : Not-
ter Antal dr, Kirschanek Ödön, Benyács István, Posi ts 
Mihály és Szebeny Antal dr rendes tagok s Fürész 
József és Soltész Ede pót tagok. 

Ezzel az alakuló közgyűlés véget ért. 

V E G Y E S E K . 
f Amberger Gyula kapis t ránus kiérd. tar t . rend-

főnök haláláról a csanádi püspök következő meleg-
hangú nyi la tkozatban emlékezik meg : „Ép most ve-
szem a lesúj tó hírt, hogy Amberger Gyula szent ferencz-
rendi szerzetes atya, a csanádi püspöki szentszék 
ülnöke, mária-radnai plebánoshelynök, életének 55., ál-
dozópapságának 33. évében f. hó 17-én Budapes ten 
elhunyt. A csanádi egyházmegyének alig van papja , 
ki e lánglelkű szerzetest személyesen, vagy legalább 
buzgalmáról ne ismerte volna ; az egyházmegye hívei-
nek pedig sok-sok ezrei részesültek a mária-radnai 
kegyhelyen taní tásában, vigasztalásaiban. É r the tő tehát 
a fájdalom, melyet a veszteség fölöt t érzek! Imádkoz-
zunk a megboldogult lelkeért, hogy a ki annyit buzo-
gott a radnai sz. Szűz dicséreteért, ki oly sokat fára-
dozott sz. Gellért nyá ja körü l : a bold. Szűz és sz. 
Gellért hervadhata t lan dicsőségében legyen osztály-
része." 

— Jótékony úrnő. Sabran-Pontéves Eleazár her-
czeg özvegye, szül. Kálnoky Adél grófnő, a ki Vár-
palotán és Csicsón zárda-iskolákat létesített , a je len 
jubiláris évben 60,000 korona költségen Nagymegyeren 
a Csallóközben templomot épí t te te t t s ugyanot t szin-
tén zárda-iskolát épít tet leánygyermekek számára. 

— Ez is ok az üldözésre. A franczia vallásügyi 
minister elhatározta, hogy az annecyi püspököt az 
államtanács elé idézteti és felelősségre vona t j a azért, 
mer t elrendelte, hogy papja i templomba olyan zászlót, 
mely megáldva nincs, be ne bocsássanak. A, szabad-
kőműves franczia kormánytól minden kitelik. É p p most 
i rat ta össze a szerzetes-rendek vagyonát ; bizonyára 
nem azért, hogy megoltalmazza és szaporítsa. 

— Konferenczia beszédek a keresztény Charitas 
köréből indultak meg Budapes ten az Oltár-Egyesület 
áldott lelkü elnöknőjének, Pallavicini Edéné grófnőnek 
buzgólkodása folytán. Az első konferenczia a Sz. I. T. 
dísztermében csütörtökön volt d. u. nagyon szép siker-
rel. A siker biztosításában főrésze van dr Prohászka 
Ottokár varázsos szónoklatának. 

— A Chinai háború az abban résztvevő európai, 
kivált német katonaság nagy eldurvulását, mondhatn i 
elembertelenedését vonta maga u tán Az u. n. „hun 
levelek", melyek Németországba a katonáktól övéikhez 
érkeznek, szomorú bizonyítékai a romlásnak. De nem-
csoda, mer t Vilmos császár maga adta ki a jelszót — 
az embertelenségre. Es a német vandalizmust rákente 
a hunokra. „Regis ad exemplum totus componitur 
orbis." 

— Nagylelkű adomány. Kegyelmes főpásztorunk 
ő eminencziája a komárom-szent-péter i u j orgona 
költségeinek födözésére nyolczszáz koronát volt kegyes 
adományozni. A bíboros főpap e nagylelkű adományáért 
ugy saját, valamint hivei nevében ez uton is leghálá-
sabb köszönetet mond Szecsányi Gyula, komárom-szent-
péter i plébános. 

— Az Utolsó Zichy. Súlyos csapás érte Zichy 
Mihályt, a nagy fes tő t ; fia, a 40 éves Miklós e hó 
15-én meghal t Pomázon. Zichy Miklós már hosszabb 
idő óta betegeskedet t , hol t testét átszállították Zalára, 
és ott helyezték örök nyugalomra a családi sírbolt-
ban. Az ősrégi zaj ki és zichi Zichy nemzedéknek most 
már csak egy férf i tagja maradt : az ősz művész. Zichy 
Mihály, a ki maga is beteges s a ki je lenleg Livádiá-
ban a szintén be teg czárnál tartózkodik. 

— A király Hidasy püspökről. Dr István Vilmos, 
félsz, püspök, káptalani helynök ur ő méltósága f. hó 
19-én kihallgatáson je lentkezet t ő felségénél, hogy 
a maga és az egész egyházmegye nevében meg-
köszönje a felség meleghangú táviratát , melylyel a bold, 
püspök ur e lhunyta alkalmából kondoleált . A király 
a legszivélyesebben fogadra ő méltóságát, kivel fel-
tűnően hosszú ideig beszélgetett az elhunyt püspökről 
s részletes felvilágosítást kér t betegségének lefolyásáról, 
utolsó óráiról s tb. Végül ő felsége e szavakkal bocsá-
to t ta el a püspök u r a t : — Igen köszönöm, hogy el jöt t 
s értesí tet t engem az Is tenben boldogult püspök utolsó 
napjairól , mert nagyon érdeklődtem iránta (Sz. UJ 

A szerkesztő telefonja. 
B. Gy. Gratulálunk az esperességhez. — D. A reflexiók leg-

közelebb meg fognak jelenni. Köszönöm a megemlékezést. — L. 
Ha hiszi, ha nem, megtörtént : Reziben a falu két bakterje minap 
az éj homályában rettenetesen meggyötört egy elvesztett — muff'ot. 
Agyonszurkálták, „agyonverték." Ez azután igazán nagyobb „qui 
pro quo" volt az — izéjénél. Félreértés és félreismerés nem egyszer 
fordul elő mindenki életében. — Sz. Igaza van : „Les dieux s'en 
v o n t u Már harmadszor hallom. 

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

Budapest, 1900. 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 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, november 28. 43. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

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. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A természetfölötti a katholikus egyházban. — Még egyszer a Szent-Imre-Egyesület zászló-
szentelési ünnepéről — Andor György dr beszéde a kath. körök nagygyűlésén. — Egyházi Tudósítások. R ó m a : A benedictinusok 
nemzetközi collegiumáról. T o u l o u s . e : Évnyitó ünnep az Institut catholiqueon (tudományegyetemen). — Irodalom. A franczia 

kath. könyvpiacz legújabb termékei. — Vegyesek. 

A természetfölötti a katholikus egyházban. 
— Denifle konf. beszéde. Ford.: Valnicsek Béla. — 

(Folytatás.) 

Az egyháznak első sorban nem a földiekkel 
kell törődnie, hanem az örökkévalókkal s ha az 
előbbiekkel is foglalkozik, csak annyiban teszi ezt, 
amennyiben az örökkévalókra vonatkoznak. Azért 
az állam-forma is, melyben az emberek élnek, 
előtte tökéletesen közömbös, akár egyeduralmi, 
akár köztársasági stb. az. Sohasem fog eszébe 
jutni, hogy az államoknak politikai belügyeivel 
és törvényeivel foglalkozzék, amennyiben azok 
az alattvalók örök lelki-üdvösségével ellenkezés-
ben nincsenek, s ép oly kevéssé fogja megtiltani, 
hogy a természetrendi tudományok, mindegyik a 
maga szakmájában, saját elveiket ós rendes 
menetüket kövessék s nem is lép fel ellenük, 
amig csak az isteni tannal ellenkezésbe nem 
jutnak. Ellenkezőleg, ahelyett, hogy a köteléke-
ket, melyek eddig az alat tvalókat a felsőbbség-
hez csatolták, meglazitaná, még erősebbé teszi 
azokat, s a fejedelmek földi tekintélyét meg-
szilárditja. Mit használ az államnak a legnagyobb 
katonai hatalom is, ha egyébként nincs igazi 
tekintélye az alattvalók szemében ? Egyedül az 
egyház az, mely a fejedelmeknek engedelmessé-
get és tiszteletet, az egység, rend és hatalom 
e két erős támaszát biztosítja. Ki valósitja és 

erősiti meg mindenekelőtt a fejedelmek és kirá-
lyok tekintélyét s általuk az államét is, ki 
szerez nekik engedelmességet és szeretetet, ha 
nem a katholikus egyház, melynek, szemében 
a törvény Isten akarata és az uralkodó az ő 
helyettese, s e tanokat mindig és mindenütt 
eszébe ju t t a t j a alattvalóinak? Alapitása óta nem 
szűnik meg ezeket folyton-folyvást emlékeze-
tünkbe hozni az apostol szavaival: „Minden lélek 
engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak; mert 
nincs hatalmasság, hanem csak Istentől. A melyek 
pedig vannak, az Istentől rendeltettek*) M. Aure-
lius Claudius volt a pogány császárságban az első, 
aki tizennyolcz császár után nem erőszakosan 
halt meg. S ha nálunk nincsenek ily rettenetes 
állapotok, nem teljesen és tisztán csak a katho-
likus egyház érdeme ez? Az ember — gondolták 
a pogányok — kevés és nyomorult ahhoz, hogy 
mint ilyent az emberek tiszteljék. Az egyház nem 
mond ellene e tételnek, de az ő szemében a feje-
delem többé már nem csak ember, ő Isten helyet-
tesét lát ja benne: „mint Krisztus szolgái jó 
akarattal szolgálván, mint az Urnák, és nem mint 
embereknek2) és Jézus Krisztus küldöttjét. Azért 
soha Liem is éltek soká a fejedelmek ós nem 
örülhettek alattvalóik szeretetének, csupán az 
egyház alapitása és befolyása óta. És tényleg 

Róm. 13, 1. 
2) Efez. 6, 6. 7. 
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látjuk, hogy amily mértékben a katholikus egy-
ház az államokban meggyökerezik, ép ugy erősö-
dik a világi hatalom ; és viszont, ha a fejedelem 
tekintélyét nem ezen hatalom támogatja, t. i. az 
egyház, akkor a fejedelem bukása felé közeledik; 
mert nem áll egyéb eszköz rendelkezésére, hogy 
magának s a törvénynek becsülést szerezzen, 
mint a hatalom, az erő; ez pedig nem szül sze-
retetet és tiszteletet, hanem félelmet. Amig az 
alattvalók félelemből a hatalomnak, az erőnek 
meghódolnak, még megjár ja ; ha a nép félelme 
egyszer elenyészik, ha erővel erő kerül szembe, 
mi lesz akkor? Mint valami rohanó hegyi-
patak felszabadul bilincseiből s útjában mindent 
tönkre tesz és csak a pusztitás nyomait és könye-
ket és vért hagy maga után. Mi lett volna a 
Krisztus utáni ötödik századból, ha az egyházi 
tekintély nem siet a gyönge világi hatalom 
segitségére? Egyedül neki köszönhető, hogy az 
akkori nagy rendetlenség daczára teljes fejetlen-
ség nem kapott lábra. — Kinek tulajdonitható 
tehát, ha mindezek daczára a világi tekintélyt 
napjainkban mindenfelé megrendülni lá t juk? Ta-
lán a katholikus egyház oka ennek ? Azt hiszem, 
hogy föntebb már megadtuk erre a feleletet.3) 
Maga az állam az oka (persze a „modern állam-
ról") szólunk, mely tekintélyéről lemond. Az ál-
lam ellenszegül a legfőbb tekintélynek, Istennek, 
nem ismeri el őt, önmagát teszi Istenné s e 
nézetet alattvalóira is mindenfelé rákényszeríti. 
S vájjon mi marad még hátra? Mint hajdan, 
ugy most is azt mondják majd : Ember ember-
rel áll szemben egyenlő joggal. S valamint a 
„modern állam" Istenhez, ugy az alattvalók is 
az államhoz igy szólnak majd: Non serviam. 
„nem akarok szolgálni." S ahogyan a „modern 
állam" Istennek ellenszegül, hasonlóan cselekszik 
az egyházzal szemben is! Am a következmény 
i t t is ugyanaz, mely folyton-folyvást a követ-
kező szavakat erősíti meg: Egész bizonyossággal 
megjövendölhetjük : ha a kormányok nem csatla-
koznak szorosan a katholikus egyházhoz, akkor 
Európában egyetlen trón sem marad fönn; ha 
a viharnak szele közeledik, melyről Isten lelke 
szól, ugy elfújja őket majd, mint a száraz polyvát s 
port." 4) Vájjon bizonyságra szorulnak-e ezen 
szavak annyi tapasztalat után? Hiszen a dolgok 

3) L. 85. 1. 1. jegyz. 
4) Lamennais, De la religion consid. dans ses rapp. 

avec, l'ordre polit. Rohrb., Univers.-Gesch. I. XLIV. o. 

egyszerű logikai következménye idézi elő ezen 
állapotot. Az államoknak és társadalomnak szük-
séges talpköve és támasza a vallás. A tényleges 
természetfölötti világrendben azonban a katho-
likus egyház nem valami véletlen s nem mint 
valami külsőség vagy idegenszerűség tartozik a 
valláshoz, — hanem ezen világrendben és Krisztus 
megváltása óta az egyház épp oly szükséges, 
mint isteni alapitója, és ő nem valamely vallás 
valamelyik mással, felekezet a felekezetekkel 
szemben, — hanem éppen ő maga az egyedül 
levő vallás. 

K. hallgatóim, ami reánk nézve mindenek-
előtt szükséges, az a katholikus hit öntudatának 
felújítása. Ez a nagy gondolat lelkesitsen bennün-
ket és lebegjen szemeink előtt minden cseleke-
deteinkben: katholikus vagyok. Egyáltalán nem 
elég, hogy a katholikus egyházat tisztán szépé-
szeti szempontból nézzük, vagyis bár elismerjük, 
hogy a legnagyszerűbb és legszebb történelmi 
jelenség, — ha az életben kivonjuk magunkat be-
folyása alól. Az ő szelleme ragadja meg egész 
bensőtöket és hassa át minden tehetségeteket 
és erőtöket. Akkor meglesz azon jellemteljesség-
tek és elszántságtok, melyekre a világnak ma-
napság szüksége van. És lesz-e egyébként is 
haszna? A bizonytalanság ideje elmúlt, az egyház 
ellenségeire nézve épp ugy, mint annak barátai-
és gyermekeire nézve. A katholikus érzületet nem 
ti tkolhatjuk el többé. Mindenki előtt ez az alter-
nativa áll : Vagy Krisztusnak nyilt ellensége, 
vagy őszinte barát ja s a katholikus egyház gyer-
meke. Hát vájjon talán e miat t szégyenkeznünk 
vagy aggódnunk kellene ? Nem tagadhatjuk, igaz, 
hogy a katholikus élet manapság kevés rózsát 
terem ; a ki most hű az egyházhoz, védtelenül 
mindenféle gyanúsításoknak és gyalázásoknak 
van kitéve, ós minél nagyobb állásban van, annál 
elviselhetetlenebb és kellemetlenebb lesz reá 
nézve az élet. Ez az egyház ellenségeinek régi 
fogása, ez teszi őket erősekké és egységessé, 
daczára, hogy egyéb nézeteikben eltérnek, mint 
már a harmadik században Tetullián is mondotta: 
„Seholsem könnyebb az előléptetés, mint a párt-
ütők táborában, mert már az is érdem, ha valaki 
csak közéjük tartozik." 5) Mily sokan estek e nehéz 
kísértésnek zsákmányul? De a mi kedvünket ne 
vegye el ezen visszaélés az Isten kegyelmével; 
mi azért mégsem akarjuk a modern államistent, 

5) De praescript. c. 41. 
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az Isten nélkül szűkölködő államot imádni, — 
mert az nemcsak örök javainknak ellensége, 
hanem a társadalomnak és igaz államnak is leg-
veszedelmesebb megrontója. Mint Krisztusnak hű 
harczosai tartsunk inkább erősen és tántor i t -
hatlanul a küzdő, katholikus egyházzal! S ha 
nem is érjük meg e heves küzdelemben az egy-
ház győzelmének hajnalát, — tekintsünk föl 
bizalommal vallásunk alapitójára és befejezőjére, 
Krisztusra. Az ő országa, az ő egyházának országa 
nem e világból való, inkább azt láttuk, hogy 
mennyből szállott alá s isteni alapitójának dicső-
sége ragyog benne. S talán legyőzik majd őt a 
harczban? Hatvan század nem volt képes erőt adni 
az emberiségnek, hogy azok a legparányibb 
homokszemet is, melyet aránylag czéltalanul és 
jelentőség nélkül mozgat és fuj el a szél, meg 
semmisítse; mert nem az ember teremtet te , tehát 
nem is semmisítheti meg. És azon országot, 
melyet Jézus Krisztus különösen a czélból alapi-
tott , bogy az általa megváltott emberiségnek az 
idők teljességéig eszközt nyújtson, hogy természet-
fölötti végczélját elérje, — ezen országot lenne 
képes legyőzni és elpusztítani a „modern állam," 
vagy akár az egész világ? Soha! Erős kéz ala-
pította, erős karok terjeszkednek ki föléje, hogy 
megvédjék és megoltalmazzák az ellenségek min-
den támadásai ellen egészen a világ végéig. Azért, 
isteni Udvözitő, Jézus Krisztus, mi hisszük, hogy 
győzedelmeskedni fogsz egyházad ál tal ; oly bizo-
nyossággal hisszük ezt, amily bizonyossággal hisz-
szük azt, hogy te vagy Krisztus, az élő Istennek 
egyszülött Fia! (Folytatjuk.) 

Még egyszer 
a Szent-Imre-Egyesület zászlószentelési 

ünnepéről. 
(Vége.) 

Dr Bëkefi Bemig. A szeretetnek és figyelemnek 
nyilvánulását önök minden oldalról tapasztalták már, csak 
az édes anyának kebléről, az „alma mater" részéről nem, 
én, mint ennek tagja az önök szemlélésénél fölvetem a 
kérdést, vájjon az eszme, mely alatt összegyülekeztek, 
igazságos-e, jogos-e, életre való-e?! S e kérdésnél végig fut 
előttem édes nemzetem múltja, magyar hazámnak története, 
s megjelenik lelkem előtt az a magyar, ki a honfoglalás 
munkájának befejezése után belátja, hogy szakítania kell 
múltjával, hogy be kell fogadni a kereszténység eszméit, 
melyet önök zászlójukra irtak. Tettekké váltak-e ezen esz-
mék ? Önérzetesen üthetjük föl a történelem bármely lap-
ját s lépésről-lépésre, nyomról-nyomra elénk tárulnak 
azok az eszmék, melyek a kereszténységről szólnak. A keresz-

ténység a magyart az európai népek magaslatára emelte, 
ezek tagjává tette, népünket nemzetté, földünket hazává. 
A keresztény eszmék, szentelték meg a frigyet, nemesítet-
ték meg a családot, a keresztény eszmék intézmények 
alakjában állandóvá tették itt nemzetünket. Fölsorolhat-
nám itt a benczéseket, a többi szerzeteseket, a világi 
papságot. A kereszténység tanította földművelésre a ma-
gyart, hivatkozhatuám saját őseimre, midőn a magyar 
nemzetnek az európai kultúra magaslatára való emelésé-
ről van szó. Bármely regióban vagyunk, ezen szent esz-
mék mindenütt előtűnnek. Öt századon át nincsen sor a 
magyar kulturáról, melyet nem a kereszténység adott 
volna a nemzetnek. Nem szégyenkezve, hanem méltó ön-
érzettel állunk itt mi katholikusok, mert ezen az 5 száza-
don át hazánk magyar volt, nemzeti volt és egységes 
volt. Hát ekkor ne töltsön el bennünket önérzet, hogy 
500 éven át a katholikusok jók voltak magyarnak is, 
függetlennek is ? Akkor ezek az eszmék 300 éves meg-
oszlás után nem volnának képesek a jövőben is boldogí-
tani, művelni és fejleszteni s állandó életet adni nemze-
tünknek ? A multat nem szégyeneljük, jövőnkért a mult 
alapján lelkesedünk. Azért az önök egyesülése a mult 
szankciója, a mely mult fényesen igazolta azt, a mit most 
kifejezésre juttatni óhajtanak. Azt kivánom, hogy a Szt.-
Imre-Egylet tagjai, mint a kath. eszmék hivatásszerű ápolói 
együttesen, szorosan, semmiben meg nem alkudva, a haza-
fias eszmék és nemzeti ügyek igaz társításával váltsák 
valóra czéljukat. — Ezen tevékenység közben — s ezt a 
ragyogó vezérszcnoklat után mint adalékot teszem hozzá 
— ezen eszmék szolgálatában, a szeretet erényét soha 
szem előtt nem tévesztve, mások jogát semmiben nem 
csorbítva, kövessék azon eszméket, melyek zászlójukon 
lengenek. Legyen önökben s önök által édes magyar ha-
zám boldog s viruló. (Óriási taps, szűnni nem akaró lelkes 
éljenzések.) 

Dr Margulits Ede egyet, t aná r : Kötelességem pár 
perezre figyelmüket igénybe venni. Megvallom, gyászból 
jövök ide, de eljöttem, hogy a lelkesedés majd helyre 
hoz és nem csalatkoztam, mert a mit ma láttam itt, az 
lelkem épülésére és évülésére szolgált. Egy fényes alka-
lommal papagály korszaknak neveztem a mai kort. 
A katholiczizmust bélyegző szavakkal akarják illetni, hogy 
az önzetleneket háttérbe szorítsák. Reakczionárius, ultra-
montán, sötét, ezek a papagály korszaknak üres szavai a 
katholiczizmusra. En figyelemmel kisérve az ügyek me-
netét azt láttam, hogy az egyik tábor a hitbuzgó fér-
fiaké, a másik tábor fél ezektől és megbélyegzi azon 
férfiakat, kik általános becsülést, kiváló tiszteletet érde-
melnek. Ezen bélyegzések ezek után a legnagyobb dicsé-
retek és elismerés. Az igazi keresztény szeretet az emberi 
társadalmat egységgé kapcsolja össze, azért emlékezzünk 
azokról, kik lelkileg velünk vannak s kiket a papagály-
kor kifejezései sokat érnek : Majláth Gusztáv gróf püspök 
úr ő méltóságáról (viharos éljenzés), ki első volt a katholi-
kusok közt a kereszténység ujjá ébresztésében. Bizonyára 
senkinek nagyobb öröme nincs a mai ünnep felett, mely-
nek most részesei vagyunk, mint ő neki. Ö legyen példa-
képünk. (Általános zajos taps, lelkes éljenzések, éljen 
Majláth, éljen Margalits !). 

43* 
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Szabó: A történelemre utalva sokan fölvetik a 
kérdést, nem volt volna-e jobb szent Istvánnak a görög 
kereszténységhez állnia? Igy megőriztük volna nemzeti 
voltunkat a nyelvben is ! Nem áll ez, mert helytelen a 
praemissum, hisz akkor a pánszlávizmus elnyelt volna 
bennünket, magyarokat, és a schizmába jutottunk volna: 
tehát nagyon helyes és okos volt szent István eljárása. 

Demeczky igazgató: A lelkesedés, melyet ma láttam, 
megadja a jogot, hogy fölszólalhassak. Leng a zászló, hogy 
győzzön. Ehhez a czélhoz eszköz is kell. Mindenki tegye 
meg a magáét. Ma 200 frttal én is az egylet alapitó tagjává 
léptem be s most ünnepélyesen kötelezem magamat, hogy 
a tőlem egyetemre vonuló if jakat rá fogom birni, hogy 
a Szent-Imre-Egylet tagjaihoz sorakozzanak. Örülök, hogy 
körükben alapitó taggá lehettem. (Hosszan tartó éljenzés 
és taps.) 

Dr Glattfelder Gyula: Mulasztást követnék el a mai-
nap, ha a törvényhozásnak ünnepélyünket megtisztelő 
tagjára, Szabó Jenő főrendiházi tag ő méltóságára ugy is 
mint törvényhozóra, ugy is mint a kath. törekvéseknek j 
legbuzgóbb előharczosára és dr Major Ferencz orsz. képvi- j 
selő úrra, kik ünnepségünk iránt oly kiváló érdeklődést j 
tanúsítottak, poharat nem emelnék. Adja Isten, hogy az j 
ifjúság iránt tanúsított szeretetöket meg is tartsák. Az 
isteni Gondviselés soká éltesse ! (El jenekj Éljen !) 

Prodán János : A zászló hiába leng, az csak sym-
bolum, győzelemre vár, melléje lelkesedés szükséges. 
Erre merítsünk példát a katholikus tudósoktól, legköz-
vetlenebb lelkesítőnktől, dr Glattfelder Gyula úrtól, egy- : 
létünk tb. elnökétől. (Lelkes éljenzés.) 

Vörös Béla elnök: Mulasztást nem akarván elkö-
vetni, ürítem poharamat körünk legújabb tagjára, De-
meczky Mihály úrra (éljen !) Isten élte5se, hogy a gond-
jára bizott ifjakból százakat és százakat vezethessen 
egyletünkbe! (Lelkes éljenzés, éljen Demeczky). 

Dr Glattfelder: Lehetetlen, hogy annyi ünnepi kö-
szönő közt poharamat ne emeljem Dr Békéli Rémig egy. 
tanár úrra, ki előadásaiban oly szépen mutat utat a ka-
tholikus ifjúságnak, és az ő rendjére, azon kívánsággal, 
hogy e rend még sok derék tagot neveljen a hazának. 
(Viharos éljenzés.) 

Dr Major Ferencz orsz. képviselő: Azok közé soro-
lom magam, kik nem tudnak csüggedni. Ezen idealizmus 
vezetett küzdelmeimben, melyekben a hit mindig nyugvó 
pontul szolgált s nem bántam meg soha, hogy e hitet 
megőriztem. A kibontott zászló az egyedüli jelvény, mely 
alatt Magyarország győzhet, mely alatt magyar maradhat 
s melynek nyomában diadalát ülheti a kereszt. Lelkem 
egész valójával kívánom, hogy önök, kiket a Gondviselés 
arra hivatott, hogy ezen zászlónak meghódítsák az egész 
egyetemi ifjúságot, a buzgóságban soha ki ne fáradjanak. 
S mivel látom, hogy e zászló oly kezekbe van letéve, me-
lyek azt görcsösen tartják és lengetik, azért hiszem, hogy 
diadalát elfogja érni. Isten ad ja ! (Lelkes taps.) 

Grafcsik: Üdvözlöm a kassai jogász i f júságot! (Él-
jenek !) 

Miklós: Éljen dr Acsay Antal tanár úr, ki gyakor-
latilag, a neveléstudomány terén, vezeti a jó irányban az 
ifjúságot. (Éljen.) 

Dr Acsay Antal : Utalok ez alkalommal az aesopusi 
mesére, mely a rókáról és hollóról szól. Rám esik a holló 
szerepe, önök tisztelt egyetemi polgárok vállalják el a 
róka szerepét. Vagyis okosan szerezzék meg azon igazsá-
gokat, melyek esetleg tőlem eredhetnek. Gondolkoztam 
jelenről, múltról, jövőről s elmélkedésembe elém tárultak 
küzdelmek hazánk egén. A barátság és szeretet egyesítsen 
s a hit, szeretet, és igazság vértjével vigyék át az életbe 
zászlójuk eszméit. (Éljenzés.) 

Andor György dr beszéde 
a katholikus körök nagygyűlésén. 

A kathol ikus körök ú t törő munkára vannak 
hivatva. Czél juk : fe lébresz teni a hi téletet , a nyilvá-
nosság te rén érvényes í teni a keresz tény elveket a köz-
éle tben és igy megte remten i a keresztény társadalmat . 

H a valahol az országban ka thol ikus kör alakul, 
ot t élénk mozgalom támad. A ka thol ikus körök alaku-
lása felrázza a n a g y t ö m e g b e n szunnyadó katholiczi tá-
sokat, fe l t á r ja sziveik gondolata i t , megnyi la tkozásra 
bi r ja félénk hi tüket , közelebb hozza a ha onló gondol-
kodásuaka t és összefűzi őket egy szervezetben. 

H a a Ka tho l ikus Körök egyebet sem tesznek, 
min t h o g y összegyűj t ik igy a vá rosokban a művelt 
ka thol ikusokat , tömör í t ik a fa lvakban a kathol ikus 
népe t : már is megbecsülhe te t len szolgálatot te t tek a 
hi té le tnek. Hisz az volt eddig a ba junk , hogy a t em-
p lomon és családon kívül alig lá t tuk a kathol ikus hi t -
élet je le i t . A nyi lvánosság t e rén gyer tyáva l kel let t 
keresnünk kathol ikus férf iút . E s mi volt ennek a kö-
ve tkezése? Az, hogy a magáné le tben is j e l en tékenyen 
megcsappan t a hi télet buzgósága. A családi háznak és 
a t emplom szentélyének ablakai t nem lehet ugy elre-
teszelni, h o g y a n y i l \ á n o s s á g teréről f ú j ó szél be ne 
hatolhasson. E s ha ez a szél fagyos , ha miazmákkal 
van tel í tve, akkor a családi házban különféle ba jok 
t ámadnak , a t emplomok ped ig kiürülnek. A kathol ikus 
körök azonban most gondoskodnak arról, hogy a ka-
thol ikusoknak ezrei lép jenek a nyi lvánosság terére, 
ahol a h i te t bá t r an vallva és a h i te lvek szerint csele-
kedve, lassankint megt i sz t í tha t j ák és egészségessé 
tehet ik a tá rsadalmi légkört . 

De a ka thol ikus körök megalakulása óta egyre 
nagyobb számban lá t juk fellépni az igazi ka thol ikus 
férf iakat , akiket nem félemlí t meg a közvélemény, akik 
fe lemelt fővel hangoz ta t j ák és érvényesí t ik kathol ikus 
hi te lveiket a nyi lvános társadalmi életben. A tömörü-
lés és a példa nevel te a férf iakat a kathol ikus körök-
ben . Mert semmi sem alkalmasabb az ön tuda t emelé-
sére, a k ish i tű fé lénkség legyőzésére, a bátorság 
fokozására, min t azoknak szövetkezése és egyesülése, 
akik ugyanazon szent eszmékér t lelkesednek és he-
vülnek . 

E tek in te tben a kathol ikus körökre még nagy fel-
adat várakozik. 

De ez a f e l ada t nem oly könnyű . 
A bátorságot egy dologban sem fo j t j a el annyira 

az emberek elöl való félelem, min t éppen a vallás dol-
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gában. A vallásos meggyőződés van a legtöbb gúnynak, 
ócsárlásnak, üldözésnek kitéve. Ma már nem vetik a 
kathol ikust az oroszlánok torkába vagy az égő máglyák 
te te jé re ; az üldözés sokkal humánusabban folyik — 
kenyerétől foszt ják meg a modern világnézet bálványai 
előtt meghajo ln i nem akaró katholikust , az életfentar-
tás eszközeinek megszerzését nehezitik meg neki, vagy 
legalább is kiérdemelt haladását akadályozzák meg. A 
tes te t nem bántják, de az erkölcsi kinzó eszközöknek 
legfinomabb faj táival hajszol ják, gyötr ik az u l t ramontán 
klerikális lelket. 

Ezen megfélemlitésekkel szemben kathol ikus kö-
reink csak ugy éleszthetik a bátorságot, ha mennél 
nagyobb számú és tömöt tebb seregekben lépnek fel ós 
ha tag ja ikban — követve a fővárosi liberális elveket 
valló klubbok példáját —• az összetartozandóság érze-
tét , a magán és közügyekben való szolidaritást mennél 
hathatósabban ápolják. Buzgóbb apostolkodást kell 
tehát folyta tnunk, köreinknek számát és tag ja inknak 
sorait erőstel jesebben kell szapori tanunk, hóditó ú t ra 
kell indulnunk. Ez a legelső feltétel ahhoz, hogy a 
hitélet a nyilvánosságba kiáradhasson. Mennél többen 
vagyunk, annál nagyobb hatalommal fogunk rendelkezni 
és annál nagyobb vonzóerővel fog hatni a hitélet a 
nyilvános társadalmi életben. 

De ezzel távolról sem akarom azt mondani , mélyen 
tisztelt nagygyűlés, hogy a kathol ikus köröknek szám-
beli erőssége már önmagában elegendő a társadalomnak 
keresztény szellemű átalakitásához. Mit is használna 
az, ha nagyszámú és népes körök hálóznák be az egész 
országot, de ha azokban csupán já ték folynék és szóra-
kozás, mulatozás j á r n á ? A tömeg, ha imponál is, csak 
anyagi tényező és legfellebb negat iv semleges ered-
ményre vezethet — elhár i t ja az útból a legnagyobb 
akadályt — a katholikus félénkségét és gyávaságot , de 
többre nem képes. A katholikus körök pedig ennél 
nagyobb és fontosabb teendőkre vannak hivatva ; pozi-
tive, tevőlege len kell azon ujunkálkodniok, hogy hitélet 
hassa át a magyar társadalmat. Ez t a tevőleges munká t 
kettős feladat tel jesí tésében látom megoldva. A katho-
likus köröknek terjeszteniük kell a katholikus műveltséget 
és vezetniök kell a katholilus szocziális akcziót. A katho-
likus műveltséggel kell első sorban is meghódí tanunk 
a, magyar társadalmat. A műveltségnek leglényegesebb 
alkotó elemei — az eszmék és ezek képezik egyszer-
smind a társadalomnak összekötő kapcsait is. Miként 
a házakat gerendák, a hidakat ivezetek : ugy a társa-
dalmat eszmék ta r t j ák össze. H a a jelen társadalmat 
akar juk átalakítani, akkor mindenekelőt t összekötő 
kapcsait a keresztényellenes eszméket és világnézetet 
szedjük ki, tegyük helyébe a katholikus eszméket és 
ez-kre épitslik sz uj , a keresztény társadalomnak ma-
gasztos dómját . Katholikus köreinket ezért központokká 
kell tennünk, melyekből a katholikus világnézetnek, a 
katholikus eszméknek és igazságoknak fénylő áramai 
ömöljenek ki a magyar társadalomba. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma, nov. 20. A henedictinusok nemzetközi colle-

gmmáról. — 
P. hó 12-én fogadta a pápa Don Hemptinne Hil-

debrand benczés apát-primás vezetése alatt a szent-Bene-
dek-rend apátjait és perjeleit, kik az örök városban a 
rend nemzetközi collegiatus uj templomának felszentelé-
sére sereglettek össze az Aventin hegyen levő sz. Anzelm-
collegiumban. Ezt az apátságot, illetve collegiumot néhány 
év előtt alapították és szervezték XIII. Leo utasításai 
szerint és bőkezű támogatásával, abból a czélból, hogy 
a szent-Benedek-rendnek különféle ágai egy törzsben 
egyesüljenek, mely Róma szect talajába van ültetve. 
Minden congregatio az egész világról küld ide kiváló 
növendékeket a philosophia és theologia tanulására. Dog-
matikus tanszéke ez intézetnek máris nagy hírnévnek 
örvend, Jansens tanárnak abbeli eljárása által, hogy Aqui-
nói szent Tamás Summáját vette vezérkönyvének alapjául. 
Hiven követi a pápa utasításait. 

Az apátság, illetve collegium épitését 1887-ben 
kezdték Hemptinne főapát ur terve szerint. Három rész-
ből áll : egyik maga az apátság, másik a papnevelde, 
harmadik része a templom. Igyekeztek az épités művészi 
oldala által eleget tenni a pápa abbeli kívánságának, 
hogy az egész méltó legyen az egész benediktínus rend 
pápai seminariumának nevére. Az apátság külsejére ez 
a felirat került : „XIII. Leo kezdeményezője és alapitója 
a szent Anzelm nemzetközi collegiumnak." 

Rampolla bibornok, mint a pápa a latere legatusa, 
szentelte fel f. hó 11-én a templomot. Az apátság épüle-
tében a rendből való érsekek, püspökök és apátok, szám-
szerint ötvenen fogadták a bibornokot. Azután bevonultak 
a templomba s mig a bíboros legátus a főoltárt szentelte 
tel, addig a benczés püspökök és apátok a templom 
mellékoltárait és a krypta 16 oltárát szentelték fel. 

Összesen 12 bibornok és a pápa mellett meghitele-
sitett diplomacziai testület volt jelen a szertartásnál, 
melynek fényét ezek után könnyen el lehet képzelni. 
Ilyet csak Rómában lehet látni. 

A fény, melyet az ünnepélynek adtak, Rampolla 
bibornok kiválasztása, hogy ő legyen a felszentelő főpap, 
a szent-Benedek-rend összes méltóságainak jelenléte, kik 
csaknem minden keresztény nemzetet képviseltek, teljesen 
megfeleltek XIII. Leo pápa ama magas eszméjének, mely 
az ő lelkében a nemzetközi szent-Anzelm-collegium-ról 
fogamzott meg. Mikor másnap a rend számos apátját és 
perjelét atyai szeretettel fogadta otthonában, a pápa 
mintegy képét látta maga előtt annak az egységnek, melyet 
ő svaviter et fortiter akar létrehozni a szent-Benedek-rend 
nagy törzsfájának különféle ágai között. A különféle 
congregatiók fejei által Rómában töltött idő, azok a 
termékeny eszmék, melyeket ez alkalommal egymással 
váltottak, bizonyára csak siettetni fogják a nagy pápa 
nagy tervének megvalósulását. 

Toulouse, nov. 15. Évnyitó ünnep az Institut catho-
lique-on (tudomány egyetemen.) — 

Tudja az egész világ, hogy az uj franczia k a n ^ o r ^ s 
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egyetemek a püspöki kar kezdeményezésének köszönik 
létüket s mindegyik katholikus egyetem körül 2, 3 sőt 
4 érseki tartomány püspöki kara sorakozik mint fenn-
tartó és kormányzó főhatóság. Fényesen nyilvánult a 
franczia püspöki karnak sorakozása egy-egy katholikus 
tudomány-egyetem körül az itteni (toulousei) Institut 
catholique tegnapi évnyitó ünnepén, a mennyiben azon 3 
érsek és 10 püspök volt jelen személyesen vagy képvise-
lője által. Személyesen voltak jelen : a toulousei, albii és 
auchi érsekek, az airei, bayonnei, tarbesi, pamiersi, mon-
taubani, cahorsi, rodezi püspökök, általános helynökük 
által képviseltették magukat a perpignani, perigueuxi, 
agensi és a carcassoni püspökök. 

Rendkivül fényes közönség volt jelen a megnyitáson. 
Senderens kaoonok, hires vegytanár. igen érdekes érteke-
zést olvasott fel, mgr Batiffol rector magnifiçus fényes 
megnyitó beszédet mondott. Erre felszólalt maga a tou-
lousei érsek s üdvözölve a püspököket köszönetet mondott 
nekik áldozatos odaadásukért és fáradhatatlan gondos-
kodásukért, melyet a főiskolai oktatásnak szentelni meg 
nem szűnnek. Az érsek beszéde nagy hatást keltett. Min-
den szem a püspökökre volt irányozvg, kik az egyetemi 
oktatásnak lelkei. S valóban, ki Krisztus Urunk rendelése 
szerint, ki az egyházban a fő tanító, oktató és nevelő az 
iskolai oktatás mind a három fokán? Ki volna más, mint 
egyházmegyéje területén a püspök ; a több érseki tarto-
mány püspökei által vezetett katholikus tudomány-egye-
temen— az illető püspöki kar, a pápa főhatósága a la t t?! 
Ez nem klerikalizmus; ez Krisztus rendelése. 

IRODALOM. 
— A franczia kath. könyvpiacz legújabb termé-

kei. Bloud és Barrai u tódjánál Pár isban kaphatók : 
1. A. de Goulanges; Le père Didón. 2. Abbé Grépin, 
Ent re t iens sur les paraboles évangéliques. 3. E . P . 
Dom Bresse, Les études écclesi astiques d 'apprès la 
méthode de Mabillon. 4. Maryan et Bréul, Le féminis-
me de tous les temps, causerie sur l 'éducation. 5. 
Jeanroy-Félix, Ecr iva ins célèbres de l 'Europe contem-
poraine. 6. Mgr Spalding, évêque de Péoria, L 'éduca-
t ion supérieur des femmes, t radui t de l 'anglais par 
l 'abbé Klein, professeur à l ' Ins t i tu t catholique de Paris. 

— A hellén keresztény archeológiai tevékeny-
ség ujabb eredménye. I r t a Csaplár Benedek. Buda-
pest, 1900. 3-rét. 59 lap. A rendkivül becses értekezés 
a Szent-Is tván-Társulat Tudományos és Irodalmi Osz-
tályának fölolvasásai között je lent meg. (38. szám.) 
Ára 1 korona 20 fillér. Megrendelhető a Szent-István-
Társulat könyvkiadóhivata lában : Budapest , VIII . ker. 
Szentkirályi-utcza 28. sz. 

— A pozitiv bölcselet hatása hazánk jog- és 
állambölcselőire. I r ta dr Surányi János . Budapest , 
1900. 8-rét, 37 lap. A tudós szerző Comte Ágost, a 
pozit iv filozófia megalkotójának jel lemét és szellem-
irányát néhány vonással ecsetelvén, czáfolja a pozitiv 
bölcselet főbb tételeit, a mint azokat hazai jog tudó-
saink (Pulszky Ágost, Pikier Gyula) a jog- és állam-

bölcseletre alkalmazták. Szerző továbbá nevezet t j o g á -
szókkal szemben hatalmas érvekkel bizonyítja, h o g y 
nemcsak a tapasztalás, hanem az ész is forrása a jog i 
igazságoknak s hogy a tételes jogon kivül létezik ész-
vagy természet jog is, melynek az ész által megismer-
hető, egyetemesen érvényes, változhatatlan jogelvein 
alapszik állam és társadalom ; szükséges tehát az ész 
vagy természet jog, mely minden tételes törvények 
igazságosságának és méltányosságának kri tér iuma és 
szabálymértéke. — A füzet a Szent-István-Társulat 
Tudományos és Irodalmi Osztályának fölolvasásai kö-
zött (37. sz.) j e l en t meg. Kapha tó a Szent-Is tván-Tár-
sulat könyvkiadóhivatalában : Budapest , VIIL, Szent-
királyi-utcza 28. szám. 

— Mezölaky Ferencz zalavári apát s ennek vég-
rendelete folytán indított nagy fiskusi pör. I r ta Füssy 
Tamás. Budapest , 1900. 8-rét, 72 lap. E nagy tdomá-
nyos apparátussal készült s eredeti forrás tanulmányokon 
alapuló, eddig teljesen ismeret len X V I . századbeli 
fiskusi pörről szóló történelmi tanulmány a Szent-
Is tván-Társula t Tudományos és Irodalmi Osztályának 
fölolva>ásai közöt t (35. sz.) látot t napvilágot. Szerző 
becses művét Mezölaky Ferencz életének ismertetésével 
vezeti be. Mezölaky Ferencz a szent Is tván király által 
Zala szigetén alapitott apátságnak az 1715-iki götzveigí 
kapcsolatig utolsó benczés apá t ja volt. Meghalt 1568. 
május 1-én. Ekkor a végrendeletében megnevezett 
végreha j tók több társukkal és fegyveres népeikkel a 
zalavári és kapornaki apátságokat kifosztották, az érté-
keket elvitték, az erődöket elfoglalták, ellenállva a 
királyi biztosoknak, kik az apátságokba leltározás véget t 
ki voltak küldve. Ebből származott a fiskusi pör, 
melynek lefolyását Füssy Tamás rendkivül érdekesen 
beszéli el. A füze t ára 1 korona 60 fillér. Megrendel-
hető a Szent-Is tván-Társulat könyvkiadóhivata lában: 
Budapest , VIII. , Szentkirályi-utcza 28. 

— Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriár-
kákhoz. Tör ténet i tanulmány. I r t a Bór Antal . Budapest , 
1900. 8-rét , 45 lap. Pór Antal e nagybecsű tör ténet i 
tanulmányát a Szent-Is tván-Társulat Tudományos és 
Irodalmi Osztályának egyik ezévi fölolvasó-ülésén 
muta t ta be először s ugyancsak a Tudományos és 
Irodalmi Osztály fölolvasásai között (39. sz.) látott 
most napvilágot . Bevezetésképen röviden vázolja a 
tudós szerző az aquiléjai pátr iárkátus tör téneté t egész 
az Anjouk koráig. A pátr iárkátus szorosabb viszonyba 
hazánkkal 1218 után lépett, amikor is III . Honorius 
pápa a pátr iárkái székre Gsr t rud királyné öcscsét, 
Ber tholdot helyezi át a kalocsai érseki székről. A 
pátr iárkátus azután V. Is tvánnal is szövetségben áll az 
Ottokár cseh király ellen indítot t had já ra t alkalmából, 
de tar tósabb a viszony az Anjoukkal . A szövetség 
a ket tő közöt t első sorban Velencze túlkapásai ellen 
i rányul ; Velenczét visszaszorítani ter jeszkedési kísér-
leteiről, erre szövetkeztek az Anjouk ós az aquiléjai 
pátr iárka, de e szövetségnek Károly alatt csak nyomait 
találjuk, aktuális az csak Lajos király alatt lesz, a mi-
dőn a horvátok leverése után Velencze ellen lép fel,. 
A baráti viszony, melybe La jos ekkor a pátr iárkával 
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lépett , főleg a magyar király szicziliai hadjáratánál 
t ün t ki, a mikor seregei Ber t rand pátr iárka terüle-
tén is átvonultak. Ber t rand u tód ja lett IY. Károly 
természetes testvére, Miklós, ki alat t a jó viszony 
továbbra is fönmaradt . Ez k i tűnt a Yelencze ellen 
indi tot t had jára tban is. Miklós 1358-ban halt el, u tána 
Delia Turre Lajos let t a pátriárka, ki La jos király 
segélyét csakhamar igénybe vet te az osztrák Rudolf 
herozeg ellenében, ki bi r tokai kikeri tése czéljából a 
pátr iárkátus területére vetet te szemeit. La jos királynak 
volt köszönhető, hogy a pát r iárkátus törzsbir tokai a 
szekularizácziótól megmentet tek. — A kik ismerik P ó r 
Antal Nagy Lajos magyar királyról irott eddigi klasz-
szikus munkái t , bizonyára e legújabb, rendkivül sok 
u j adatot tartalmazó s élvezetes st í lusban folyó mun-
kájá t is örömmel és érdeklődéssel fogadják . Ara 1 
korona 20 fillér. Megrendelhető a Szent-Is tván-Társulat 
könyvkiadóhivatalában : Budapest , YIIL, Szentkirályi-
utcza 28. szám. 

V E G Y E S E K . 

Rómából érkezett hir szerint a pápa a német-
országi kath. centrum vezérének, dr Liebernek a Pilis-rend 
lovagkereszt jé t adományozta. Az nem igaz, hogy e ki-
váló férfiú bizalmi küldetésben j á r t volna a Yatikánban. 
Egyszerűen Genuában üdül t és onnan elment Rómába 
megköszönni a pápának figyelmét, melylyel legutóbbi 
betegsége alatt k i tünte t te . 

— Egy kisebbség, mely uralkodik a többség felett . 
Ez a német katholikusok centrumja. Körülbelül 104 —105 
tagból áll, tehát kisebbség, de legnagyobb pár t és 
azért ő adott ismét elnököt a német par lamentnek. 
Határ ta lan nagy dolog hatásaiban ki és befelé katho-
l ikusok között az — egyetértés és összetartás. Nálunk 
még mindig óhajok tárgya ! 

— A Magyar Kegyes-Tanitórend Névtárát az 
1900/1 tanévre mély tisztelettel és köszönettel ve t tük . 
A magyar r end ta r tomány főnöke f t . Magyar Gábor, 
t i tkár és irodavezető Pintér Kálmán. A rend 24 házá-
ban van összesen 394 tag, k i tűzöt t 257 áldozópap, és 
pedig 9 aranymisés, 2 gyémántmisés . A magyar ke-
gyes- tani tórend által nevel t i f júság száma 1899/1900-ban 
volt 8774 vagyis 136-al több min t az előző évben. 
A rend kormánytanácsának t a g j a i : Kalmár Endre , t i tb . 
rendfőnek, Pap nep. János, Fekete Endre , Müllner Pál, 
Palczer Ernő, Farkas József, Vajda Gyula bdr, Vámos 
Károly bdr. Kormánytanácsosok: Váry Gellért , Tóth, 
György kjdr , Pálmai Miklós. Ház főnökök : Budapes ten 
Szölgyémy János , Debreczenben Váradi Károly, Kecs-
keméten Tóth György kjdr , Kis-Szebenben Véber 
Antal , Kolozsvárott Kozár Ferencz, a kalazant inumban 
Vaida Gyula, bdr, Léván Vörös Mátyás, Magyar-Óvá-

ron Rappensberger Yilmos,Máramaros-Szigeten Malonyay 
Is tván, Nagy-Becskereken Balázsi József , Nagy-Kani-
zsán Horváth György, Nagy-Károlyban Palczer Ernő, 
Nyitrán Horvát Sándor, Podol inban Sárnovszky Endre , 
Pr ivigyén Rózsahegyi János , Rózsahegyen Pálmai Miklós, 
Sátoralj a -Uj helyen Horváth Sándor, Selmeczbányán 

Panek Ödön, Szegeden Zvér Endre, Szent -Györgyön 
Füredi János , Ta tán Pintér Elek, Temesváro'tt Kroll 
Rudolf , Trencsénben Krasznyánszky Károly, Yáczon 
Halmi László, Yeszprémben Takács József . Renge teg 
taní tó testület . A magyarországi kathol ikus iskolák és 
i f júságnak óriás nagy száma van kezére bizva. Segitse 
az Is ten előre és erőre ! 

— Elkeseredett harcz folyik az egyház és állam 
között Francziaországbau az iskola terén. A szabadkő-
mivesek kezébe kerül t f ranczia állam győzi pénzzel, 
tehát minden népiskolát államosítani akar. Neve ennek 
a műveletnek tudvalevőleg „laicisation." A hatalom és 
az ő képviselői erőszaktól sem r iadnak vissza. I lyen 
eset tö r tén t l egújabban Clermont-Ferrand mellett Yer-
nines nevű faluban. I t t egy plébános végrendelet i leg 
egy általa alapí tot t iskolát az alatt a fel tétel alatt bo-
csátot t a község bir tokába, hogy az iskolában mindig 
szerzetesnők fognak taní tani . Most a tanfelügyelő a 
szerzetesnőket egyenesen kiutas i to t ta (expulse) az 
iskolából, mit megtudván a lakosság, fenyegető állást 
kezdet t elfoglalni s csakis a csendőrség tapinta tos 
fel lépése távozta t ta el a vérontás veszélyét. A jogta la-
nul k iu tas í to t t szerzetesnők egy hi tbuzgó családnál 
húzkodtak meg, az iskolaalapító papnak örökösei pedig 
megindí to t ták a per t a tanfelügyelő ellen végrendele t 
megsér tése czimén. 

— Mivel foglalkoznak a franczia katholikusok? 
Er re a kérdésre bajos volna felelni ily széles alapon. 
Szorosabbra kell vonni a kérdés határai t és például 
azt mondani , mivel fogla lkoznak a f ranczia kathol iku-
sok az ő kongresszusaikban és a — par lamentben ? 
Kezd jük ez utóbbinál . Pé ldául nov. 16-án a szerzetes-
rendek fe le t t fo ly t a vita. A ministerelnök ki jelentet te , 
hogy neki czélja a szerzetesek vagyonára vonatkozólag 
u j tö rvényjavas la to t előterjeszteni, melylyel „biztosan" 
és „hatásosan" lehet czélt érni, t . i. a szerzetesi életet a 
vagyon elkobzása által lehetet lenné tenni Francziaor-
szágban. A kathol ikusok nevében de Mun gr. szólalt fel. 
Igenis, úgymond, a szerzetes-rendeket biztosan és ha-
tásosan lehet tönkre tenni, ha elvesszük tőlük a meg-
élhetés eszközét, a vagyont ; de a kérdés nem ez, ha-
nem az, hogy hát van-e j o g a erre valakinek s váj jon 
fog-e találkozni Francziaországban törvényhozó testü-
let, mely a vagyonrablás elméletét ebben az országban 
kodifikálni f o g j a ? I lyen dolgokkal kell foglalkozni a ka-
thol ikusoknak ott, hol a hata lmat kezökből kisiklani 
engedték és szervezetlenségük miat t tehetet lenségre 
vannak kárhoztatva. A néme t cent rum kisebbség, de 
oly hatalmas, hogy nélküle Németországot nem lehet 
kormányozni . Hogy mivel foglalkoznak a f ranczia ka-
thol ikusok az ő kongresszusaikban, arról esetleg más 
alkalommal, ta lán legközelebb. 

— Ki lesz az uj bécsi nuntius? Megbízható 
müncheni forrásból ér tesülünk, hogy Taliani nuntius 
u tód ja Samhucetti müncheni nunt ius lesz, ki e napok-
ban Rómában já r t . 

— Olaszország népiskoláiban a vallás nem kö-
telező tantárgy s nem is lesz egyhamar. Az olasz 
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országos közoktatásügyi tanácsban a milanói polytech-
nicum rektora, Bardelli lovag indítványozta, hogy a 
vallásoktatás legyen a népiskolákban kötelező. A köz-
oktatásügyi minister erre azt felelte, hogy — nem 
lehet. Marad minden ugy mint eddig. Ez a magyará-
zata annak, hogy Olaszország miért elárasztja az 
egész világot anarchistákkal. 

— A rozsnyó-egyházm. növendékpapok 1900. 
deczember hó 8-án a püspöki papnevelő-intézet nagy-
termében a magyar kereszténység kílenczszázéves fenn-
állása alkalmából örömünnepélyt tar tanak. Műsor. 1. 
„Pápai hymnus." Énekli az énekkar. 2. „Sión szava." 
Fridrichtől . Szavalja Fabry F . II . é. hh. 3. „Cantate." 
Dr Platz-Fölkertől . E lőad ja az énekkar. 4. „Az ezeréves 
Magyarország és a kílenczszázéves kereszténység." I r ta 
és felolvassa Nyeste J . IV. é. hh. 5. „ Cantate . u II . rész. 
6. „Magyarok Nagyasszonya." I r ta Rosty Kálmán. 
E lőadja TrenJcer La jos VIII . o. p. n. 7. „Boldogasszony 
Anyánk." Bogisich Mihály után. 8. „Magyarország 
Védasszonya." Mindszentitől. Szavalja Simon Imre I. é. 
hh. 9. „Királyinduló." Zongorakísérettel . Énekl i a kar. 

— A győri karmeliták ünnepe. Három napig tar tó 
áj ta tossággal ülték meg a győri karmeli ták a f, év 
jun ius 10-én boldoggáavatot t Dénes és Redemptus első 
ünnepét . A két kármeli taatya 1638-ban Szumatra szige-
tén szenvedett vér tanúságot . 

— Peking ostromáról megje lent az ot tani apostoli 
helynöknek, mgr Favie rnek naplója, a „Missions ca-
tholiques "-ban. Ehhez a naplóhoz a franczia követnek 
a B. H.-ban sietve közölt naplója csak kis Miska. Az 
említett folyóirat nem birta egyszerre közölni. 

— A gráczi egyetem rektora dr Weiss theologíai 
tanár lemondot t . Okul a lemondásra az szolgált, hogy 
a „Carolina" nevü katholikus i f júsági egyesület a 
rektor i székfoglalón színeinek parádéjában akart meg-
jelenni, mint a többi burschenschaf tok szokták tenni. 
A németszabadelvü i f júsági egyesületek ki jelentet ték, 
hogy ezt nem fogják megengedni. Az egyetemi tanács 
nem hogy igazságot szolgáltatott volna a kath. i f j ú -
ságnak, hanem a szabadelvű i f júságnak fogta pá r t j á t 
és kimondotta , hogy ezidén rektoravató ünnepet nem 
tartanak. Er re a rektor a ministernél beadta a lemon-
dását. Sok ba j van az i f júsággal mindenfelé. „Wie die 
Alten singen, so zwitschern die Jungen ." A bove ma-
iore di seit arare et ut ique etiam recaicitrare minor. 

— Pápai nuntius látogatóban egy lapnál. Ez t a 
tet tet a nunt iusok legelseje, Lorenzelli párisi nunt ius 
te t te meg Roubaixben. A gazdag és hatalmas Nord 
dépar tement területén tevén körutat , Lil ieben meg-
nyitot ta a kath. egyetem újévét , Tourcoingneban 
végig jár ta a Maturel családnak 1100 munkás t foglal-
koztató gyárát, Roubaixben elment a „ Journa l de 
Roubaix" rengeteg épületébe, s nagy beszédet mondot t 
az írókhoz és munkásokhoz. 

— A román ajkn gör katholikusok ünnepe. A 
magyar kereszténység 900 éves fordulója alkalmából, 
í r ja a „Tiszántúl," tudvalevőleg a hazai görög katho-
likus egyház nem ünnepel t együt t a római kath. egy-
házzal, hanem az Unió kétszázéves fordulójával együt t 
ta r to t ták meg a nevezetes ünnepet , f. hó 19-én és 20-án, 
Belényesben, Pável Mihály nváradi és Radu Demeter 
püspök urak főpapi közreműködésével. Az ünnepi szó-
noklatot 20-án Laurán Ágoston dr praelatus ur tar tot ta 
nagy hatással. 

— A magyar kereszténység 900-as jubileuma 
Csornán. Fo lyó hó 18-án ünnepelte a Csorna-premontrei 
kanonok-rend annak a nagyfontosságú történelmi tény-
nek a 900-ik évfordulóját , hogy Szt. Is tván dicső kirá-
lyunk nemzetét a kereszténységnek eljegyezte. Dr Kuncz 
Adolf praelátus, csornai prépost ur ő méltósága fényes 
segédlettel ünnepélyes nagymisét mondott , melyen az 
összes hatóságok és nagyszámú áj ta tos közönség vett 
részt. Az ünnepi sz. beszédet dr Batthyány Vilmos 
gróf, nyitrai kanonok mondotta . 

f Gyászhirek. Mély részvéttel vettük a következő 
gyász je lentéseket : A pannonhalmi szent Benedekrend 
-tihanyi apátságának tagjai szomorú szivvel je lent ik 
szeretett rendtársuk Pokorny Fr igyes, szent Benedek-
rendi áldozópap-, alperjel- jószágkormányzónak és 
1848—49. volt honvédnek hosszas szenvedés és a hal-
doklók szentségeinek ismételt fölvétele után folyó hó 
22-én délután i y 4 órakor, kora 69-ik, szerzetesi élete 
49-ik, áldozópapságának 43 ik évében, tüdő és mell-
hártyalob okozta kimulfcát. A boldogultnak hült te teme 
folyó hó 24-én az apátsági templomban 9 órakor be-
muta to t t engesztelő szent mise-áldozat után fog a 
t ihanyi s írkertben nyugalomra vitetni . Tihany, 1900. 
november hó 22. Az örök világosság fényeskedjék 
nek i ! — Az esztergomi esperes i kerület papsága 
szomorodot t szivvel je lent i főtisztelendő Sorecz János 
úr kesztölezi plébános és ker. lelkiatyának november 
hó 22-én esti 9 órakor, életének 67-ik, áldozárságának 
43-ik, kesztölezi plebánoskodásának 33-ik évében, várat-
lanul tö r tén t gyászos elhunytát . Az elhunytnak földi 
maradványai folyó hó 25-én délután 3 órakor Kesz-
tölczön, a róm. kath. temetőben fognak örök nyuga-
lomra helyeztetni , lelki üdveér t pedig az engesztelő 
szent mise-áldozat november 26-án lesz az ottani p le-
bánia- templomban. Esztergom, 1900. november 23. Az 
örök világosság fényeskedjék nek i ! 

A szerkesztő telefonja. 

M. J . Időről-időre szívesen bemutatom a franczia katholikus 
irodalom egyes csoportjait, a szerint a mint azokról a tudósítások 
hozzám érkeznek. A fenti kis közlemény az ön óhajához képest 
mutatvány kiván lenni. — N. A vérvádakra vonatkozólag szerezze 
meg a legújabb művet Strack-tól, Das Blut im Glauben und Aber-
glauben der Menschheit. Mesés irodalomtörténeti ismerettel van irva. 

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

Budapest, 1900. 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 

küldemény czimzendő. 

: Előfizethetni 
: minden 
5 kir. postahivatalnál : 
\ Budapesten a szerkesz-
Ë tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
r IV., Papnövelde-utcza 
5 8. sz. alatt, hova a 
5 netaláni reclamatiók is, 
i 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 
Ö T V E N K I L E N C Z E 

Budapesten, deczember 1. 44. 
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SZ. II. Félév. 1900. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Szent-Szív-Társaság alapítónője. — Szentséges atyának XIII. Leo pápának körlevele Meg-
váltó Jézus Krisztusról. — Andor György dr beszéde a kath. körök nagygyűlésén. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Vörösmarty 
Mihály századik születési napja. — R ó m a : Az uj pápai papnevelő a portugál nemzet számára. — Kath. Egyesület' élet és Köztevékeny f>éa. 

A budapesti paulai szent Vincze-Egyesület. — Irodalom, Ünnepi beszéd. — Rómába és a Szentföldre. — Vegyesek. 

A Szent-Szív-Társaság alapítónöje. *) 
— A rend alapításának századik évfordulója alkalmából. — 

Fortém virili pectore laudemus feminam. 

„Kedves, tiszta léleknek története, — igy 
kezdi az alulirt szerző nagy lelki élvezetet és 
épülést nyújtó munkáját , — a ki kegyelemteljes 
életét az Úr Jézus szent Szivének mennél telje-
sebb dicsőitésére szentelé," — ez az általa i r t 
könyvecskének tar talma. 

„Azt czélozzuk, úgymond,bogy a nyájas olvasó 
láthassa: mint nemesít meg egyszerű lelkeket 
is a krisztusi szeretet fönsége s mint tudja azo-
kat oly magas polczra emelni, melyen jótékony, 
áldó befolyást gyakorolhatnak nemcsak egyesekre, 
de a közre, a társadalomra is. 

„Ilyen alak a tiszteletreméltó (venerabilis) 
Barat anya is. Egész élete nem egyéb, mint egy 
önmagából kilépő, önmagát leküzdő szűzies lélek 
teljes alávetése a vezető, gondotviselő isteni 
kegyelemnek. Erős kézzel, de égre szegezett 

*) A S z e n t - S z í v - T á r s a s á g a l a p í t ó n ő j e Barat M a g -
do lna Zsófia é l e t t ö r t éne t e . Összeá l l í to t t a Erdősi K á r o l y 
eszt . f ő e g y h á z m . á ldozó -pap . Az e s z t e r g o m - f ő e g y h á z -
megye i h a t ó s á g engede lméve l . B u d a p e s t . A S t e p h a n e u m 
nyomása , 1900. 16-r . , 131 1. K a p h a t ó a S z e n t - l s t v á n - T á r s u -
l a tban . A r a 60 fillér. A jövede l em j ó t é k o n y czé l ra van 
szánva. N e l egyen k a t h o l i k u s , k ü l ö n ö s e n pap , a ki ezt 
a kis k ö n y v e t el n e m olvasná. 

kezekkel haladt előre mindig s egész életével 
azt akar ta bizonyítani, hogy az általa alapított 
nagyszerű szerzet nem az ő, hanem egyedül az 
isteni Gondviselés munkája." 

A ki végig olvassa e kis könyvet, teljesen 
igazat fog adni szerzőnek abban, hogy ez való-
ban igy van. Barat Mária Zsófia, a Szent-Sziv-
Társaság alapitónője, csakugyan az isteni Gond-
viselés magasztos eszköze volt. Születésétől 
haláláig, sőt azon túl is szakadatlanul meglát-
szik raj ta, mily emberfeletti életet ólt e gyenge 
teremtés Isten mindenható istápolása mellett. 
Benne az Ur Isten egyik legfényesebb példáját 
ál l í totta fel annak, hogy a XIX, században is a 
kath. egyház mennyire birja Isten kedvét s mily 
magas, emberfelett i fokban rendelkezésére áll az 
Isten ereje és bölcsesége. 

1779. decz. 12-én született, polgári szülőktől, 
oly annyira gyenge testtel, hogy sietve-siettek 
neki feladni a szent keresztséget. Keresztatyja 
tulajdon bátyja volt, Barat Lajos, a ki később 
mint szentéletü pap, húgát csodás előérzettel-e 
vagy az isteni Gondviselésnek előtte nyilván-
valóvá soha sem lett rendeltetéssel nevelte fel 
— bámulatos rendalapitónővé. 

Valóságos csoda-gyermek let t a halál tor-
kából alig megmentet t piczi kis apróságból. 
„Még csak tizenhéthónapos voltam, — jegyzé 
fel magáról egy félszázaddal később — midőn 

44f 
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annak tudatára ébredtem, hogy létezem.* S hozzá 
t é ré , hogy már a bölcsőben is volt ismerete 
Istenről. 

Ezt a csodagyermeket, mikor Lajos bátyja, 
mint alszerpap, kinek két évig kellett még az 
áldozópapi méltóságra várnia, hazajött, átvette 
nevelésbe. De milyen nevelésbe! A mi csupán 
tanulmányait illeti, a csoda-eszü leányka né-
hány rövid óv alatt , úgyszólván, elemit, gymna-
siumot s tudomány-egyetemet végzett Lajos 
bátyja vezetése alatt. Hallatlan rövid idő 
alat t elsajáti totta a latin és görög nyelvet és 
Virgil meg Homér szépségeit eredetiben tudta 
élvezni. Megtanulta a magas mennyiségtant, az 
összes természettudományokat, különösen a csil-
lagászatot. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy 
mind ez a sok tudomány és műveltség egy iparos 
leányában mire lesz jó. Az isteni Gondviselés tisz-
tában volt vele. Barat Zsófiát szemelte vala ki és 
készítette elő arra, hogy általa a nőnem legma-
gasabb kiművelésére is alkalmas női szerzetes 
rendet alapítson. A világ, az ő főiskolai női ne-
velésével, jóval egy századdal elkésett Barat 
Zsófia szelleme és alkotása mögött. 

Hogyan vezérelte az Ur Isten Barat Mag-
dolna Zsófiát odáig, hogy ez szerzetes rendet 
alapítson, s hogyan segítette őt rendjének elter-
jesztésében 56 évre terjedő rendfőnökségének 
hosszú ideje alatt, az egy következő másik lapra 
tartozik. 

Szentséges atyának 

X I X L L E O P Á P Á N A K 

K Ö R L E V E L E 
M E G V Á L T Ó J É Z U S K R I S Z T U S R Ó L . 

Tiszteletre méltó Testvérek! 
Üdv és apostoli áldás! 

Noha nem lehet aggódás nélkül gondolni a jövőre, 
sőt nagy viharokra is készen kell lennünk, minthogy úgy 
a magán, mint a közélet mélyén erősen meggyökerezve 
ott lappang a vész csirája: mégis — hála Istennek — 
mintha volna ennek az aláhauyatló századnak alkonyában 
valami olyan is, a mi reményt keltő, a mi vigasztaló. 
Mert senki se vélje, hogy a közboldogulásra mi jelentő-
séggel sem bir a jóknak lelki-szellemi megujulása, a hit-
nek, keresztény jámborságnak felbuzdulása, a mely eré-
nyeknek föléledéséről sokaknál, másoknál pedig megizmo-
sodásáról nem egy világos jel beszél. Mert im, a világ 
csábításának s a vallásos kegyelet annyi megsértésének 
ellenére, — az Egyház fejének egy intésére hatalmas 
Áradatban sietnek mindenünnen a zarándokok seregei 

Rómába, az apostolok küszöbéhez ; a szent város polgárai 
s az idegenből jöttek egyaránt nyiltan gyakorolják hitö-
k e t : az Egyház fölajánlotta búcsúban bízva, a szokottnál 
fokozottabb buzgalommal keresik az Üdvnek eszközeit. 
S azután kit ne hatna meg az a minden megszokottnál 
nagyobb hévvel megnyilatkozó imádat az emberi nem 
Megváltója iránt ? Valóban a kereszténység legszebb ide-
jéhez méltónak kell hogy itélje mindenki az emberek 
annyi ezerének azt a hatalmas lelkesedését, a mint nap-
kelettől napnyugatig egy akarattal, egy szivvel-lélekkel 
magasztalják nevét, hirdetik dicséretét Jézus Krisztusnak, 
S vajha mindent átható, hatalmas lángtengerré terjedne 
szerte az ősi hitnek e magasba törő lángja, és annyi 
nemesnek példája bár ragadna magával mindenkit. Mert 
mi szükséges annyira e kornak, mint az, hogy a társada-
lomban elfoglalja régi helyét a keresztény szellem s vele 
az ősök erénye ? A társadalomra nézve jelent az vesze-
delmet, hogy oly sokaknál siket fülekre talál ezen hitbeli 
megújulásra intőnek szózata. Pedig ha tudnák az Isten 
ajándékát, ha meggondolnák, hogy nincs iszonyúbb nyo-
morúság, mint elpártolni a világ Megváltójától, elhagyni 
a keresztény erkölcsöt és intézményeket: bizonynyal föl-
riadnának s futva menekülnének vissza a biztos végvesze-
delemtől. — Es védni a földön s terjeszteni az Isten Fia 
uralmát, s az Isten ajándékainak közlése által az embe-
rek üdvét munkálni, az Egyháznak oly nagy, s annyira 
kizárólag saját hivatása, hogy egész tekintélye s minden 
hatalma ebbe helyezhető. Pápaságunknak nagy, szeges 
gonddal teli munkájában, hiszszük, a mai napig erőnkhöz 
képest törekedtünk is erre; ti pedig, tiszteletre méltó 
Testvéreink, bizonyára nap-nap után arra szenteltétek 
őrködéstek, gondoskodástok javát, hogy e munkában 
nekünk osztályosaink legyetek. Azonban a korviszonyok-
nak megfelelőleg minden együnknek még fokozottabb mun-
kásságot kell kifejtenie ; nevezetesen szerte kell hintenünk 
a szent év alkalmából mennél távolabb Jézus Krisztus 
ismeretét, tanitva, biztatva, lelkesítve, — ha talán meg-
hallanák szavunkat, nem annyira azok, a kik a keresztény 
tant eddig is szívesen befogadták, hanem azok, a kiknek 
élete — önszerencsétlenségökre — hit nélkül és Krisztus 
szeretete nélkül szűkölködik. Ezeket szánjuk leginkább; 
ezeket keresi szavunk, — hadd hallják, hogy milyen az 
az állapot, a melyben élnek, s mi vár rájok, ha meg 
nem térnek. 

Szerencsétlen az, a ki soha semmit sem hallott 
Jézus Krisztusról, de mégis legalább nem terheli rossz-
akarat s nem bélyegzi lelkét háládatlanság : de egyszer 
megismerve, mégis megvetni, vagy elfeledni őt, oly okta-
lan s oly sötét gonoszság, hogy az ember arra szinte 
képtelennek látszik. Hisz kútfeje, forrása ő minden jónak : 
az emberi nem valamint Krisztus megváltói munkája nél-
kül nem üdvözülhetett volna, úgy az ő mindenfentartó 
ereje nélkül még fönmaradása is lehetetlen. Nincs másban 
senkiben üdvösség ; mert nem is adatott más név az ég 
alatt az embereknek, melyben üdvözülnünk kellene.Hogy 
mi a halandónak élete, ha száműzve belőle Jézus, az 
Isten ereje és az Isten bölcsessége ; — hogy minő az 

*) Ap. csel. IV. 12. 
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erkölcse, csak nagyon is világos példákban hirdetik a 
krisztusi világosságtól megfosztott népeknek az utóbbi 
idők eseményei. A melyekre ha valaki csak futólag is 
visszagondol, s látja bennök azt a szent Pál vázolta2) 
lelki-szellemi elvakultságot, a természetnek azt a meg-
romlottságát, a babonának és szenvedélynek azokat a 
szörnyeit: szükségképen szánakozás és borzalom szállja 
meg leikér. Mindenki előtt ismeretes, a miről szólunk, 
de nem mindenki elmélkedett, még csak nem is mindenki 
gondolkozott rajta. Mert nem idegenítene el oly sokakat 
a kevélység, s nem bénitana a közöny, ha mindenütt 
ismernék az Isten jótéteményeit s gyakrabban gondolná-
nak amaz állapotra, a melyből kiszabadította, s arra, a 
hova fölemelte Krisztus az embert. Jogaveszetten, szárn-
üzötten, annyi századon át, napról-napra mind mélyebben 
sülyedt vesztébe az emberi nem, sorvadva a fentebb 
vázolt és számos egyéb bajok súlya alatt, a melyek 
ősszüleink vétkéből sarjadtak ; s nem volt emberi hatalom 
a mely szabadulást hozhatott volna, a midőn végre Krisz-
tus Urunk, az égből küldött szabadító megjelent. 0 volt 
az, a kiről már a világ kezdetén megígérte az Isten, 
hogy összetiporja az őskigyót s hatalmát le fogja dönteni : 
innét az a sóvár vágyakozás, a melylyel várták eljövete-
lét az össze3 következő századok. Hosszú időn keresztül 
hangosan hirdette a próféták szózata, hogy benne minden 
reménység: sőt egy kiválasztott népnek összes jó és bal-
sorsa, egész történelme, intézményei, törvényei, szertar-
tásai, áldozatai mind félreérthetetlenül már messze előre 
jelezték, hogy az emberi nem föltétlen és tökéletes bol-
dogságát az fogja meghozni, a ki pap le3z s egyúttal 
engesztelő áldozat, az emberi szabadság visszaállitója, a 
béke fejedelme, a minden nemzetek tanitó mestere, a ki 
országot fog alapitani. az egész örökkévalóságon keresztül 
soha el nem múlót. S e jelzőkkel, e képekben, e jóslatok 
által azon egynek képe rajzolódott e lélek elé, a ki szer-
feletti szeretetéből, a melylyel szeretett bennünket, üdvün-
kért egykor áldozattá akart lenni. S valóban, mikor elér-
kezett az isteni terv megvalósulásának ideje, az Isten Fia 
emberré levén, Istennek, a megbántott Atyának, önvéré-
vel adott tuláradóan bőséges elégtételt, s ekkora áron 
megváltva, a maga jogos tulajdonává tette az emberiséget. 
Nem veszendő aranyon, vagy ezüstön váltattatok meg 
lianem a Krisztusnak, mint hiba nélkül való szeplőtlen 
báránynak drágalátos vérével. 3) Ekként az összes emberi-
ség fölött, a mely neki mint Teremtőjének és Föntartó-
jának alávetve, eddig is hódolattal s engedelmességgel 
tartozott, most a megváltás alapján uj jogczimet nyert. 
Nem vagytok magatokéi: mert nagy ciron vétettetek meg4). 
Igy ujitott meg Isten Krisztus által mindeneket. Akara-
tának titka, az ő jótetszése szerint, melynél fogva elhatá-
rozd önmagában, hogy az időteljesség bekövetkezvén, min-
dent megújítson Krisztusban. 5) Amint eltörölte Jézus az 
ellenünk szóló végzés kéziratát, a mely ellenünk bizonyí-
tott, fölszegezvén azt a keresztre, megszűnt azonnal az 
ég haragja, az uttalanul tévelygő emberiségről lehullot-

tak a szolgaságnak régtől hurczolt bilincsei, visszakerült 
az ember a megkérlelt Isten szeretetébe, visszakapta a 
malasztot, megnyilt előtte az ut az örök boldogsághoz^ 
a melyre ismét jogot nyert s eszközöket. S akkor az; 
ember mintegy hosszú, halálos mámorból fölocsudva, 
körültekintett az igazságnak annyi századon át szomjazott, 
de hiába keresett világosságában: s mindenek előtt lá t ta r 

hogy sokkal magasabb, sokkal nagyobb javakra született, 
mint a minők azok a silány, veszendő dolgok, a melyeket 
a kéz tapinthat, s a melyeknél eddig esze, vágya nem 
tudott tovább hatolni: megismerte, hogy az ember élete 
hivatása abban összpontosul, oda kell, mint végczéljához 
visszavezetnie mindent, az a legfőbb törvénye, hogy Isten-
tői származván, egyszer majd Istenéhez vissza is térjen. 
Ekként fölébresztve, ez alapokon megizmosodva, ta lpra 
állt ú j ra az emberben saját méltóságának a tudata : köl-
csönös testvéri érzés költözött a keblekbe, a jogok és 
kötelességek természetszerűleg nagyobb tökéletességben 
alakultak ki, vagy egészen ujak állíttattak fel, s egyben 
szerte oly erények sarjadtak, a melyekről a régiek böl-
cseletének még sejtése sem támadt. A miért is az elhatá-
rozások, élettörekvések, erkölcsök egészen uj irányba 
terelődtek : a mikor pedig a Megváltó ismerete szerte 
távol terjedt, s nemes ereje, irtva bünt és tudatlanságot, 
a társadalom legbensőbb ereibe is átáradott, akkor a dol-
gok rendjében oly változás állott be, a mely — megte-
remtve a keresztény emberiességet, — alapjában változ-
tatta meg a föld színét. 

Valami végtelen boldog érzés kél ez emlékezés nyo-
mán s egy hatalmasan intő szózat, tiszteletre méltó Testvé-
reink, hogy legyünk szívből hálásak és oda hassunk, hogy 
mások is leróják hálájukat isteni Megváltónknak. 

Mint a késő utókor szülöttei messze távol kerültünk 
ugyan attól az időtől, a mely megváltásunkat meghozta : 
de mit tesz az, mikor hiszen a megváltásnak örök az 
ereje s minden időn s enyészeten túl fenmaradnak jó té te -
ményei ? A ki a bűn által elveszett természetet egyszer 
visszaadta az életnek, ugyanő abban meg is tart ja, s 
mindörökké meg is fogja tartani. Önmagát adta mindene-
kért váltságul.6) . . Krisztusban mindnyájan megelevenít-
tetnek 7). És az ő országának nem lesz vége.8) Tehát 
Isten örök akarata szerint úgy az egyesnek, mint a köz-
nek összes üdvössége Jézus Krisztusban van : a mely 
pillanatban őt valaki elhagyja, bűnös elvakultsággal ön-
magát dobja oda a romlásnak, és ugyanakkor abban is 
bűnössé válik, hogy a mennyiben ra j ta múlik, felforgató 
viharoknak levén okává, ismét visszataszitja az emberi 
társadalmat azon bajok és csapások tömkelegébe, a me-
lyekből irgalmas szeretetével a Megváltó kiragadta. 

(Folytatjuk.) 

6) Tim. I. II. 6. 
-) Kor. I. XV. 22. 
8) Luk. I. 33. 

2) Rám. I. 
3) Sz. Péter II. 18—19. 
4) Kor. I. VI. 19-20. 
5) Eph. I. 9 - 1 0 . 
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RELIGIO. 

Andor György dr beszéde 
a katholikus körök nagygyűlésén. 

(Vége.) 

Más módon fog ják természetesen ez eszmeáram-
la toka t magukból kibocsátani a nagyobb városi körök, 
melyeknek tag ja i nagyobbára az ér telmiségi osztályok-
ból sorakoznak és más módon a kisvárosi és falusi 
körök, melyekben a nép tömörül . A városi köröknek 
főfeladata a magyar intel l igens osztályoknak fé lmű-
vel tségét leküzdeni és a tel jes, a fe lvi lágosodot t ka-
thol ikus művel tséget megadni . H a egy pi l lantást ve tünk 
mai társadalmunkra , az eszes lényt még a kathol ikus 
emberben is sokszor nagyon degradálva fog juk látni . 
Nem gondolkozik a maga eszével, hanem a liberális 
zsuraal iszták fe jével ; s azért nem is cselekszik szaba-
don, önállóan, hanem szuggeszt ió ha tása alatt . A 
modern magyar intel l igenczia jó része elveszí tet te 
gondolkozási szabadságát és a közvéleményt alkotó 
zsurnal isz t ika rabságába j u t o t t . E b b ő l a szomorú álla-
po tból kathol ikus köre inknek kell a magyar intelli-
gencziát kiszabadí tania , reá kell i smét segí tenünk 
kathol ikus fér í ia inkat az önálló, a j ózan ész, a tárgyi-
lagos tények és igazság szerint való gondolkozásra . 

A t eendőknek t ág tere nyil ik meg i t t városi kö-
re ink előtt . Az összejövetelek, az eszmecserék, a fel-
olvasások, a társas vacsorák számtalan a lkalmat n y ú j t a -
nak a papságnak és a kathol ikus műve l t ségben ot thonos 
világi férf iaknak, h o g y e művelő és felszabadí tó ha t á s t , 
k i fe j thessék és a ka thol ikus körök t ag ja i t a keresz tény 
művel tség apostolaivá képezzék. Csak nem kellene 
elmúlni h a g y n u n k a bőven kínálkozó alkalmakat . A 
kathol ikus körök te rmeiben nem kel lene csupán já ték-
kal foglalkozni, hanem eszmecserét is lehetne fo ly ta tn i ; 
a. fe lolvasásokban nem kellene mind ig a hölgyek szó-
rakozta tásá t szem előt t tar tani , h a n e m a társadalmi és 
t udományos kérdéseket lehe tne vonzóan f e j t e g e t n i ; a 
tá rsasvacsoráknál , melyek fölöt te ha tha tósan élénkít-
he tnék a körök életét, n e m kellene csak személyes 
é rdemeket legyezgetni , hanem kathol ikus eszméket és 
gondola toka t lehe tne ér tékesí teni . Mig azonban e vá-
rosi körökben a kathol ikus eszmék áramla ta elé a 
fé lművel t ség és ez önálló gondolkozás hiányossága 
nem egy akadályt gördí t , add ig a kisvárosi és falusi 
körökben a nép mohó vágygya l szívja magába a ka-
thol ikus művel tséget . Azér t nem habozom kimondani , 
hogy je len viszonyaink közöt t a falusi köröktől többe t 
és e redményesebb munká t várha t a m e g ú j h o d ó társa-
dalom, min t a városi köröktől . A keresz tény társa-
dalom alapja i t kü lönben is a népben kell megve tnünk . 
Ezeke t az a lapokat azonban csak a keresztény művelt-
ség tehet i erősekké, szilárdakká. Mer t a keresz tény 
művel t ség nemcsak hata lmassá teszi a népet , felsza-
badí tván benne a szunnyadozó erőket, nemcsak gaz-
daggá teszi, visszaszorí tván rossz szenvedélyei t , hanem 
világosságot is nyú j t neki, mely bevi lágí t a természet 
re j teke ibe éppen ugy, mikén t a vallás régióiba. 

A katholikus egyházon kívül eső tényezők egyre 
j obban hangozta t ják a népművel t ség emelésének szük-

ségességét . Népegye temeke t alakí tanak, gazdasági és 
egyéb ismereteket te r jesz tő felolvasásokat és oktatáso-
kat rendeznek. 

A kathol ikus népköröknek azért nem szabad kése-
delmeskedniük, hanem meg kell kezdeniök a munkát , 
hogy megelőzzék a keresztényellenes, vagy legalább is 
színtelen művelődési törekvéseket . A felolvasások, elő-
adások és összejövetelek rendezése mel le t t a kathol ikus 
népköröknek különösen a könyv tá rak berendezésére és 
haszná la tá ra kellene n a g y súlyt fek te tn iök . 

A ka thol ikus körök már a keresztény művel tség-
nek ápolása és te r jesz tése által is nagyfon tosságú szo-
cziális fe lada to t te l jes í tenek. De válságos társadalmi 
viszonyaink, melyek mig egyrészről a közgazdasági 
e l lenté teket élesít ik ki mindinkább , addig másrészről 
az el lentétek kiegyenl í tésére legalkalmasabb tényezőnek, 
a ka thol icz izmusnak működésé t törekszenek egyre j o b -
ban béní tani , a ka thol ikus körök elé m é g nagyobb 
szocziális czélokat tűznek ki. Ka tho l ikus köre inknek 
meg kell ragadniok a ka thol ikus szocziális t evékenység 
i rányí tásá t és vezetését a mag}Tar tá rsadalom egész 
vonalán. N e m ugy ér tem ezt, hogy a kathol ikus körök 
m a g u k végezzék a sokoldalú szocziális muükát , hisz a 
szocziális szükségletek oly számosak, hogy ezek kielé-
gí tésére egy szervezet nem vállalkozhatik. A szocziális 
akczió i rányí tásában és veze tésében azt t ek in tem a 
ka thol ikus körök fe ladatának, hogy m e g a d j á k az impul-
zusokat , a lökéseket a szocziális in tézmények létesíté-
sére, h o g y rá tere l jék a figyelmét a kiál tó szoczáilís 
szükségle tekre és megje lö l j ék egyszersmind az u t aka t 
és módokat azok osvoslására. A körnek központ jábó l 
minden i r ányban k i indulnak a sugarak : ugy kell ka-
thol ikus köre inknek a szocziális t evékenysége t minden 
i r ányban megind i tan iok . Katho l ikus köre ink adták meg 
az ösztönzést arra a n a g y mozgalomra, mely máris oly 
szép e redményeke t mu ta tha t fel a Keresz tény Hi te l -
és Fogyasz tás i Szövetkezetek alakí tásában. Ehhez 
hasonló t evékenysége t kell a ka thol ikus köröknek foly-
ta tn iok a több i más i ráuyu, kul turál is és kar i ta t ív je l legű 
in t ézmények létesí tése és fe j lesztése körül . A kathol ikus 
köröknek kell arról gondoskodniok , hogy a Szent 
Vincze-Egyesüle tek , a kathol ikus munkásegyle tek, a 
t anonczo t thonok , a legényesületek, pa t ronázsok mennél 
á l ta lánosabb fe lkaro lásban részesül jenek és mennél szé-
lesebb ré t egekben e l te r jed jenek . Nem mulasz thatom el 
a mélyen t isztel t nagygyűlés figyelmét felhívni a szo-
cziális akcziónak egy ná lunk eddig te l jesen e lhanyagol t 
te rére : a községi és városi ügyek előmozdításának 
terére . A mi a községházában , a városházában tör ténik , 
az n e m politika, de nagyon is közelről érinti a társa-
dalmi érdekeket . Ka tho l ikus köre inknek ez i rányban 
is ki kellene már valamit tenniök. Nem vall erőtel jes 
életre, ha e térről kathol ikus köreink egészen vissza-
v o n u l n a k ; nem egészséges ál lapot je le az, ha megtör-
ténhet ik , hogy ugyanazok, akik a kathol ikus körök ala-
p i tásában részt vesznek, a városi ügyek in tenzivebb 
felkarolására még külön felekezetnélküli városi köröket 
lé tes í tenek, min tha a kathol ikus körök képtelenek vol-
nának a községi ügyeke t áldásosán előmozdítani, min tha 
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a keresztény eszméknek a községházához semmi közük 
sem volna. Ne engedjük át tehát a községi akczió irá-
nyitását a különböző liberális szellemű kluboknak és 
kaszinóknak, hanem vegyük ki részünket ebben a nagy 
hordere jű munkában . 

E szocziális tevékenység vezetése által kathol ikus 
köreink lényegesen hozzájárulnak a hitélet emeléséhez. 
Méltán Ítélte el Róma az amerikanizmusnak azt a 
tévelyét , mely a passziv és aktiv erények közöt t tesz 
különbséget . De ez a tévely is nagyban hozzájárul t 
annak az igazságnak hangsúlyozásához és kidomborí-
tásához, hogy minden erény tevékenységet jelent , hogy 
a katholikus hi télet tevékenység nélkül nem képzel-
hető. Es ha valamikor, ugy bizonyára nap ja inkban kell 
azt a tevékenységet teljes erővel k i fe j tenünk, melyet 
a keresztén}' erények, de különösen a szeretet és az 
igazságosság erényei megkívánnak. A szocziális tevé-
kenység pedig éppen a szeretet és igazságosság eré-
nyeinek tevékenységében áll. Mi magyar kathol ikusok 
sokáig ugy viselkedtünk, mintha egyszerre akar tunk 
volna tenni is, megnyugodni is, élni is és aludni is. 
Ebből a tunyaságból , közönyösségből és határozatlan-
ságból a katholikus köröknek kell végre felrázniok a 
magyar kathol ikusokat . 

Fölkel tve a szocziális kötelesség tudatát , a katho-
likus körök vannak hivatva odaadó áldozatkész lelkes 
szocziális tevékenységre ösztönözni a magyar katho-
likusokat. 

Szocziális tevékenység, ez legyen tehát a katho-
likus köröknek je lszava! 

A bátorság ébresztése, a kathol ikus művel tség 
ter jesztése és a szocziális tevékenység irányítása az a 
hármas teendő, ami által a kathol ikus körök czéljük-
höz, a keresztény társadalom megalkotásához közelebb 
ju tha tnak , ami által a kereszténységnek a nyilvános 
közéletben is érvényt szerezhetnek. A kereszténység 
Krisztus Urunk rendelése és akara t j a szerint nem 
üvegházi növény, melynek a templomban, a sekrestyé-
ben való ápolását üdvös dolognak lehetne tekinteni , 
de amelyet a közterekre, ahol az emberi érdekek szele 
fújdogál , nem volna szabad kivinni. A kereszténységet 
mus tá rmag gyanánt hozta a világra az Üdvözitő és 
ennek a mus tá rmagnak künn a nagyvilágban, a sza-
badban, ahol a viharok és zivatarok járnak, kellett 
terebélyes fává fe j lődnie és ágai t mindenüvé ki ter jesz-
tenie, hogy árnyékban fo ly jék le ugy az összes embe-
riség történelme, va lamint az egyes emberek nyilvános 
és magánélete. A kereszténység nem mécses, mely csak 
a szentélyben az oltár előtt lobog, misztikus fényt 
ter jesztve, de amelyet a templom falain kivül manap-
ság már nem lehet világító eszköz gyanán t használni . 
A kereszténységben tüzoszlopot adot t a Megváltó a 
föld lakóinak, hogy lobogjon a világon mindenüt t , 
nemcsak a templomban, hanem a nyilvános társadalmi 
életnek minden terén ; tüzoszlopot adott , hogy lángjá-
val bevilágítsa az élet minden ú t j á t és szikráival meg-
gyúj t son minden lelket és szivet. Ennek az isteni ren-
delésnek és akaratnak végrehaj tó i kell, hogy legj^enek 
a kathol ikus körök. (Zajos éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 1. Vörösmarty Mihály századik szü-

letési napja. — 
Mily szép és mily öröm együtt látni minden magyart 

Vörösmarty tiszteletében és ünneplésében. A sok viszály 
közt majdnem elcsügged az ember lelke, hogy mi lesz 
belőlünk. Meghasonlott országnak pusztulás a vége. Oh 
de nem : tudunk mi egyetértők is lenni s a lelkek ma-
gasztos egybeolvadásával hódolni a hazafias érdemnek, 
az úttörő erénynek, a csüggedésből kiragadó és utmutató 
látnoki költő soha el nem muló dicsőségének. 

Mert Vörösmarty költői dicsősége soha el nam múlik. 
Hatása nem egy nemzedékre, nem egy korra szorítkozik, 
hanem amig — élni fog magyar, mindaddig a 

„Hazádnak rendületlenül 
Légy hive oh magyar" 

szintén életben lesz és éreztetni fogja hatását a hazafiúi 
szivekre. Vörösmartyért minden nemzet megirigyelhet 
bennünket. O a legnagyobb, mert legmagasabban szár-
nyaló magyar költő. Teljesen aláírjuk a V. H. lelkes czik-
kelyét, melyben az országos szobor-állitó bizottság ülése 
alkalmából nézeteit Vörösmartyról, az ő kiváló költői 
nagyságáról kifejtette: 

„Magyarország újjászületése egyik legnagyobb munká-
sának és egyetlen nagy költőjének mai napig nem állított 
még emléket a magyar nemzet. Szégyenkedve kell beval-
lanunk egy egész emberöltő ezen mulasztását éppen most, 
a mikor a szoborállitás mániája uralkodik Kárpátoktól 
Adriáig ; a mikor felaprózva a nemzeti kegyeletet, saját 
külön szobráról sző ragyogó álmot minden mezőváros, 
minden falu s emlékoszlopot állit vagy óhajt állítani még 
azoknak is, kik, habár elmondhatják müveikről: exegi 
monumentum aere perennius, de még itt járnak köztünk, 
halandó testben s még csak ezután (kívánjuk minél későb-
ben) költöznek át a halhatatlanságba, amely ezideig egye-
dül jogosított köztereken felállított kő- vagy érez monu-
mentumra. 

Annak a költőnek, a kinek születése száz éves év-
fordulóját ünnepelni készülünk, a költőkirálynak, Vörös-
martynak hatását nemzetre, irodalomra, magyar költő még 
meg nem közelítette. 

A haza sorsa, léte, jövője forgott koczkán, mikor 
megzendült lantján a mult fényes dicsősége, a jelen sülye-
dés fájdalma s a jövő biztató reménye. Dala fölemeli 
nemzetét a kétségbeesésből s hazafiúi tettre lelkesíti a 
csüggedőket. Hivatkozva nemzetének, a kereszténységnek 
és szabadságnak tett szolgálataira, a védelmező isteni 
Gondviselésre, mely megőrizte annyi balszerencse, annyi 
viszály között: a tespedőket fölrázta harsogó dalával az 
ősi dicsőségről, a csüggedőkbe lelket öntött gyújtó éne-
kével egy szebb kor reményéről. Varázshurú lantján meg-
csendült a nemzeti fájdalom hangja, a tettre vágyó büszke 
önérzet, a lángoló hazafiság, s magával ragadta, szinte lángba 
borította megújhodó nemzetét, hogy a mult nagyságából 
hitet merítsen a jövőre. 

A költészet Múzsájától s a magyar nyelv Géniuszá-
tól homlokon csókolva, souverain hatalommal uralkodott 
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a magyar költői nyelven, a mely az ő ajkán csudás bájjal 
hangzott, a hogy' még magyar költő ajkán soha se zen-
gett. Őt illeti meg költői nyelvünk megteremtésének di-
csősége. 

Az ő költészetében érezhető először a tiszta nemzeti 
elem lüktetése. O a magyar nemzeti költészet alapjának 
megvetője, az ő példáján lett nemzeti és eredeti. 0 ve-
zette bele a minden poézis ős tiszta forrását és táplálóját, 
a népies elemet. Az utána jött nagyok csak az ő iránya 
nak fejlesztői. 

Lantján csak nemes érzés, emelkedett gondolat talál 
hangot. Ez, és szinei, képei pazar gazdagsága, választékos 
izlése, nyelve keresetlen festőisége, gazdagsága, bűbájos 
zenéje, költészetét tartalomban, formában a magyar iro-
dalomban még el nem ért tökély fokára emelték. Ez az 
oka, hogy mig Petőfi gyújtó dalai az ágyuk dörgésével 
együtt elhangzottak : a Szózat nemzeti hymnuszunkká 
lett, mely csak az utolsó magyar utolsó lehelletével fog 
elnémulni." 

Dicsőség Vörösmarty nevének, örök üdvösség legyen 
örök sorsa az ő nagy lelkének ! 

Róma, nov. 24. Az uj pápai papnevelő a portugál 
nemzet számára. — 

F. hó 13-án je len t meg a pápa apostoli levele, 
melyben X I I I . Leo pápa Kómában portugál semina-
r iumot áll í tott fel. A pápa terve szerint ez utóbbi t e t t 
megkoronázása volt annak az apostoli munkának, me-
lyet ő szentsége az 1886-ban kötöt t par tugál i concor-
datummal indí tot t meg, az ugyanazon év szept. 14-én 
és 1896. jun ius 25-én a por tugál i püspökökhöz irt 
apostoli levelével pedig folytatot t . 

1886. év augusztus havában áll í totta vissza a 
pápa a hierarchiát a portugálok hatalma alatt levő 
Indiában, hol egy gyászos schisma 1838. óta puszt í to t ta 
a lelkek birodalmát, Is tennek földi országát. 1886. szept. 
14-én nagy lelkesítéssel arra buzdí tot ta a portugál i püspö-
köket, hogy a papság ujonczozásában és nevelésében 
szakadatlanul növekvő igyekezetet fe j t senek ki. 1896. 
jun ius 25-én szívökre kötöt te a püspököknek, hogy a 
legnagyobb egyetér tésre és összetartásra igyekezzenek 
ju tn i mindenben s hogy e czélból minden esztendő-
ben összejöveteleket tar tsanak és azokon tevékenysé-
gökre vonatkozólag egyetértésre igyekezzenek jönni 
s „ú t já t egyengessék akár az egyházmegyei és tar to-
mányi zsinatok, akár egy nemzeti zsinat tar tásának". 

Mindezekkel a pápa czélul a por tugál i papság 
régi hatalmának és fényének visszaállítását tűz te ki 
maga elé. Je len esetben, a nála szokásos eljárás 
szerint, a buzdításokat és lelkesítést tet tel koronázza 
meg és nagyszabású példát állít a por tugál püspöki 
kar szeme elé : középponti papnevelő intézetet állít 
Rómában. Minden tekinte tben kiváló papnevelésre 
annyira szükség van — mondja legújabb apostoli leve-
lének lényege szerint, — hogy az egyház csakis abban 
találja meg úgyszólván egész erejének ti tkát. Hanem 
a megkezdet t munka befejezetlen fogna maradni , 
„hogyha nem alapí t tatnék magában az örök városban 
papnevelő-intézet avval a czéllal, hogy egész Por tugá l 

területéről a legkiválóbb növendékeket fogadja ma-
gába". I t t , szent Pé ter és Pál sírjánál lehet legbizto-
sabban és legbővebben az Is ten szolgáinak oly szük-
séges, egészséges tanítást . 

Maga a pápa gondoskodot t az intézet házáról, ő 
maga választotta ki az intézet főnökét és lelkiigazga-
tójá t . Végül elrendelte, hogy minden portugál egyház-
megye, ugy az anyaországból, mint a gyarma/tokból, 
legalább két növendéket küldjön az u j szemináriumba. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
= A budapesti paulai szent Vincze-Egyesület 

1900. évi deczember hó 8-án, szombat, d. u. 4 órakor a 
budapesti központi papnevelő-intézet disztermében egyleti 
XXXII. évéről rendes közgyűlését tartja. Az elnökség, 
Budapest, IV. kerület, _ Papnevelde-utcza 7. szám, I. em. 

IRODALOM 
-f- Ünnepi beszéd, melyet I. Ferencz József csá-

szár és apostoli király és Istenben elhalt Erzsébet ki-
rályné arczképénú Hontvármegye dísztermében történt 
leleplezése alkalmával, Ipolyságon, 1900. év augusztus 
18-án tartott törvényhatósági rendkivüli dísz-közgyülésen 
a megyebizottság megbízásából mondott Kudora János, 
esperes-plebános, Hontvármegye bizottsági tagja. 4 r., 
8 lap. 

Igen élvezetes és tanulságos beszéd. Mester készí-
tette. S csodálatos ! Egyre sűrűbben mutatkozik Vaszary 
Kolos bibornok rövid, velős, grandiózus szónoklásának 
rhetorikai hatása. Hontmegye büszke lehet szónokára. 
Csak itt-ott elvétve marad a tartalom igaz nagysága a 
mondás nagyszerűsége mögött. 

= Stampay kath. ének- és imakönyve VII. bőví-
tett kiadásban jelent meg a jelképes ministraczió érdekes 
újításával. E kiadás már most nem csupán az ifjúság, a 
nép és kántorok kézikönyve, hanem a ftdő papságé is. 
240 oldalra terjed. Ara csinosan kötve most is 15, angol 
vászonban 25 kr. 11-ik könyv és kották ingyen. Kapható 
Köbölküton, Esztergommegyében. 

— Néri szent Fülöp emlékmondatai az ifjak szá-
mára. Ezen füzetkékre bátorkodom felhívni a f tdő 
lelkipásztorok becses figyelmét. Ter jedelme nyolcz 
oldal, szép képpel és gyönyörű szép oktatásokkal. Ez 
alkalommal nem hagyhatom említés né lkü l : „Szent 
Skapuláré" cz. imakönyvemet sem. Öt év alatt meg-
je len t három k iadásban : 14,000 példányban. E leg-
utóbbi kiadásból, mely másfélév előtt je lent meg 6,000 
pé ldányban még v a n : 50 db egyszerű; 113 db egy-
szerű dísz- és 30 db sagr inkötésben; fűzöt t és párnás 
kötésüek már nem kaphatók. Győr, Semmer Imre kárm. 
r. áldozár. 

— A napon észlelt jelenségek természetének 
magyarázata. I r ta Fényi Gyula S. J . Budapest , 1900. 
8-rét, 24 lap. A tudós szerző szerint, ki, mint általa-
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íiosan ismeretes, v i lághírű csillagász s a kalocsai H a y -
nald-obszervator ium igazgatója , hogy a napon észlelt 
nagyszerű t ü n e m é n y e k e t megi té lhessük, mindeneke lő t t 
az ot tani nyomás i v iszonyokat kell t ek in te tbe venni . A 
számitás azt muta t j a , hogy a nap légkörében 104 kilo-
méter emelkedéssel a hyd rogen ium sűrűsége felére 
apad ; ennél fogva a chromosphaera legfensőbb ha tá rán 
a hydrogenium sűrűsége egy bil l iomszor kisebb, mint 
az al ján. E b b ő l továbbá következik, hogy a nap lég-
köre nem is t e r j edhe t j e l en t ékeny magasság ig a chro-
mo 3phaerán túl . Min thogy ped ig a pro tuberancz iák 
mindig sokkal nagyobb magasság ig emelkednek, azok 
szükségképpen az üres térien lebegnek. E h h e z fűződ ik 
annak a kérdésnek a fe j tege tése , h o g y á l lhatnak fönn 
üres t é rben az izzó hydrogen iumból álló p ro tube ran -
cziák. E prob lémának eredet i megoldásá t a tudós szerző 
számitás u t j án adja . A te rmésze t tan i t ö rvények , neve-
zetesen a vonatkozó gázelméle t szer in t az izzó hydro-
genium ugyan r o p p a n t sebességgel t e r j e d ki, i l letőleg 
szétporlódik ; mindamel le t t a p ro tuberancz iák feloszlási 
fo lyamata , óriási nagy tömegük mia t t m é g órákig is 
t a r tha t . E fe j t ege tések a lapján a n a p o n észlelt részletes 
t üneményeknek is u j , eredet i magya ráza t á t ad j a a föl-
olvasó. Az üres t é rben szétpor ladó hyd rogen ium a fehér 
protuberancziákat , m in t szükséges köve tkezmény t ma-
gyarázza meg, úgysz in tén a nap ko roná já t és név leg 
a korona hosszú sugarai t , min t t e rmésze t tan i követ -
kezményt m u t a t j a be. Ez u tóbb i aknak porá l lományá t 
már azelőt t is se j te t ték , de fölolvasó a porképződ-
m é n y n e k eredeté t m u t a t j a meg először. Egészen u j 
továbbá fölolvasó magyaráza ta a nap- fák lyáró l . H a 
ugyanis a pro tuberancz iák üres t é rbe k ive t e t t hydro -
genium, az szükségképen a nap ra f o g visszaesni és ott> 
a hol r o p p a n t sebességgel a fe lületére talál , nagy hő-
séget f og k i fe j ten i ; e fe l tüzesedő helyek képezik a 
fáklyákat . Ugyanezen a napra visszatérő hydrogen ium-
áramlatok eredet i és eddig egyedül i magyaráza tá t adják 
a f ény el tolásának, ezen edd ig csak csodála t ta l észlelt 
r i tka tüneménynek . Ezek a kü lönben lá tha ta t lan ára-
mok ugyanis , ha u t j o k b a n pro tuberancz iáva l találkoz-
nak, a hyd rogen iumot fe l tüzesedve magukka l r agad ják 
és a nagy sebesség által a f ény eltolását idézik elő. 
— E fe l tűnés t kel tő ér tekezés a Szen t - I s tván-Társu la t 
Tudományos és I rodalmi Osztályának fölolvasásai közöt t 
(36. szám) lá tot t napvi lágot . Ára 60 filllér. Megrendel-
hető a Szen t - I s tván-Társu la t könyvk iadóh iva t a l ában : 
Budapes t , VIII . , Szentkirályi-utcza 28. szám. 

Rómába és a Szentföldre 
/'. évi deczember 9-én induló magyar országos zarándoklat 

érdekében. 
Felkér tek , hogy a f. év decz. 9-én R ó m á b a és a 

Szentföldre induló magyar országos zarándokla t lelki 
vezetését vál lal jam el. 

I s t enbe és nemzetem n a g y lelkébe ve te t t bizoda-
lommal elvállalom, el annál készségesebben, mer t köz-
tudomású , hogy a szent év fo lyamán a vi lág összes 
ka thol ikus népei, nemzetei egymással min tegy verse-

nyezve százakra menő seregekben kel tek fel ama lélek-
emelő menetekre . 

Szentséges a tyánk maga a római pápa lelke-
sit arra . 

É s mink magyarok minden más nemzetek fölöt t 
e sa já t jubi lár i s é v ü n k b e n k ivánha tunk-e több lelke-
si tést ? 

Mind mi, a kik igazán szere t jük hazánka t és t ud -
juk , hogy annak mul t ezredéves életét a keresz ténység 
tartotta fenn, zárhatjuk-e megfelelőbben eme jubiláris 
ünnepséget s kezdhetjük-e méltóbban az uj ezredévet, mint 
ha minél többen , a k iknek az I s t en módo t adott , oda 
zarándokolunk a keresz ténység fejéhez, a kitől Szent 
I s tván k i rá lyunk ké r t e és n y e r t e a szent k o r o n á t ? 

Mind mi, a kik igazán szere t jük a szent koronát , 
zárhatjuk e megfelelőbben ez évit. mintha oda tüzzük Ró-
mában a II. Szilveszter emléke fölé a magyar nemzeti 
zászlót, h i tünk , r e m é n y ü n k és szere lmünk t r iko lór já t 
középen képével az I s t en Anyjának , a magyarok Nagy-
asszonyának, a k inek Szent I s tván hazánka t e l jegyezte . 

Mind mi, a kik hiszszük, remél jük , sze re t jük és 
a k a r j u k hazánknak , f a j u n k n a k üdvét , jövő jé t , életét, 
z á rha t juk e megfe le lőbben ez évet s kezdhe t jük e 
mé l tóbban az u j ezredévet , min tha a n a g y időknek 
a lkonyában vá lha tára in h i tünk s b iza lmunk fe l tűn t 
csi l lagát köve tve oda za rándokolunk keletre , o t t tö l t -
j ü k a szent é jszakát Be t lehemben — Kenyérhe lyben 
— a hova az élet kenyere az égből szállt alá s a hon-
nan a vi lág vi lágossága szerte áradot t . U j j á szülemlünk 
o t t an a J o r d á n szent pa takában , avagy megfürdi ink a 
Silove tavában , ba lzsamot ta lá lunk a szép Gi leadban s 
o la j fák ke r t j ében , e lzarándokolunk n a g y Je ruzsá lembe 
— a n a g y békehe lyre —• és mind a szent helyre, melye t 
a mi Üdvöz i tőnknek a l ép te -nyoma szen te l t ? ! Az tán 
tenger t , földet , oly sokat be j á rva visszatérünk haza, 
édes szép hazánkba és e lmondjuk és elhozzuk mieink-
nek mind, mi t l á t tunk s tapasz ta l tunk , dicsőségét Is te-
nünknek , üdvöt , béké t nemze tünknek ! 

É s én e vállalat tal i f j ú ságom legszebb vágyai t s 
r eménye i t férfi t e t t r e vál tva zárha tom-e megfe le lőbben 
e sorokat , min tha Dávid városának királyi lá tnokával 
hangoz ta tom ma nemze tem szivébe a rég ösmert igé-
két : Sursum ! Veni te ! Jub i l emus , p loremus coram 
Domino , qui fec i t nos ! 

Fel ! jertek örülni az Isten előtt, 
Jubiláljuk Urunkat, az Üdvözitőt ! 
Fel, fel ! vigadozva imádjuk a lét nagy Urát, 
Sirjuk ki magunkat Előtte, ki életet ád, 
Mert 0 örök Isten a mi Nagy UruDk 
És mink Neki nemzete, népe Vagyunk 
Azért im utána megyünk haladunk. 

Az u t technikai részét P r o p p e r N. J ános j ó hir-
nevü „Kelet i utazási I rodá ja" (IV. Muzeum-körut 15.) 
vezérli . — Az ut i p rogrammot minden érdeklődőnek 
megküldik . 

I s ten velünk ! 
Ke l t Budapes ten , 1900. november havában. 

Kálmán Károly. 
plebáno*, orsz. képviselő. 
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V E G Y E S E K . 
*** A szent év utolsó magyar zarándoklata az, 

melyet Kálmán Károly országgyűlési képviselő vezet Ró-
mába s onnan a Szentföldre. Rómába már előrs ment a 
bíboros hgprimás leendő sege'dpüspöke, dr Kohl Medárd 
pápai praelatus ur, a ki bizonyára maga fogja a pápa 
elé áldásra vezetni a szent év utolsó magyar zarándok-
seregét. 

— Grillparzer hires felkiáltása Radetzkyhez — 
zsidó ajkakon. A nagynémetországi lapok óriási hahotát 
keltenek leírásával annak a jelenetnek, mely Bécsben a 
„Jüdischpolitischer Volksverein" legutóbbi gyűlésén ki-
fejlődött. Fialla nevű elnök, miután eldicsekedett vele, 
hogy a zsidóságnak nincsenek külön zsidó érdekeik, hogy 
ők se nem csehek, se nem lengyelek, se nem olaszok, 
hogy midőn Ausztria népeinek minden staatsbewusztseinje 
elveszett, ők, a zsidók azok, kikre a költő híres mondása 
„In deinem Lager ist Österreich" — egyedül alkalmazható ! 
A zsidó gyűlés viharos tetszéssel fogadta a sikerült nagy-
mondást. „Es ist ein beiszender Spott", mondja haragjá-
ban az „Augsb. Postzeitung". Bizony igaza van. 

— Sátán parnassusa a XIX. században. Ez alatt 
a czim alatt ismertet i az „Osservatore Romano" nov. 
22-iki száma azt a konferenczia-beszédet, melyet a római 
Accademia Tiber inában annak ezévi t i tkára Forchiel l i 
Szaniszló kanonok fényes hallgató közönség előtt fel-
olvasott. Éles, geniális kr i t ikája e beszéd az u j olasz 
irodalom kereszténytelen és istentelen termékeinek. 
Szerző sorba előveszi a Sátán köl tőjének, a h í rhedt 
Carduccinak három „barbár" ódáját , továbbá Rapisardi , 
Guerrini vagy Stecchett i és D'Annunzio köl teményei t 
s k imutat ja , hogy egyik csúnyább a másiknál s mél-
tán a Sátán parnassusának termékei közé sorolhatók. 

— Nem boldog a magyar, mer t a kivándorlástól 
erővel kell visszatartani az embereket . K i hi t te volna, 
hogy ez a te j jel-mézzel folyó Kánaán fö ld jén fog meg-
történni . Már ministeri rendeletek fu t j ák be az orszá-
got, hogy vissza kell ta r tan i a népet. Könnyí ten i kell 
a megélhetésen s tenni kell róla, hogy a nép örömét 
lelje hazájában. De ehhez lélek kell és istenesség. 

— A győri benczés főgymnasium Vörösmarty 
Mihály születésének századik évfordulóját együt t fogja 
megünnepeln i Czuczor Gergely és Jedlik Ányos emlé-
kezetével, akik szintén 1800-ban születtek. 

— A benczések térfoglalása Jeruzsálemben. II. 
Vilmos császár a Dormit io B. M. V. nevü helyet, me-
lyet Sión hegyén a szultántól a jándékba kapott , tudva-
levőleg odaajándékozta a német katholikusoknak, kik 
ott templomot építenek, melynek alapkövét, a mint 
jelentet tük, ez őszön te t ték le. A templom és a vele 
kapcsolatos intézet a benczések gondozására van bízva 
és a marialaachi apát már birtokába vet te a szent-
helyet. 

— A római benczés collegium templomában 
oltárszentelést végeztek a jelenvolt apátok a kö-
vetkező sorrendben : de Hemptine Hildebrand a rend 
apátprimása és sz. anselmi s moredsousi apát ; 3 főapát, 
úgymint Wolter Placidus beuroni, Fehér Ipoly pannon-
halmi, Schneror Lőrincz st. vincentiusi főapátok ; azután 
a következő apátok és ordináriusok : Osliinder Bonifácz 
szentpáli apát Rómában, Bonazzi Benedek cavai, Corvaja 
Viktor monteverginei apát és ordinárius. azután a követ-
kező apátok: Delatte Pál solesmesi, a franczia congregatio 
főnöke ; Gasquet Aidán readingi cz. apát, az angol congre-
gatio főnöke; Schober Ildefonz seckani apát, a szent-Bene-
dek -misaio-egyesület főnöke ; Brugger Columban ensiedelni 
apát, a svajczi congregatio főnöke ; Dungel Adalbert gött-
weigi apát, a szeplőtelen szent Szűzről nevezett congregatio 
főnöke; Linse Leo fort-augustini apát Skócziában ; Gebele 
Ödön szentistváni apát Ausgburgból, a bajor congregatio 
főnöke; Frowin Kronrád conceptiói apát Amerikából, a 
svajcz-amerikai congregatio főnöke ; Treuinfels Leo mari-
enbergi apát, a szent Józsefről nevezett osztrák congre-
gatio főnöke. Szóval az oltárszentelésben minden congre-
gatio részt vett, a brazíliait kivéve. 

— Langenieux bibornok a törvényszék előtt. Nov. 
19-ére volt megidézve, általános helynökével, káptalaná-
val, udvari papjaival, több plébánossal, káplánnal, éne-
kessel és templomszolgával egyetemben. M i é r t ? . . . Mert 
— horrendum liictu — halottak napján processiót vezetett 
imádságra a temetőbe az elhunytakért. A franczia egyház-
üldözés kezd nevetségessé lenni. Közel kell lenni a for-
dulatnak. Le ridicul c'est qui tue ! 

— Kongresszusaikban mivel foglalkoznak a fran-
cziák ? Vegyük csak a nov. első felében tar to t t Nord 
és Pas-de-Calais depar tementok kathol ikus kongresz-
szusát. Áll jon i t t szórói-szóra az „Univers" tudósító-
j ának irása. „Ki tűnő hagyományukhoz hiven a cam-
brai-i érseki ta r tomány lelkes katholikusai jelenleg 
Lil ieben ta r t j ák évi gyülésöket , melyet 27 éve szaka-
dat lanul minden esztendőben megtar tanak. Püspökeik-
nek jóakaró pártfogása és felvilágosult ellenőrzése 
mellett, lelkes világi vezéreik igazgatása alatt, testvé-
riesen és bátran megvi ta t ják , egy teljes hét ig tartó 
kongresszusban, azokat az ügyeket , melyek két depar-
t e m e n t j ü k életére és intézményeire vonatkoznak . . . 
27 év óta ezek a kongresszusok a kor haladása és 
szükségletei szerint módosultak. Minden évben u jabb 
és u j a b b kérdéseket vettek fel a programmba s oldot-
tak meg a különféle bizottságok tárgyalásaiban. Ké t 
év óta a „keresztény demokraczia" kapot t külön kon-
gresszust a nagy kongresszusban. Ez évben az iskolá-
ból kikerül t i f júság gondozása (ouvres postscolaire) 
kerül t napirendre. Hogy a munkát megkönnyítsék, az 
ez ezévi kongresszus szervezői a nagy kongresszust 
17 kis kongresszusra osztották fel, melyek mindegyi-
kének megvan a maga külön szervezete és önállósága". 
Ime, ily rengeteg társadalmi munká t végeztek a fran-
czia katholikusok ezidén Lilieben. 

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

Budapest, 1900. 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 

küldemény czimzendő. 
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ï 8. sz. alatt, hova a 
i netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
í levélben, intézendők. 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, deczember 5. 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 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1900. 

Berge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.11 

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Szent-Szív-Társaság alapítónője. — Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának körlevele a Meg-
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A Szent-Szív-Társaság alapítónője. 
— A rend alapításának századik évfordulója alkalmából.— 

Haec sancto amore saucia ad coelestia 
Iter peregit arduum. 

Hymn. Brev. 

A Szent-Szív-Társaság a nagy franczia for-
radalom vérontásából és •— egy szerpapnak 
egyetlen egy ajtatos gondolatából származott. 

Ez a szer pap Barat Lajos, Barat Magdolna 
Zsófia bátyja vala. A nagy franczia forradalom 
rémuralma idejében ugyanis minden egyházi sze-
mélynek élete szakadatlanul halálos veszedelem-
ben forgott. Erezte ezt szülővárosában, Joigny-
ban, Barat Lajos is, és azért elhatározta, hogy 
olyan helyre teszi át lakását, a hol senki sem 
ismeri. Választása Párisra esett, a többi közt 
azért is, mert ot t gyorsabban vélt czéljához, 
áldozópappá való fölszenteltéséhez eljuthatni. 
Azonban alig ért Párisba, egy volt iskolatársa 
felismerte ós elárulta. Börtönbe került s bizo-
nyára vérpadra hurczolják őt is, ha Isten 
csodásan meg nem könyörül rajta. Családja már 
feladott minden reményt. Édes anyja közel volt 
a megtébolyodáshoz fájdalmában. Csak húga, 
Zsófia reménylett állhatatosan. 0 biztatta és 
sikerült is Istenbe vetett rendületlen bizalomra 
emelnie a családot. Barat Lajos 1795. elején 
hirtelenül — „az isteni Gondviselés csodás intéz-
kedéseként" — szabad lett s otthon termett . 

Az egész család az Ur Jézus szentséges Szivének 
köszönte, mert ettől kérte a szabadulást. Barat 
Lajos ugyanis, mielőtt fogságba került, édes 
anyjának két kis szentképet küldött : Jézus szent-
séges Szivéét ós Mária szeplőtelen szűz Szivéét. 
Vezető gondolata bizonyára az vala, nem is sejt-
vén még fogságát, hogy övéi e két irgalmas és 
hatalmas Szív oltalmában keressenek minden 
körülményeik közt menedéket. És csakugyan, e 
két szentkép előtt térdelve nyerte meg az 
aggódó család Barat Lajos számára a csodás 
szabadulást. Lajos Jézus szentséges Szivének kö-
szönhette tehát életét. Teljes hitével meg volt 
erről győződve a hitéletben már nagy tökélyre 
emelkedett Zsófia nővére, a ki ez eseménytől 
fogva ellenállhatatlan vágyat érezett szivében, 
hogy magát teljesen az Úr Jézus szentséges Szi-
vének szentelhesse. 

Következett Zsófiára nézve a szerzetesi életre 
való előkészülés ideje. Lajos bátyja készítette 
elő a nagylelkű és fényes szellemű 16 éves haja-
dont a rögös, nehéz pályára. Magával vitte őt 
Párisba, és mind a ketten egy istenfélő úrhölgy-
nél, az erényes Duval kisasszonynál találtak haj-
lékra. Zsófiából nem sokára kitört a vágy keresni 
ós megvalósítani a módot, hogy a vallásos hit 
a szivekben újra a régi lánggal lobogjon fel. Igazi 
apostoli hévvel kezdett kis leánykákat taní tani 
és nevelni. Lajos órák adásával kereste kenye-
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rüket , Zsófia pedig a városnegyed kis leánykáit 
kezdte maga köré gyűjteni, hogy nekik a kate-
kizmust magyarázza. Időközben Lajos megismer-
tette húgát két hasonló szellemű buzgó nővel: 
Bailly Oktaviával és Loquet kisasszonynyal. A 
három nő szövetsége volt az öt év múlva kelet-
kezett női Szent-Sziv-Társaságnak a — magva. 

De előbb a férfi Szent-Sziv-Társágnak kellett 
megszületnie. Ennek alapítója Tournély Leonor áldozó-
pap vala. A halhatatlan emlékű Emery abbé, kiről azt 
jegyezték fel kortársai, hogy róla a nagy Napoleon 
úgy nyilatkozott, hogy embertől nem fél senkitől, 
csak Emery abbétői, ezt irja Tournélyről : „Sok kiváló 
erényü férfiút ismertem, de egynek lelkében sem lán-
golt oly magasra az isteni szeretet tüze, mint az én 
kedves Tournélymben." Ennek a lángoló lelkű papnak 
volt Istentől sugallt eszméje, hogy „a nőknek is sze-
repet kell adni a lelkek megmentésében."*) Tournély 
1797-ben, 30 éves korában meghalt. Utódja a férfi 
Szent-Sziv-Társaság főnökségében Yarin atya lett, ki 
elődjéhez hasonlatos buzgalommal fáradozott az uj női 
ss< riet létrehozatalán, keresve, Tournélyhez ebben is 
hasonlóan, a társadalom felsőbb és legfelsőbb köreinek 
bevonását — a hitélet fellángoltatásának apostoli nagy 
munkájába. Meg is nyerte tervének II. Ferencz nővé-
rét, Mária főherozegnőt, a ki Rómában zárdát alapított. 
De nem ez volt az — igazi. Időközben Bécs mellől, 
Hagenbrunnból, a hol a menekült franczia papok e 
lelkes kis csoportja tartózkodott, lelke sugallatát követve 
Yarin atya, a férfi Szent-Sziv-Társaság második főnöke, 
visszatért Francziaországba, — „társakat szerezni ma-
gának,' ' így ismerkedett meg előbb Barat Lajossal, 
,azután ennek közvetítése utján Barat Zsófiával. „Yan 
még, mondá Barat Lajos Varin atyának, egy kis nővé-
rem is. Kiműveltem már őt annyira, hogy latin és görög 
nyelven tudja az egyház-atyák iratait olvasni. Most 
egyedüli vágya az, hogy zárdába lépjen, valószínűleg 
a karmelita nőkhöz." Yarin atya figyelni kezdett. 
Mintha valami benső sejtelem azt súgta volna neki : 
'в 2 äZ} Э) kit te szeretsz.2) S átvette Barat Lajostól 
Barat Zsófia lelki vezetését. Csakhamar tudtára adta a 
tiszta szűz keblű, művelt, tudományos és fölöttébb 
szellemes hajadonnak, hogy őt az Isten nagy munkára, 
természetfeletti küldetésre hívta meg. Az alázatos 
leány eleinte nem értett semmit, csak imádkozott. 
Azután megértett mindent s 1800. nov. 21-én társnői-
vel a legszentebb Szívnek ajánlotta fel magát. „Ettől 
kezdve él és virágzik a női Szent-Szív-Társaság s még 
most is ezt a csendes, bensőséges fölajánló ünnepsé-
get tartja alapítási emlékünnepének." 3) Az első zárda 
1801-ben Amiensben nyílt meg. Főnöknővé Varin atya 
Loquet kisasszonyt tette meg. Csakhamar kitűnt azon-
ban, hogy rendfőnökségre az uj rendben, mely igazi 
hősi nagylelkűségre vala fektetendő, egyedül a leg-

') ErdÔsi, A Szent-Sziv-Társaság alapítónője, 30. 1. 
Kr.ioái. Ш1 1. 

;3> E r d ő s i g ; L. , ' 

if jabb „testvér", Barat Zsófia alkalmas. Alig volt 24 
éves. Tudta nélkül ejtették meg a már említettük 
római zárda kiküldöttje előtt a választást. Az egy-
hangú választás Barat Zsófiára esett. 

Nevezetes az a mód, a hogy ezt Yarin atya a 
római kiküldött jelenlétében Zsófia „ tes tvér inek tud-
tára adta. 

„Kedves testvér ! Legifjabb levén, méltányos, hogy 
a legkönnyebb kérdést intézzem önhöz. Mi végre va-
gyunk a földön ?" 

„Hogy az Istent megismerj ük,J öt szeressük és 
neki szolgáljunk" — hangzott a felelet. 

„Mit tesz Istennek szolgálni?" kérdezte tovább 
Yarin. 

„Istennek szolgálni annyit tesz, mint akaratát 
teljesíteni." 

„Tudja meg tehát — folytatta Yarin a tekintély 
hangján — hogy az ő akarata az, hogy ezentúl ön — 
főnöknő legyen." 

És főnöknő lett és főnöknő volt Barat Zsófia 62 
évig. *) Óriás, emberfeletti munkát végzett, mert rendje 
terjesztésében emberfeletti erő istápolta. Yezetése alatt 
a női Szent-Szív-Társaság diadalmas pályafutását nagy 
megpróbáltatás után a mely a rend életét is veszélyez-
tette, 1816-ban kezdette meg azáltal, hogy Párisban 
telepedett meg s ott 1820-ban XVIII. Lajos 100,000 
franknyi adománya segítségével a Biron-palotát vették 
meg, „Páris legfényesebb házainak egyikét." It t helyez-
ték el a növendékeket ; a testvérek maguk a cselédség 
számára fentartott lakosztályokban húzkodtak meg. A 
Biron-palotában voltak, de nem laktak benne. „Kilencz-
ven családot kell fogadnom, kihallgatnom s velők leve-
leznem — irja Barat anya az intézetről — mily nehéz 
feladat ! S hozzá mily szülők, mily gyermekek ; főne-
mesek és ministerek gyermekei." 4) 

1818-ban telepedett le az uj rend Amerikában, 1826-
ban XII . Leo pápa intézkedése alapján elfoglalta Ró-
mának legszebb helyét a Trinitá dei Monti nevű tem-
plomot és kolostort a monte Pinción, — hogy neve-
lője legyen a pápa szándéka szerint „a római nemes-
ség leányainak." 

Mikor Barat Zsófia, ez a „csoda-szülött*) nő, a 
kinek egyszer egy zárda megmentése egy imádkozá-
sába került csak, 1865-ben meghalt, 86 zárdát és 3500-
nál több rendtagot hagyott hátra. 

Szentséges atyánknak 

XIII. L E O P Á P Á N A K 
K Ö R L E V E L E 

A M E G V Á L T Ó J É Z U S K R I S Z T U S R Ó L . 
(Folytatás.) 

Ú t t a l an u takon a ki j á r , i rányta lan bolyongása azt 
messze veti czéljától. Az igazság tiszta, biztos világosaá-

*) Ez a hiteles szám, nem az 56. Szeri:. 
4) Erdősi, 58. 1. 
*) A félig halvaszülött 85 évig élt ! 
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gának elvetésével szükségképp söté tség boru l az elmére s 
a vélemények nyomorúságos útvesztőjében tönkre ju t a 
lélek. Mert egészséges é le tműködés annál hogy volna le-
hetséges, a ki az életnek legelső a lapföl té te le i t vete t te el 
magától ? Már pedig az ut, az igazság és élet Krisztus 
m a g a egyedül . Én vagyok az ut, az igazsúg és az élet:1) 
ugy, hogy a ki vele szakit, az elszakadt minden boldog-
ságnak ama há rmas alapföltételétől . 

Fe j tegessük-e azt, a mire a dolog természete tan i t 
szüntelenül, s a minek érzetétől a mulandó javak legözö-
nebb bőségében sem függe t l en í the t i le lkét az ember , hogy 
nincsen Istenen kivül semmi sem, a miben az ember vágyai 
tel jesen és föl tét lenül m e g n y u g o d h a t n á n a k ? E g y az ember 
czélja : Isten s a földi élet l eg ta l á lóbb képe ; vándorút a 
czél felé. Már pedig egy nekünk az utunk : Krisztus, mert 
e ha landó életnek oly igen fá rada lmas és oly kétes végű 
vándor lásában Is tenhez, a legfőbb, végső jóhoz, el nem 
ju tn i másképp , mint Krisztus által, az ő nyomában . 
Senki sem jő az Atyához, hanem csak én általam.2) És 
mit je lent az, hogy csak ő á l t a l a? Azt mindenekelőt t , 
hogy csak az б malaszt ja á l ta l , — a mely azonban 
sikertelen volna az emberben, ha e lhanyagolná Krisztus 
törvényét , parancsai t . Jézus Krisztus, miu tán megváltói 
munká j á t bevégezte, — a mint máskép nem is lehetet t , 
— törvényét hagy ta az emberi nem őréül , ápo ló j áu l ; 
hogy ugyanis annak vezetése a la t t az élet romlo t t ságából 
kiemelkedvén, biztos legyen u t j a Is tenéhez az embernek . 
Elmenvén tanitsatok minden nemzeteket, . . . tanítván őket 
megtartani mind, a miket parancsoltam nektek.3) Az én 
parancsaimat tartsátok meg.*) Mindenkinek meg kell 
ebből értenie, hogy a keresztény val lásnak mindenekelő t t 
az tar tozik legbenső lényegéhez, miszerint az ember t anu-
lékony készséggel f ogad j a Jézus Krisztus parancsait , s 
neki, mint legfőbb u rának és királyának, föl té t lenül , szent 
önátadással vesse alá akara tá t . N a g y dolog ez, a mely 
nem egyszer sok fáradsággal , kemény küzdelemmel jár , s 
férfias k i tar tás t követel . M i r t bár a pusztulás tó l meg-
mente t te a Megváltó jósága az emberi természetet , mégis 
mint valami kóros ál lapot , m e g m a r a d t mindegyikünk-
ben a gyar lóság s a ha j lam a rosszra. A sokféle vágyak 
ma jd erre, ma jd a r ra r agad ják az ember t , s a körü lö t t e 
levő dolgok csábjai könnyen ráveszik, hogy az u tán indul-
jon, a mi vágyainak kedvez és nem a mit Krisztus 'akar . 
Azonban küzdeni kell szilárd ellenállással, te l jes erőből a 
Krisztus engedelmessége szellemében e vágyak ellen, a 
melyek mihelyt az ész vezetése alól fe lszabadulnak, u r a -
lomra kapnak s az ember t elragadva Krisztustól , a magok 
rabszolgájává teszik. Megromlott értelemmel, hitökben hajó-
törötten, sohasem fogják azt elérni az emberek, hogy ne 
kelljen szolgálniok . . . mert vagy az élv-vágy, vagy a 
nagyravágyás, vagy a szórakozások hajhászása, de egyik 
vagy másik e három szenvedély közöl bizonyosan uralkodni 
fog rajtok.5) Es ezt a küzde lmet azzal a le lkület tel kell 
végigharczolni, a mely jól t ud ja , hogy Krisz tusér t ké-

') Ján. XIV. 6. 
2) Ján. XIV. 6. 
3) Máté XXVIII. 19-20. 
*) Ján. XIV. 15. 
5) Sz. Ágost : Az igaz vall. 37. 

nyelőiének feláldozásától , ba jok elviselésétől sem szabad 
visszariadnia. Nem könnyű visszautasítani azt, a mi annyi 
élvvel, oly ha ta lmas ingerre l csábit ; nehéz, kemény dolog : 
azt, a mit a testre, az anyag iakra nézve előnyösnek ta r t az 
ember, az Ur Krisztus kedveér t , az ő parancsára meg-
vetni ; — de nincs is másképp : türe lmesnek és bá to rnak 
kell annak lennie a szenvedések viselésében, a ki az éle-
tet keresztényül a k a r j a betöl teni . E l fe led tük-e , hogy mely 
testnek vagyunk tagja i s ki a mi fe jünk ? Ál lha ta tos nyu-
galommal viselte kereszt jé t , a kinek aka ra ta , hogy m s -
g u n k a t m e g t a g a d j u k . S az életnek ilyetén felfogásán áll 
az emberi természetnek egész mél tósága. Mer t a mit « ár 
a légi bölcsek taní tanak : parancsolni önmagának s a 
lélek alsóbbrendű képességeit alávetni nemesebb tehe t -
ségeinek, nem az összetört aka ra tnak tehete t lensége az, 
hanem a legszebb erény ; a mely csodálatosan illik az 
ér te lemhez, s mindenekelőt t emberhez méltó. Bizonyos : 
szenvedni, sokat elviselni, ez az ember sorsa. Száműznie 
életéből a f á jda lma t és birnia benne minden boldogságot 
csak ugy nem fog sikerülni az embernek sohasem, mint 
a hogy sohasem fogja megsemmisí teni terveit isteni a lko-
tó j ának , a ki ugy akar ta , hogy az ember mindig érezze 
az ősi bűn következményei t . J o b b tehát , nem várni a föl-
dön a fá jda lomnak végeszakadását , hanem megaczélozni a 
lelket , hogy e lbi r ja a f á jda lmat , a mely azután a legna-
gyobb javak biztos reménységére neveli az ember t . Mer t 
nem a kincseknek, nem is az élvezetek közt leélt életnek, 
sem a ha ta lomnak, dicsőségnek, hanem a tű rő szenvedés-
nek és könnyeknek, az igazságra való törekvésnek ígér te 
Krisztus az örök boldogságot az égben. 

E b b ő l aztán az is világos, hogy mit várhatn i at tól a 
tévelytől , a melynek hirdetői , gőgös öntel tséggel , elvetve 
a Megváltó ura lmát , az ember t helyezik mindenek fölé s 
azt t an i t j ák , hogy az ember i természet u r a lmának kell 
mindenüt t és mindenben érvényt szerezni ; bár ezt az 
u r a lma t nem csak hogy megvalósítani nem bí r ják , de 
meghatá rozni sem tud ják . Jézus Krisztus országa az isteni 
szerete tből merí t i ere jé t és szerveze té t : szeretni szentül s 
rendezet t szeretet tel , ez az a lap ja és lényege. A miből 
azután szükségképpen köve tkeznek : hiven tel jesí teni a 
kötelességet, t iszteletben t a r t an i a más jogát , a lárendelni 
az emberi t az éginek, Isten szeretetét minden másnak 
eléje helyezni. El lenkezőleg, az embernek azt a Kr isz tus t 
vagy nyíl tan megvető, vagy Krisztussal nem törődő u ra lma 
tel jesen az önzésen épül fel ; szeretete nincsen, előt te 
semmi sem szent. .Hiszen ura lkodha t ik az ember Jézus 
Krisztus mia t t , de csakis ugy, a mint ura lkodnia meg 
van adva, hogy t . i. először szolgál jon Is tennek s köte les 
t isztelet tel az ő törvényéből merí tsen törvényt , szabályt 
életének. 

É r i j ü k pedig itt a Krisztus törvényén nem csupán 
a természet i erkölcsszabta parancsola tokat , sem csupán 
azokat , a melyeket az ószövetségi embernek adot t аъ 
Is ten, a melyeket Krisztus kétségkívül mind tökéle tes í te t t 
s eszményibb fokra emelt ; hanem é r t j ük i t t egész taní-
tását , a maga csonkítat lan tel jességében, nevezetesen mind-
amaz in tézményekkel együt t , a melyek tőle származnak. 
S a legfőbb ezek között kétségtelenül az Egyház . S ő t 
hogy tovább men jünk , van-e Krisztus alkotásai közt csak 
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egy is, a mely az Egyházban meg nem volna a maga 
leg töké le tesebb a l ak jában ? Hiszen ugy rendel te ő, hogy 
az Atyától reá bizot t h iva tásnak az ál ta la örök időkre 
a l ap í t o t t Egyház legyen ho rdozó ja : s mig egyrészt az 
ember üdvének minden eszközét benne te t t e le : addig 
másrészt szentül megparancsol ta , hogy az emberek c^ak 
ugy engedelmeskedjenek az Egyháznak , aká r neki m a g á -
nak s egész é le tökre vezérökül föl tét lenül e l fogadják . A 
ki titeltet hallgat, engem hallgat ; és a In titeket megvet, 
evg-m vet meg.6) É p p azért Krisztus törvényét sehol 
másut t , hanem az Egyházban kell keresni : és ha u t j a az 
embernek Krisztus, u t j a akkor az Egyház i s ; amaz ön-
magában , lényege szerint, ez h ivatásánál fogva s a vele 
közölt ha ta lom által . Azér t a ki az Egyház tó l elválva 
keresi az üdvösséget, az útvesztőben j á r s e re jé t képtelen 
munkában emészti. 

É s a mi az egyes ember sorsa, ugyanaz sorsuk az 
á l lamoknak is : romlásba indulnak szükségképen, mihelyt 
le térnek az útról. Az ember i te rmészet a lkotója és meg-
váltója, az Is ten Fia , az egész vi lág ura s kirá lya, pa ran-
csol nemcsak az egyes embernek , de az egyes emberekből 
a lakul t t á r sada lomnak is. Hatalmat ada neki és tisztessé-
get és országot, hogy minden népele, nemzetségek és nyel-
vűek szolgáljanak neki.7) Én pedig királylyá rendeltettem, 
tôle . . . Neked adom a pogányokat örökségül és birtokul a 
föld határait.8) Kell tehát , hogy éljen az emberi tá rsada-
lomban a krisztusi törvény, még pedig ugy , hogy ne csak 
a magáné le tnek , de a közéletnek is legyen i rányi tója , t a -
nító mestere . S miu tán Is ten rendezte és rendel te ezt igy, 
a igy ennek bünte t lenül senki sem tö rhe t ellene, azér t 
nagyon elhibázot t az az ál lamszerkezet , a melyben a ke-
resztény in tézmények nem fogla l ják el azt a helyet , a mely 
azoka t megil let i . H a Jézus tó l elszakad, tehete t lenül magá ra 
marad az emberi ész, megfosztva vi lágosságától s legerő-
sebb t á m a s z á t ó l ; s akkor azután könnyen elhomályosul 
annak a létesítő oknak az ismerete is, a mely az embe-
reke t Is ten rendeléséből t á r sada lommá egyesí te t te s a 
mely főkép abban áll, hogy az emberek a polgár i egye-
sülés ál tal e lér jék a természetes boldogságot , mindazon 
ál ta l ugy, hogy az a természetfe le t t i l egfőbb boldogsággal 
tökéletes összhangban legyen. Összezavarva a foga lmaka t , 
t évú t ra kerülnek ugy azok, a kik parancsolnak mint azok, 
a kik engedelmeskednek ; mer t nincs, a mi t bizton követ-
hessenek s a miben megá l l apodha tnának . 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Munkácsi egyházmegye. Főp. szózat a jubileumi 

év végén és a böleseség szava и liturgiái nyelv felett 
kitört harezban. — 

A Munkács egyházmegyei ntdő klérusnak és hiveknelc. 
Krisztusban kedvel t Fia im ! 

Az Ur el jövetelének legá ldo t tabb emlékére évenkint 
megu ju ló és mindig ö römmel vár t ünnepek szent napja i 
közelegnek. 

e) Luk. X. 16. 
7) Dániel VII. 14. 
8) II. Zsolt. 

Görög szer tar tású egyházunkban felcsendül az ének 
„ Krisztus születik, dicsőségét zengjétek, — Krisztus a 
mennyből leszáll, eléje alázattal jertek 

Anyaszentegyházunk alázatra , önmegtagadás ra h iv ja 
fel hiveit és bö j tö t ir elő számukra , hogy m a g u k b a szállva, 
tes tök indulatai t , szenvedélyeit megfékezve, le lköket a 
bünbána t t a r t á s fü rdő jében t isztára mosva és az angyalok 
kenyerével s a legszentebb bá rány vérével megerősitve, 
— a keresztségben nyer t hófehér , ünneplő ruhában vár-
j ák a világ Megvál tó ja születésének örvendetes ünnepét . 

Kétszeresen emlékezetesek reánk nézve a jelen évben 
a szent karácsonyhoz való előkészületek napja i mert , egy 
le tűnő és soha vissza nem térő századnak haldoklását s 
vele együ t t a jubi leum, a szent évnek bezárulásá t is 
h i rde t ik . 

A búcsúzás, a válás pi l lanata mindig érzékenyebben hat 
szivünkre a köznapi élet egyébb eseményeinél, ' mer t 
eszünkbe j u t t a t j a mulandóságunka t , figyelmeztet, hogy 
napjaink, mint az árnyék elmúlnak, hogy életünk csak 
egy pi l lanat a v i lággal együt t t e r emte t t időhöz képest s 
még inkább Te hozzád képest Te remtő Is tenünk, ki „min-
dig megmaradsz, ugyanaz vagy, eszetendeid nem fogynak 
el soha." 101. zs. 26, 27. 

A lenyugvó nap sugara i visszapil lantanak a lá tóha-
tá r ró l , — megvi lág í t ják még egyszer a t á ja t , hogy búcsút 
intsenek az e lhagyandó vi lágnak. 

Ál lapodjunk meg mi is Krisz tusban kedvelt F i a im! 
a le tűnő század és az elmúló szent év határkövénél s 
vessünk vissza egy pi l lantás t a lefolyt év eseményeire : 
minő emlékeke t h a g y vissza s z á m u n k r a ? 

* 
* * 

Örömmel kell e l ismernem, hogy a jó Is tennek a 
jub i leumi évben megnyi lvánul t nagy kegyelmét egyház-
megyém papsága és hivei le ikök üdvére és megszentülé-
sökre felhasználni igyekeztek . 

Szent áh i t a t t i l , buzgó imádsággal ünnepel tük meg 
a szent év megnyi tásá t , kérve a jó Is tent , hogy egyháza 
fö l tá r t k incs tárából kiosztot t gazdag a jándékaiból mi is 
részesülhessünk. 

Az év négy szakában ünnepélyesen nyi lváni tot tuk 
hódo la tunka t , imádásunka t fe lékesi te t t képe előtt a szá-
zadok Ki rá lyának : az U r Jézusnak , — szivünk mélyéből 
adva há lá t , hogy az О megvá l to t t országának fiai lehetünk 
— s kérve Öt, hogy gyulaszsza lángra szivünket s tisz-
t í tsa meg a bün sa lakjá tó l , hogy Öt mél tóan szerethessük. 

Le ró t tuk a kegyele t , a fiúi ragaszkodás adójá t isteni 
Mes te rünk földi he ly tar tó ja , egyházunk lá tható feje : 
P á p á n k Ö Szentsége előtt, egyházmegyém papja i és hivei 
tekinté lyes számmal sorakoztak hivó szavamra körém ; 
önmegtagadássa l viselték a hosszú u t fáradalmai t és nél-
külözése i t ; a római felsőbb körök megelégedésére példás 
rendben , á j t a tos buzgóságga l l á toga t t ák az örök város 
t emplomai t , hogy a k i tűzöt t fe l té te leknek eleget téve, az 
engedélyezet t tel jes búcsúnak részesei lehessenek. 

Örömmel , lelkesedéssel m u t a t t u k be hódola tunka t 
szentséges a tyánk előtt , hogy egyházmegyénk fiúi ragasz-
kodásának , szeretetének és tö rhe te t len hűségének mél tó 
kifejezést ad junk . Örömkönyek ül tek híveink szemeiben 
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szentséges a tyánk lá t tá ra s á ldásában részesülve, boldogan 
té r tek vissza családi tűzhelyeikhez. 

Örömmel ismerem el, bogy pap ja im közül sokan 
mege'rtették a Jelenések könyvének szavát, hogy a ki igaz, 
legyen -igazabb és a szent legyen szentebb! Szép számmal 
je lentek meg a szeptember hó első nap ja iban m e g t a r t o t t 
papi lelki sz. gyakor la tokon . A jó Is ten kegyelme ma-
rad jon mindig velők, hogy megt isz tul t lélekkel, megedzett 
aka ra t t a l és szent lelkesedéssel fo lyta thassák magasztos 
hivatásuk hü tel jesí tését . 

Édes hazánk és egyházmegyénk égi pá r t fogó jának , 
a boldogságos Szűznek csodatevő képénél Mária-Pócson 
hiveink ezreinek és papja ink nagy tömegének jelenlétében 
ad tunk hálá t a jubi leumi év a lka lmából a Mindenhatónak 
nagy kegyelméér t , hogy egyházmegyénke t annyi évszáza-
don á t f en ta r to t t a s áldásával e lárasztot ta . Buzgó szivvel 
kér tük ot t a jó Is tent , hogy ta r t sa meg továbbra is a 
lelkek üdvének m u n k á l á s á r a ; áldást esdtünk o t t szeretet t 
hazánkra , hogy a Mindenható óvja meg minden vésztől, 
ba j tó l , háború tó l , belvillongástól, hogy apostol i k i rá lyunk 
bölcs a tyai ko rmánya ala t t a béke áldásait élvezze s 
legyen fiaiban boldog és erős, kifelé pedig t iszteletet 
parancsoló időtlen-időkig. 

(Vége köv.) 

Székesfejérvári egyházmegye. A kereszténység 
ünnepe Rácz-Almáson. — Szivet-lelket emelő hazafias 
ünnepe volt nov. 25-én Rácz-Almás keresztény népének. 
A község polgára inak áldozatkészsége egy szép nemzeti 
zászlót szerzett a ka th . körnek . E lobogó fehér szövetébe 
Barcza Gáborné u rnő fá radha ta t lan keze gyönyörűen bele 
h imezte e j e l m o n d a t o t : „ H i t ü n k é r t és H a z á n k é r t ! — 
1900." Fé r j e pedig Barcza Gábor, nyug. kir . i t . táblai 
biró egy a ranynya l díszített szép selyem szalagot a j ándé-
kozott a lobogóra . Nov. 25-én délelőtt szentelte fel a 
zászlót Pödör István helybeli esperes plébános lelkes és 
mély ha tás t kel tő beszéd kíséretében. Fölemelő lá tvány 
volt, mikor a ka th . férf iak, a kör tagjai , hosszú sorban az 
u j lobogó ala t t a körből a t e m p l o m b a vonul tak s o t t a 
zászló körü l a szentélyben helyet fogla l tak . Az ünnepély 
második része délután 5 órakor fo lyt le egy keresztény 
vendéglő nagy te rmében , miután a kör helyisége szűknek 
bizonyul t a nagy közönség befogadására . Lelkes, gyú j tó 
szavalatok s föloívasások hangzo t t ak el. Az arezok ég tek 
a lelkesedés tüzétől , m i k o r egy i f jú , Simon Is tván elsza-
valta Mindszenty vesékig ha tó szózatát a „Szentek unokái-
hoz." A község egyik legderekabb i f jú gazdá ja , Kovács 
András, Gyürky Ödönnek „Föl hivő nép" cz. r emek ódá já t 
adta elő nagy hatással . Paczona István, volt huszárkapi -
tány, a montebel lói csatának egy érdekes részletét olvasta 
föl a je lenlevők nagy érdeklődése mellet t . Majd 74 ter í -
tékű kedélyes társasvacsora következet t lelkes fe lköszön-
tőkkel fűszerezve. A szép keresztény ünnep mély benyo-
másaival csak szi lárdí tot ta a h i thű ráczalmásiak össze-
tar tását . *) 

*) Ez kell nekünk nnndenütt, Az intelligenczia és a nép 
összetartása — „hitünkért és hazánkért". Éljen a rácz-almási ple-
bános ! Szerit. 

Bécs, decz. 1. Az órkatholicsizmus átvedlése. — 
Ennek a furcsa felekezetnek Ausztr iában feje (pápá-

nak nevezték) Ni t te l aposzta ta pap volt W a r n d o r f b a n . 
Segédül Czech Milos működö t t mellette. Az ő „német 
h i t ' - ö k n e k fe ladata szerintök az, hogy a németeke t „Ró-
ma karmai közöl kiszabadí tsa" . Vol t idő, midőn ач ó -ka -
thol iczizmus csakugyan azt hi t te , hogy a „német radiká-
l isok" Los von Rom mozga lma az ő malmára fog ja 
ha j tani a vizet, s hogy Schönerer ur egy szép na-
pon a „német nép -egyház" -ba fog át térni . Ennek a 
reménykedésnek véget vetet tek az események. A német 
radikálisok nem kerülő útvesztőkön, hanem egyenes utoD, 
a nyílt protes tant izmuson mennek át a borusszizmus szol-
gála tába. E g j é b i r á n t és ta lán éppen ennek a je lenségnek 
következtében, az ó-ka tbol ikus „német h i t" Í3 érdekes 
á ta lakulás le j tőjére kerül t . A német Ni t te l „püspököt" 
hivei nyugdí jba küldték és helyébe Czech Milost válasz-
to t ták meg „püspökségi kormányzó*-nak . Ennek az ú rnak 
most egyszerre csak az ju to t t eszébe, hogy hiszen ő nem 
német , hanem cseh és hogy van neki egy Czech Szva-
topluk nevű testvére is, a ki a „cseh nemzet u j raép í tő je" 
hangza tos czimét és birnevét élvezi. Há tha maga is szép 
csendesen átevezne a Róma-e l lenes német áramlatból a cseh 
á ramla tba s testvérével karöl tve megcsinálná a husszit izmus 
a lap já ra fek te te t t cseh nemzet i egyházat ! Dictum, fac tum. 
Meg is te t te . Segí tségére van az u j cseh nemzeti egyház 
számára való toborzásában valami dr Iska nevű ó-katho-
l ikus czelebritás, a ki cseh lapo t indí to t t meg, hogy a 
husszita t anoka t felélessze és cseh nemzeti egyház fel-
áll í tása mel le t t agi tá l jon. í g y tehá t az u. n. ó -ka tho l ikus 
„német népegyház" szépségesen e lérkezet t odáig, hogy, — 
természetesen a rube l segítségével — egy husszit íko-
panszlaviszt ikus szektává fe j lődjék át. 

Minden égbe i rányuló ú t R ó m á b a vezet ; minden 
görbe ú t haeresisbe és schismába viszea. 

London, nov. 26. Vaughan bibornok Jôp. levele szá-
zadvégi angol katholikus római zarándoklat ügyében. — 

V a u g h a n bibornok westminster i érsek főpásztori 
levelet adot t ki, melyben kihirdeti , hogy a két század ta-
lálkozása a lka lmából az angol kathol ikusok zarándokla tban 
fognak decz. 27-én Londonból R ó m á b a indulni. A bibor-
nok főp . levelében a többi közt a következő ' j e len tős 
ny i la tkoza tok f o g l a l t a t n a k : „Az utóbbi években szentség-
törő usu rpa to rok ál ta l e lkövetet t megrablása az apostoli 
szentszéknek u j és sürge tő okává vált annak, hogy a ke-
reszténység minden részéből zarándokla tok menjenek R ó -
m á b a " . „Mi az ap. szentszék világi fe jedelemségét szük-
ségesnek és az isteni Gondviselés ál tal elrendeltnek Ítéljük. 
Mi nem tar tózkodunk ki jelenteni , hogy az emberi tá rsa-
dalom je len á l l apo tában ez a világi ha ta lom az egyház 
és az emberek lelkének sikeres és szabad vezetésére föl-
té t lenül szükséges" . „Ennek a mostani zarándokla tnak 
Angolországból emlékezetes hitvallásnak kell lennie ez 
ország katbol ikusai részéről Krisztus k i rá lysága i ránt az 
egész emberiség felett, igen, a mi U r u n k és Megvál tónk, 
Jézus Krisztus isteni szent felsége i r á n t " 
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Róma. X I I I . Leo pápa beszéde, melylyel a benczés 
a p á t o k hódoló üdvözletére válaszolt. 

Praesent ia obsequioque vestro magnopere delecta-
mur , dilecti Filii, quos in hanc sanctam U r b e m una mens 
ас pietas tarn f réquentes adduxit . Ad t emplum novi Coe-
nobii Collegiique Anselmiaüi dedicandum e Familiis om-
nibus convenistis, non modo ab I ta l ia et a plerisque 
E u r o p a e regionibus, sed inde etiam a lo rg inquis plagis 
Amer icae et Aus t ra l iae ; ita n imirum ut universi Ordinis 

•Benedictini obla tam in vobis imaginem R o m a videat, vi-
dendo gra tu le tur , 

N e c sane vobis debet g ra tu la t io deesse N o s t r a ; qui 
multiplices inter curas muneris Apostoliéi id perpe tuo 
s tuduimus, u t Rel igiosorum Ordines et spi r i tu v igerent 
Conditorum sanc torum et veteri glor ia n i tesceren t ; ea 
scilicet non fluxa gloria, quam complura et egregia aeque 
in Ecclesiam a tque in civitatem mér i ta pepe re run t . Ad 
i l lustrem Ordinem vest rum quod at t inet , pe rg ra tum est 
commemorare , quemadmodum variae eius Congregationes, 
opta t i s consiliisque Nos t r i s obsecutae, arc t iorem quam-
dam caritatÍ8 necessi tudinem inter se inierint, ob eamque 
rem ad ampl iora etiam niti felicius ut i l iusque possint . 
Cuius quidem coniunctionis eo apt ius vinculum idemque 
to t ius Ordinis ad iumentum op t imum esse censemus Colle-
gium Anselmianum in Urbe , quod, Nos t ra quoque im-
pensa, excitare et r e d i n t f g r a r e placui t . In eo mens fu i t 
u t delecti adolescentes, a singulis Ordinis Famil i i s missi, 
ad phi losophiam et theologiam t x praescr ipto Aquinat is 
similesque adiutrices disciplinas una eademque rat ione 
ins t i tueren tur , excole ren tur : qui , absoluto s tudiorum cur-
riculo, ad sua quisque Coenobia r emigra ren t , oppo r tuna 
doc t r inarum copia quasi supellecti le instructi , et, quod 
capu t est, sincero imbu t i spiri tu legiferi Pa t r i s . — Iam-
vero curis a tque expectat ioni Nos t rae , adiuvante Deo, 
respondet es i tus . Nost is , dilecti Filii, et vosmetipsi per 
hos dies videtis, quanta cum alacr i ta te opt imi ii a lumni 
ad s tudiorum officia incumbant , et quan tam sui p rae fe -
ran t spem ad graviora monast icae professionis minister ia . 
In quo mér i ta est t r ibuenda laus sapient iae sol ler t iaeque 
tum Abbat i s vestri P r imat i s Hi ldebrandi , quem coram 
habemus , tum decuriae Doc to rum, neque iis minus qui 
Collegio adminis t rando praesunt . Quare, dilecti Filii, q u a m -
quam opus non est hor ta t ione , sinite tamen vos adhor -
t emur u t idem Collegium, a quo non pauca expectar i 
licet et praec lara bona, peculiari gra t ia prosequamini : 
id quod accept iss imum erit Nobis , qui valde velimus 
Collegium Anse lmianum aere perennius pe rmansurum, in 
Dei g lor iam, in decus et i nc rementum Ordinis vestri. 

Communibus votis benigne faveat augus ta Dei Ma-
ter , qua nempe auspice t emp lum Collegii hes terno die *) 
sol lemnibus ceremoniis dedicast is ; faveat Benedictus P a -
ter , eff iciatque praesens, u t sancta ipsius Regula , cuius 
exemplar novum a vobis l ibentes accipimus, m agis ma-
gisque toto Ordine florens, insideat in omnium animis, ex 
moribus omnium eluceat . — Pa t e rnae au tem benevolen-

,tiae Nos t r ae pignus, habe te benedict ionem Aposto l icam, 
quam singulis vobis rel igiosisque Famil i is vestris pe ra -
mante r in Domino imper t imus . 

*) Lásd az előbbi és az azelőtti számot. 

T A R C Z A. 
Reflexiók 

főtisztelendő dr Giesswein Sándor úrnak „Hogyan beszél-
tek eleink" czimű ezikkére. 

M e g v a l l o m , h o g y m i n d e n k o r é r d e k l ő d ő v á r a k o z á s -
sa l n é z e k e l ébe a S z t . - I s t v á n - T á r s u l a t á l t a l k i a d o t t , és 
o ly j e l e s ü l s z e r k e s z t e t t „ K a t h o l i k u s S z e m l e " f ü z e t e i n k , 
és ő sz in t e ö r ö m m e l ü d v ö z l ö m m e g j e l e n é s ü k e t , m e r t 
t a r t a l m u k m i n d e n k o r é r t ékes , é r d e k e s és t anu l s ágos . 

M i d ő n az e m l í t e t t f o l y ó i r a t I X . n o v . f ü z e t e m e g -
j e l e n t , é p p e n n a g y o n el v o l t a m f o g l a l v a , és c s u p á n a 
t a r t a l o m j e g y z é k e t f u t o t t a m át , és e lő re is ö r v e n d e z t e m , 
h o g y j e l e s n y e l v t u d ó s u n k D r Gies swe in S á n d o r m e n y -
n y i é r d e k e s d o l g o t f o g m a g y a r e le ink n y e l v é r ő l e l ő m b e 
t á rn i . P á r n a p m ú l v a h o z z á m j ö n egy iz rae l i t a v a l l á s ú 
s z o m s z é d o m , h a s z o n b é r l ő és g a z d a s á g i iró, k i s z i n t é n 
j á r a t j a a f ü z e t e k e t : és h a m e g l e h e t ő s j ó i n d u l a t t a l 
v i s e l t e t i k is a k e r e s z t é n y s é g i r á n t , d e m o s t egész 
d i ada l l a l h a n g o z t a t j a , h o g y í m e a k a t h . S z t . - I s t v á n -
T á r s u l a t k i a d v á n y á b a n is h i r d e t i m á r , h o g y az e m b e r i 
b e s z é d e g y s z e r ű á l la t i ö sz tönbő l , tex-mészeti h a n g o k 
u t á n z á s á b ó l e r ed , „ h o g y az ő s n y e l v e t Mü l l e r M i k s a 
s z e r i n t a homo rationabilis alatus v a g y i s az e m b e r a l k o t t a , 
k i m é g m a g a d o l g o z o t t azon , h o g y eszes l é n y n y é 
l e g y e n . " 

Ő s z i n t é n m e g v a l l v a , m i u t á n m a g a m m é g n e m 
o l v a s t a m e oz ikke t , m e g d ö b b e n t e m ezen m e g r o h a n á s r a ; 
és b á r m i n d a s z e r k e s z t ő u r n á k p é l d á s g o n d o s s á g á r ó l , 
m i n d az i r ó n a k , k i n e k v a l ó d i k a t h o l i k u s s z e l l e m b e n 
t a r t o t t g y ö n y ö r ű é r t e k e z é s é t a szocz iá l i s k é r d é s r ő l 
m a g a m is é l v e z e t t e l h a l l g a t t a m , h i t h ű m e g g y ő z ő d é s é r ő l 
b i z t o s v o l t a m , m é g i s a g g ó d v a f o g t a m hozzá az o lva -
sáshoz , h á t h a t a l á l t a t i k b e n n e , m i az én s z o m s z é d o m 
ö r ö m é n e k a l a p u l s z o l g á l h a t n a . H á l a I s t e n n e k e r r e 
n é z v e a g g o d a l m a m f ö l ö s l e g e s v o l t és az é n i n t e r p e l l á -
l o m g o n d o s a b b i s m é t e l t o lvasás u t á n m a g a is be i s -
m e r t e , h o g y első b e n y o m á s a t é v e s vo l t , de h o z z á i s 
t e t t e , h o g y ha az é r t e k e z ő ur , k i o ly b á m u l a t o s o lva -
s o t t s á g g a l h a l m o z t a össze a r a t i o n a l i s t a t u d ó s o k áll í-
t á sa i t , a z o k a t n e m t a r t o t t a a l a p o s a k n a k és e l f o g a d h a -
t ó k n a k , m é r t n e m c z á f o l t a m e g a z o k a t a l aposan . É s e 
t e k i n t e t b e n i g a z a t ke l l a d n o m s z o m s z é d o m n a k , m e r t 
m a g a m is ó h a j t o t t a m v o l n a , h a az á l t a l a m és m é l y e n 
t i s z t e l t s ze rző ú r az á l t a l a e lőso ro l t s z á m t a l a n h y p o -
t h e s i s e k e t b ő v e b b e n t á r g y a l t a , és a z o k a l a p t a l a n s á g á t 
s z o k o t t t u d o m á n y á v a l k i m u t a t t a v o l n a . M e g f a l lom, 
m a g a m is c s a k t ö b b s z ö r i á t o l v a s á s u t á n v o l t a m k é p e s 
a k é r d é s e s c z i k k n e k n a g y o n is b o n y o l u l t e s z m e n e t é t 
t e l j e s e n m e g é r t e n i , és az e g é s z n e k q u i n t e s s e n t i á j á t 
f ö l f o g n i . U g y h i s z e m v e l e m e g y ü t t m á s o k is i g y j á r -
h a t t a k , és m i u t á n a f ö n t e b b i p é l d a is m u t a t j a , n a g y o n 
k ö n n y e n f é l r e m a g y a r á z á s r a s z o l g á l t a t h a t a l k a l m a t az 
o ly e m b a r r a s de r i s c h e s s e ! m e l y e z e n c z i k k b e n f o g -
l a l t a t i k . 

K é s z s é g e s e n e l i s m e r e m , h o g y a t u d ó s szerző k a t h . 
m e g g y ő z ő d é s é n e k s z é p e n ad k i f e j e z é s t ezen s o r a i b a n : 
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„Tapasztalati megfigyelések alapján konstatált tény az 
is, liogy a gyermek, a környezettől függetlenül is, 
meg tudja alkotni a maga nyelvét. S amit a gyámol-
talan és fejlődő gyermek elég rövid idő alatt megtud 
tenni, azt az Isten képére és hasonlatosságára terem-
tett ember, a maga tökéletes állapotában, a legrövidebb 
idő alatt megtehette. A nyelvet csak egy tökéletes, 
testi és lelki tehetségeinek birtokában lévő ember ön-
magától alkothatta meg, munka és fáradság nélkül, 
úgy, amint gondolatainak kifejezésére szüksége volt. 
A naturalisták észnélküli ősembere évezredek alatt sem 
juthatot t volna el a nyelv legkezdetlegesebb alakjához." 
(Kath. Szemle IX. f. 808. 1.) De ez engemet nem 
elégit ki. A kétkedőknek adunk alkalmat a tévedésre, 
ha mind ezt a szerző úr magánvéleményének, és mint 
lehetőséget tekintjük. Ennek a dolognak igy hell lennie. 
Es erre nézve, hogy az Istentől teremtett ember földi 
létének első pillantától fogva beszélő képességgel 
nem csak birt, hanem azt gyakorolta is, bizonyitja 
kétségtelenül a szent irás, melyet a protestánsok és a 
zsidók hivő része ma is szentkönyvnek tart . 

Mózes első könyvének 2-ik rész 15-ik a kővetkező 
verseiben ezeket olvassuk : „Vivé tehát az Úr Isten az 
embert, és behelyezé öt a gyönyörűség paradicso-
mába, hogy mivelje és őrizze azt. És parancsold 
nek: mondván: A paradicsomnak minden fájáról 
egyél: de a jó és gonosz tudásának fájáról ne 
egyél ; mert a mely nap arról eszel halállal halsz meg. 
Hondá még az Ur Isten : Nem jó az embernek egye-
dül lennie ; teremtsünk neki hozzá hasonló segítőt. 
Földből megalkotván tehát az Ur Isten a föld minden 
élő állatait és minden égi madarakat, vivé azokat 
Ádámhoz, hogy lássa, minek nevezze azolcat; mert min-
den élőlénynek az a neve, minek Ádám neüezte. *) ÉS 
nevökön neveze Ádám minden állatot ás minden ma-
darat és minden földi vadat. De Ádámnak nem talál-
taték hozzáhasonló segitő. Bocsáta azért az Ur Isten 
mély álmot Ádámra ; és mikor elaludt vala, vőn egyet 
az ő oldalcsontaiból, és hust tőn helyébe. És az Ur 
Isten az oldalcsontot, melyet Ádámból vett vala, asz-
szonynyá alkotá és vivé öt Ádámhoz. És monda Ádám : 
„Ez mostan csont az én csontomból és hus az én húsom-
ból; ez férfiúénak hivatik, mert férfiúból vétetett. Annak 
okáért elhagyja az ember atyját és anyját és feleségéhez 
ragaszkodik és lesznek ketten egy testben.11 Ezen idézet a 
napnál világosabban bizonyitja, hogy az Istentől te-
remtett ember azonnal tudott beszélni, és megértette 
az Urnák tiltó" parancsát is ; ez ellen a kétségbe-
vonhatlan igazság ellen hiábavaló a hitetlen tudósok (?) 
minden okoskodása és erőlködése. 

Valamint a valódi tudósok kutatásai, melyeket a 
régi Egyptomban és Babilonban eszközöltek eddig, 
igazolták a sz. iratoknak az azokra vonatkozó tudósí-
tásait, ugy akad majd egykor egy valódi tudós, ki a 
tárgyalás alatti kérdésre is kielégitő fölvilágosítást fog 
adhatni. 

*) Kitűnik ebből, mily alaptalan azok véleménye, kik azt 
tartják, hogy kezdetben az ember nem volt képes gondolatait ren-
des élőszóval kifejezni (Jegyzet a 19-ik vershez.) 
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A szentírás ezen szavaiból az is kétségtelen, hogy 
egy emberpárt teremtvén az Isten, eleinte csak is egy 
nyelv létezett. Ezt bizonyitja Mózes I. könyvének 11-ik 
része is, hol a különböző nyelvek keletkezéséről, mód-
járól a következő fölvilágosítást nyer jük : VA földön 
pedig csak egy nyelv és egyféle beszéd vala. És midőn 
napkeletről elmentek, Szennár földén térséget találának, 
és ottlakának. És mondá egyik a másiknak : Jertek 
csináljunk téglákat, és égessük ki anokat tűzzel. És a 
kövek téglák gyanánt valának, a gyantár mész gya-
nánt. És mondák : Jertek, épitsünk magunknak várost 
és tornyot, melynek teteje az eget ér je ; és tegyük 
hiressé nevünket, mielőtt eloszoljunk minden tarto-
mányokra. Le?zálla pedig az Úr, hogy lássa a várost 
és tornyot, melyet épitenek vala Ádám fiai, és mondá : 
íme egy a nép, és egy nyelvök van mindnyáj oknak ; 
és elkezdték azt csinálni, meg sem szűnnek gondola-
taiktól, miglen azokat cselekedettel nem teljesítik. 
Jertek tehát, szálljunk alá, és ott zavarjuk össze nyelvöket, 
hogy egyik a másik szavxt ne értse. És ekképen széleszté 
el őket az Ur azonlielyről minden tartományokra, ís meg-
szűntnek építeni a várost. És azért hivaték annak neve 
Bábelnek, mert ott zavarodott össze az egész föld nyelve, 
és onnan szélesztette el őket az Úr minden tartományra.11 

Hozzá teszi még a jegyzet : Igy bünteti Isten a kevély-
séget nyelv-, értelem- és hitzavar által. Bárcsak egy 
hitben, egy nyelven szólhatnánk ! Szivből hozzájárulok 
ezen fohászhoz. (Vége köv.) 

КАТЙ. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Levél a szerkesztőhöz 

a szabadelvű sajtó rossz befolyásának megtörése ügyében. 
Nagyságos és főtisztelendő Szerkesztő Ur ! 

Sokszor és hosszasan gondolkodtam már afelett, 
hogyan lehetne a gombamódra szaporodó liberális 
újságok — mondjuk, hogy talán tévedéseinek, — 
de fájdalom, legtöbbször szántszándékos ferdítései-
nek, modern félreértéseinek, magyarán füllentései-
nek, rosszakaratú rágalmazásainak, hazudozásainak ha-
marosan és alaposan nyakára hágni. — Fájdalom a 
liberális újságokat milliók és milliók olvassák és az 
azokban foglalt az egyház, vallás- és erkölcs ellen, a 
papok, szerzetesek, a szent intézmények, szertartások, 
kath. iskolák, szövetkezetek, egyletek stb. ellen irá-
nyult rágalmakat. Lasacskán napi kenyérré válik a 
liberális újság, az olvasók száza közül alig gondolko-
dik a maga fejével csak egy-kettő. Nem kutatja, ha 
valljon igaz-e a vád, hanem egyszerűen elhiszi, elve 
lesz a liberális elv és hite meging, lelkülete olyan 
sivár lesz, mint üres az a liberális lap, amelyet olvas. 
Nem lesz az ilyenekben vallásuk iránt annyi buzgalom 
sem, mint a vándor-sáskákban nincs hazaszeretet! . . . 
Ha még a mieink közöl nem lennének ezeren és eze-
ren liberális lapok pártfogói! sed perditio nostra ex 
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nobis! . . . Azért az az eszmém támadt, hogy jó lenne, 
ha újévtől kezdve pl. az Országos Pázmány-Egylet 
hithű, tudós újságíró emberei vagy az arra hivatottak 
szövetsége „Liberális Hasudozások Czáfolata" vagy ilyes-
féle alkalmas czimmel egy lapot szerkesztenének, 
amelyben a nagyobb terjedelmű liberális lapok min-
denféle rágalmait röviden felemlítve, melegében meg-
czáfolnák s czigányságaikat azonnal letorkolnák. Ennek 
a lapnak napilapnak kellene lennie, hogy azonnal hirül 
vigye ország-világnak a rágalmak szóvivőit. *) Sőt a 
vidék nevesebb újságainak s a külföld ismertebb lap-
jainak modern félreértéseit is figyelembe kellene ven-
nie ! Félév végén pedig statisztikai kimutatást kellene 
összeállítani, hogy teszem ezek még ezek a lapok 
et consortes ennyiszer és ennyiszer ferdítettek. A jobb 
érzésüek, nemesebb lelkek, azt hiszem végre is meg-
utálnák eddigelé szellemi táplálékul (!) szolgált lapjai-
kat, megkedvelnék a kath. sajtót, az igazság hirdetőjét ! 
Tán hozzászólhatnának mások is ez eszméhez, én 
érzem, hogy nagy szellemi siker koronázná az ily lap 
működését. 

Zsombolya, 1900. november 27-én. 
Csicsáky Imre, 

áldozár, pleb. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa főpásztori gondoskodása, hogy 

az emberiség tanítását mennél jobban megértse, leg-
újabb encyklikájánál még arra is kiterjedt, hogy az a 
latínnal csaknem egyidejűleg a latinul nem értő mű-
velt emberiség számára francziául is megjelenjen. A 
franczia fordításnál maga is közreműködött. 

— Császka György kalocsai érsek urat 75 éves 
születése uapja alkalmából tegnapelőtt üdvözölte a 
központi papnevelő intézet elöljárósága Városy Gyula 
pápai praelatus kormányzó és Krizsán Mihály pápai 
kamarás igazgató vezetése alatt. Az ősz főpapot na-
gyon megörvendeztette ez az üdvözlés és meghatottan 
köszönte meg a tisztelgést. Ad. m. a. 

— A katholikus kongrua. Az országos katholikus 
kongrua-bizottságnak a nagyobb egyházi javadalmak 
jövedelme bevallásainak felülvizsgálására kiküldött 
tizenhetes albizottsága, melynek elnöke, dr Samassa 
József egri érsek ur és előadója dr TimonAkos ministeri 
tanácsos, egyetemi tanár, deczember 10-én délután fél-
négy órakor, a kongrua-bizottság hivatalos helyiségé-
ben ülést tart. 

= A budapesti Katholikus Kör nemzeti nagy 
költőnk Vörösmarty Mihály születésének századik évfor-
dulója alkalmából 1900. deczember 5-én, szerdán dél-
után 6 órakor a kör dísztermében (IV., Molnár-utcza 

*) Nem tagadom, hogy a szabadelvű sajtó mindennap elég 
anyagot szolgáltat egy napilap feldolgozása számára ; mindazonáltal 
egyelőre elégnek tartanám, ha meglevő kath. napilapjaink nagyobb 
gondot s külön bővebb rovatot szentelnének a szabadelvű hazudozá-
s ok, ferditések és megtévesztések helyreigazítására. Szerb. 

11.) ünnepet rendez. Tárgysorozat. 1. Hymnus. Előadja 
a m. kir. opera férfikara Noseda Károly karigazgató 
vezetése mellett. 2. Vörösmarty emléke. Felolvasás 
Pintér Kálmántól. B. Vörösmarty. Szép Ilonka. Zenéjét 
szerzette Ernyei József. Szavalja Lakatos Gyula. Zon-
gorán kiséri Noseda Károly, a m. kir. opera karigaz-
gatója. 4. Vörösmarty. Költemény. Sziklay János dr.-tól. 
6. A Budapesti Katholikus Kör mozgalma a Vörösmarty-
szobor ügyben. Csapódi István dr.-tól. 6. Szózat. Előadja 
a m. kir. opera férfikara Noieda Károly karigazgató 
vezetése mellett. 

— A pannonhalmi benczésrend pápai gymnasiuma 
a kereszténység 19-száz éves és a magyar királyság 
9-százados múltjának megünneplésére 1900-ik évi 
deczember hó 8-án nyilvános iskolai ünnepet rendez. 
Délelőtt 9 órakor hálaadó istentisztelet a rend templo-
mában, utána az isk. ünnep a gymnasium rajztermé-
ben. Az ünnep sorrendeje: 1. Téged áldunk Istenünk. 
Énekli : a tanuló ifjúság. 2. a) A szentek unokáihoz, 
Mindszenty Gedeontól. Szavalja: Mező János IV. o. t. 
b) A katholikus, Nyuslassy Antaltól. Szavalja : Kalmár 
Andor I. o. t. с) XIII. Leo, Bán Aladártól. Szavalja: 
Szathmáry László III. о. t. 3. Pápai hymnus. Énekli : 
a gymn. énekkar. 4. Ünnepi beszéd. Mondja : Réthei 
Prikkel Marián tanár. 6. Igricz-ének. Éneklik : Szath-
máry László III. о. t. és Pullmann Antal II. о. t. 6. 
a) Szent István, Sujánszky Antaltól. Szavalja: Botka 
József I. o. t. b) A szent korona, Garay Jánostól. 
Szavalja: Perczel Miklós III. о. t. 7. Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga? Énekli: a gymn. énekkar. 
8. a) Ének a szent jobbról, Bán Aladártól. Szavalja: 
Graffits Elemér II. o. t. b) Magyarország védőasszonya, 
Mindszenty Gedeontól. Szavalja: Ajer János IV. o. t. 
9. Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya. 
Énekli : a gymn. énekkar. 10 .a) Szent László, Garay 
Jánostól. Szavalja : Röder Jenő П. o. t. b) Szent Er-
zsébet, Tárkányi Bélától. Szavalja: Nagy Imre I. o. t. 
c) Szűz Margit álma, Czuczor Gergelytől. Szavalja : 
Baják Lajos IV. o. t. 11. Ének szent László királyról, 
j&nekli : a gymn. énekkar. 12. a) Hunyady halála, Czuczor 
Gergelytől. Szavalja: Varga József IV. o. t. b) Szigetvár, 
Vörösmarty Mihálytól. Szavalja : Meilinger Mátyás I. o. 
t. c) Ének a török világból, Tárkányi Bélától. Szavalja: 
ReschJenő IV. o. t. 13. Boldogasszony anyánk. Énekli : a 
gymn. énekkar. 14. a) Jóslat, Vörösmarty Mihálytól. 
Szavalja : Horváth Iván III. о. t. b) A királyért, Bán 
Aladártól. Szavalja : Németh János I. o. t. 15. Király-
hymnus, Mihalovich Ödöntől. Énekli : a tanuló ifjúság. 

— Szent Cecilia templomát Rómában Rampolla 
bibornok, ki annak titularisa, megujíttatta. Nagy ása-
tások történtek, melyeknek lefolyása alatt 3 sarcopha-
got találtak. Az egyikben szent Cecilia test-ereklyéi 
foglaltatnak, a másikban Valerianus é3 Tiburtiuséi, a 
harmadikban I. Orbán és Lucius pápákéi. A templo-
mot nov. 21-én nyitották meg újra az istenitiszteletnek. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Perfje alacriter in coepto tuo : praeliare prcielia Domini, caritatem incende, pietatem fove, 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. 

Ë Megjelenik e lap heten- ï 
: ként kétszer : § 
: szerdán és szombaton. = 
\ Előfizetési dij : \ 
: félévre helyben s posta- Ë 
Î küldéssel 5 f r t . ï 
: Szerkesztő lakása : i 
Ê Budapest, \ 
Ë VI., Bajza-utcza 14. sz., Ë 
Ë hova a lap szellemi = 
Ë részét illető minden î 
Ë küldemény czimzendő. = 

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

Budapesten, deczember 8. 46. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. — Decretum Vrbis et Orbis. — Szentséges atyánknak XIII. Leo pápának körlevele a Megváltó 
Jézus Krisztusról. — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m : Az esztergomi főkáptalan pápai kitüntetéséről. — M u n k á c s i e g y -
íi á z"m e g y e : Főp. szózat a jubileumi év végén és a bölcseség szava a liturgiái nyelv felett kitört harczban. — B e r l i n : A német 
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H Ű T P e l h i Y á s e l ő f i z e t é s r e , "3KS 

DECRETUM 

VRBIS ET ORBIS. 

Regi saeculorum Christo lesu iam prope 
labentis aevi finem, novique properantis initia 
solemniter consecrare omnes, quotquot ubique 
terrarum sunt, Redemptos maximé convenit; 
tum ut pro acceptis ab Illó, elapso praesertim 
saeculo, beneficiis gratiae peragantur, tum ut in 
tam adversis rerum vicissitudinibus validiora 
auxilia ad novum feliciter ineundum Ipse mise-
ricors et clemens tribuat. 

Quibus superiore anno praeludens Beatissi-
mus Pater et Dominus Noster LEO XIII Decreto 
S. RR. C. die 13 Novembris dato concessit, ut 
etiam incipientis Ianuarii anni MCMI media 
nocte in templis ac sacellis exponi passet adoran-
dum augustissimum Eucharistiae Sacramentum, facta 
pot est ate legendi vel canendi eadem hör a coram 

Illo unicam Missam de festo in Circumcisione Do-
mini et Octava Nativitatis; fidelibus autem sive in-
fra, sive extra Sacrißcii actionem de speciali gra-
tia S. Synaxim sumendi. 

Nunc vero cogitanti Beatissimo Patri de 
novo aliquo stimulo fidelium pietati addendo, 
tam solemni eventu, innotuit plures Sacrorum 
Antistites, piasque Sodalitates in votis habere, 
ut Christifideles spirituális Indulgentiarum the-
sauri divitiis adlecti, undequaque ad Sacrosan-
ctae Eucharistiae adorationem invitarentur, qui 
et illatas Numini iniurias reparare, et seipsos 
Eiusdem suavissimo Cordi arctius coniungere 
satagerent. 

Quae cum apprime Eius voluntati respon-
derent, Beatissimus Pater benigne largitus est, 
ut omnes Christifideles, qui Sacramentali Con-
fessione rite expiati et S. Synaxi refecti in tem-
plis ac sacellis, ubi Sanctissima Eucharistia adser-
vatur, coram Augustissimo Sacramento publicae 
adorationi exposito a media nocte diei 31 Decem-
bris ad meridiem usque diei 1 Ianuarii, qua libuerit 
hora intégra orationi vacando etiam iuxta men-
tem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces fude-
rint, Plenariam Indulgentiam assequi possint et 
valeant. 

Quantum vero temporis adoranda Eucha-
ristia exposita manere debeat, dummodo intra 
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memoratum duodecim horarum spatium fiat, 
Sanctitas Sua Ordinariorum prudentiae reliquit. 

Contrariis non obstantibus quibuscamque. 
Die XVI Novembris anno MDCCCC. 

L. f S. 
S. Card. CRETONI 

S. C. Indulgg. et SS. Reliqq. Praefectus. 
FRANCISCVS SOGARO, Archiep. Amiden. 

Secretarius. 

Szentséges atyánknak 

XIII. L E O P Á P Á N A K 
K Ö R L E V E L E 

A M E G V Á L T Ó J É Z U S K R I S Z T U S R Ó L . 
(Vége. ) 

Mint a ki utjaveszetten sivatagba tévedt: a nyo-
mornak, veszedelemnek indul neki mindaz, a ki az igaz-
ságot elhagyja. S a legelső, a legfő, a megtestesült igaz-
ság maga : a Krisztus, a ki az Isten Igéje, a ki örökké-
való, miként örök az Atya, a kivel egy lényegü, a ki 
egy az Atyával. En vagyok az ut és az igazság. A ki 
tehát az igazságot keresi, mindenekelőtt vesse alá értel-
mét Jézus Krisztusnak, s azután bizton megnyugodbatik 
abban, a mit az tanit, a ki maga az igazság. Tág a tere 
az emberi kutatásnak, a hol a végtelen sokféleségben 
kínálkozó jelenségek közt kedvére vizsgálódhatik az elme, 
— a mi nincs is ellenére, sőt egyenesen követelménye a 
maga természetének. De az természetellenes, az bűn, ha 
az ész át akarja hágni kiszabott határát s a köteles sze-
rénységet eldobva magától, megveti a tanitó Krisztus 
tekintélyét. Az a tan, a melytől mindnyájunk üdvössége 
függ, Istenről szól nagyrészhen s isteni dolgokról ; nem 
is emberi elméből született: az Isten Fia az Atyából 
meritette azt, tőle kapta minden egyes igazságát. Az igé-
ket, melyeket nekem adtál, közlöttem velők.Azért szük-
ségképen sok olyat kell magában foglalnia, nem ugyan a 
mi a józan észszel ellenkeznék, — s ez teljességgel lehe-
tetlen is volna, — de a mit eszével csak ugy nem érhet 
fel az ember, mint a hogy nem hatolhat bele eszével az 
Istennek legbelső lényegébe. Es ha magában a természet-
ben is annyi jelenséget a titok fátyola takar, a melyen 
hiába törekszik keresztülhatolni a mindent felkutató em-
beri értelem, s a melyeknek létezését azért mégsem von-
hatja kétségbe józanul senki sem : akkor csak visszaélve 
szabadságával teheti az ember, hogy egyszerűen tagadja 
annak létezését, a mi magasan természetfeletti, csak azért, 
mert azt felfognia nem lehet. Ide vezetendő vissza az a 
dogmáink elleni düh s az a törekvés mindannak meg-
semmisitésére, a mi keresztény. Pedig meg kell, hogy 
hajoljon az ész teljes alázattal a Krisztus iránti engedel-
mességben, ugy hogy az ő uralma, istensége tartsa mintegy 
fogva. Fogságra viszünk minden értelmet Krisztus enge-
delmességére. 2) Ennyi s nem kevesebb az, a mit Krisztus 

») Ján. XVII. 8. 
2) Kor. II. X. 5. 

követel ; — és joggal követeli, mert Isten, a ki épp azért 
azzal a legfőbb hatalommal, a mely neki kizárólag sajátja, 
csak ugy parancsol az ember eszének, mint akaratának. 
S az értelemnek ez a meghódolása az Ur Krisztus előtt: 
nem rabszolgaság : csak saját eszes természetének s vele 
született magasabb tehetségeinek megfelelőleg cselekszik 
az ember, a mikor erre elhatározza magát. Mert saját 
szabad elhatározásából nem embernek, hanem az Istennek, 
alkotójának, a mindenek urának uralmát fogadja el maga 
fölött, a kinek már a természet törvényénél fogva is alája 
van vetve: s nem emberi vélekedés önkénye, hanem az örök, 
változhatatlan igazság lesz vezére. Igy éri el értelme ter-
mészetes szükségleteinek kielégítését egy részt s őrzi meg 
szabadságát másrészt. A Krisztus tanából áradó igazság 
világánál ugyanis tisztán látja a dolgokat, a maguk való 
mivolta s értéke szerint ; és ez ismeret segélyével, ha 
követi a megismert igazságot, eljut az ember oda, a hol 
már nem az anyag uralkodik az emberen, hanem az ember 
uralkodik az anyagon ; a hol nem az értelem a szenve-
délynek, hanem a szenvedélyek hódolnak az értelemnek s a 
bűnnek összetört rabságán tul fölleli a legeszményibb szabad-
ságot. Megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít 
titeket.3) — Világos tehát, hogy mindazok, a kik értel-
möket kivonják Krisztus uralma alól, bűnös merésikedés-
sel Isten ellen törnek. De ha elvetik is maguktól az Isten 
uralmát, szabadabbak azért nem lesznek : emberi hatalom 
fog rajtok uralkodni ; mert nem tudnak meglenni anélkül, 
hogy ne legyen valakijök, a kire hallgassanak, a kinek 
engedelmeskedjenek, a ki után indulhassanak. S hozzá 
eszök, az isteni igazságok ismeretétől megfosztva, meg-
ismerésében szűkebb korlátok közé szorul s épp azért a 
természetrendi igazságok megismerésében való haladásra 
is képtelenebb lesz. A dolgok természetében ugyanis sok 
olyan van, a minek vagy megismeréséhez, vagy magyará-
zásához fontos adatokat szolgáltat a kinyilatkoztatás. S 
gőgjök megtorlására nem egyszer azt is megengedi Isten, 
hogy kutatásuk őket tévútra vezesse s igy ugyanabban bűn-
hődjenek, a miben vétkeztek. Innét van, hogy látni nem egy-
szer fényes tehetségeket kiváló ismeretekkel, a mint ma-
gának a természetnek vizsgálatában oly lehetetlen követ-
keztetésekre jutnak, a melyeknél gyászosabb tévedésekbe 
senki sem esett. 

Kétséget nem türőleg bizonyos tehát, hogy a ki 
keresztényül akar élni. az kell, hogy eszét egészen, min-
den utógondolat nélkül, alája vesse az isteni tekintély-
nek. Ha azáltal, hogy az ész meghódol a tekintélynek, a 
kevélység, a mely bennünk oly hatalmas, megtörik és 
szenved is kissé, abból csak annál világosabb, hogy a 
a kereszténynek nemcsak akaratában, de eszében is türel-
mesnek, önmegtagadónak kell lenni. Es ezt különösen 
azok ne feledjék, a kiknek képzeletében az a vágy kisért, 
a mely a kereszténységbe valami uj szellemet szeretne 
bejuttatni, olyat, a melynek parancsolatai sokkal enyhéb-
bek volnának, a mely sokkal jobban kedvezne az emberi 
természetnek s a mely semmi, vagy csak nagyon kevés 
önmegtagadást követelne. Nem jól ismerik ezek a hitnek 
a keresztény intézményeknek erejét : nem tudják, hogy 

3) Ján. VIII. 82. 
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körülöttünk sürü sorban mindenütt ott a kereszt, ez a 
legfőbb életszabálya, zászlaja minden időkre mindazoknak, 
a kik nemcsak névleg, de életökben is követni akarják 
Krisztust. 

Egyedül Isten az, a ki maga az élet. Minden más 
ugy kapja életét s maga nem élet. Öröktől fogva, saját 
lényege szerint élet : a Krisztus, épp ugy, mint a hogy ő 
az igazság, mert ő Isten Istentől. Tőle, mint legelső 
és legfönségesebb kutforrásból áradott ki és fog áradni 
a világba örökké minden élet : a mi van, általa van, a 
mi él, általa él ; mert mindenek az Ige által lettek és nála 
nélkül semmi sem lett, a mi lett. Igy van a természetes 
életben ; — de egy sokkal eszményibb és sokkal nagyobb-
szerü életet érintettünk már föntebb, a melyet nekünk 
Krisztus jósága szerzett, t. i. a malaszt életét, a melynek 
boldog vége amaz élet az örök dicsőségben, a mely felé 
az ember minden egyes gondolatának, minden egyes cse-
lekedetének, mint czélpont felé kell irányulnia. Abban 
van a keresztény tannak, a keresztény törvénynek minden 
ereje, hogy általa a bűnöknek meghalván, az igazságnak 
élünk,4) azaz az erénynek és életszentségnek, a melyben 
a lelkek erkölcsi élete áll s a mely az örök boldogság 
biztos reményének alapja. De ezt az igazságot semmi más 
nem táplálja igazán ugy, hogy az örök boldogságra el-
vezethessen, csak a keresztény hit. Hitből él az igaz.5) 
Hit nélkül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél.6) Tehát 
Jézus Krisztus, a hitnek szerzője, elkezdője s ápolója, ő 
az, a ki bennünk az erkölcsi életet ápolja, őrzi : és pedig 
főkép az Egyház által, mert reá bizta szerető, előrelátó 
gondoskodással az eszközöket, a melyek arra hivatvák, 
hogy megszüljék az életet, a melyről szólunk s miután 
megszületett, ápolják ; ha pedig meghalt, újra feltámasz-
szák. Az erkölcsi törvénynek különválasztása az isteni 
hittől tehát annak az erőnek a pusztulását vonja maga 
után, a mely szülője, támasza az üdvösségszerző erények-
nek : s valóban legnagyobb méltóságától fosztják meg az 
embert, kiragadva őt a természetfeletti életből, a termé-
szeti élethez taszítják vissza s kiszolgáltatják minden 
veszedelemnek, a kik az erkölcsi törvény alapjául tisztán 
az emberi értelmet akarják felállítani. Nem azért, mert 
az ember tisztán a józan é^zre hagyatva, a természeti 
erkölcsi törvényeket sem képes megismerni, megtartani 
mind; hanem, mert még ha kivétel nélkül megismerné is 
valamennyit s egyetlen botlás nélkül megtartaná is egész 
életén keresztül, a mi pedig a Megváltó malasztja nélkül 
lehetetlenség : hit nélkül akkor is hiába remélné az örök 
üdvösséget. Ha ki én bennem nem marad, kivettetik mint 
a szőlővessző ; és elszárad ; s összeszedvén azt, a tűzre 
vetik és elég.7) A ki nem hiszen, elkárhozik.8) Nagyon jól 
ismert tények világosan mutatják, hogy végre is mi a benső 
tartalma, értéke, mik a gyümölcsei annak az isteni hitet 
megvető erkölcsösségnek. Honnét van az, hogy a közjólét 
megszilárdítását, emelését czélzó annyi törekvés ellenére 
is szenved, beteg a társadalom, s napról-napra szaporod-

4) Péter I. II. 24. 
5) Galat. III. 11. 
6) Zsid. XI. 6. 
7) Ján. XV. 6. 

8) Márk. XVI. 15. 

nak, súlyosodnak bajai ? Azt mondják, hogy az államnak 
elég támaszu az állam önmaga: hogy egészen jól meg-
lehet a keresztény intézmények nélkül is, és azt a czélt, 
a melyet kitűzött magának, a maga erejéből is eléri. 
Ezért a közügyeket, ha csak lehet, Isten nélkül intézik, 
ugy hogy a polgári törvényekben s a népek nyilvános 
életében az ősi vallásnak napról-napra kevesebb nyomára 
akadni. De nem sejtik, hogy mit tesznek Istennek, a 
bűn és erény közti különbség legszentebb őrének uralmát 
visszautasítva, szükségképpen megfosztják a törvényt leg-
főbb tekintélyétől s megdől az igazság, és e kettőben 
elvesznek a társadalmi rendnek legerősebb, legszüksége-
sebb alapjai. Es igy aztán, mikor már egyszer nincs az 
embernek mit remélnie s nem is vár semmit az égtől, 
akkor terme'szetszerüleg a földiek felé fordulnak a vá-
gyak, a melyekből aztán kiki annyit ragad magához, a 
mennyit éppen bir. Innét az a lázas verseny, az az irigy-
ség, az a gyűlölet, innét azoknak gaz tervelgetései, a kik 
ledönteni akarnának minden hatalmat, innét a fölforgató 
eszmék rohamos terjedése. Nincs béke künn, az otthon 
nem nyúj t biztonságot, a társadalom gyökeréig megro-
molva. 

Az egymásba ütköző vágyaknak e nagy tusájában vagy 
el kell készülni rá, hogy romba dől minden, vagy még 
idejében kell gondoskodni alkalmas mentő eszközökről. 
Igaz, meg kell fékezni a gazságot, szelídíteni kell a nép 
erkölcseit, szigorú törvényekkel meg kell félemlíteni a 
bünt ; de mind ez nem elég. Magasabbról kell meríteni a 
népek számára e gyógyulást, az emberinél nagyobb erőt 
kell segítségül hívni, a mely a lelkekig hasson s fölkeltve 
bennök a kötelesség tudatát, jobbakká tegye, azt az erőt t . 
i. a mely már egyszer megmentette az akkor még nagyobb 
Ijajok alatt roskadó világot. Adjátok vissza a társadalom-
nak a keresztény szellemet, hagyjátok érvényesülni erejét, 
eltávolítva akadályait, és meggyógyul majd a társadalom. 
Majd akkor elnémul végre az osztályok harcza egymás 
ellen s mindegyik fél tisztelni fogja a másik jogát. Ha 
Krisztusra hallgat, teljesíteni fogja kötelességét a sze-
gény és gazdag egyaránt ; s tudni fogja egyik is, másik 
is, hogy üdvösségének föltételei vannak, s amint egyiket 
az igazság és szeretet, úgy köti a másikat az önmegta-
gadás és mérséklet. Biztosan áll a család, ha a parancsot 
s tilalmat osztó Isten félelme őrködik fölöt te ; szent lesz 
akkor a népek előtt az, a mit már a természet parancsol: 
hogy tisztelni kell a törvényes hatalmat, s engedelmes-
kedni a törvényeknek, mert bün a lázadás s a jogvéde-
lemnek utja nem a pártütés. Igy azután a hol mindent a 
keresztény törvény kormányoz az azt megillető szabadság-
gal, ott magától helyre áll az Isten alkotta rend, s vele 
fölvirágzik a jólét. Hangosan követeli tehát a köznek java, 
hogy oda kell visszatérni, a honnét sohasem vala szabad 
eltávozni, ahhoz, a ki az ut, az igazság s az élet, — és 
pedig nem csak az egyes embernek, de vissza kell térnie 
a társadalomnak is. S ebbe azután vissza kell helyezni, 
mint jogos tulajdonába, az Úr Krisztust, s oda kell hatni, 
hogy a belőle áradó életet magába szívja a társadalom 
minden tagja, az állam minden része, a törvény szelleme, 
a népintézmények, az iskolák, a házasság, a család, a 
gazdagok palotái s a munkás műhelye. És senki se feledje, 
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hogy ettől függ a nemzeteknek annyira sürgetett műve-
lődése, a melyet nem annyira az anyagiak, a kényelem és 
bőség táplálnak, emelnek, hanem azok, a mik lelkiek, a 
tiszta erkölcs s az erény. 

A legtöbb embert nem annyira a rosszakarat, mint 
inkább a tudatlanság tartja távol Jézus Krisztustól : mert 
az embert, a világot jól megismerni sokan törekszenek; 
az Isten Fiát kevesen. Oda kell tehát hatni e}s5 sorban, 
hogy megszűnjek e tudatlanság, nehogy visszautasítsák, 
vagy megvessék Krisztust csak azért, mert nem ismerik. 
Kérünk minden keresztény embert a földkerekségen, igye-
kezzék, a mennyire tőle telik, jól megismerni Megváltóját, 
a kire, ha őszinte jóakarattal tekint, józan Ítélettel úgy 
fogja találni, hogy nincs üdvösebb az ő törvényénél, s 
tanításánál semmi sincsen istenibb. S ez ügyben rendkívül 
sokat tehet a ti tekintélytek és segítségtek, tiszteletre 
méltó Testvéreink valamint az egész papság buzgalma, 
munkája. 

Egyik legfontosabb föladattokul ismerjétek, hogy 
belevéssétek a népek lelkébe Jézus Krisztus képét, igaz 
ismeri-tét, hogy az ő szeretetét, jótéteményeit, intézmé-
nyeit hirdessétek szóval és Írásban, a népiskolákban s a 
felsőbb tanintézetekben, a szószékről s mindenütt, a hol 
csak alkalom kínálkozik. Arról, a mit emberi jognak 
neveznek, eleget hallottak az emberek : halljanak má,r 
valamit Isten jogairól is. Hogy itt az idő rá, azt bizonyitj^ 
már a jóknak az a nemes mozgalma is, a melyről szó-
lottunk és nevezetesen az az annyiszor s o]y fönségesep 
megnyilatkozott imádatos hódolat a Megváltó iránt, p 
melyet a jövő században, ha Isten is ugy akarja, egy eljö-
vendő boldogabb kor előhírnökéül óhajtunk üdvözölni. 
Mindazonáltal minthogy oly dologról van szó, a melyet 
sehonnan, csak az Isten kegyelmétől remélhetünk: egye-
sülten, buzgó imában kérjük a mindenható Isten irgal-
mát", hogy ne hagyja elveszni azokat, a kiket saját vére 
árán mentett meg: irgalmas szemmel tekintsen e korra, a 
mely ha vétkezett is sokat, de sokat is szenvedett en-
gesztelésül bűneiért, s átkarolva minden nemzet, min-
den népfaj emberét, emlékezzék meg azon szavairól : 
En ha fölmagasztaltatom a földről, mindent magamhoz 
vonzok. öy 

Az Isten adományainak zálogául s atyai jóindulatunk 
bizonyságául szeretettel küldjük nektek, tiszteletre méltó 
Testvéreink, valamint papságtoknak s népeteknek apostoli 
áldásunkat az Urban. 

Keit Rómában, szent Péternél, 1900. évi november 
1-én, pápaságunk 23-i's évében. 

XIII, LEO PÁPA. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. Az esztergomi főkáptalan pápai kitünte-

téséről — a következő hivatalos közlemény je lent meg 
a főpásztori körlevelek XYIII - ikában , amelyből ki tű-
nik az is, kinek köszönheti a főkáptalan e ki tüntetést . 

A főpásztori közlemény igy szól : 
Stabiliorem clarioremque reddere cupiens cele-

berrimae illius memóriám festivitatis, quam nono ver-

tente saeculo introduct i in pátriám nostram christia-
nismi nactaeque a b. m. Pont . Max. Silvestro I I . 
sacrae coronae 15-a August i a. curr. Str igonii habni-
mus : supplex adii Suam Sanctitatem, ut Arehi-Capitulum 
meum Strigoniense benignissima condecorare dignetur al-
tiori distinctione. 

Pronas clementissime precibus meis praebendo 
aures, singulis et omnibus perpe tuumque in modnm 
Beatissimus Pa te r archicapítu i canonicis realibus t i tu-
lum privilegiaque t r ibuere dignatus est „Protonotario-
rum Apostol icorum adinstar Par t ic ipant ium", vigore 
altissimi decreti dto 2. August i a. curr. emanati, cujus 
tenor est sequens : 

„LEO P P . XI I I . 

Ad perpe tuam rei memóriám. Romanoram Pont i -
íicum Decessorum Nost rorum vestigiis insistantes, 
Conlegia virorum ecclesiasticorum, qui in templis 
praeclarissimis divinís laudibus concinendis operám 
navant , sacrorum insignium accessione condecorare 
solemus, quae et sacrarum aedium splendori et mime-
ris dignitati respondeant . Hoc consilio, cum nonum 
iam sese ver ta t saeculum, ex quo Christiana fides, 
Sancto Stephano Rege, est per Hungáriám late diffusa, 
et Metropolita Strigoniensis ad perennandam festi saecu-
lar is memóriám Nos cnixis precibus flagitaverit, ut Ca-
nonicis residential ibus Metropoli tani sui Capituli usum 
peculiar ium insignium et t i tuli de Nostra benigni tate 
largiri d ignaremur ; Nos, ut Capituli ipsius vetustate 
et religione celeberrimi ampli tudini ac decori uberius 
consulamus, votis huiusmodi annuendum libenti qui-
dem animo existimavimus. Quae cum ita sint, singulos 
a tque universos, quibus Nostrae hae Li terae favent , a 
quibusvis excommunicat ionis et interdicti , aliisque 
ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quas 
for te incurrerint , huius t an tum rei gratia absolventes, 
et absolutos fore censentes, omnibus et singulis Cano-
nicis residential ibus nnnc et imposterum existentibus 
Capituli Metropoli tani Strigoniensis (non vero Canoni-
cis Coadjutoribus, si adsint, neque Canonicis honora-
riis seu t i tularibus) Apostol ica Nostra Auctori tatae 
praesent ium vi pe rpe tuumque in modum privilégium 
concedimus gestandi, servatis, servandis, vestes prae-
latitias cum adnexo titulo Protonotar iorum Apostolico-
rum ad instar par t ic ipant ium. Decernentes praesentes 
Li teras firmas, validas, et efficaces existere et fore, 
suosque plenarios et integros effectus sort ir i et obti-
nere, illisque ad quos spectat et spectare poteri t in 
omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in 
praemissis per quoscumque Judices ordinarios et de le j 
gatos iudicari et definiri debere, a tque irr i tum et inane 
si secus super his a quoquam quavis auctori tate scien-
ter vel ignoranter cont igeri t at tentari . Non obstanti-
bus in contrar ium facient ibus quib us cum que. Datum 
Romae apud S. P e t r u m sub annulo Piscatoris die II . 
August i MCM. Pont i f ica tus Nostr i Anno Vigesimo-
ter t io . 

L. S. Alois. Card. Macchi m. p." 

9) Ján. XII. 32. 
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Munkácsi egyházmegye. Főp. szózat a jubileumi 
év végén és a bölcseség szava a liturgiái nyelv felett 
,kitört liarczban. — (Vége.) 

Nincs azonban fény árny nélkül! 
A jubileumi év ünnepségeinek szép összhangját egy, 

az akkordba be nem illő hang zavarta meg. A legköze-
lebbi hónapok óta áldatlan és illetéktelen polémiák foly-
nak a hírlapokban, melyek az egyházmegyénket közelről 
érdeklő egyházi nyelvkérdéssel foglalkoznak és ma már 
személyeskedéssé fajultak. 

Az oltár nyelvét tették a vitatkozások tárgyává, az 
oltárét, mely kizárólag Istené, mert 0 azt kizárólag a 
maga szolgálatára rendelte s a melyet sem nemzetiségi, 
sem más politikai czélokra felhasználni s azoknak aláren-
delni sem nem lehet, sem nem szabad ! 

A vitatkozó felek részéről nemcsak kiméletlen, de 
sokszor minden alapot nélkülöző, sőt néha határozott 
gyanúsítást involváló czikkek jelentek meg ugy a fővárosi, 
mint a vidéki lapokban, nem gondolván meg a vitatkozók, 
hogy könnyelmű eljárásukból nem származhatik más, mint 
„Testvérharcz." 

Ezen áldatlan polémiáknak még sértőbb és szánandóbb 
jelleget kölcsönöz az a körülmény, hogy épen most, a 
záruló szent év végső hónapjaiban tört ki s árasztotta el 
keserűséggel a hiveket! 

Ez volna az evangeliumi szellem, ez a Krisztusi 
szeretet ? ! 

Az áldatlan széthúzásra, viszályra van-e szüksége a 
görög kath. egyházmegyéknek és a görög katholikusok 
egyetemének ? 

Van-e olyan közöttetek, a ki a kárhozatos test-
vérharcz vezetésének herosztra teszi dicsőségéből részt 
követelne magának? 

Azért e viszálynak, ezen harcznak tovább folynia 
nem szabad! Isten óvjon bennünket attól, hogy ily szere-
tetlen lelkülettel lépjünk be az uj századba ! 

Atyai szeretettel hivom fel azért s a legkomolyabban 
.figyelmeztetem papjaimat és híveimet, hogy ezen kérdé-
sek tárgyalásától tartózkodjanak — és pedig annál is 
inkább, mert a kath. anyaszentegyház isteni alkotmánya 
ily illetéktelen beavatkozásokat nem enged meg sem 
vallási-, sem disciplinaris kérdéseknél — a mennyiben 
azoknak megoldása nem a hivők sorakozása és felfogásá-
tól, hanem egyedül és kizárólag az apostoli Szentszék 
határozatától függ. 

Magyarországon jelenleg a görög katholikusok ré-
szére két nyelv van a római pápák által oltárnyelvül 
kanonizálva: az ó-szláv és a román. Ezen módositásokat 
vagy változtatásokat tenni egyedül a Pápának van joga. 
A magyarajku görög-katholikusok épen ezen jubileumi 
év folyamán a kihirdetett teljes búcsú elnyerése végett 
tekintélyes számmal Rómába zarándokoltak és ezen alkal-
mat arra is fölhasználták, hogy terjedelmes és kimeritő 
Emlékiratuk átnyujtásával ő szentsegét gyermeki hódo-
lattal arra kérjék, mikép a magyar nyelvnek az isteni-
-tiszteletek végzésénél való használatát legkegyelmesebben 
-engedélyezni méltóztassék. 

íme ez a helyes irány és felfogás — ez az óhajtott 
kérelem teljesülésének egyedüli helyes utja! 

Ezek után mi szükség van arra, hogy itthon a test-
vérek között a viszály s a szenvedélyeskedés dúljon? 
Hiszen ezen kérdést sem a napi sajtó — sem egyesek 
tetszése, vagy nemtetszése meg nem oldhatja, hanem csak 
az, qui halét plenitudinem potestatis — a római pápa. 

Kötelességünk tehát nyugodtan bevárni ő szentsége 
határozatát — és annak engedelmeskedni! 

Ezért kárhoztatnom kell a hirlapi barczokban olyan 
vétkes könnyelműséggel odadobott hangzatos és téves szó-
lamokat, hogy akik az ó-szláv liturgikus nyelv jogosult-
ságát védelmezik, azok gyanús hazafiak, — vagy hogy, 
akik a magyar nyelvnek oltárnyelvvé való emelését óhajt-
ják, azok forradalmárok. 

Sem az egyik, sem a másik állítás nem igaz — és 
épen azért izgatja föl kölcsönösen a szenvedélyeket. 

Nekünk pedig nem izgalmakra, hanem békességre 
van szükségünk, — azon békességre, melyet isteni Meg-
váltónk az égből hozott. 

Egyházmegyém hiveinek egy része magyarul, másika 
rnthénül, harmadika tótul beszél, — de egyik sem engedi 
magát a másik által szeretett hazánkhoz való hűség — 
és ragaszkodásban fölülmulatni — s a Kárpátok bérczei 
között is felhangzik hiveink gyermekeinek ajkán a magyar 
szó — nem kényszerből, hanem meggyőződésből, mert 
èzeréves mult tanúsága, szivök szava súgja nekik, hogy 
ákik érzelemben mindig egyek voltak, azoknak nyelvben 
is meg kell érteniök egymást. 

El tehát a megtévesztő szólamokkal, ne mondja 
senki közőletek ; vEn Fáié vagyok, én pedig Apollóé, én 
Ke fásé, én pedig KrisztuséKor. I. 1, 12. — mert mind-
nyájan a Krisztuséi vagyunk. 

„A mi TJrunk Jézus Krisztus nevéért kérlek titekek, 
'hogy azonegyet valljátok mindnyájan és ne legyenek közte-
lek szakadások, hanem tökéletesen azonegy értelemben 
•legyetek.'1 Kor. I. 1, 10. 

„ Vetkőzzetek ki tehát az ó emberből és öltözzetek amaz 
újba, ki megujittatik annak ismeretére és képmása szerint, 
ki őt teremtette Vegyétek magatokra mint Istennek 
választottai az irgalom indulatát, a kegyességet, alázatos-
ságot, szerénységet, béketűréstKol. 3, 10—12. 

Ily érzelmekkel kezdjétek meg Krisztusban kedvelt 
Fiaim és hiveim ! a karácsonyi szent bojt megtartását, 
ekképpen készítsétek elő az Ur útját, hogy a béke Királya 
sziveitekbe szálljon. 

Ha ily elhatározással fogtok előkészülni a Megváltó 
születésének nagy ünnepéhez, •— ti is újjászületve szivben 
és lélekben, igaz örömmel égi békével sziveitekben fogtok 
hálát zengeni az Ur Jézus születésének áldott éjjelén a 
mennyei karokkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és 
békesség a földön a jóakaratú embereknek 

„A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti 
lelketekkel." 

Egyébiránt püspöki áldásom adása mellett vagyok 
Ungvárott, 1900. évi november hó 20-án 

Krisztusban szerető atyátok : 
Gyula püspök. 
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Berlin, nov. 30. A vemet katholikus világiak óriás 
politikai és társadalmi lefolyásának titkáról. — 

Nem is titokról van tulajdonképpen a szó, hanem 
nyilvánvaló, kézzelfogható tényről. A németországi világi 
katholikus intelligenczia azért oly tekintélyes, azért oly 
hatalmas, mert hisz, engedelmeskedik a püspököknek, vagyis 
hagyja az egyház kormányzását a püspököknek, a mint 
azt Isten rendelte, nem követelőzködik holmi autonomiai 
befolyások kivívása után, hanem egész erejével és el-
szántságával a parlament, az országgyűlés küzdő terére 
vetette magát s ott védi az egyházat és a püspöki kart 
minden támadás, minden veszedelem ellen. 

Erre legújabban fényes példát szolgáltatott dr Lie-
ber, a híres Centrum vezére. A szocziáldemokratikns 
Auer képviselő megtámadta a német püspökök legutóbbi 
fuldai pásztorlevelét. A püspökök munkás-barátságát 
gyanúsnak merte mondani. Erre felállt dr Lieber és a 
Centrum nevében a következőket jelentette ki : „Sem-
mi sem lehet helytelenebb, mint azt mondani, hogy 
a fuldai pásztor-levél munkás-ellenes nyilatkozat. A 
Fuldábari gyűlésen volt főtisztelendő püspökök óvtak oly 
áramlattól, mely keresztény munkás-körökben terjedni 
kívánkozik, óvtak az u. n. vallási közönyösségtől, a sem-
legességtől. Ok ettől a veszélytói óvtak, és ezzel a mi 
meggyőződésünk szerint tisztán a kath. munkások érde-
kében cselekedtek. Ok hivatott őrei a keresztény hit tisz-
tán tartásának — a munkások körében is. A „Rerum 
novarum" kezdetű pápai körlevél irányítása szerint rámu-
tattak arra, hogy a munkások testvérülésének eszménye 
csakis vallásos alapon, katholikus munkások törekvése csakis 
katholikus alapon érvényesülhet. Rámutattak továbbá arra, 
hogy, ha a keresztény munkáskörökben czélul egyenesen 
a vallási semlegességet tűznék ki, a mely szükségképpen 
vallásellenességre vagyis a szocziáldemokraczia tanára 
vezet, hogy akkor az ily eljárású keresztény munkáskörök 
ellen kell állást foglalni. Ne várják önök tőlünk, uraim, 
hogy mi oly ügyekben, melyek a vallásra tartoznak, 
mást mondjunk, vagy mást tegyünk, mint a pápa és a 
mi püspökeink. Ne várják kath. munkásainktól sem azt, 
hogy ickább Auer ur szavára, mint püspökeink és a 
pápa tanítására hallgassanak. (Elénk helyes-lés a Centrum-
ban. Felkiáltások a szocziáldemokraták köréből). Ezt kö-
telességem megmondani Auer urnák, a ki ezt az alkalmat 
felhasználta arra, hogy kath. munkáskörökben püspökeink 
ellen agitáljon. Ez a vágás nem talált. Mi pedig belőle azt a 
tanulságot vonjuk le, hogy katholikus munkásainkat min-
denfelé alaposan fogjuk kioktatni és felvilágosítani püs-
pökeink igazi érzelmei és a munkások iránt való igaz 
barátsága iránt". (Élénk tetszés a Centrumban.) 

Peking. Részletek főt. Favier apostoli vikárius nap-
lójából az ostrom idejéből. — 

Azt az épület-tömbőt, melyen a kínai birodalom 
fővárosában a kath. missió van elhelyezve, Pei-Tang-
nak nevezik. Ennek a kinai lázadók részéről való ost-
romáról jun ius 22-ikén a következőket ir ta fel napló-
jába az apostoli vikárius : 

„Péntek, j un . 22. A szentséges szív ünnepe. — T e l , 

jesen körül vagyunk ostromzárolva és a külvilággal 
te l jességgel lehetet len minden közlekedés. 

í m e az ostromlottak névsora, illetve szám szerinti 
összeállítása : 

Mgr Favier , mgr Jar l in coadjutor , M. Ducolombier 
a vicariatus procuratora, M. Giren a papnevelő inté-
zetek igazgatója. M. Chavanne most érkezett tanár, M. 
Gartner tanuló még a renden kivül, Denis és Maes 
laicus testvérek. A maristák visí tátorja ugyanannak a 
szerzetnek, elöljárója és 4 laicus testvórje, 22 irgal-
mas nővér, köztük 8 benszülőtt, 30 franczia matróz a 
D 'Ent recas teauró l M. Pau l Hen ry parancsnokkal, 10 
olasz matróz, Olivieri parancsnokkal és segédjével, 111 
növendék a nagy és kis seminariumból, 900 menekül t 
férfi és i f jú , 450 iskolai és nevelőintézeti leányka, 51 
bölcsődebeli kisded stb. : összesen 3420 személy, köztük 
71 európai. 

E g y fontot számítva személyenkint napjára, élelmi 
szerekkel el vagyunk látva több mint egy hónapra . 
Fegyverze tünk : 40 matróz puska és 7 — 8 mindenféle 
puska a kinaik kezében, néhány ütöt t -ver t kard és 5001 

lándzsa vagyis inkább csak megvasal t dorong : ez az 
egész. A megvédendő hely kerülete 1300 méter. 

Főpásztor i rendelettel megállapítottam, hogy a vica-
r ia tust ma fogjuk Jézus szentséges Szivének fela ján-
lani. Reggel i félhétkor kezdte a pap az oltár előtt térdelve 
imádkozni az első felajánló szavakat, midőn egy ret tene-
tes ágyudörrenésre a templom egyik ablaka izzé-porrá 
töröt t . Mindenki a templomban volt, mindenki menekülni 
igyekezett , mer t egy nő halálra sebezve omlott össze. 
A menekülés a nyuga t felé fekvő kápolnákba és sek-
restyébe tör tént , mert a támadás keletről jö t t . Minden 
perczben u j ágyúlövés következett . A templomot roha-
mosan kellett elhagyni. 14 Krupp-ágyú ontot ta r ánk 
szakadatlanúl robbanó golyóikat . Ket tős ablakainknak 
több közép oszlopa darabokra törve hullott alá. Székes-
egyházunk homlokzata ugyancsak meg van viselve. A 
harangok tornyocskái darabokká vannak törve, de a 
márványkereszt a homlokzat közepén egyenesen áll. 
D. u. fé lnégykor a támadás oly heves volt, hogy utolsó-
óránkat vél tük közeledni. 5 óra tá jban, egy közönséges 
kinai ágyú, 300 méternyiről főkapunktól , egy golyót 
röpítet t , mely egy katonánkat légbe röpítet t . 

Ekkora vakmerőség által felingereltetve H e n r y 
parancsnok és mgr Jar l in magukkal ragadnak 4 mat -
rózt, kiket 30 bennszülöt t keresztény követett , kiro-
hannak a kapun, sortüzet adnak és — elfoglalják az 
ágyút és azt elhozzák hozzánk, a rá jok zúdí tot t ellen" 
séges puskatűz daczára. Ké t keresztényünk meghalt és 
ket tő megsebesült . Kissé később minden ágyú elhall-
gatot t , a boxerek óriás kiabálás közt fe lgyúj t ják a 
körülőt tünk délre fekvő házakat. Tovább nem mentek, 
mer t ezen a napon helyüket átadták barátaiknak, Tuan 
herczeg katonáinak. Ezen az egy napon 530 ágyúlövést 
intéztek ellenünk. A mi veszteségünk csak 3 férfi és 
1 nő volt. Annyi puskapor és ennyi eredmény ! 

Szombat, jun. 23. — Az éj meglehetős nyugalmas, 
a támadás reggel 9 órakor kezdődik s épp oly hevesen 
mint tegnap. Ott ültem a parancsnokkal a főkapu 
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melle t t egy kis padon. A homlokzat megrongál t már-
vány falait nézeget tük. Egyszerre csak egy ágyúlövés 
és a homlokzat kereszt je a templom előtti térre hul lot t 
alá széttörve. É n voltam az a szerencsés, a ki ezt a 
keresztet 13 év előtt oda a templom homlokzatára 
kitűztem. H a Is ten megsegít , ú j ra feltesszük oda a 
keresztet . 

4 órakor d. u. a bombázás megszűnik. Ezen a 
napén 360 ágyúgolyót lőttek ki ránk. E g y ember sem 
sebesül t meg. Mindenki buzgón imádkozot t és elkészült 
a halálra. Is ten és a b. Szűz szemmel lá thatóan védel-
meznek. (Folytatjuk.) 

T Á R C Z A. 
Reflexiók 

főtisztelendő dr Giesswein Sándor úrnak „ Hogyan beszél-
tek eleink11 czimű czikkére. 

(Vége.) 

Nyelvbuvár nem lévén, nem tudom, hogy a hit 
és egyházra nézve mi haszon háramolhatna abból, 
hogy a ma létező nyelvek közül föltalálnák azt, mely 
az eredeti Ős nyelvhöz legközelebb áll, miután én sem 
annjn. idővel, sem oly készültséggel nem rendelkezhe-
tek, hogy ebben az ügyben valamit lendíthessek, csak 
azon bizalmas óhajomnak bátorkodom kifejezést adni, 
bár a tudós szerző ur szerény észrevételeim által in-
dít tatva, ezt a kérdést bővebben, és az egyszerűbb 
Iii vekre nézve is ér thetőbb módon tárgyalná, a meny-
nyiben az a kinyilatkoztatással a hi t te l összefüggés-
ben áll. 

És hogy e tek in te tben egy alapos és kimerí tő 
kath. szellemű munkára okvetet lenül szükség van, bi-
zonyí t j a a nem régen megje len t füzet, mely első rész-
lete Brehm Alfred „Az állatok világa" czimű munká ja 
fordí tásának ; szerkeszti többek közreműködésével Mé-
hely Lajos tanár, a magyar tudományos akadémia tagja . 
E lég praetensióval ós nagyképűséggel je len t meg tehá t 
ezen könyv, mely a hirhedt Darwinista és hi te t len 
Brehm, kit ál talánosan a fá jda lom oly korán el-
huny t t rónörökösnek, Rudolf főherczegnek rossz szel-
lemének tar tot tak, legnevezetesebb munká jának mon-
danak, és melynek hirdetését nagy csodálkozással kath. 
napi és tanügyi lapok há tu l ján is olvastam. Mily bá-
mulatos felületesség ! 

Az említett első füzet hozzám is el jutot t . É rdek-
kel és kíváncsisággal fogtam olvasásához, és várako-
zásomban nem is csalatkoztam. Brehm nevéhez méltó és 
szellemének teljesen megfelel, mint a füzetből ki tűnik. Az 
eredeti szöveget átdolgozta maga a szerkesztő Méhely 
Lajos , ki Brehmmel együt t védelmébe veszi Darwint , 
hogy ő sohasem állította, „hogy az ember a ma jomtó l 
származot t volna. Ehe lye t t sokkal több észszerűség 
van abban, ha az ember leszármazásának törzsfá já t 
bizonyos, majomhoz hasonló, kihal t emlős állatig ve-
ze t jük vissza, melynek megkövesült csontmaradványain 

esetleg már bizonyos emberi vonások is fe l ismerhe-
tők." Tehá t még is majomhoz hasonló ős állattól szár-
mazta t ják az embert , mi mindeneset re nagyobb mél-
tóságot és tekinté lyt kölcsönöz néki, min tha ő a 
legbölcsebb Teremtő tökéletes alkotásának tekint i 
magát ! Habean t sibi ! És ezek a tudós (?) búvárok az 
őslénytan palaeontologia) segélyével már két, sőt több 
oly megkövesül t őslényt födöztek fel, melyek ugylát-
szik, „hogy ez a felfedezett alak az ember közvetet len 
őse." Az egyik „a Francziaország phosphor i t je iben 
Quercy környékén és Angolországban fölfedezet t Ad-
apis parisiensis Cuv. melyet Cuvier az első vizsgálat 
alapján még valamilyen őspatásnak tar tot t , mig ma-
napság a fé lmajmok egy ősi csoport jának, négy előzáp-
foggal k i tünte te t t utolsó európai képviselőjét l á t juk 
benne." Később pedig i r j a : „ E l e i e t e k b ő l határozot tan 
(?) következik, hogy még a legtökéletesebb vagy is 
emberalaku ma jmok is alacsonyabb szerkezetű ősöktől 
származtak, s igy kétségtelen (ohó !), hogy az ember 
sem képezet t kivétel t a természetnek ezen félreismer-
het len (! ! !) tö rvénye alól. A fejlődés törvény, je len-
ségei kényszerí tő erővel terel ik a gondolkodó ember t 
arra a föltevésre, hogy oly átmenet i a laknak kellet t 
léteznie, mely még sok tekin te tben a felsőbb rangú 
majmok fokán állott, de részben már a mai ember bé-
lyegeit is magán hordta ." Denique a majom theoriától 
sehogy sem birnak szabadulni, és ezt a magyar tudo-
mányos akadémia t ag ja hirdet i magas homlokkal . Azért 
bizonyára a Pázmány Pé te r a lapí tot ta budapest i egye-
temhez fogják — ha ugyan már nem az — tanárnak 
jutalmazásul kinevezni. 

-v -
A másik lelet még érdekesebb. Ugy fo ly ta t j a a 

tudós tanár : „Ugy látszik, hogy ez a fel tételezett át-
menet i alak, az ember közvetet len őse már elő 
is került , amennyiben Dubois hollandi katona-orvos 
1^91—2 -ben J á v a szigetének pleistoaen ré tegeiben 
olyan csontmaradványokra bukkant , melyek áthidal-
j ák az ember és az ember szabású majmok közt levő 
nagy ürt . A majom ember (Pi thecanthropus erectus, 
Dubois) csontmaradványai (koponyaboltozat , czomb-
csont és két zápfog) részben az ember, részben a leg-
tökéletesebb m a j m o k sajá tságai t egyesít ik magukban , 
és sokkal közelebb állnak az ember megfelelő részei-
hez, min t bármely emberszabású ma jom c s o n t j a i . . . 
Mindezekből a jogos vélemény forrná ódhatik ki (ez is 
magyar akadémikus stylus!) hogy a jávai leletben oly 
kihalt (!) lény maradványaival van dolgunk, mely még 
nem vol t egészen ember, de már meghaladta a je len-
leg élő emberalaku ma jmok fokát , egyenes test tar tás-
sal jár t , és már valószinüleg (!) beszélni is tudott ." *) 
Bizonyára a tudós akadémikussal . 

A kath. zoologusokra bizom, hogy az elősorolt 
badarságokat refutá l ják. É n a főt . szerző úrral minden 
natural is ta tudósnak csak azt kiáltom oda : Ignorat is , 
et ignorabit is . 

Dolánszky Alajos, 
ecsedi plébános. 

*) Az állatok világa Brehm után Méhely Lajos. I. füzet 
50-51. 1. 
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V E G Y E S E K . 

= A Kalocsai Katholikus Kör a magyar keresz-
ténység 900-ados jubi leuma alkalmából 1900. d i czem-
ber 8-án Szent Is tván ap. kir. szobrát sa já t dísztermé-
ben fölavat ja és örömünnepet rendez. 1. Nyi tány, 
Suppé-től. E lőadja a Tanitók Háza zenekara. 2. Elnöki 
megnyitó. Mondja dr Boromisza Tibor. 8. „Ah hol 
vagy m a g y a r o k . . ." „Boldogasszony A n y á n k . . . " K é t 
szólamban énekli nyolcz elemi iskolai leányka. 4. Ün-
nepi díszbeszéd. Ta r t j a Mayer Béla. 5. Patr iarchalis . 
Mosonyi Mihálytól és Magyarország határán, Ábrányi 
Kornéltól. Zongorán előadja Almásy Miklós. 6. Szt. 
Is tván király, Pá ly Edétől . Szavalja Mócsy Is tván. 7. 
Királyinduló. Huber Károlytól . E lőadja a taní tóképezde 
ének- és zenekara. 

— A mit az uj koronaőr kifeledett, azt pótol ta 
Ugrón Grábor, Széchenyi Béla gróf reá nézve végzetes 
feledékenységgel kifelej tet te Ígéretéből azt, hogy Őre 
lesz a szent koronának, mint hazánk „keresztény jel-
lege" symbolumának is. Megkorrigál ta a hibát Ugrón 
Grábor, közbe k iá l tván: „Es keresztény je l legének" — 
Symboluma t. i. a magyar szent korona. 

— Schlauch bibornok jótékonysága A karácsony 
közeledtével dr Schlauch Lőrincz bibornok bőkezűen 
megajándékozta Nagyvárad város közművelődési és 
humánus intézményeit . Eétezerötszáz koronát osztott ki 
a zárdák és jó tékony intézetek között a következő 
felosztással : Szent Orsolya-zárda részére 200, Szent 
Yincze-intézet részére 200, Újvárosi „Immaculata" intézet 
részére 200, Y.-velenczei irgalmas nővérek részére 200, 
Közkórházi szent Ferencz-rendi nővérek részére 200, 
Papnevelő-intézet részére 200, Szent József intézet 
részére 200, Katholikus Legényegyle tnek 200, Bölcsőde-
egyletnek 200, Biharmegyei nőegylet részére 200, Szent 
László í imenedékházrészére 100, Taní tóképző-intézetnek 
100, Erzsébet leányárvaháznak 100, városi tűzoltóság-
nak 100, az önkéntes tűzol tóságnak 100 koronát 
ju t t a to t t . 

— Az Orsolya-rendiek egyes í tése . A szent-Orsolya-
rend magyarországi házainak egyesítése ügyében most 
tolynak a tárgyalások Rómában. A egyes házak külön-
külön képviselőnőt kültek ki az örökvárosba. A pozsonyi 
házat Mater Michaela és Johanna, a nagyszombati a feje-
delemasszony a Mater Praelektával képviselik. Az enge* 
délyezendő előnyök között első helyen áll a közös anya-
ház, a melynek fölépítése a rend egyik legsürgősebb 
feladatát, de egyúttal legnagyobb gondját is képezendi. A 
vallás-erkölcsös oktatás és nevelés körül oly régóta fára-
dozó rend megérdemelné, hogy egy orsiágos gyűjtés 
indíttassák meg az építendő anyaház javára. Nagyok és 
kicsinyek jobbra nem fordíthatják filléreiket, mint oly ház 
emelésére, a honnét százan és százan mennek szét az 
ország minden részébe, a haza reményeit Istenfélelemben 
és tudományban képezendők. 

— Gyönyörű gondolat volt a „Szombathelyi Ú j -
ság" részéről, hogy olvasói számára egy gyászkeretü 
emlékképet küld emlékül Hidasy Kornél halálára, meg-
felelő tanulságos mondásokkal. Köszönet a szép gon-
dolatért, és annak megvalósításáért . A nekünk ju to t t 
emlékképet kegyelet tel fog juk Őrizni. 

— Jubileumi emlékérmek. Az esztergomi főkáp-
talan a jubi lemi esztendőt mint az E. értesít, emlék-
érmekkel óha j t j a megörökíteni. A szép terv a szüksé-
gesek beható megbeszélése után te t té vált. Arany, 
bronz és rézérmeket veretnek, a melyek nemsokára 
készen is lesznek. Kiállí tásuk a következő lesz : Az 
érem egyik oldalán ő eminencziáj üj bíboros főpap 
profilképe, a megfelelő körirat tal ; a másik oldalon szent 
Is tván koronáztatása Stróbl mintázása szerint, a mely-
nek eredeti je a Mátyás-templomon levő árkádok között 
let t elhelyezve. A köriratok elkészítésére a főkáptalan 
dr Bctjner Lajos , praelatus prépost-kanonokot k.érte föl. 
Az érmek árát végleg még megállapítani nem lehet, 
mivel az a kivi tel től-és az anyagmennyiségtől függ. 
Megközelítőleg az aranyérem árát egyszázhúsz koronára, 
a bronzból készültét négy koronára, a rézérmét két 
koronára teszik. 

— A kegyesrendiek általános főnöke mgre Mis-
trangeló, flórenczi érsek november végén érkezett vissza 
Spanyolországban végzet t vizsgáló útjáról . Madridban 
a regens királynő nagy kegyesen fogadta a főpapot 
és készségesen rendelkezésére bocsátot t annyi bronz 
érczet, a mennyi a szent rend-alapi tó 2J/2 méter magas 
szobrához szükséges, melyet a nagy férfiú születés-
helyén, Pera l ta város főterén fognak felállítani. 

— A lyoni katkolikus egyetem f. évi nov. 18-án 
ünnepel te fennállásának negyedszázados jubi leumát . 
Maga Coulliè bibornok, a ki az egyetem főkanczellárja, 
ta r to t ta a primacziális templomban a szentmisét. Je len 
vol tak Perraud b ibornok a franczia akadémia tagja , 
továbbá a chambéryi és avignoni érsekek, valamint az 
annecyi, nizzai, grenoblei, langresi, dignei, saint-cloudi 
és moulinosi püspökök. Istenit isztelet után diszgyülés 
volt, melyen a Rector Magnificus (a franczia kath. egye-
temeken, másut t is, állandó méltóság, az egyetemet 
fenntar tó püspöki kar nevezi ki) mgre Dadolle kifej-
tette, hogy minden egészséges haladásnak középpont ja 
és szerzője Jézus Krisztus. 

— A délamerikaiak nemzeti önérzete é s ragasz-
kodása a kath. egyházhoz az északamerikai Egyesül t -
á l l a m o k által Spanyolország ellen elkövetett rabló had-
já ra ta óta forong és emelkedik. Nov. 18-án volt Bue-
nos Airesben Espinoza érsek inthronisat iója és pálli-
ummal való felékesítése Sambucet t i pápai nunt ius által. 
Megjelent a köztársaság elnöke, Rocca tábornok is 
valamennyi államministerrel, senátorral, képviselővel. 
Diszőrségre két teljes ezred volt kiparancsolva. Való-
ságos nemzet i ünnep fe j lődöt t ki. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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esperes, német-mároki plébános. — Kath. Egg. Élet és Köztevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Égető kérdések. 
A keresztény államokat majmolják a po-

gány népek. Nem a keresztény vallást veszik 
fel a pogány népek erkölcseikbe és államuk 
szellemébe, mert erre a keresztény államoktól 
nem kapnak jó példát és útbaigazítást; hanem 
beveszik lelkükbe a keresztény államoktól a po-
gány népek a keresztény vallás elveitől és szo-
kásaitól való elzüllés rossz szokását. 

Néhány év előtt tartották az államok Há-
gában a béke kongresszusát. Ebből a kongresz-
szusból, az eddigi szokás ellenére, kizárták a 
pápaságot. Azt mondták: a pápa „nem territo-
riális hatalom", nincsen földi országa, tehát 
nincsen helye az országok béke-tanácsában. Rég-
óta dolgoztak a keresztény államokban tudó-
sok és diplomaták e frázis sikeres meggyártásán. 
Három év előtt Berlinben egy japán doktor-
jelölt avató vitatkozásának tételei között nagy 
garral hirdette a századvégi nemzetközi jog-
tudomány ama tételét, a melyet a mi „Pester 
Lloyd'-unk oly sikkesen tudott már 25 év előtt 
kifejezni, hogy a pápa többé nem souverain fejede' 
lem, hanem „egyszerű pap". A hágai béke-kon-
gresszus bölcsei is a berlini japán tanuló és a mi 
Lloydunk bölcseségéuek álláspontjára helyezkedtek 

s kizárták a pápát körükből. Hiába mutatott 
a kongresszus kezdeményezője és sugalma-
zója, II. Miklós czár készséget és jóakaratot 
az eddigi szokástól való eltérés megakadályozá-
sára és a pápa követének a béke-kongresszusba 
való meghivására. A mutatott készség és jóaka-
rat természetszerűleg csak látszat maradt. A pápa 
követét kizárták, a pápa követe távozni volt 
kénytelen Hágából. És létre jöt t a béke-kon-
gresszus pápa nélkül, létre a békecsinálás elmé-
lete a pápa ellenére. Bezzeg most kezdi már 
érezni a pápagyülölés keserű levét maga Hága, 
maga a kis hollandus nemzet is keservesen. 
Békét szeretne szerezni a letiport délafrikai 
rokon búr nép számára; békét, de nem ak«d 
békeszerző, nem akad az európai hires konczer-
tet alkotó nagyhatalmak körében egy sem, mely 
a békebiróságra nézve indítványt merne vagy 
akarna tenni. Gondoltak a gondos hollandusok 
arra is, hogy hát vesse fel a békebiróság eszmé-
jét a pápa. Ámde, hogy vesse fel ezt az eszmét a 
pápa, a kit a békebiróság tervét készitő béke-
kongresszusból oly szükkeblüen kizártak? Hajh, 
gyorsan utóiérte Hágát és a nagyzó kis hollan-
dus nemzetet az ő pápaellenes agyarkodásának 
szomorú következménye. Nincs, ki pártját fogja 
az ő ügyének, az ő vérének, az ő afrikai jövő-
jének. „Qui mange du pape, en meurt." 

De a hágai békekongresszus szűkkeblű és 
47 
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szüklátkörü eljárásának egyebütt is mutatkoznak 
szomorn következményei. A kinai császár telj-
hatalmú megbízottja, Li-Hung-Csang, ha igazat 
mond az oly sokszor csalfának bizonyult hírszol-
gálat. azt üzente a franczia kormány utján a 
Vatikánnak, hogy a „mennyei birodalom nem 
hajlandó elismerni a szentszék követeléseinek 
jogosultságát (!) a hittérítő intézetek számára 
való kártérítés ügyében. Erről a kérdésről Kina 
csak oly hatalmakkal tárgyalhat, melyek „territo-
riális uralommal b í rnak / íme a hazug elmélet, 
hogy a pápa nem souverain, nincs souverain 
külön területe. „Mentita est iniquitas sibi." Mert 
a pápának külön területe is van, souverainitása 
is van. Próbálna csak valamely hatalom hadse-
rege a pápa beleegyezése nélkül a pápa székhe-
lyébe, a Vatikánba, annak meghatározott terüle-
tébe fegyveres erővel betörni, nem követne-e el 
határsér tés t?! Es az államok követei, nagy-
követei és ügyvivői a pápa oldala mellett, nem 
souverain fejedelmet vesznek-e körül? Kina kifo-
gása tehát csak ürügy, ha valahogy kibújhatna 
a kath. hittérítés intézményének okozott renge-
teg károk megtérítése alól. Az európai hatalmas-
ságoknak i t t is a maguk főztjének keserű levét 
kell majd tehát meginniok. Kina tőlük tanulta 
el a pápa fejedelmi méltóságának megvetését. 
Az egyház ellen Kínában elkövetett kegyetlen-
ségek és pusztítások nyomán kelt keserves jajok 
felhatoltak az égbe, az Isten t rónja elé s a 
megtiport jog elégtételért kiált a nemzetek éle-
tének Urához ós Istenéhez. Ha nem ad elégté-
tel t Kina a pápának, felhasználva a hatalmak 
által adott ürügyet: elégtételt kell szerezniök a 
hatalmaknak, kettős czimen: elsőben, hogy jóvá 
tegyék a botrányt, melyet a pogány népeknek 
nagy meggondolatlanságukkal adtak, másodszor, 
hogy kártalaní tsák Isten egyházát, melynek 
megkárosítására botrányos eljárásukkal okot 
szolgáltattak. 

A római kérdés tehát ime nem szűnt meg 
égető kérdés lenni. Ha elejtik a keresztény feje-
delmek, felvetik a pogány népek. 

Van ily égető kérdés több is, például: nálunk 
a kath. egyetem kérdése, a budapesti egyetem 
bonyolult ügyének kérdése, az iskola, a nevelés 
elvallástalanításának s a vasárnap megszentség-
telenitésének kérdése, s hogy egyebet ne is említ-
sünk, az autonomia kérdése stb. ; de ezekről Isten 
segítségével majd csak a jövő évben lehet már 
ki meritően szólnunk, ha elünk. 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Pénzügyi jog. 
Folytatás.) 

Mindjárt a császárság első idejében nagy bajt okoz-
tak az u. v. feladók (delatores), kik szüntelenül csak a 
vagyonkobzás s a fisku3ra való báramlás eseteit kutatták 
és feljelenteni siettek, mert a kérdéses vagyonból J/3 rész 
őket illette. A kinek a v?gyonára áhítoztak, azt ren-
desen felségsértésről, utóbb eretnekségről (mely miként 
fentebb láttuk, a felségsértéssel azonos büntetés alá került) 
vádolták. Túlbuzgóságuk, főkép pedig fékezhetetlen hír-
vágyuk gyakran hamis feladásokra ragadta őket, minek 
következtében titkos kémkedéshez, hamis tunuk szerzéséhez, 
a kiszemelt áldozatoknak tőibe ejtéséhez folyamodtak, 
ugy hogy már-már senki sem érezhette magát tőlük biz-
tonságban. A gyanakvó pogány császárok kedveztek a 
feladók hadának, de a keresztény császárok üldözték őket, 
mert utálattal el kellett fordulniok azoktól az erkölcstelen 
eszközöktől, melyeket ezek a szerencsevadászok czéljaik 
elérésére felhasználtak. 

N. Konstantin, hogy ezt az átkos fajzatot kiirtsa, 
(Comprimatur nuum maximum humanae vitae malum dela-
torum excecranda pernicies) a néphez intézett (319) con-
stitutiójában elrendeli, hogy a helység birája mindenkit, 
a ki másnak fejét és vagyonát kivánja, legott az első 
kísérletnél fogasson el, tépesse ki gyökerestől a nyelvét, 
hogy se rágalma, se sza^a ne jusson el a birák elé, a ki 
pedig mint feladó egyszer már föllépett, halállal büntet-
tessék; x ) azután a tartományi lakosokhoz intézett (335.) 
constitutiójában hangsúlyozván, hogy daczára annak, hogy 
a fiskus ügyészeihez tartozik a háramlási esetek (cadmea) 
elintézése, még mindig akadnak emberek, kik nyakra-főre 
sietnek jogosan bírt vagyonokat is feljelenteni, mindenkit, 
a ki azáltal magát sértve érzi, felhatalmaz, hogy a birák 
teljes szigorát vehesse igénybe a feladók ellen és hogy 
azok, kik caakugyan ilyeneknek bizonyulnak, pallossal ki-
végeztessenek. 2) Ugyanilyen büntetést szabnak „arbitra 
aequitate* Valentinianus és Valens császárok a czégéres 
feladókra.3) Továbbá kimondatott, hogy a fiskusra háram-
lott javakat senki se merészelje előbb elfoglalni, mig azok 
neki bíróilag oda nem ítéltetnek, ellenkező esetben ők is 
feladókként büntettetnek.4) Senki se merészelje büntetés 
terhe alatt a fiskus által valamely felségsértőtől jog sze-
rint elkobzott vagyont maga számára elkérni, mig egy a 
törvény ellenére nyert császári leirat se birjon semmiféle 
érvénynyel, csak ha a császár kéretlenül, önként ad vala-
kinek valamit ilyen vagyonból, az ilyen fejedelmi bő-
kezűség maradjon érvényben.5) Azt a rabszolgát, a ki 

V U. 0. 10. könyv 10. czim 2. törv. 
2) U. o. 10. könyv 10. czim 3. törv. 
3) U. O. 10. könyv 10. czim 10, törv. 
4) U. o. 10. könyv 10. czim 11, törv. 
5) U. o. 10. könyv 10. czim 15. törv. 
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saját urát feladja, a feladók elrettentedére a legkeményebb 
büntetéssel kell sújtani, még akkor is, ha, a mivel urát 
vádolja, be is tudná bizonyítani, kivévén a felségsértést.6) 
Minthogy a birtokosok nyugalmát háborgató gyakori fel-
adások okai a csavargó rabszolgák, a titkos hitbizomá-
nyok,7) az uratlan javak és a háramlások, annálfogva a 
hatóságok utasítást kaptak, hogy a feladásokat lehetőleg 
megelőzzék s ha ez nem sikerülne, a császári leiratot ne 
tárgyalják, mielőtt a feladót biró elé állították volna, hogy 
vele a törvények szigora szerint elbánjanak.8) A császári 
kincstárnok is ötven font aranyat fizessen a maga vagyo-
rából, ha ezen rendelet ellen cselekszik.9) Titkos hitbizo-
mányos önmaga köteles az esetet a kincstárnak azonnal 
feljelenteni s a tárgyalás megtarthatása végett az iratokat 
előterjeszteni, a midőn a hagyatéknak 1/3-da az övé; ha 
az elhunytnak neje az, kit az örökhagyó ily módon örö-
kösül nevezett s ő maga feljelenti, abban az előnyben 
részesül, hogy 1/2 az övé s hogy a maga részét előbb 
választhatja, ellenben az elrejtő, ki a nőnek és a fiskus-
nak egyaránt rosszakarója, minden vagyonától megfosztat-
ván, mely n fiskusé, szigetre deportálandó.1 0) Yalentini-
anus, Valens és Gratianus császárok méltatlanságnak tart-
ván, hogy bárki a saját keze írásával valakit adósává 
tehessen, elrendelik, hogy a fiskus javára elkobzott 
vagyonban netalán előkerült papírlap, melyre adósok 
nevei vannak felírva, kiknek állítólagos tartozása sem 
tanukkal sem okiratokkal be nem bizonyítható, egyszerűen 
értéktelennek tekintessék és senki az abban megneve-
zettek közül fizetésre ne szoríttassák, mely szabály más 
hasonló esetekben p. örökösödés, csőd, egész vagyontömeg 
vagy örökség megvétele esetében, megfelelően alkalma-
zandó. n ) Ha a fiskus bármilyen tárgyakat, melyek a neki 
tartozó élelemszállitás, vagy egyéb adósságokból származó 
hátralékok miatt lefoglaltattak, valakinek nyilvános ár-
verésen eladott, akkor a vevő végleg és megmásithatlanul 
megtart ja azoknak a tárgyaknak tulajdonát és még f>kkor 
sem köteles engedni, ha valaki ez ellen oly tartalmú 
császári leiratot felmntatna, melynek értelmében a fiskus 
által történt dadás ismét fölbontassék. Ugyanez áll, ha 
valamely kiskorú vagyonából adott volna el valamit 
valakinek a fiskus kincstári tartozások fedezése czéljá-
ból.12) A ki valamit a fentebbi körülmények között a 
fiskustól vásárolt, csak azon dolgok árát köteles megfizetni, 
melyeket nyilvános árverésen vett meg a fiskustól, ezen-
kívül semmiért sem felelős. 13) Nehogy a megszorult adó-
sok, kik jószágaikat eladni kénytelenek, méltatlanul még 
azáltal is megkárosodjanak, hogy jószágaik az igazi érté-
kökön alól elárvereztetnek, a miáltal a vevő az ő rová-

6) U. o. 10. könyv 10. czim 17. törv. 
7) Ezek által az örökséget vagy egyes részeit olyan egyé-

neknek szokták hagyni, kik azokat törvény szerint el nem fogad-
hatják, t. i. ugy, hogy látszólag olyannak hagyták, ki elfogadhatja, 
de titokban kérték őt, hogy másnak adja ki, aki csak ilyen 
kerülő uton juthat birtokába. 

8) U. o. 10. könyv 10. czim 20. törv. 
9) U. o. 10. könyv 10. czim 22. törv. 
10) U. o. 10. könyv 11. czim 1. törv. 
n) U. o. 10. könyv 16. czim 3. törv. 
n ) U. o. 10. könyv 17. czim 1. törv. 
î3) U. o. 10. könyv 17. czim 2. törv. 

sukra előnyben részesülne, mely részrehajló árverés mellett 
nagyobb lenne, mint a mennyit az adós az eladási árból 
nyerne, az árverés előtt a jószág minősége és jövedelme 
lelkiismeretesen megbecsülendő és csak igy bocsátandó 
árverés alá. Vétel czimén csak azok bírhassák a jószágot 
örök tulajdonul, kik a fiskusnak ugyanannyit fizetnek, 
mint a mennyit magán embernek kellett volna érette fizet-
niök, mert nagyon méltánytalan, hogy akkor, midőn ide-
gen javak részrehajló árverés utján eladatnak, a közva-
gyonnak kevesebb haszna legyen belőlük, holott az adós 
mindenét elveszti. 14) 

A ki az ó-kor történetét csak futólag ismeri, bizony 
nem csodálkozhatik raj ta, hogy a szüntelen háborúk, vala-
mint a kapzsi helytartók által sanyargatott nép igen 
gyakran folyamodott ahhoz az expedienshez, hogy értékes 
ingóságait, arany- és ezüstpénzét, ékszereit és mindenféle 
drágaságait a földbe rejté, hogy majd a veszély elmultá-
val onnan ismét kiássa és magához vegye ; de sokszor 
véletlenül is kerültek ilyen dolgok rej tet t helyekre, midőn 
földrengés, tűzvész, árvíz pusztította a városokat, vagy 
midőn valamely nagy csata után az elesett harczosokat 
a raj tok lévő drága fegyverzettel s a náluk volt pénzzel 
együtt elásták. A Vezúv kitörése 79. évben Krisztus 
születése u. Herculanum, Pompéji és Stabiae városokat 
tüntette el a föld színéről és csak tizennyolcz század 
múlva akadtak reájuk ismét az emberek, egyszerre meg-
becsülhetetlen kincseket hozván napfényre. Könnyen ért-
hető tehát, ha a törvényhozás a kincsleletet is belevonta 
szabályai körébe, hogy ezek által a felmerülhető kérdé-
seket rendezze, annyival inkább, mert igen közel okoknál 
fogva maga az állam is formált igényeket a talált kin-
csekre, hogy ezekkel is a maga jövedelmeit szaporítsa. 
Első volt Hadrianus császár, ki erre vonatkozólag törvényt 
hozott : a ki saját telkén talál kincset, egészen megtart-
ha t j a ; az idegen telken véletlenül talált kincs felében a 
találóé, felében a telek tulajdonosáé; állami vagy közhe-
lyen talált kincsnek fele a találóé, másik fele a fiskusé, 
de ha a találó a kincset eltitkolja és raj ta éretik, nem-
csak hogy nem kap belőle semmit, hanem büntetésül még 
ennek egész becsértékét is a fiskus javára megfizetni tar-
tozik. Ezen utolsó rendelkezés megint alkalmat szolgál-
tatot t a feladóknak, hogy a szerencsés találóktól meg-
irigyelt kincset kezeikből kiragadják s legalább részben 
saját maguknak megkerítsék. Azért rendelte el Theodosius 
császár, hogy ne féljen a feladóktól, a ki saját telkén 
talál kincset, egészen magának tar that ja meg, de az ide-
gen telken talált kincsből a földtulajdonost i l le t i ; 1 5 ) 
ki isteni sugallatból (!) vagy a szerencse különös kedve-
zéséből talál kincset, örvendjen a leletnek s ne féljen 
senkitől.16) 

A bányászatot, mely szintén a föld gyomrában elrej-
tett kincseket hozza felszínre, Valentinianus és Valens 
császárok Párisban 365 évben decz. lOcén kelt constitu-
tiójuk értalmében mindenkinek megengedik, a kinek erre 

14) U. o. 10, könyv 17. czim 3. törv. 
15) U. o. 10. könyv 18. czim 2. törv. 
16j U. o. 10. könyv 18. czim 3. törv , tehát még a közhelyen 

talált liincs is ily esetben a találóé, s evvel el lett volna törölve 
Constantin törvénye, v. ö. az 1. törv. ú. o. 
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kedve van, hadd mozdítsa elő mnnkájával ugy a saját, 
mint az állam hasznát; az aranyhomokból mindazáltal 
szolgáltasson be a kincstárnak 8 skrupulust minden mun-
kás után,171 a mit azontúl keres, első sorban a fiskusnak 
adja el megfelelő árért.18) Egy-két évvel később kelt 
constitutióban bányabér gyanánt az aranyhomoknál az 
addig is szokásban volt 14 uncia állapittatik meg fonton-
kint.1 9) Ki magántulajdont képező sziklákba tárnákat 
ereszt, az elért haszonból V10-et fizessen a fiskusnak, Vio"e^ 
a tulajdonosnak, a többi az övé.20) A márványbányászak 
megtiltandó, ha a tárnák készitése által az épületek szi-
lárdsága szenved.21) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITAS0K. 

Budapest, decz. 10. Vörösmarty katholikus nevelésű 
és szellemű ember volt. — 

E tekinte tben az Erdé ly i Róm. Ka th . Irodalmi-
Társulat Közlönye, a „Közművelődés", igen figyelemre 
méltó sorokat közölt. 

Nekünk jó megjegyeznünk, úgymond, hogy Vörös-
mar ty nemcsak katholikus anyakönyvbe volt beiktatva, 
hanem életében és Írásaiban is katholikus maradt . 
Bizonyos, hogy senki sem akarja a szentség gloriolá-
j á t fe je köré fonni, de másrészt mennyi a tanulság, 
hogy a katholiczizmustól nyer te neveltetését , lelki erős-
ségét, férfi erényeit és végső vigaszait ! Már a szülői 
házban belekerült a szent hit elektromos sarkai közé 
s ennek áramai j á r ják át később is, mig kinő az i f jú 
sorból. H o g y mi tö r ténhe te t t a nyéki t isztartói lakban, 
arra bizton következte thetünk „A szegény asszony 
könyvéből ." Magyar anyának i lyen emléke nincs még 
i rodalmunkban. S ha nyomról-nyomra követ jük i f jú -
kora fejlődésében, ott lel jük mindenüt t a katholiczizmus 
lelket nevelő és megszentelő erejét . Gymnazis ta korá-
ból fe l jegyezték nagy érzékenységét az erkölcsi finom-
ság iránt s erélyes fel lépését mindaz ellen, mi meg-
téphetné az i f júság liliomát. S a ki első szerelme tör-
téneté t ismeri, bámulat tal kell, hogy adózzék e világi 
i f j ú nemes tar tózkodásának és önuralmának. Fejérvár , 
Pest , Bonyhád és Görbő kétségtelenül nagy fordula-
tokat jeleznek tehetsége fejlődésében, de nem tudnak 
semmit erkölcsi vereségekről. Igaz, hogy nem volt rossz 
szelleme mint Schillernek Korner , de az is igaz, hogy 
Vörösmarty miként F e j érvárt, ugy később is távol 
tudta magától tar tani a rossz szellemeket. — Nem 
tagadjuk, hogy férfi élete nem a Montalamberteké 
vagy Ozanamoké, annál kevésbbé a Windhors toké , 
bár másrészt meg vagyunk győződve, hogy ma Vörös-
mar ty nem lenne sem liberális miniszterelnök, sem a 
„Hét" szerkesztője! A ki hisz a körü lmények és 
emberek kölcsönös viszonyában, felróhat ja-e neki, hogy 
lelke legjobb tehetségei t közvetlenül nem az Egyház 

17) 288 skrupulus = 1 fonttal. 
1S) U. o. 10. könyv 19. czim 3. törv. 
,9) U. o. 10. könyv 19. czim 4. törv. 
20) U. o. 10. könyv 19. czim 10. törv. 
21) U. o. 10. könyv 19. czim 12. törv. 

érdekeinek áldozta ? Ozanamvagy M o n t J a m b e r t szerepe 
a franczia katholiczizmus veszélyeztetett helyzetében 
ér thető ; de nálunk jó egy félszázadja más eszmékkel 
volt tele a levegő ós más érdekek forogtak veszélyben. 
A X V I I I . század végének röpirataiból már régen fidi-
buszt sodortak s a j ó Szaicz Leó is néma lőn. Most 
már arról volt szó, hogy halot t i szemfödőjét szőjje-e 
a magyar vagy boldogulása és haladása lobogóját . Es 
miért ne állt volna a nemzet napszámosai közé a fér-
fiú, kiben annyi ideál és olyan mélységes tűz vo l t? 
A ki érezte már magában az élet és munka kedvét 
felpezsdülni, ha eszményei veszni indultak, megért i 
Vörösmartyt . 

Tény, hogy nem irt sem Divina commediákat, sem 
Hymnusoka t az Oltáriszentségről. Akkor egyébként 
nálunk ez i rány parlagföld vo l t ; a Fa ludiak rég por-
ladoztak már s a Mindszentyek még csak az iskola-
padokban szorongtak. Vörösmarty költészetének alaptó-
nusa a hazafias érzés volt, hanem azért kihangzik belőle 
rendesen az örökkévalóság harangjának kongása : ez a 
katholikus lélek visszhangja . Mert ha egyszer körül-
ra jzot tak valakit az élet problémái s ő megtalál ta a 
kereszténységben a sok kérdőjel megfej tését , rárako-
dik minden művére valami sajátságos zománcz, világ-
nézetének, hi tének zománcza. Olvassuk csak Shakes-
pearet és figyeljük meg alakjai t — nemcsak a Lőrincz 
barátokat, hanem a Rómeókat is, — mennyire á t jár 
mindent a katholikus felfogás. Ped ig Shakespeareben 
van még sok kora drasztikus vagy még ennél is rosz-
szabb modorából ; a mitől azonban Vörösmarty tel je-
sen tiszta. A „Legenda" fr ivolságainak s az „Apostol" 
káromlásainak sincs nyoma költészetében. Ha nincse-
nek is nagy számmal szorosan vallásos költeményei, 
nyugodtan ál l í t juk, hogy maga egész irodalmi műkö-
dése nőt t k i a vallásbó1 . Van ugyan ra j ta i t t -ot t egy 
e l fagyot t rügy, száradt galy, de igazságosaknak kell 
lennünk s el ismernünk, hogy Vörösmartynak is voltak 
vigasztalan, szomorú órái, melyekben túlságos sötétnek 
lát ta az életét. Csakhogy Heinét sem itélí meg senki 
u. n. Mária-költeményeiből, a mint a „ F a u s t ' - n a k szel-
lemét sem képviseli Gretchen dala a fá jdalmas Szűz-
höz, hanem talán sokkal inkább a „"Walpurgisnacht." 
A kri t ikának joga van ugyan az apróságokat észre-
venni, de nem : azokat á l t a l ános í t an i . . . 

I lyen alapon nevezzük Vörösmar ty t katholikus 
költőnek. H o g y ma alig olvassák, azt természetesnek 
ta lá l juk addig, mig ez a sárgolyó a verizmus jegyében 
utazik. Talán nem édes álom Si Z, à mit Németország-
ban szeretnek konstatálni s a mit Kozáry néhány év 
előtt az „idealizmus hajnalhasadásá"-nak nevezett el. 
Ha be le ju tunk az irodalom zodiacusának eme jegyébe 
valamikor, akkor sokan fog ják Vörösmartyt olvasni, s 
éppen ama műveit , melyekben katholikus világnézete 
szembeszökően érvényesül, t. i. drámáit. Ma persze 
elriasztanák a „Vérnász"-szal a pesti közönség ama 
részét a szinházból, mely a „Szulamith" dalait dúdol ja 
s a „Teknősbéka" erkölcstanán épül. Nem is nekik 
való az ! Az ünnep i rakétázásban ós szóáradatban 
csupán azt kivánnók, hogy azok jussanak Vörösmarty 
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katholiczizmusának öntudatára, kiknek véréből való vér, 
kiknek honfitársa és hitsorsosa. Öntuda tunkká kell 
érlelnünk, hogy a költőkirály Magyarország hamupi-
pőkéinek népes, de mellőzött családjából való ; közü-
lünk, a kik egy régi udvarháznak vagyunk ugyan 
gazdái, a kik eddig sokat sopánkodtunk a vakolat 
lehulltán, a tetőzet pusztulásán, nagy egyed ülvalóságun-
kou, de végre is érzünk magunkban annyi erőt, hogy 
az udvarházat is meguj í t suk a kereszténység örök-
kévaló erejében és utolsó gazdái se legyünk. B. 

Szeged. Hálás köszönetek Oltványi Pálnak. — 
Oltványi Pál, aki egy emberöl tőn keresztül igaz-

gat ta buzgó és önzetlen odaadással az alsóvárosi apá-
czaiskolát, mint ismeretes, igazgatói állásáról a közön-
ség őszinte sajnálkozására lemondott . A kitűnő főpaphoz 
ezen alkalomból az ország sok városából érkeznek 
sajnálkozó levelek. A tanács és a királyi tanfelügyelő 
is ilyet intézet t a nyugalomba vonul t igazgatóhoz. A 
tanács nevében László Gyula h. polgármester a követ-
kező levelet ir ta Oltványi Pá lnak : 

Nagyságos Oltványi Pá l prépost , pápai kama-
rás U r ! 

Fo lyó hó 8-án kelt becses át iratából sajnálat ta l 
ve t tünk tudomás t arról, hogy nagyságod az alsóvárosi 
apáczák vezetése alatt álló leányiskolák s nevelő-intézet 
igazgatásától sa já t elhatározása folytán visszavonul. 

Midőn a legnagyobb készséggel i smer jük el és 
hangsúlyozzuk mindazon érdemeket , melyeket nagysá-
god városunk kul turügyének emelése tekinte téből álta-
lában, de különösen a leánynevelés körül szerzett, 
egyben ké r jük nagyságodat , mint szülővárosa hű fiát, 
hogy városunk minden kul turügyei i ránt annyiszor 
tanús í to t t meleg érdeklődését továbbra is fenn ta r tan i 
méltóztassék. 

Sz. kir. Szeged város tanácsának 1900. november 
22-iki üléséből. Hazafiúi üdvözlet tel László s. k., h. 
polgármester . 

Tergina Gyula dr, kir. tanfelügyelő ezt a levelet 
intézte hozzá : 

Nagyságos Igazgató Ur ! 
Folyó évi 114. szám alatt kelt becses iratából 

értesültem nagyságodnak azon elhatározásáról, hogy a 
bölcs vezetése alatt működő és a virágzás jelentékeny 
magas fokára emelt apácza-iskola igazgatásától 27 évi 
sikeres áldásdús működése titán magas életkorára való 
tekinte tből megválni méltóztatot t . 

Midőn nyugalomba vonulása alkalmával Is ten leg-
j o b b áldását kérem nagyságodra, enged je reménylenem, 
hogy bölcs tanácsát és szeretetét ezen tanintézet től 
megvonni jövőben sem fog ja és ügybuzgalmára s hat-
hatós támogatására még mindig számithatunk. 

Legyen szabad kérnem, hogy i t teni hivatalos mű-
ködésem tiz év alat t i rántam tanús í to t t és engem há-
lára kötelező szives jóakara tú támogatásáér t őszinte 
igaz köszönetemet kegyesen fogadni sziveskedjék. 

Szeged, 1900. november 21. Hazafias üdvözlet tel 
Tergina Gyula kir. tanfelügyelő. 

Székesfejérvár. Emlék dr Steiner Fülöp főpásztori 
működésének és nevének. — 

Az emlékezés és hála érzelmei ellenállhatlan erő-
vel késztet ik az emberi szivet az e lhunyt nagyok em-
lékének megörökítésére. Egyesek ugy, mint egész 
nemzetek iparkodnak elköltözött szeretteik, nagyja ik 
emlékét megóvni a feledéstől. — Világszerte diadal-
ívek, szobrok, templomok, nagy és maradandó intéz-
mények hi rdet ik minden szónál hangosabban ezen 
emlékezés hatalmát , mely, mint éltető nap, megtermé-
kenyít i a s í rhalmok könnytő l ázott göröngyét , hogy 
abból u j élet fakadjon , gyümölcsöző az u tókor szá-
mára. Nem az üres, h ideg t iszteletadója ez az elhuny-
tak dicső emlékének, de út jelző, mely mig az elköltö-
zött nagyokra irányozza az u tódok tekinte té t , megmu-
t a t j a nekik az utat , mely a nagy, a dicső te t tek meze-
jé re vezet. 

Nagy halot ta t t emete t t a székesfehérvári egyház-
megye pár hónappal ezelőtt, nagy püspökét , dr Steiner 
Fülöpöt kisérte könyezve a temetőbe, kinek nevét 
tisztelet, csodálat környezte nemcsak e haza határain 
belül, de mindenüt t , hova apostoli lelkületének hire 
e l ju tot t . 

Szivünk vigasztalást keres a veszteség mélységes 
fá jda lmában, szemünk meg mindig reá tekint vissza ; 
tőle kérünk tanácsot : mond ja meg ő, micsoda emléket 
áll í tsunk neki, nagyot , maradandót , mél tó t az ő nagy 
szelleméhez. 

Ezen gondola tok között akad meg tekin te tünk 
utolsó körlevelén a feledhet len főpásztornak. J u ius 
27-én, két hét te l halála előtt, i r ta a következőket : 
„Nagy hatással vannak a valódi kath. élet gyakorlá-
sára, ápolására és ter jesz tésére a kathol ikus férfiak 
egyesületei , melyek „Kathol ikus Kör" vagy ehhez ha-
sonló elnevezés alatt szerepelnek, nemkülönben az 
iparos i f j ak „Kath. Legényegyle t" -nek nevezet t társu-
latai. Újó lag buzdí tom a tiszt, lelkipásztorokat, hogy 
különösen ez emlékezetes esztendőben ily egyesületek 
és társulatok felállítására kiváló gondot fordítsanak. 
Egyúttal papscigom jóakaró figyelmébe ajánlom a Székes-
fehérvárott felállítandó „Központi Kath. Egyleti Ház* 
ügyét s atyai lag kérem őket, hogy e nagyfontosságú 
mű létesítését ne csak maguk segítsék, de azt híveik-
nek is buzgalmába a ján l ják" . 

Dehogy hi t tük volna, hogy ez a levél lesz az ő 
végrendelete. O sem gondolta , hogy életének egyik leg-
szebb czélja, nagy lelkének fé l tékeny gonddal ápolt 
eszméje, a kath. társadalom szervezése, a „Központ i 
Ka th . Egyle t i Ház" ügye lesz az utolsó, mit papságá-
nak, híveinek buzgó jóakara tába a jánl . 

A központ i ka th . egyleti házépí tő-bizotság — 
tudomására j u t v á n az egyházmegyében felmerül t ama 
kegyeletes szándék, hogy a boldogult püspök emléke 
mennél előbb mél tóképen megörökít tessék, — 1900. évi 
szeptember hó 29-én t a r to t t ü lésében egyhangúlag elha-
tározta, hogy a fentnevezet t körlevelet a boldogult 
püspök végrendeletének tekint i s a „Központi Kath. 
Egyleti Házat", melynek létesítése egyébként sincs már 
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messze a megvalósulástól, mennél előbb felépVi, azt a 
nagy püspök nevéről Philippinumnak nevezi el s abban 
a boldoguHnak diszes emléket állít. 

Minthogy azonban e nagy horderejű kegyeletes 
szándék megvalósítására, a létesítendő ház felépítésére 
egybegyűl t összeg még mindig nem elégséges, a fent-
nevezett bizottság elhatározta, hogy a gyű j tés t fokozott 
buzgalommal folytat ja , s hiszi, hogy úgy a boldogult 
püspök emléke, mint az 'ügy nagy fontossága egyaránt 
biztosítékul szolgál arra nézve, hogy kérő szava a 
boldogemlékü püspöknek barátainál, ismerőseinél és 
tisztelőinél meghallgatásra talál és az egyházmegye 
papsága és hívei körében sem fog eredménytelenül 
elhangzani, s a mü a nagy püspök emlékére, az egyház-
megye javára és dicsőségére mennél előbb létesül. 

A régebbi kérelemben körülir t módon jegyzendő 
részjegyek árát s egyébb adományokat , úgyszintén a 
netalán bővebb tá jékozta tás i ránt intézendő megkere-
séseket kér jük dr Klaucz György, püspöki t i tkár úrhoz, 
a központi kath. egyleti házépítő-bizottság pénztárnoká-
hoz (Székesfehérvár, püspöki palota) beküldeni. 

Tel jesí tsük a boldogult utolsó főpásztori óhaj-
tását ! 

Székesfehérvár, 1900. november 1-én. 
I f j . Zichy János gróf,, 

elnök. 
Gremsperger István. Dr Klaucz György, 

alelnök. pénztárnok. 
Mayer Károly. Krencz Ignácz. 

Sc.heírlch Antal. Dr Szabady József. 
Szekfü Ignácz. Krécsy Miklós. 
Kégl Miklós. Chay Antal, 

Bilkei Ferencz. Dornis István, 
titkár. 

Róma. Az uj Index — megjelent . Typis Yaticanis, 
ez van a czimlapján. Szép modern alakja van a könyv-
nek és 816 lapra ter jed . Az első rész alapvető, általá-
nos rész. Azokat az elveket adja elő, melyek a köny-
vek bírálatánál ta r tandók szem előtt. Első helyen áll 
XI I I . Leo pápa „Romani Pontif ices" kezdetű brevéje, 
mely 1900. szept. 17-én kelt, s a mely előadja az In-
dex általános tör ténetét , az u j Index tör ténetét és a 
következő könyvjegyzéknek hitelesítését mondja ki. 
Következik a mű előszava, melyet az Index Congregatió-
jának ezidőszerinti t i tkár ja F rá t e r Thomas Egge r O. P . 
irt. Az első részt befejezik X I I I . Leo „Officiorum ac 
munerum" és XIV. Benedek „Sollicita ac provida" 
kezdetű Consti tut iója. Amaz 1897. jan . 25-én, emez 
1753. ju l . 9-én kelt. — A könyv második része maga a 
tulajdonképpi Index vagyis könyvjegyzék, mely a leg-
főbb egyházi hatóság által elitélt könyvek czímsorát 
foglalja magában. A névsor ABC-rendben van össze-
állítva az illető művek eredeti nyelvén. 

Ez az u j Index monumentál is alkotás, nem puszta 
átdolgozása a réginek. Uj, korszerű alkotás ez, mely 
hirdetni fogja, hogy az Index tör ténete három pápa : 
IV. Pius, X I V . Benedek ós XI I I . Leo nevéhez van 
fűzve. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Elnöki megnyitó 

az 1900. okt. 25-én Villányban tartott Siklós kerületi 
tanító tanácskozmány alkalmával mondotta Schultz Károly 

Siklós ker. esperes, német-mároki plébános. 
Elnök úr szívélyesen üdvözölvén a megje len t 

szép számú tagokat , a következő lelkes beszéddel nyi-
to t ta meg a tanácskozmányt : 

D. a J . K r ! Szent és emlékezetes marad ránk nézve 
ez az esztendő, melyet az isteni Gondviselés kegyelme 
megérnünk engedett . Határköve ez egy eseményekben, 
tanulságokban gazdag évszázadnak, pirkadása egy szebb 
és boldogabb jövendőnek, melynek küszöbén a mi 
Anyaszentegyházunk Jézus Sz. Szive elé hivja hódo-
latra a világegyház gyermekei t ós megnyi tva az égi 
kegyelmek forrását , szent évnek je lent i ki ezt az eszten-
dőt. De kétszeresen szent és emlékezetes az mi ránk 
magyar kath. taní tókra nézve, mer t hisz ezen évvel 
nemcsak a ka th . Anyaszentegyház 19 százados — a 
magyar katholiczizmus — ós apostoli királyságnak pedig 
9 százados múl t ja záródik le egyszerre, hanem a magyar 
kath. t anügy is üli meg egyúttal 9 százados fennállá-
sának jubi leumi ünnepét . Illő tehá t és szükséges, hogy 
mi magyar kath. taní tók kétszeres lelkesedéssel ül jük 
meg ezt a sz. évet, hogy hálákat adva az isteni Gond-
viselésnek a múl tban élvezett számtalan jó té teménye-
kért, áldó kegyelmét esdjük le a jövőre is, hogy kife-
jezést ad junk törhet len hűségünknek, forró szeretetünk-
nek egyházunk és hazánk i ránt — és fogadást tegyünk : 
a jövőben is mindig fokozódó ragaszkodással és hűséggel 
szeretni egyházunkat és hazánkat . És ez vala tu la j -
donképi czélja és feladata a II. országos kath. tanitóí 
kongresszusnak is, mely aug. 14-én hazánk fővárosában 
lezaj lot t és folytatólag beleolvadt az országos általános 
ünnepségekbe, t. i. az orsz. kath. nagygyűlés ügyme-
netébe. Nagyon helyes és méltó dolog volt, hogy a 9 
százados nagy jubi leumi ünnepélyeket épen a magyar 
taní tóság nyi tot ta meg, mer t hisz — kérdem — kinek 
volna nagyobb érdeme édes hazánk 9 százados ku l tu -
rális életének fej lesztésében, mint épen nekünk, kath. 
taní tóknak ? ! Ott áll tunk mi már a magyar keresztény-
ség bölcsőjénél ; ott küzdöt tünk mint legelsők az egy-
ház oldala mellett azon ideális javakér t , melyek egye-
dül voltak képesek a mi kedves magyar hazánkat j ó 
és balsorsban egyaránt 9 hosszú századon át sértetle-
nül fenntar tani . Igen ! a szegény magyar néptaní tó, 
küzdött, szenvedett, nélkülözött, — de mindig hiven szol-
gálta hazáját, egyházát, a nemzet boldogítása körüli 
dicsőmunkából mindig hűségesen kivette a maga részét, 
és az ő A B C-és könyvével nagyobb csatákat vivott 
ő és fényesebb győzelmeket aratot t a haza előnyére, 
mint azon hires hódítók és hadvezérek, kiknek érezbe-
véset t neveit a u tókor hálás kegyelettel emlegeti. 

Tekin te tbe véve tehát azon áldásos működést , 
amelyet a magyar kath. tanítók a hazafias és vallás-
erkölcsös nevelés és tanitás terén mindenkor kifej tet-
tek, természetesnek látszik előttem, hogy midőn a 9 
százados magyar kereszténység jubi leumáról van szó : 
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első sorban mi magyar kath. taní tók is jubi lá l junk, mi 
is ünnepel jünk, mer t a hazának legérdemesebb nap-
számosai, az egyháznak legrégibb és leghívebb munkásai 
mi vagyunk ! 

Ezek a jubi leumi ünnepségek, kongresszusok, 
diszgyűlések, stb, — szükségesek, mer t ezek a mi életre-
valóságunknak, szakművel tségünknek és hívatásszere-
t e tünknek csalhatatlan hőmérői ; — szükségesek kivált 
napjainkban, midőn az egyesületi életben rejlő erkölcsi 
erő — hogy úgy mond jam — csodákat mivel. Azértis 
kulturképességéről és lelki állapotáról szegénységi bizo-
nyí tványt állít ki az, aki ezek ellen emeli fel szavát, 
vagy azoktól tünte tőleg távol t a r t j a m a g á t ! Bár régeb-
b e n mozogtunk és egyesül tünk volna már, bizonyára 
magának a kath. tanügynek előnyére szolgált volna! 
De hogy nem úgy volt, annak okát főleg abban a 
sa jnos körülményben kell keresnünk, hogy a magy. 
kath. taní tóság nem volt kellően szervezve —r és úgy 
szava az őt megillető helyen súlylyal sem bírt , söt 
egyál talában szavát fel sem emelhet te egyetemes óha-
j a inak tek in te tbe vétele és ba ja inak orvoslása véget t . 

Sajnos, sokáig éreztük ennek hiányát , sokáig 
téve lyegtünk vezér nélkül, sokáig tar tot t , mig a magyar 
kath. taní tóság erőinek öntudatára ébredt és nemzeti 
művelődésünk fe j lődésében magának azon helyet és 
befolyást biztosította, melyre őt mint általános művelt-
sége, mint pedig szaktudása és a magyar haza boldog-
sága iránt táplál t szeretete és j avá t előmozdító lanka-
datlan buzgalma egyaránt képesí t ik. Hazánk ezer éves 
fennállásának történelmi ünnepe — a millennium — adta 
meg az első impulzust arra, hogy a magy. kath. taní tó-
ság — mint egy tes t és egy lélek a haza és egyház 
hő szolgálatára egyesül jön és nehéz munká jában az 
egységben megnyilatkozó erő által u j abb lelkesedésre 
buzduljon. Örökké emlékezetes marad ama felemelő 
benyomás, amit a kath. taní tóság impozáns fellépése 
az I. kongresszus megtar tása alkalmával minden lelkes 
tanfér f iura gyakorolt . Azóta évek multak el — és semmi 
sem tör tént ! mig most az egyház és a haza országos 
nagy ünnepe ú j r a egyesítet te a magy. kath. taní tóságot , 
hogy ezen ünneplés kere tébea egységét dokumentá l ja 
és a magyar kath. t anügy felvirágzását czélzó szükséges 
t eendőke t megbeszél je — valamint, hogy személyi 
érdekei t érintő fontos ügyekben állást foglal jon. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István Társulat 1900 ik évi deczember 

13-án délután 4 órakor Budapesten, Szentkirályi-utcza 
28. sz. a. választmányi gyűlést tart . Tárgysoroza t : 1. 
Fo lyó ügyek. 2. A Tud. és í rod . Osztályba ajánlot t u j 
tagok választása. 

— A Szent-László-Társulat f. hó 13-án (csütörtö-
kön) d. u. 5 órakor a központi papnevelő intézet dísz-

termében központi választmányi ülést tart , másnap f. hó 
14-én d. e. 9 órakor pedig az egyetemi templomban 
volt elnökének, b. e. dr Steiner Fü löpnek lelkiüdvéért 
requiemet mondat . Budapes ten , 1900. deczember 6-án, 
az Elnökség. 

= Az Erd. Róm. Kath. Irodalmi Társulat deczem-
ber 9-én d. u. 5 órakor a helybeli gymnasium torna-
csarnokában az egyetemes kereszténységnek 1900. és a 
magyar kereszténységnek 900. éves jubi leuma alkal-
mával ünnepélyes közgyűlést tar tot t , melynek tárgy-
sorozata íme ez volt : 1. E lnök i megnyi tó . 2. Ti tkári 
je lentés . 3. Alkalmi felolvasás. T a r t j a : Imets F . Jákó 
társulati t. b. elnök. 4. Számadások megvizsgálása'. 5. 
Ti tkár választása, szerkesztő bizottság választása. 6. 
Indí tványok. Gyulafehérvár t , 1900. okt. 15. Dr Ujfalusi 
T. József , elnök. Erőss József , t i tkár. 

IRODALOM 

A katholikus hittudomány legújabb irodalmi termékei. 

1. Praelectiones in textum Juris Canonici De Judi-
ciis Eccles iast ic is Ín scholis Pon t . Sem. Rom. habi-
tae a Michaële Lega sacerd. SS. D. N. Leonis XI I I . 
cubicular 'ö ad honorem, in Curia advocato et D. Se-
cretarii S. Cong. Concilii auditore. De iudiciis erimina-
libus in genere et in specie. De delictis et poenis prae-
misso tractatu. Lib. H. vol. III. 

2. R. P . Minjard, VHomme-Dieu E tudes doctri-
nales et apologétiques sur Jésus Christ le Verbe in-
carné. 4 vol. Lethiel leuxnél Pár isban. 14 frank. 

3. Joannis Capreoli Tholosani O. P., Thomistarum 
Principis, Defensiones Theologiae D. Thomae Aquina-
tis I . köt. 1899. Tours, Cathier. Ez t a rengeteg drága 
(Boccanál Rómában az eddigi leg jobb u j kiadásnak 
400 líra az ára) elsőrangú theologiai for rásmunkájá t a 
középkori scholastikának saj tó alá rendezik a toulousei 
dömés zárdából Pabou—Segond és Thomas Pègues 

atyák. Egy-egy kötet aláírási ára 150 f rank. Bolt i ára 

200 f rank. 

4. Frassen R . P . Claudius, O. F , Min., Scotus 

Academius, Tom. I. 8° pg. X L V I I I , 490. 

Elsőrangú, vi lághírű skotisztikus theologiai mun-
kának u j kiadása. Egy-egy köte t aláírási ára 3, 50 líra. 
Bolt i ára 8 lira lesz. 

5. Fr Hieronymus de Montefortino 0 . F . Min., 
Summa Theologica D. Scoti. Tom. I. 8° pg. X X I V , 663. 

Ára egy-egy köte tnek ugyanaz, mint az előbbi-
nél. Megrendelhetők e czim alatt : Don Vincenzo 
Genna, Via S. Nicola Toleat ino, 4. Roma, Italia. 
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6. Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts von 
Dr I. B. Sägmüller, Professor der Theologie an der 
Universi tät Tübingen. Erster Theil : Einleitung. Kirche 
und Kirchenpoli t ik. Die Quellen des Kirchenrechts . 
Fre iburg , Herder 1900. 8°. IY, 144 1. 2 m. 

7. Nikel Joh. Die Wiederherstellung des jüdischen 
Gemeinwesens nach dem babilonitchen Exil. 8° VIII, 228 
1. u. o. 5-40 m. 

8. Geistliche Lesungen für Priester. L. v. Ham-
merstein S. I. Trier, Paul inus-Druckerei , 1900. 8° 192. 
1. 1-50 m. 

— Megjelent: Páduai szent Antal N A G Y K É P J ^ S 

NAPTÁRA. az 1901. közönséges esztendőre. A magyar 
nép, különösen pádnai szent Antal tisztelői és szent 
Ferencz atyánk harmadik rendjének tagja i számára 
szerkesztette és kiadja Buday Aladár, I. évfolyam. 
Budapest , a Stephaneum nyomása, 1901. 208 lap. Ara 
80 fillér. Minden j o g fenntar tva. 

íme a legújabb magyar kathol ikus naptár, mely 
rohamos lépésekkel emelkedik fel a népszerűség csúcs-
pont jára . Élvezetes szép olvasmány és kép van benne 
pazar bőséggel. A mi „Stephaneum" nevű nyomdánk 
pedig fogadja az elismerés' koszorújá t bőséges mun-
kálkodásának sikereiért és k iadványainak állhatatos dí-
szességeért. 

= Képek a 900-os magyar katholiczizmus tör-
ténetéből (900—1900.) Felolvasásra szánva összerótta 
Babih József tanitóképző-intézeti igazgató-tanár, Eger , 
1900. 16-r. 39 1. Ára 30 fillér. 

A magyar kereszténység 900. éves múl t já ró l felol-
vasást tartani k ivánó— szebbnél-szebb adatokat és ké-
peket talál ebben a kis füzetben. 

VEGYESEK. 
*** Rómában a Tiberis k iöntöt t és nagy pusztí tást 

vi t t véghez. A viz a città Leoninában egész a vat ikáni 
domb aljáig emelkedett . I t t a hullámok ereje azonban 
megtöröt t . Hie f ract i sunt spumantes fluctu?. De az 
megtörtént , hogy a szent Pé ter - té r re néhány száz 
ember csolnakokon érkezett meg. 

— Katholikus kongrua. A nagyobb egyházi java-
dalmak jövedelmi bevallásainak felülvizsgálatára kikül-
dött 17-es albizottság 10-én délután fél 5 órakor ülést 
tar tot t , melyen Samussa József dr egri érsek elnök 
uron és Timon Ákos dr miniszteri tanácsos, központi 
előadón kivül jelen vo l t ak : Dedek Crescens Lajos, 

Dessewffy Aurél gróf, Horánszky Nándor, Kammerer 
Ernő dr, Laurán Ágoston, Nedeczey János, Pallavicini 
Ede őrgróf, Szabó Jenő, Széli Ignácz, Szmrecsányi 
Lajos, Yárosy Gyula dr és Wal te r Gyula dr bizottsági 
tagok és mint jegyzőkönyvvezető Wolff Nándor dr. Az 
a lb izot t sága jelentések meghallgatása után a 65 nagyobb 
egyházi javadalom jövedelmi bevallásait fölül vizsgálat 
véget t 15 csoportba osztotta be és a csoportokat az 
albizottság minden egyes tag jának sorshúzás u t j án ki-
osztotta. 

— Tizenötnapi meggondolás után a reimsi béke-
biróság Langénieux bibornok érseket azért a te t teér t , 
hogy halot tak napján papjaival és hiveivel a temető-
ben imádkozot t 2 f rank birságra, a többi hasonló ala-
pon vád alá kerül teket pedig 1 f rank birságra itélte. 
É p e n 15 napig kellett gondolkozni ezen a biróságnak. 
A vallás gyakorlása Francziaországban szabad. E z t 
úgy kell érteni, hogy minden vallás szabad, csak 
a katholikus egy kicsit nem szabad. Yagyis nem egé-
szen szabad. Comme chez nous. 

— Kik okozták a kinai zavart : a missziók-e 
vagy a hata lmak és európai kalmárlelkek kapzsisága, 
azt nagyon könnyű eldönteni, ki is van már mutatva : 
a hatalmak kapzsi versengésök által a Kina területén 
te t t foglalásaik által. E foglalások 1842-ben kezdődtek. 
Azóta Angolország 5-ször, Oroszország 8-szor, F ran-
cziaország 6-szor, J a p á n 2-szer, Por tugál 1-szer, Né-
metország 1-szer foglalt el kinai területet . A kinaiak, 
nem csoda, megsokal ták ezt a kapzsi tolakodást s ha-
lálra gyűlölik az idegent és az ő hires „czivilizá-
czió"-ját . 

— Szereti a szülőföldjét Fo l t in János egri ka-
nonok, mer t szülőföldjén Jász-Kiséren 19,800 korona 
költséggel uj , díszes lelkészlakot építtetett . 

— Élez az Akadémiáról A „M." egyik szellemes 
tárczaczikkirója a következő megjegyzést t e t t e : „A 
magyar tndományos Akadémiának valószínűleg azért 
vannak levelező-tagjai, hogy a rendes tagok el ne fe-
ledjék, hogy r á juk a gyümölcsözés föladata várakozik". 

— A kinai vértanuk száma : 6 püspök, 28 áldozópap, 
17 szerzetesuiő, 25,000 hivő, kik közül 700 Mandzsu-
országra esik. (A . Postz.) 

— Mire jó a kath. jogtudósok társulata? Arra, 
a több i között , hogy mikor az egyház ellenségei az 
egyházat vagy valamely intézményei t bánt ják, a kath . 
jog tudósok rögtön előálljanak s kifej tsék a nagy kö-
zönség előtt az egyház ellen elkövetett vagy tervezet t 
jogta lanságok tar thata t lanságát . Igy például most F ran -
cziaországban halálos csapást készül mérni a szabad-
kőmives kormány a szerzetesi élet ellen. A kath. jog-
tudésok társulatának tagja i rögtön előálltak és sorba 
szétszedik a szerzetesfaló ministerelnök jog i okosko-
dása i t— autonomiai tanácsosság czime és dija nélkül. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendae 
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IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Hogyan lett P. Agostino da Montefeltro a XIX. század első egyházi szónokává Olasz-
országban ? Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Két hires könyv czégéres hibájáról. — P é c s i 
e <>• y h á z m e g y e : Esperes-kerületi gyűlést megnyitó beszéd. — R ó m a : Álhirek a pápa betegségéről és még egyébről. — Katholikus 
Nevelés- és Tanitásüqy. Elnöki megnyitó az 1900. okt. 25-én Villányban tartott Siklós kerületi tanitó tanácskozmány alkalmával mondotta 
Schultz Károly Siklós ker. esperes, német-mároki plébános. — Kath. Egy. Élet és Köztevékenység. A Szent-László-Társulat ülése. — 

Irodalom. Válasz a Reflexiókra. — Vegyesek. 

füfT Felhrsrás előfizetésre. H ü 

Hogyan lett 
P. Agostino da Montefeltro 

a XIX. század első egyházi szónokává 
Olaszországban ? 

Egy kortársa, a ki többször meghallgatta a 
hires Ferencz-rendi szerzetes szentbeszédeit, a 
következőket irta róla a „Defense"-ban : 

r. 

A mi P. Agostinoban rendkivüli, az korán-
sem az ő ékesszólása, az általa tárgyalt anyag 
újdonsága sem lep meg; a mi benne meglepő 
és rendkivüli, az az ő páratlanul álló mesteri 
művészete, melylyel hallgatóinak szellemébe és 
szivébe, szóval lelki életébe behatolni tud, any-
nyira, hogy ha valahol beszéd-cyklust kezdett, 
tüstént az első szentbeszédével meghódította a 
hiveket és őket ellenállhatatlan erővel vonzotta 
a templomba, szószéke köré. 

E művészetnek ritka s általában a hires 
francziskánus szónok sikereinek oka főleg abban 
a mélyreható ismeretben rejlik, melyet P. Agos-
tino korunk szükségleteiről szerzett, s melylyel 
az emberi szivet mozgató szenvedélyekről s az 
ezeket rendbe simító eszközökről birt. 

Mielőtt P. Agostino szerzetessé lón, neki is 
megvolt a maga gyenge, gyarló ideje. Született 

Montefeltro püspöki székhely egyházmegyéjében, 
mely ott fekszik az Adriaitenger part ja felé hajló 
hegyek közt és San Marino köztársaságtól kezdve 
a hires Urbino városáig terjed. P. Agostinoban 
eunek az erővel teljes, értelmes és munkaszerető 
népnek, mely az ő köves földjén aránylag tete-
mes jövedelem-forrásokat tudott megnyitni, úgy-
szólván megtestesülve jelent meg a szelleme. 
Zsenge ifjú kora óta a papi pályára vágyott; 
azonban mikor a papnevelő-intézetből kikerült, 
ugylátszott, mintha élete biztos hajótörés felé 
indult volna. 

Egy rettenetes kisértet, a "melynek ellenállni 
nem volt elég ereje, egy időre elidegenítette őt a 
szentélytől. Isten azonban, ki őt nagy dolgokra 
hivta meg az ő egyházának és a lelkeknek üdvére, 
nem vonta meg tőle a szükséges malasztot, 
hogy hibáját belássa és hogy papi kötelességeinek 
hű teljesítésére visszatérjen. P. Agostino nem 
fojtotta el lelkiismerete szózatát; megfontolva 
múltját, mély és őszinte bánattal arra a rendít-
hetetlen elhatározáara tökélte el magát, hogy 
életét a vezeklésnek s az adott rossz példa-
adás ellensúlyozásának fogja szentelni. Rómába 
ment szent Péter sirjára sirni, s miután szent-
gyakorlatokat tartott , elment a ferenezrendiek 
egyetemes főnökéhez, kérve, hogy vegye fel a 
rendbe. A legszigorúbb kongregáczióba, a reformált 
minoritákéba kivánt felvétetni. A tapasztalt rend-

48 
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főnök nem volt hajlandó azonnal teljesíteni az 
ifjú áldozár kérését. Kötelességének tar tot ta , hogy 
hivatását megvizsgálja, és azért Toszkánának 
legszegényebb zárdájába küldte, Florencz mellé 
egy hegyre. I t t kellett a szerzetes-jelöltnek teljes 
visszavonultságban ós bünbánatban ki tar tani 
mindaddig, mig főnöke elérkezettnek nem lá t ta 
az idejét annak, hogy őt a rend novitiatusába 
felvegye. P. Agostino vonakodás nélkül engedel-
meskedett. Midőn nehánv hónap után szándéka 
felől nyilatkozatra bocsáttatott , ós ő szent Ferencz 
alázatos, szegény ruhájáért szóló esedezését 
megújította, a rendfőnök engedett és fölvette őt 
a novitiátusba. A rend szabályai által meghatá-
rozott idő letelte után P. Agostino letette a 
fogadalmakat, azonban még nem kezdte meg 
prédikáczióit, melyek nevét oly hiressé és nép-
szerűvé tették. 

Szüntelenül attól a vágytól buzdítatva, hogy 
ifjúságának hibáiért rendkivüli elégtétellel veze-
keljen, az uj szerzetes azt kérte, hogy a legszi-
gorúbb kolostorok egyikébe küldjék. Ott több évet 
imában és tanulásban töltött , hogy nagy önmeg-
tagadások által s teljes hallgatásban készüljön 
jövő hivatására. E közben P. Agostino egész 
napokat a szentírás és a szent atyák műveinek 
olvasásában, és elmélkedésben töl töt t el és szelle-
mét sok és mély tudással töl töt te meg. Külön-
ben is kiváló tehetségekkel, gazdag képzelettel, 
élénk ós eredeti gondolkozásra te rmet t lélekkel 
levén megáldva, a legkülönfélébb tanulmányokat 
volt képes összefoglalni szellemében és azokat 
teljes összhangzásba tudta hozni előbbi papne-
veldei tanulmányaival. Főtörekvése az vala, hogy 
önmagában a szent és világi tudományokat teljes 
összhangba forrassza össze, ós bebizonyítsa, 
mennyire nem ellenkezik a katholiczizmus, — a 
mint ezt a hitetlenség tévesen hiszi, — az igazi 
szellemi haladással és miveltséggel, sőt inkább 
annak legdicsőbb és leglelkesebb oltalmazója és 
előmozdítója minden téren. 

Azonban a hur is tágul, ha szakadatlanul húz-
zák. P. Agostino egészsége is komolyan kezdett 
roskadozni a szakadatlan kemény munka foly-
tán. Orvosi rendeletre kénytelen volt, akaratára 
ellenére is, elhagyni a rideg magányt ós a culci-i 
kolostorba átmenni Pisa mellé, hol az enyhe 
éghajlat hatása alatt testi erői lassankint vissza-
tértek. Amint magát kissé jobban érezte, elkez-
dett i t t prédikálni. A népnek tetszettek beszédei 
és tömegesen sietett azokat felkeresni. Az úgy-

nevezett nagy publikum azonban i t t még nem vett 
róla tudomást, mert nem is volt alkalma erre. 
Midőn 1885-ben San Petronióban mint nagyböjti 
szónok fellépett, ismeretlenül jött Bolognába és 
sejteni sem lehetet t az óriás hatást, mely őt 
mint, Olaszország jelenkori legnagyobb egyházi 
szónokát, kisérendette nem sokára. 

(Folytatjuk.) 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bosó~ky Alajos. 

Büntető-jog. 
Hogy mekkora súlyt helyeztek a keresztény császá-

rok arra, hogy mindenki igazságos fejedelmet lásson ben-
nök, bizonyítja N. Konstantin 325. évi kiáltványa az összes 
tartományok lakosaihoz: „ Bárki bárhol, legyen az bármi-
féle állású vagy rendű, ha bizonyos benne, hogy akár-
melyik birám, főtisztviselőm, barátom vagy palatínusom 
ellen valamit az igazsághoz hiven és kézzelfoghatólag be 
tud bizonyítani, a mi nem egészen feddhetetlen és igaz-
ságos eljárásnak látszik, lépjen elémbe bátran és biztosan, 
forduljon egyenesen hozzám, magam fogom őt meghall-
gatni, magam fogom az ügyet megvizsgálni és benne 
határozni s ha beigazoltatott, magam fogom megtorolni. 
Csak beszéljen bátran és legjobb tudomása szerint. 
Ha állításait bebizonyítja, magam fogom, a hogy mond-
tam, számon kérni azt, ki engemet színlelt feddhetetlen-
ségével idáig félrevezetett. Azt pedig, a ki feladta s 
vádját bebizonyította, méltóságokkal és javakkal fogom 
elhalmozni. Ugy hgyen nekem mindig kegyes a minden-
ható Isten s tartson meg engem, a hogy óhajtom, egész-
ségben birodalmam üdvére és felvirágzására !" *) De ezen 
nekünk alakja miatt szokatlan rendeleten kivül van még 
számos császári constitutio, mely ennek a kornak igazán 
dicséretére válik. Hadd lássuk a legjellemzőbbeket. 

Ha valaki hirtelen fölgerjedésében másnak bűntettet 
lobbant szemére, ne tekintessék ez mindjárt vádnak és a 
meggyalázott vádlottnak, nehogy egy röpke szó valakit 
mindjárt hazájától, családjától, vagyonától, életétől meg-
fosszon. Csak ha az illető haragjának lecsillapultával Írásban 
is vallja, hogy állításait bebizonyítani kész, fogadtassék 
el a vád.2) Nők csak a maguk ügyében léphetnek föl 
vádlókként.3) k vádnak a vádló által sajátkezüleg aláírva 
kell lennie. 4) Minthogy a nem bizonyító vádlót is büntetés 
éri, miként a vádlottat, ha az ellene emelt vád bebizo-
nyíttatik, azért nem is szabad a vádlottat előbb a bíró elé 
állítani, mig a vádló a vádat sajátkezüleg alá nem írja. 5) 
A ki mást gyilkossággal vádol, előbb meg nem hallga-
tandó, sem mint alá nem írja azt, hogy ugyanazon bünte-

*) U. o. 9. könyv 1. czim 4. törv. 
2) U. o. 9. könyv 1. czim 5. törv. 
3) U. o. 9. könyv 1. czim 8. törv. 
4) U. o. 9. könyv 1. czim 9. törv. 
5) U. o. 9. könyv 1. czim 11. törv. 
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tés érje őt, melyet a vádlottnak szánt, ha t. i. a vádat 
nem tudja bebizonyítani.6) Más által senkit sem szabad 
bevádolni. 7) A vádlott nem vádolhat mást, mielőtt maga 
magát nem tisztázta volna az ellene emelt vád alól.8) A 
vádló nem mehet tul a tartomány határain, ott kell a 
büntető ítéletet hozni, a hol a bűntett elkövettetett .9) 
Ugyanez áll az előleges bünvizsgálatra nézve is.10) A vád-
lott köteles megidéztetésétől számított egy év alatt a bíró-
ság előtt megjelenni, ellenkező esetben vagyona a kincstár 
számára elkoboztatik s ha utóbb előállíttatván bűnösnek 
találtatik, szigorúbb ítéletet nyerjen, elkobzott vagyonát 
pedig akkor sem kapja vissza, ha ártatlanságát be is 
bizonyítaná. u ) A vádlottak ne tartassanak sokáig fogság-
ban, hanem mielőbb vagy mentessenek föl, ha ártatlanok, 
vagy büntettessenek meg, ha bűnösöknek talál tatnak.1 2) 
Hogy pedig a vizsgálati fogság tulsoká ne tartson, hanem 
a bűnösök mentől előbb elvegyék büntetésöket, az ártatla-
nok meg visszanyerjék szabadságukat, a börtönfelügyelő 
jelentse be minden hónapban a helytartónak a letartózta-
tott személyek számát, a bűntetteket, melyekkel vádolva 
vannak, a sorrendet, melyben őket letartóztatták, valamint 
a foglyok korát. Ennek elmulasztása esetén fizessen bün-
tetésül a császári kincstárba husz font aranyat, a hely-
tartó pedig, ki gőgös elbizakodottságában egy helytartó-
nak cupán czime't viseli, hanyagságáért száműzendő s 
noha vagyonát megtarthatja, tiz font aranyat fizessen 
büntetésül.13) 

Senki börtönbe ne vettessék, mielőtt a bűntett, mely-
ről vádoltatott, reábizonyíttatott volna. Ha a vádlottat 
távolból kell elővezetni, a vádló előterjesztése ne vétessék 
előbb figyelembe, mielőtt magát a törvényes alakszerűsé-
gek mellett az esetleges megtorlásnak alá nem veti. Annak 
pedig, a ki elővezetendő, ügyeinek rendezése és házának 
ellátása végett legalább 30 napi haladék adandó, azon 
bírósági személynek, kit érette küldenek, nem szabad tőle 
semmit sem kizsarolnia. S miután a helytartó elé vezet-
tetett, ügyvédet kell melléje rendelni s a hozzá intézett 
kérdésekre felelnie s a vádlóval együtt mindaddig ott 
marasztandó, mig a rendszeres vizsgálat eredményre nem 
vezet. 14) 

SenkitfSem szabad bíró elé állítani, csak a kinek 
kiadását a helytartó megengedte.1 5) 

A városi képviselők (defensores civitatum) a tetten-
ért s nekik átadott bűntetteseket vádlóikkal együtt kellő 
fedezet alatt az illetékes bírónak tartoznak átadni.1 6) 

Valahányszor egy vádló ellenfele távollétében állit 
valamit, ennek ne adassék hitel, mielőtt ez a kérdés mind 
a két fél jelenlétében tárgyaltatott volna.17) 

6) U. o. 9. könyv 1. czim 14. törv. 
7) U. o. 9. könyv 1. czim 1, 5. törv. 
8) U. o. 9. könyv 1. czim 12. törv. 
9) U. o. 9. könyv 1. czim 16. törv. 
10) U. o. 9. könyv 1, czim 10. törv. 
n ) U. o. 9. könyv 1. czim 2. törv. 
12) U. o. 9. könyv 1. czim 18. törv. 
13) U. o. 9. könyv 3. czim 6. törv. 
") U. o. 9. könyv 2. czim 2. 3. törv. 
15) U. o. 9. könyv 2. czim 4. törv. 
16) U. o. 9. könyv 2. czim 5. törv. 
17) U. o. 11. könyv 39. czim 9. törv. 

A vizsgálati foglyokra nem szabad vasból való cson-
tig érő szoros kézibilincseket rakni, hanem csak kényel-
mesebbeket, ha t. i. a bűntett nagysága követeli, hogy 
egy részről minden testi fájdalomtól megkíméltessenek, 
másrészről azonban biztos őrizet alatt legyenek. Épp oly 
kevéssé szabad őket földalatti sötét börtönben sínylődni 
hagyni, hanem meg kell nekik engedni, hogy a napvilág-
ban tartózkodhassanak s mihelyt az éj beálltával az őrség 
megkettőztetett, a börtönök előszobáiba és más egészséges 
helyekre kell őket vinni, napfelkeltekor pedig ismét a 
szabad levegőre hozni, nehogy a börtönbüntetésnek áldo-
zatul essenek, a mi az ártatlanokra nézve csapás, a bűnö-
sökre nézve nem elég büntetés lenne. Azonfölül arra is 
kell ügyelni, hogy se a börtönőrök, se cselédjeik velők 
ne kegyetlenkedjenek és az ártatlanokat ne szánják a 
börtön falai között a halálnak, vagy ne engedjék őket a 
kihallgatás alól kivonva hosszas sorvadásban elpusztulni. 
A helytartó ne aggódjék csupán jó hire miatt, hanem a 
birótól eredhető veszély miatt is, ha egy börtönőr valakit 
kelleténél tovább éheztetett vagy bármily más módon 
sanyargatott s ő (a helytartó) azt, kit a foglyok felett a 
felügyelet illet, valamint szolgáit azonnal halállal nem 
büntette.1 8) A kit vétken vagy bűntetten raj ta kaptak, 
mely miatt a börtön zárait és az őrizet alá helyezés szé-
gyenét megérdemelte, az, minek utána a jegyzőkönyvi 
kihallgatás alapján a tett felől bizonyság szereztetett, 
szenvedjen börtönt és vezettessék elő újra kihallgatás 
végett. Ekképp az elkövetett bűntett megemlítése úgy-
szólván nyilvános bizonyság mellett történik, a mér-
téktelenül kicsapongó birák dühe pedig mérsékeltetik 
és mintegy megzaboláztatik.1 9) Azokat, a kikre ugyanazon 
büntetés vár, szabad ugyan együvé zárni, de a különnemü 
személyeket egymástól el kell választani.20) Ha egy rab 
a börtönből megszökött, hozza vissza az a börtönőr, a 
kinek átadatott s ha nem tudja visszahozni, őt éri a kár, 
és ugyanazon büntetés, melyet a megszököttnek kellett 
volna elszenvednie.21) 

Vasárnaponként vezettessék a birák a bűntetteseket 
börtöneikből magok elé, hogy őket személyesen lássák és 
kérdezzék ki, nem bántak-e a durva börtönőrök velők 
embertelenül? Ha élelemben szűkölködnek, rendeljék meg 
számukra a szükségeseket és utalványozzanak részökre a 
számvevőnél minden napra 2—3 krajczárt, vagy a mennyit 
jónak látnak, hogy evvel a segítséggel a szegények szük-
ségletüket fedezzék ; azonfölül küldjék őket kellő felügye-
let alatt fürdőbe. A melyik bíró ezeket megtenni elmu-
lasztja, büntetésül fizessen 20 font aranyat, tisztviselői 
ugyanannyit, egyébb alkalmazottjai 3 font aranyat együt-
tesen. A püspökök figyelmeztessék a bírákat ezen törvény 
kellő megtartására.2 2) 

Valamely bűnöst magánbörtönben tartani a felség-
sértésre szabott büntetés terhe alatt tilos.23) 

Böjt alatt minden bűnvádi nyomozás felfüggesztendő, 

1S) U. o. 9. könyv 3 czim 1. törv. 
19) U. o. 9. könyv 3. czim 2. törv. 
20) U. o. 9. könyv 3. czim 3. törv. 
21) U. o. 9. könyv 2. czim 5. törv. 
22) U. o. 9. könyv 3. czim 7. törv. 
23) U. o. 9. könyv 11. czim 1. törv. 
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kivételt egyedül az izanciai rablók tekintetében kell tenni, 
kik a nagy bojt alatt is üldözendők.24) 

Bár a bűnvádi nyomozásnál a kínvallatás nagy sze-
repet játszik, itt is találunk enyhítéseket : a kinzó zsinórt 
senkire sem szabad ráadni a császár tudta és megkérdezése 
nélkül és még akkor sem szabad a megkinzandótól azt a 
kedvezést megtagadni, hogy védelméül katonai szolgála-
taira (p. hogy aggharczos), vagy családi kötelékeire (p. 
hogy senatornak vagy decurióoak a fia), vagy méltóságára 
hivatkozhassék, kivivén a felségsértés eseteit, mert ezek-
ben mindenki egyforma bánásmódnak van alávetve;25) 
decuriók a mások által okozott károk (p. városi pénzek 
elsikkasztása) miatt nem vethetők kínvallatás alá,26) vala-
mint a clarissimus rangúak,2 7) és a sok hü szolgálatot 
teljesített tanácsbeliek sem.28) 

A ki a más ellen megindított bűnvádi nyomozást 
egy év alatt keresztül nem viszi, becstelen9éggel s vagyona 
egynegyedének elvesztésével bűnhődik.2 ö) Ha a vádló a 
bizonyítást elmulusztja, ugyanezen büntetés éri, a vádlott 
pedig felmentetik. Ha pedig a vádló olyan fajta ember, 
hogy a becsület csorbulása nem igen tesz kárt ő benne, 
száműzendő, ha csak ő is, meg a vádlott is egyidejűleg 
pertörlésért nem folyamodnak. 30) 

A ki valakit tévedésből, vakmerőségből vagy heves-
kedésből bevádolt s ezt utóbb igazolja* a birótól (nem a 
császáitól) pertörlést kérhet. De ha a vádlott által meg-
vesztegetve kérte, a nyomozás a vádlott ellen tovább foly-
tatandó. Azok, kik az önmagok, vagy övéik ellen elköve-
tett bántalmakért keresnek elégtételt, úgyszintén azok, 
kik rokonaikat vádolták, a pertörlés kérésében semmikép 
se akadályoztassanak.31) 

Ha csalárd vádló kéri a pertörlést, ez tőle megta-
gadandó. Akkor sem kérhető a pertörlés, ha a vádló őszinte 
meggyőződésből emelte a vádat s a vádlott a vádirat 
következtében már igazságtalanságot t. i. börtönt, kín-
zatást, ütlegeket vagy bilincseket szenvedett, kivévén ha 
a vádlott ehhez beleegyezését adja. Ha azonban a vádlott 
még nem szenvedett effele igazságtalanságot, a vádló 30 
napon belül attól a naptól számítva, midőn a vádlott őri-
zet alatt tartás végett a bírósági személyzetnek átadatott, 
az utóbbinak beleegyezése nélkül is kérhet pertörlést. 
Midőn pedig szabadszületésüeknek, habár csak plebejusok-
nak a teste, kik a bűntettekről nem tudtak, sem azokban 
részt nem vettek, csupán vallomásuk kicsikarása végett 
ütlegekkel szétmarczangoltatott és megkínoztatott, a biró 
még mind a két fél kívánságára sem adhat helyet a per-
törlés iránti kérelemnek, hanem a szőnyegen forgó bűn-
tettet, melynek nyomozása a kínvallatás által már kezde-
tét vette, tovább nyomozni köteles. De habár a tanuk 
nem lettek volna is kínvallatásnak alávetve, még sincs 
helye a pertörlésnek olyan bűntetteknél (felségsértés, 
hazaárulás, pénztárlopás, hamis eskü), melyeknél a biró-

24) U. o. 9. könyv 35. czim 4—5. 7. törv. 
25) U. o. 9. könyv 35. czim 1. törv. 
2C) U. o. 9. könyv 35. czim 2. törv. 
27) U. o. 9. könyv 35. czim 3. törv. 
2S) U. o. 9. könyv 35. czim 6. törv. 
29) U. o. 9. könyv 36. czim 1. törv. 
30) U. o. 9. könyv 36. czim 2. törv. 
31) U. o. 9. könyv 37. czim 1. törv. 

nak nem kevésbé kell a vádlót vádjainak igazolására, 
mint a vádlottat az ezek alól való tisztázására szorí-
tania. 32) 

A büntetések enyhítéséhez nagy mértékben hozzá-
járult a közbocsánat és a menedékjog. Mind a kettőnek 
érvényre juttatásában az egyháznak kiváló része volt. 

A lözbocsánat gyakran említtetik a kódexben.33) 
Valentinianus, Valens és Gratianus császárok 367. évi 
közös constitutiójukban ekkép szólanak : „Húsvétra való 
tekintettel, melyet igaz szívvel ünneplünk, levesszük a 
zárt mindazokról, a kiket vád terhel, börtön magában 
rejt, kivévén még is a szentségtörőket, felségsértőket, 
méregkeverőket, bűvészeket, házasságtörőket, rablókat és 
gyilkosokat." Egy későbbi constitutiójukban pedig, me-
lyet 371. évben a senatushoz intéztek, a közbocsánat felől 
táplált nézetöket ezekkel a szavakkal fejezik be: ,Egybe-
gyűlt atyák ! a kiket a mi kegyelmünk felment, azokat 
egyúttal megbélyegzi, nem veszi el tőlük a bűntett becs-
telenségét, hanem csak elengedi nekik a büntetést. Ki 
felmentést ad a senatusnak, egyúttal korholja a senatust." 
Arcadius és Honorius pedig (400.) igy szólnak: „A bűn-
tetteseknek, deportáltaknak, relegáltaknak, bányamunkára 
ítélteknek megbocsátunk, csak azoknak nem, kik az íté-
let kihirdetése után vonakodtak a nekik kijelölt helyre 
menni, mert evvel megint vétkeztek a törvények ellen." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 15. Két hires könyv czégéres hibá-

idról. — 
Az egyik könyv, melyről szót teszünk, Brehm 

állatvilága, a másik Beöthy Ákosnak a magyar 
államiság fej lődésének küzdelmeiről irt könyve. Mind 
a két könyv igen hires könyv : a Brehmé híres 
az egész világon, a Beöthy Ákosé hires kezd lenni 
egész Magyarországon. S éppen azért, mert mind a ket tő 
oly hires könyv, nekünk nem szabad elhallgatnunk, 
hogy mind a ket tő ellen igen súlyos kifogásaink van-
nak. El ismer jük mind a két irónak fényes tudását 
a maga egészében, de nem lehet szemet hunynunk 
és szót nem emelnünk mind a két könyvnek csökö-
nyös elfogultsága s fundamentomos tévessége ellen 
az igaz tudománynak bizonyos sarkalatos pont ja i ra 
nézve. Brehm könyve beleütközik a józan filozófiába 
és a keresztény hitbe. Veszedelmes, mer t varázsos, 
behízelgő módon ter jeszt i a material izmus alacsony 
világnézletét. Beöthy Ákos vét a tör ténet i igazság ellen 
a katholikus egyház és szellem megrágalmazásával. 

Beöthy könyvével, mely máskülönben nagy figye-
lemre méltó munka, csökönyös antikatholikussága révén 
végzet t a „M. Á.u T. Laptársunk pörbe idézi és rendre 
u tas í t ja Beőthyt Pázmány és a kath. szellem megrá-
galmazása által elkövetett czégéres h ibá ja miatt , midőn 
decz. 12-iki számában ezt i r j a : „Könyvének 367-ik lap-
ja in XIV. fejezete alatt Pázmány Pé te r t tárgyal ja és 

32) U. o. 9. könyv 37. czim 2 — 4. törv. 
33) U. o. 9. könyv 38. czim 1—10. törv. 
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jellemzi, s igy kezdi bevezetését : „A jezsui ták és az 
ellenreformáczió élén egy' tehetséges vakbuzgó (?) ember, 
a papi stréberek szomorú mintaképe, Pázmány Pé te r 
állott ." 

„Nála épp ugy, mint a hogy szerzetének politi-
ká ja tanúsítot ta , a vallás csak eszköz volt egyéni és 
hatalmi czélok elérésére. Oly mozzanat, melylyel nem-
csak a kartholikusok, de ha a protes tánsoknál is elő-
fordul, súlyosan elí télendő" stb. 

Eredményében oda ju t , hogy Pázmánynál is és a 
főpapságnál a hazának szent érdeke csak másodrendű 
fogalom, s idézi forrását , a protes táns tör ténet í ró t : 
Zsilinszky Mihályt kinek nézete szerint „a főpapok 
világos jelét adták annak, miszerint akár egyházi, akár 
önző érdekből készek voltak az a lkotmányt felfor-
gatni ." (?) 

I t t fedez fel egy csomó kath . főpapot , a kik a 
haza ellen törtek, erre bizonysága Acsády Ignácz tör-
ténelme, s mig szerinte Pázmány Pé te r polémiáiban is 
durva, „feleseléseiben nemtelen és ízléstelen dolgokat" 
lát, mely szerinte az egész hatás t tönkre teszi stb. 

Rendkívül sajnál juk, hogy éppen Beöthy Ákos az, 
a ki egy nagy tör ténelmi alakkal és tö r t éne t i t ények-
kel így bánva, rug egy nagyot kathol ikus nagyja inkon, 
s e mellet t a protes tant izmus ügyé t ugy állí t ja oda, 
mely a magyar a lkotmánynak (egyedüli) védbás tyá ja 
volt." 

Másik, decz. 13-iki vezérczikkében egy lépéssel 
tovább megy a M. Á. A protes táns rága lmak rendszeres 
megczáfolására h iv ja fel kath. tudósainkat . Föl té t lenül 
szükséges dolog ez, e l ismerjük, és már elodázhatat lan, 
mer t helyzetünk már tűrhetet lenné vált. De a tudo-
mány csak akkor fog hatásosan működhetn i , ha a 
hitbeli előítéletek válaszfalait az isteni kegyelem a 
szivekben lerombolta s a tudomány rábeszélő igye-
kezete előtt megnyi tot ta az utat . A haeresisnek tu la j -
donképpen lényege a pert inacia. Ez t csak az I s ten 
malaszt ja mozdí tha t ja ki konok ál láspontjából — 
irgalmának mindenhatóságával . De ezért imádkozni 
kell ám. Tehát imádkozzunk tes tvére inkér t buzgóbban, 
mint valaha. In te r vest ibulum et altare p lorabunt , — 
plorent sacerdotes. E s vezessék a híveket is imára, 
hogy végre Is ten irgalmából enyhül jön és megszűnjék 
Magyarországban a tes tvérek közt a vallási félreértés 
s helyét elfoglalja a lelki béke, melyet csak az irgal-
mas Is ten adhat meg ennek az országnak. 

Brehm könyvét már szintén bemuta t ta l apunkban 
Dolánszky Alajos ur Refiexiók czimü felszólalásában, 
üittől a könyvtől óvni kell különösen az i f júságot , 
melyben az itélő tehetség felett a fantázia, a képzelő 
tehetség uralkodik. Mert Brehm könyve valóban fan-
taszt ikus lá tványossága a materialisztikus világnéz-
letnek. — 

Pécsi egyházmegye. Esperes-kerületi gyűlést meg-
nyitó beszéd. — Allocutio 
ad fratres districtuales in Corona autumnali anni 1900. 
prolata a V. A. Diacono districtus Siklós ac parocho in 
Német-Márok Carolo Schidtz. 

L. J. Chr ! E peregrinatione Romana a me proxime 

elapsis diebus pie suscepta — Deo adjuvante — féliciter 
reversus, cor meum repletum est sensibus, affectibusque 
religiosissimis. Ignoscite ergo — Venerabiles fratres !. — 
si adinstar thematis hodiernae allocutionis verba nonnulla 
proferam ex abundantia cordis, atque ex recordationibus 
Romaais dulcissimis imprimis i lias renovem verbis, quae 
animam meam vei maxime commovebant, gaudioque san-
cto afficiebant. 

Si verum dicit proverbium illud antiquum: „qui 
nescit orare, pergat ad mare !" pleno sane jure asserere 
licet: „qui nescit cum Ecclesia sentire, pergat. ut discat, 
Romam !" Patebit ibidem, quanta inhaereat vis religioni 
nostrae Catholicae, quanta sit potestas atque gloria Eccle-
siae Romano-Catholicae, quomodo Deum Omnipotentem 
ex toto corde, ex tota anima, ex omnibusque viribus 
colere, adorare debeamus? quid imprimis de statu sacer-
dotali — quem S. Ambrosius „deificam professionem" 
appel la t ,— censendum sit? 

Mirifica ac in toto orbe terrarum unica est urb3 
haec septicollis — non solum ob avita sua monumenta 
et opera artificiosa, templa augustissima locaque celeber-
rima divinis laudibus personantia, sed imprimis ob assi-
duam peregrinorum frequentiam, qui hic ex omnibus 
geotibus et tribubus. populis et linguis conveniunt, ean* 
dem fidem catholicam profitentes, eandem spem foventes 
et eadem charitate fraterna conjuncti, sic, ut omnes, quam-
vis patria, lingua, ritu ac cultura ab invicem distantes, 
uno corde exclament: „Abba — Pater!" et mirabiliter 
adimpleatur veritate doctrina nostra de unitate Ecclesiae 
— in quantum fit unus pastor et unum ovile. . . . 

Haec mirifica unio spirituális signum facit characte-
risticum Urbis sanctae et aeternae, quae tamquam domina 
gentium atque centrum catholicae unitatis priDcipatum in 
toto mundo obtinet. Pulcherrime de hac praerogativa 
canit ipsa Ecclesia in hymno festivali : (fest. SS. Apóst. 
Petri et Pauli) 

„0 Roma felix, quae duorum Principum 
es consecrata glorioso sanguine : 
horum cruore perpurata, caeteras  
excellis orbis una pulchritudines ! 

Hue spectant quoque verba illa classica celeberrimi 
historici pagani Plinii, quibus ille invitus — sensu quasi 
prophetico — imaginem Urbis Sanctae, sibi ignotae, de-
lineaverat, scribens: „Omnium terrarum alumna eadem 
ac parens: numine Deum electa, quae coelum ipsum cla-
rius faceret, sparea congregaret imperia, ritusque molliret 
et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis 
commercio contraheret, colloquia et humanitatem homini-
bus daret, breviterque : una cunctarum gentinm in toto 
orbe patria fieret.11 (Plin. bist. nat. III. 6.) 

Quae cum ita se habeant, quis filiorum libenter non 
adiret suam Matrem, Urbem Romanam, quam unam ex 
omnibus ad munera altiora delegit, sibique sacravit divus 
Salvator humani generis — Jesus Christus ? Quis non 
anhelaret invisere lóca illa gratiosa, quae vita sanctorum, 
atque sanguine gloriosorum martyrum consecrata, omni-
bus nobis pretiosissima evaserunt? 0 felix Roma! qua 
sacra voluptate te amplexi sumus ! Ecce quam bonuur, 
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bonum et jucundum babitare fratres, f ra t res in unum ! 
Hie in centro unitatis novum coelum, nova lux, nova 
vita se aperuit nobis et ineffabili perfusi jucunditate cum 
S. Pe t ro exclamavimus: „Domine! bonum est nos hic 
esse ; si vis, faciamus hic nobis tabernacula !" Alacri sen-
simus animo, quod Christus Dominus hic domicilium im-
perii sui non sine diuturna atque arcana praeparat ione 
constituerit : quod sedem Yicarii sui stare jusserit in 
perpetui tatem temporum ; qnod hic coelestis doctrinae 
lumen sancte inviolateque custodiri atque hic tamquam a 
capite, augustissimaque fonte in omnes late terras propa-
gari- voluerit, ita quidem, ut a Christo ipso dissentiat, 
quicumque a fide romana dissenserit. 0 quam mira insti-
tutio est in Ecclesia primátus S. Petri! Dum per decur-
sum undeviginti saeculorum omnia mutaban tur sub coelo, 
dum infinita emersit variarum gentium series et i terum 
absque vestigio sublata est, dum procellae exortae am-
plissimos populos principesque eorum funditus absorpse-
runt, novasque rerum vicissitudines ac consuetudines 
p rocrearun t : p&tra illa mirifica, super quam Dominus 
noster ecclesiam suam aedificavit, inviolata, illaesaque 
stat et portae inferi non praevalebunt adversus eam. 
(Matth. 16, 18.) 

Quarum rerum omnium, qui probe sciât excipere 
voces, sentiet profecto non tam peregrinari se in civitate 
aliéna, quam versari in sua, persuasumque habebit pri-
matum Petr i opus esse divinum, quod nec procellae tot 
saeculorum, nec vicissitudines rerum publicarum, nec 
machinationes perversorum hominum subvertere — imo 
nec labefactare potuerunt . E t hoc est nativum ingenium 
Urbis sanctae, haec est divinitus eidem impressa effigies, 
quae nullo mortal ium consilio, nulla vi physica mutar i 
potest. 

Haec animo revolvimus, dum sancto hoc anno jubi-
lari sacrum trivimus solum Romanum, Piis visitavimus 
affectibus loca persecutione Christianorum memorabilia, 
— uti Colloseum, amphi theat rum ac forum Romanum — 
ubi invicti olim martyres sanguinem pro fide fuderunt — 
et firmati sumus et nos in fide; — stupentes et sacro 
timore repleti descendimus in Catacumbas antiquas, ubi 
reliquiae tot sanctorum in spe fu turae resurrectionis con-
ditae sunt — et roborati sumus et nos in spe Christiana ; 
ordine visitavimus basilicas antiquas et templa ornatissi-
ma, quae Charitas Christiana erexit, — et aucta est et in 
cordibus nostris Charitas. Una voce : didicimus Romae 
orare et religionem nostram amare. 

Quod autem coronam peregrinationi nostrae impo-
suit, fuit momentum illud memoriae nostrae indelebile, 
quum nempe ad audientiam admissi papalem, felix nobis 
occurrit occassio, amabilissimam personam nonagenarii 
sancti Senis in intégra valetudine videndi, eidemque 
filiale obsequium enixe exhibendi. E t gaudium nostrum 
fuit plenum, quum lumen de coelo occulis nostris illuxit, 
cum vocem Sanctissimi Patr is suavissimam audierimus et 
benedictionis suae apostolicae grati participes facti fueri-
mus. Utinam ea pollerem facundia, qua magnificentiam 
hu j us acti solemnis ad vivum depromere — sive digne 
describere — valerem ! ! ! 

Nihil aliud restât, nisi ut verbis S. Bernardi admo-

neamini de perseverantia in bono, quae sola meretur viris 
gloriam, coronam virtutibus. Prorsus absque perseverantia 
nec qui pugnat victoriam, nec palmam actor consequitur. 
Vigor virium vixtutum consummatio es t ; nutrix ad me-
ritum, mediatrix ad praemium ; soror est patientiae, con-
stantiae filia, amica pacis, amicitiarum nodus, unanimitatis 
vinculum, propugnaculum sanctitatis. Tolle perseverantiam, 
nec obsequium mercedem habet, nec beneficium gratiam, 
nec laudem forti tudo. Denique non qui bene coeperit, 
sed qui perseveraverit usque in finem, hie salvus erit. 

Róma, decz. 6. Alhirek a pápa betegségéről és még 
egyébről. — 

N e m f o g u n k k i f á r adn i a szek tá r iusok hazudozása iva l 
s zemben az i gaz ságnak szembeá l l í t á sában . Szen t séges 
a tyánk X I I I . L e o szerencsésen a l e g j o b b egészségnek 
ö rvend . K é n y t e l e n e k l evén a szek tá r iusok m e g h a j o l n i 
e csodás egészség anyag i t ényá l l ása előt t , l a p j a i k b a n 
a képze lődéshez f o l y a m o d t a k és n é h a - n é h a a l egfan-
t a s z t i k u s a b b h í reke t közl ik erről a n e k ü n k drága , nek ik 
n e m k e d v e s egészségről . 

T e g n a p az „I ta l ie" h i rde t t e , h o g y egy amerikai 
(sic) ú j s á g ú j s á g o l t a a p á p a h a l á l á t ; ma a „Messagge ro" 
á l l í t j a egész v a k m e r ő e n , h o g y X I I I . L e o k o m o l y a n 
be teg , ső t e g y kis ope rácz iónak is alá ke l le t t ve tn i e 
magát* *) 

V a l ó b a n , i t t az ide je , h o g y ezekkel a h í resz te lé-
sekke l v é g e z z ü n k . E m b e r , a k i n a p r ó l - n a p r a a z a r á n -
dokok ezre i t f o g a d j a ; ember , a ki n a p r ó l - n a p r a be-
szél, k iha l lga t , do lgozik , imádkoz ik , áld, v igasz ta l ; egy 
ember , a ki az egész v i l ágró l elé k e r ü l t ü g y e k ha lma-
zát végzi , a k i n e m fe led s e m m i rész le te t és b i za lmas 
és ü n n e p é l y e s vá lasz t ad, olaszul, la t inul , g y a k r a n m á s 
n y e l v e k e n is : nos , h o g y ez az e m b e r se n e m be teg , 
se ki n e m dőlt , se n e m ha ldokl ik , az t u g y a n c s a k 
k ö n n y ű dolog j ó a k a r a t t a l kons ta tá ln i . Mégis m i n d u n -
ta lan b e t e g n e k t ü n t e t n i fel , n a g y sér tés azokra nézve , 
k ik ve le n a p r ó l - n a p r a beszé lnek és őt ha l l ják , l á t j á k : 
sé r tés a j ó z a n k ö z v é l e m é n y el len ; sér tés az embe r i 
l e lk i i smere t el len, m e l y a v i lág m i n d e n részéből ér-
dek lőd ik a n a g y a g g a s t y á n n a k csodála tos lé tezése 
i rán t . 

Va lóság szer in t n e m X I I I . L e o ha ldokl ik a 
V a t i k á n b a n , h a n e m t i szek tá r iusok , k ik ama dicső 
k a p u k előt t , m e l y elől az e rőszaknak m e g kell há t rá l -
nia , é rz i tek a ha lá l tusá t , m e l y e t a j ö v ő számotok ra 
kész í t . 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Elnöki megnyitó 

az 1900. okt. 25-én Villányban tartott Siklós kerületi 
tanító tanácsi;ozmány alkalmával mondotta Schultz Károly 

Siklós ker. esperes, német-mároki plébános. 
(Vége.) 

N e m czélom m o s t a m a g y . ka th . t an í t ók I I . 
ü n n e p i n a g y g y ű l é s é n e k l e fo lyásá t ecsete lni — hisz a 
szak lapokbó l a m ú g y i s i smere t e s Önök e lőt t a g y ű l é s 
t ö r t é n e t e — h a n e m r ö v i d e n m é g csak fö leml í tem, h o g y 
a I I . t a n í t ó i k o n g r e s s z u s t á r g y s o r o z a t á b ó l fő l eg 3 fontos 
mozzanat domborod.k ki, u. m. 1. mit. báró Hornig 

*) A mi magyar hírszolgálatunk is kedveskedett evvel a 
híreszteléssel. Kath. hírszolgálat — „hol késel az éji homályban !* 

Szerk. 
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Károly püspök — mint az ünnepség védő elnökének 
nagyhatású megnyi tó beszéde, melyben remek voná-
sokban festi a magy. kath. taní tó képét. 2. E m b e r 
Károly, a kongresszus világi elnökének nagyszabású 
értekezése, melyben kath. nép oktatás ügyünk 9 száza-
dos fejlődésének tör téneté t ismertet te, és 8. Dr Stein-
be rge r j Ferencz n.-váradi kanonok — a kongresszus 
egyházi elnökének ünnepélyt záró klasszikus beszédje, 
melyben lelke egész melegével sikra szállott a vallásos 
és hazafias nevelés szükségességének védelméért . Mind a 
3 beszéd lelkes hatást kel tet t a hal lgatóság körében. 

Tárgyal ta t tak ezután a kath. taní tóképző intézetek 
tanképes í tő joga, a taní tók nyugdí jügyének számos 
sérelme és más csekélyebb fontosságú ügyek, mire a 
tisztviselő-választás következeat . Megyjegyzem még, 
hogy a kongresszusi tagok legnagyobb része rész tve t t 
(másnap, azaz Nagyboldogasszony ünnepén) az eszter-
gomifényes ünnepélyben is, ahol az istentisztelet végez-
tével a 100-as bizottság br. Horn ig püspök védelnök 
vezérlete alatt t isztelget t Vaszary Kolos bibornok her-
czegpr imás ő emjánál, valamint Wlassics G-yula vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrnál is, ki megha to t tan 
fejezte ki köszönetét és nagyrabecsülését a magy. kath. 
t anügy munkásai iránt. 

Szép napok voltak ezek, hivatvák arra, hogy 
a magyar kathol ikus taní tók között az összetarto-
zandóság, a hivatásszeretet és testvériség szellemét 
ápol ják és fejleszszék^ ama benső viszonyt, mely 
kell, hogy az egyházi és világi tan í tók közöt t fenn-
álljon, mind szorosabbá tegyék és ezáltal közvetve 
a tanítói kar társadalmi és erkölcsi reputa t ió já t is 
emeljék. A d j a Isten, hogy ha tásuk ne csak efemer 
je lentőségű legyen, hanem hogy a mostani jub i leumi 
sz. évben elhintet t jó mag te rmékeny ta la j ra esvén, 
áldásos gyümölcsöt t e remjen az u j (20-ik) században. 
Gondol juk meg mindig, hogy „kettős örökséget ve t tünk 
át őseinktől, t. i. kath. tanodáinkat és édes hazánk sze-
retetét. Az elsőről le nem mondunk, hanem védelmezni 
f o g j u k iskoláinkat férfiasan, okosan és lojál isán ; a 
másodikat pedig, a hazaszeretetet, őseink és elődeink 
nyomdokain haladván, épen úgy vindikál juk magunk-
nak, mint bárki más a hazában." (Schlauch bib. püsp. 
beszédje.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-László-Társulat csütör tökön d. u. 5 

«órakor tar to t ta a központi papnevelde dísztermében a 
karácsonyi ünnepek előtt szokásos választmányi ülését, 
melyre megjelent Zichy Nándor gróf, Szmrecsányi Pá l 
szepesi püspök elnökök, Városy Gyula dr és Balogh 
Sándor alelnökök, Krizsán Mihály pénztáros, Purt Iván 
dr t i tká r ; továbbá Czobor Béla dr, Demkó György dr, 
Eber l ing József, Gabler La jos Pál, Krisztin ko vics Ede, 
Kürz Antal dr, Szapáry Is tván gróf, Székely Is tván dr 
választmányi tagok. Szmrecsányi Pá l püspököt, a társu-
latnak a legutóbbi közgyűlésen közfelkiáltással megvá-

lasztot t u j elnökét, k i ezen alkalommal foglalta el 
elnöki székét, a tagok lelkes éljenzéssel fogad ták és 
Zichy Nándor gróf világi elnök melegen üdvözölte. A 
püspök megha to t tan köszönte meg a szives fogadta tás t 
és a válasz tmányt buzgó, ki tar tó működésre szólította 
fel. Az ő indí tványára a választmány elhatározta, hogy 
ezentúl minden negyedévben ülést fog tartani , hogy a 
társulat i szellemet mindinkább éleszsze. Krizsán Mihály 
pénztár i je lentése u tán P u r t Iván dr t i tkár ter jesz te t te 
elő a beérkezet t kérvényeket , melyeknek megvitatása 
u tán a választmány karácsonyi segélyekre 1300 koro-
nát, templom- és iskolaépitési czélokra 2050 koronát 
szavazott meg és uta lványozot t ki. 

IRODALOM. 

Válasz a Reflexiókra. 

Nagyságos és f tdő szerkesztő ur ! 
A „Religio" f. é. 45. és 46. számában nt . Do-

lánszky Alajos reflexiókat ír. a „Kath. Szemlé"-ben 
megje len t dolgozatomra, s azokban ama sajnálkozásá-
nak adot t kifejezést , hogy mér t nem czáf'oltam meg 
behatóan és alaposan a rationalista tudósok áll í tásait? 

Megmondom mért nem te t tem most : azért, mer t 
most e tá rgyról csak a nagyközönséget tá jékozta tó 
czikket akar tam írni, és nem könyvet , a melyet már 
megír tam e czim alatt : „Az összehasonlító nyelvészet 
fő problémái." (Győr, 1890.), és még bővebben néme-
t ü l : „Die Haup tp rob leme der Sprachwissenschaf t ." 
(Freiburg, 1892). E n g e d j e meg a t isztel t czikkiró, hogy 
a magyar eredeti kiadásból egy pé ldányt a t. szerkesz-
tőség u t j á n (mert pos tá já t nem tudom) megktildhessek. 

Nagyságodat pedig kérem kegyeskedjék a szives 
közvetí tést eszközölni. * 

Nagyságodnak 
hálás tan í tványa 

Br Giessioein Sándor. 
Győr, 1900. decz. 13-án. 

— Mondák Kismarton vidékéről. Érdekes kis 
könyv kerül t ki a győregyházmegyeí könyvsaj tóból . Pap 
bácsi (Mohi Adolf loretói plébános) összegyűj töt te a 
fe lső-sopronmegyei nép a jkán szállingózó tör ténelmi 
mondákat . A 104 lapra te r jedő köte tben 20 monda van 
elbeszélve Mohi Adolf ismeretes kellemes és könnyed 
irásmodorában. E mondák már tör ténelmi vonatkozá-
suknál fogva is mindenki előtt érdekesek, de kivált-
képen szórakoztató olvasmányul szolgálnak azoknak, 
kik ott a vidéken élnek és a helyszínét ismerik. Az Ízlé-
sesen kiáll í tott köte t ára csak egy korona. Megrendelé-
seket elfogad a szerző (Mohi Adolf Loretó, Sopron-
megye) és a győregyházmegyei könyvsaj tó , Győr. — 
Az összegyűj töt t husz monda a következő : 

1. Vimpassingi Boldogaszony. 2. A csodálatos 
kereszt. 3. A kardtáncz. 4. A feketevárosi török. 5. A 
tatár rabja . 6. Az u jh i tü képíró. 7. A szerviták galamb-
jai. 8. Szeplőtelen Boldogasszony. 9. Szent László kút ja . 
10. A Fe r tő forrása. 11. Egy oltárkép eredete. 12. 
Angya l -e? — Lélek-e? 13. Szent Mihály arkangyal 
segítsége. 14. A nagyhöfieini fürdőház. 15. Eszterházy 
Orsicska. 16. Ecce homo. 17. Kuruczvi r tus . 18. Az 
utolsó pestis-beteg. 19. Atilla sirja. 20. A loretói kolos-
tor feloszlatása. 

*) Megtörtént. Szeri:. 
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V E G Y E S E K . 

*** Rómából érkezett hír szerint a müncheni 
nuntiusi állásra az apostoli szentszék által mgre Ger-
mano Stranieri van kiszemelve, a ki ugyan annál a nun-
t iaturánál már mint uditore működöt t . 

— Vatikáni körökből vesszük a hírt, hogy Rómá-
ban oly nagy a pápa életerejébe vete t t bizalom, hogy 
már előkészületeket kezdenek tenni ő szentségének 1902. 
elején bekövetkezendő negyedszázados pápai jubi leu-
mára. 

— Kohl Medárd a pápánál. Dr Kohl Medárd 
praelatus urat, ki a gyengélkedő Vaszary Kolos bíbo-
ros hgprimás hódoló üdvözletét v i t te meg Rómába, a 
pápa már fogadta. 0 méltósága püspöki praeconisat iója 
f. hó 17-én megy végbe. 

— Merénylet. A sarus karmeli ták rendfőnökét , 
főt . Bernardini atyát, midőn f. hó 7-én Rómában az 
utczára kilépett, egy férfi bot ta l megtámadta és bán-
talmazta, ugy hogy orrcsonttörése miat t kórházba kel-
lett szállítani. Pogány erkölcsök. A szabadelvüség vit te 
be : Romába. 

— Katholikus egyesület i élet. Gyürky Ödön, a 
kath. körök országos szövetségének titkára, 52 lapra 
te r jedő füze tben hozza nyilvánosságra a Magyarországon 
alakult kath. körök és egyesületek számát, azoknak 
jel legével együtt . Örömmel lá t juk a füzetből, hogy a 
katholikus társadalmi élet fo lyton fej lődik. Rövid ha t 
esztendő alatt az összes egyesületek száma 1077-re 
szaporodott. I. Tudományos és irodalmi egyesület van 
országos három, u. m. Sz.-István-Társulat , Aquinói 
Szent Tamás-Társaság, Országos Pázmány-Egyesüle t ; 
a vidéken van öt, u. m. Egerben , Szatmáron, Gyula-
fehérváron, Ungváro t t és Pozsonyban. II . Kath . főis-
kolai i f j . egyesület van 16. III . Kath . ének- és zene-
egyesület van 26. IV. Önálló katholikus népkönyvtá r 
36. Társadalmi egyesületek. I . Ka th . körök és olvasó-
egyletek 392. II . Kath . i f júsági egyesület van 20. Kat-
holikus szocziális egyesületek. I. Kath. legényegylet van 
79. II. Keresztény munkás egyesület 10. I I I . Ka th . 
munkásnők egyesülete 3. IV. Tanonczegyesületek 4. A 
keresztény Charitas szolgálatában álló egyesületek. I. Szent 
Vincze-Egylet 20. II . Oltár-egylet 11. I I I . Nőegyletek 
22. IV. Kath . jó tékonyegylet 12. V. Kathol ikus temet-
kezési egylet 166. Katho ikus gazdasági ós keresztény 
szövetkezetek 438. A ker. fogyasztási szövetkezetek terén 
legtermékenyebb Zala és Somogymegye. 

— Steiner püspök emlékezete. A Szent-László-
Társulat tegnap reggel 9 órakor gyászmisét t a r ta to t t 
az egyetemi templomban bold. Steiner Fü löp székesfehér-
vári püspök lelkiüdveért. A templomnak első padsorai t 
fekete posztóval vonták be, s azokban foglal tak helyet 
a Szent-László-Társulat, az aquinói Szent-Tamás-Tár-
saság s a Kathol ikus Kör tagjai , élükön Zichy Nándor 
gróffal. A szertartást Szmrecsányi Pá l szepesi püspök 

végezte nagy papi segédlettel, mely alatt a növendék-
papok énekkara gyászdalokat adott elő. 

— Charitativ konferenczia. A második charitatív 
konferencziát deczember hó 20-án este 5 órakor t a r t j a 
meg dr Prohászka Ottokár esztergomi theologiai t aná r 
a Szent-Is tván-Társulat dísztermében. Mint ér tesülünk, 
özv. Pálffy Pálné a konferencziák multával az azokon 
tar tot t beszédeket egy füzetben k ívánja kiadni, mely 
a Szent-Is tván-Társulat könyvkiadóhivatalában lesz 
kapható. 

— Requiem dr Steiner Fülöp püspökért. A szé-
kesfehérvári Oltáregyesület nagynevű alapitója, dr Stei-
ner Fü löp püspök lelkiüdvéért folyó hó 10-én d. e. 10 
órakor a szemináriumi templomban Szuborits Jenő , 
apátkanonok egyesületi igazgató, a vezetőség s tagok 
je lenlétében gyász-szentmisét muta to t t be a Minden-
hatónak. 

— A félreismertek. Ez alat t a czim alatt Belan-
ger Jézus-Társasági atya könyvet adot t ki a Franczia-
országban annyira zaklatot t s a szabadkőmives kormány 
által kiir tásra szánt szerzetes rendek védelmére. A 
„Méconnus" szerzője csat tanósan bebizonyí t ja művében, 
hogy a szerzetesi engedelmesség soha sem jár avval, 
a mivel a világi, különösen az állami alkalmazottak 
sorsa szokott összekötve lenni, t. i. hogy választaniok 
kell lelkiismeretök sérelme vagy a megélhetés között . 
A szerzetes lelkiismerete mind ig szent és sér thetet len 
menedéke az emberi méltóságnak. 

— A lege lső magyarországi nyomtatvány. Az 
egyetemes kul túr tör ténet idei nagy ünnepe, Gutenberg 
születésének ötszáz éves jubi leuma, i rodalmunkat is 
egy igen nevezetes maradandó becsű kiadványnyal gaz-
dagítot ta. Az ünnepi előkészületek hatása alatt ugyanis 
egyik könyvkereskedőnknek, Ranschburg Gusztávnak 
az a szerencsés gondolata támadt , hogy a jubi leumi év 
emlékéül ki fog ja adni ú jbó l a legelső magyarországi 
sa j tó terméket , a Hess András budai nyomdájából 1473-
ban kikerül t s ma már mindössze 7 pé ldányban isme-
retes latin nyelvű magyar krónikát . Az önmagában is 
nagybecsű kiadvány értékét és gyakorlat i hasznavehe-
tőségét lényegesen emeli az a körülmény, hogy a ki-
adónak sikerült a bevezető tanulmány megírására meg-
nyerni kitűnő tör ténet í rónkat , F raknó i Vilmos püspököt , 
aki mint Mátyás király korának legkiválóbb historikusa 
s több hazai könyvnyomtatás kezdetével foglalkozó 
nagybecsű dolgozat szerzője, a leghivatot tabb bemuta-
tó ja a legelső Magyarországon nyomta to t t könyvnek. 
Dolgozata művészi stí lben tar to t t valóságos kis mono-
gráfia, mely ki ter jeszkedik ugy a krónika történet iro-
dalmi méltatására, mint a kapcsolatos nyomdászat tör-
ténet i kérdésekre. Ismerteti , még pedig személyes vizs-
gálódások alapján, a budai krónika különböző könyv-
tárakban őrzött hét ismert példányát, ugy hog}'' te l jesen 
felöleli mindazt, amit a nevezetes könyvről tudni lehet 
és szükséges. 

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

Budapest, 1900. 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 lakába : 
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 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, deczember 19. 49. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

P alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
"dl bora 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. 

TARTATOM Vezéreszmék és Tanulmányok. Ad multos annos ! — Hogyan lett P. Agostino da Montefeltro a XIX. század első egyházi 
' kává Olaszországban"? — Az első keresztény kodifikáczió. — Eqyházi Tudósítások B u d a p e s t : E m a n c i p á l j u k a kath. sajtót a 

lofhnlifcnoellenes hírszolgálat szolgaságából. — S z é k e s f e j é r v á r : Lelkigyakorlatok után. — B e r l i n : A Centrum törvényjavaslata 
K a i n o i i t t u s e V o r l á s á r ó l a német birodalomban. - Kath. Egy. Elet és Köztevekenyseg. A Szent István-Társulat Tudományos és 
a vailas szabad gyator ia . aroi a i r o d a l m i Osztálya. - Irodalom. - Vegyesek. 

Üdvözletünk 80-ik születése napja alkal-
mából, ZALKA JÁNOS-nak szól, ki jelenleg 
Győr püspöki székén apostoli szellemének 
fényében ragyog, néhány év hiján ötven év 
előtt pedig a Religio szerkesztője volt. A 
püspöki kar Nestora éljen sokáig! 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
K é t ölelkező század, a X I X . és X X . század n a g y 

pápá ja , a bölcs X H L Leo pápa , n e m e légedet t meg 
avval, hogy mise közben a collecta ora t ióban fo ly jon 

szakadat lan imádság az egyház üldözői ellen, hanem 
szükségesnek lá t ta e l rendelni azt is, h o g y mise n t án 
a pap a néppe l imádkozzék külön a sanyargato t t , az 
ü ldözöt t , a gonosz szel lemek által zakla to t t egyház — 
szabadságaér t . Pro libertate ecclesiae. 

A Rel ig io már 60-ik éve küzd a kath . vallás, a 
kath . anyaszen tegyház szabadságaér t Magyarországban . 
E b b e n a szolgála tban ezt a lapot semmi más létező 
lap m e g n e m előzte, felül n e m mul ta . Meg nem előzte, 
mer t ez a lap nemcsak a kath . sa j tónak , hanem egy-
ál ta lában az egész m a g y a r időszaki sa j tó összes o rgánu-
mainak Nestora , legidősebb, t apasz ta l a tokban leggaz-
dagabb munkása . Senki felül nem múl ta ezt lapot az 
egyház, szabadságaér t v ivo t t küzde lemben azért , mer t 
ez a lap a legszerényebb, leglá ta t lanabb, b izonyos tekin-
t e t b e n leghá lá t lanabb m u n k á t vál lal ta magára , t . i. a 
név te len és igény te len figyelmeztetőjét arra, hogy „a 
ki az egyháza t nem hal lga t ja , l egyen neked min t 
p o g á n y és publ ikánus ." Mer t a t an í tó egyház által 
gondozo t t n a g y is teni és ember i é rdekek j avá ra nézve 
nem használ semmit , sőt azoknak m i n d i g n a g y kárára 
volt , v a n és lesz az, h a az egyéni érdek, az egyéni 
ötlet , az egyéni mindená ronság zajos igény támadása i 
tú lk iabá l ják a t an i tó egyház szavát s ha a par t ikula-
r izmus, vagy p láne individual izmus, ur, i rányító, ve-
zető akar lenni a római pápa és a püspökök egyetemes 
apostolságával szemben, v a g y ha csak mel le t te is. A 
pa r l amen tben mutassák m e g világi ka thol ikusaink, hogy 
ka thol ikusok, n e m szabadelvű, h a n e m egyházi érte-
lemben, — és legyőzhete t lenek m i n t a német Cen t rum. 

A d d i g Magyarországban a ka thol ikusok közt sem-
miféle egysége az akcziónak nem fog virágzani, mig 
k i fogás ta lan nem lesz a p rak t ikus hi t és a tani tó 
egyház i rán t való, őszintén és te l jesen hódoló enge-
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delmesség. S addig számbavehető s ikereket nem is 
fogunk kivivni soha ; mer t irva vagyon, hogy csak „vir 
obediens loquetur victorias." 

E b b e n az őskathol ikus egyházi szellemben ny i tunk 
előfizetést a „Religio-Vallás" L X . évfolyamára, nem 
kérve Magyarország papságától egyebet , min t hogy 
imájával , előfizetésével, Írástudásával, a lap te r jesz té -
sével, u j előfizetők szerzésével támogasson. 

Budapes ten , sz. Mária szülésének várása napján , 1900. 
Dr Breznay Béla. 

Hogyan lett 
P. Agostino da Montefeltro 

a XIX. század első egyházi szónokává 
Olaszországban ? 

í r . 
Olaszországban, a nagyböjti idő alatt , a 

székesegyházakban és nagyobb templomokban, 
minden évben 40 predikácziót szoktak tartani, 
ugy hogy a szónok a szombatokat és csütörtö-
köket, valamint a nagyhétnek néhány napját 
kivéve, minden nap köteles szószékre lépni. Igy 
aztán valóban alapos és kimerítő tanítást nyer-
hetnek a hivek.1) 1885-ben a nagyböjtből alig 
telt még le 3—4 nap, midőn Bolognában egy-
szerre hire fu to t t egy szerzetesnek, a ki San 
Petronióban rendkivüli hitszónoknak bizonyult. 
A nép óriás tömege kezdte szószékét körülfogni. 

San Petronio óriás méretű baszilika, tiszta 
gót stílben. Habár nem érseki székesegyház, 
mégis legnagyobb temploma Bolognának, s egyik 
legnagyobbika az egész világnak. Legalább 20,000 
ember fér el benne. Azonban, hogy a szónokot 
megérteni lehessen, a templom közepén kell 
állani a szónoknak egy nagy ernyő alatt, melyet 
nagyböjt idejére külön szoktak felállítani, más-
különben a szónok hangja a középhajó rengeteg 
öblében (35 méter a magassága) teljesen elveszne. 
Midőn P. Agostino San Petronioban prédikált, a 
hallgatóság nemcsak azokat a helyeket foglalta 
el, hol hangja teljes erejével volt hallható, 
hanem oly tömegesen kezdte a templom min-
den zugát elfoglalui, hogy a templom gond-
noksága a rendőrséget volt kénytelen segítségül 
hivni, hogy a ki-bejárást fentartani lehessen. 
Mindnyájan P. Agostino tanítását jöt tek meghall-
gatni. Minél beljebb haladtak a nagyböjtben, az 
alázatos szerzetes sikere annál jobban növeke-

x) Vajha a mi városaink is meghonosítanák ezt a 
szokást Szerk. 

dett. Az ö megjelenése erről a hires s z ó s z á é ^ 
kiváló, igen különféle hallgatóság felett uraik?" 
dott. A helyekért valóságos versengés fejlett ki, 
ós már 3 órával a szentbeszédek kezdete előtt 
tele volt a templom néppel. Daczára, hogy a 
szónok kérlelhetetlenül ostorozta korunk nagy 
bűneit, még a legradikálisabb sajtó í-em merte öt 
megtámadni, mert félt, hogy egész Bolognát magára 
haragí t ja különben. A polgári és katonai ható-
ságok, Bologna minden rangja ós osztálya, és 
igen sok vidéki, mindnyájan hallani ohaj tot ták 
P. Agostinót. A tudomány-egyetem tanárai és 
tanulói sem akartak a többi bolognaiak mögött 
elmaradói. Sőt az előadások óráit is át kellett 
tenni, hogy mindenkire nézve lehetségessé váljék 
San Petronióba menni prédikáczióra. 

P. Agostino diadalról diadalra haladt, annyira, 
hogy húsvét után t i tokban kellett Bolognából 
távoznia, hogy a nép tüntetései elől kitérjen. 
Feledni Bologna nem fogja öt soha. Az egyszerű 
szerzetes tudománya és tüzes szava enyészhetet-
len emléket állított magának a hires város lako-
sainak életében. A lelkek üdveért lángoló papi 
szeretet örökké élő vi^szontszeretetet keltett a 
hálás hivek szivében. 

A bolognai óriás siker egész Olaszország 
figyelmét P. Agostinóra irányította. Mindenütt 
hallani kívánták. Valóságos ostroma alá került 
a kéréseknek, ugy hogy maga a rendfőnök volt 
kénytelen közbelépni. P. Bernardino da Porto-
gruaro kiadta e rendeletet, hogy az ö beleegye-
zése nélkül senki sem kaphat ja meg a tünemény-
szerű szónokot. A ki e szigorú parancsnak leg-
jobban őrült, P. Agostino volt. Csakis igy lehetett 
a szegény szerzetest sok mindenféle gondtól 
megszabadítani, ós ő hálás is volt elüljárói iránt 
e kitűnő oltalomért. 

1885 —1891-ig P. Agostino adventi, nagy-
böjti, máriahavi predikácziókat t a r to t t Pisában, 
Flórenczben, Turinban, Rómában, Nápolyban, 
Bresciában, Milanóban, Triesztben, Grenuában, 
Piavennában és több más helyen. Mindenütt 
ugyanolyan jelenségek mutatkoztak mint Bolog-
nában. Az egyházi ellenségeinek, a szabadkőmi-
veseknek és a többieknek kikitörő mérgelődései 
és támadásai daczára a szerény ferenczrendi 
szerzetes mindenütt fényes sikert ért el. 1891-
ben Cremonába hítták. Cremona az ö 30,000 
lakosával az antiklerikalizmus főfészkének hí-
rében állt. A nép nagy részének rossz indu-
latát a papság körében beállt szomorú napfo-
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gja tkozás okozta. Midőn 1859-ben az osztrákok 
Cremonából kivonultak, ott egy szentéletű püspök, 
mgre Novasconi kormányzott. Maga a nagy tisz-
teleti! főpap mindent megtett , hogy jó papokat 
neveljen. Minden erőfeszítése daczára sem tudta 
azonban megakadályozni, hogy néhányan hivatás 
nélkül ne vegyék fel az egyházi rend szentségét. 
Mig Lombardiában Ausztria uralkodott, ezek a 
hivatástalan papok nem mertek a papi rendtől 
és az egyháztól nyiltan elszakadni. Amint azon-
ban Viktor Manó hatalma alá került Cremona 
és vidéke, kitört a botrány és a cremonai egy-
házmegye Olaszország egyiL legszerencsétlenebb 
egyházmegyéjévé lett. A hűtlenné vált 20—25 
pap közt volt néhány igen tehetséges fej, köztük 
valami Bissolati nevű. Ez az utóbbi nyiltan 
kezdte a hitetlenséget hirdetni és a kormány 
támogatásával követőkre ig talált. Novasconi 
püspök hiába igyekezett a megtévedteket köte-
lességökre visszatéríteni ; látva a szomorú látványt, 
melyet egyházmegyéje nyújtot t , megszakadt a 
szive és meghalt 1867-ben. Utódja, Bonomelli 
püspök, mindenek előtt arra törekedett, hogy a 
gyászos helyzeten segítsen. Néhányan az önfeledt 
papok közül vissza is tértek, mások azonban a 
világban maradtak s folytatták a hitélet rombo-
lását. A püspök legfőbb gondját a papnevelő 
intézetre fordította, hogy legalább a jövőt bizto-
sítsa. De a jelen szükségleteire is tekintet tel 
kellett lennie és azért gondoskodott róla, hogy 
P. Agostino hatalmas szavának befolyását püspöki 
városának javára megszerezze. Mindenki kíváncsi 
volt a sikerre. A jók félelme és aggodalma 
kisérte P. Agostinót a cremonai szószékre. Bot-
rányoktól lehetet t tartani . 

Nem tör tént semmi baj. A mint P. Agostino 
a székesegyház szószékén megjelent, Cremona 
egy csapásra feledni kezdte egyházellenes szenve-
délyeit. Nem beszéltek a városban egyébről mint 
a böjti prédikáczióról. A vallás közérdeklődés ós 
köztisztelet tárgya let t újra. A templom mindig 
tömve volt, a hallgatóság épp oly figyelmes és hálás 
volt, mint másutt. Egy szabadkőmives lapot kivéve, 
mely a papság elleni harczot kenyérkereset 
gyanánt üzi, a többi szabadelvű lapok követték 
a közhangulat irányadását és P. Agostino beszé-
deinek ta r ta lmát fejtegették. Cremona legjelen-
tékenyebb lapja, a „Provincia," rovatainak úgy-
szólván felerészét szentelte P. Agostino beszédei-
nek. E beszédek kivonatos ismertetése által 
olvasóinak számát megháromszorosította. Vitat-

koztak a szónok és az ő eszméi felett, eltérő 
nézetek is mutatkoztak ; de Cremona értelmes-
ségének és többi lakosságának java része P. 
Agostino tisztelője és hive lett. Visszasimult az 
egyház kebelére. P. Agostino egy egész várost 
t é r í te t t meg. Venit, vidit, vicit. 

(Vége köv.) 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodosianus). 

I r t a : dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

Menedéket részint a császári szobrok, részint a tem-
plomok nyújtottak. 

A kik valamely veszély, vagy mások haragjának ki-
kerülése végett a császárok szobraihoz menekültek, ha 
erre fontos okuk volt, a jog és törvény oltalmát élvezik. 
De a kikre rábizonyul, hogy álnokul akarták ellenségeik 
haragját maguk ellen felidézni, a büntetést ki nem ke-
rülik. 

A templomok menedékhelyi minőségét Theodosius és 
Valentínianus császárok 431 évi constitutiója írja körül 
részletesen. E szerint a megszorultaknak a legfőbb Isten 
templomai nyitva állanak és ne csak az oltárok és a 
templom belseje, mely négy faltól van körülvéve, nyújt-
sanak a menekülőknek oltalmat, hanem a templom külső 
kerülete is egészen a legszélsőbb bejáratáig, a melyeken 
át a nép imádkozás végett legelői belép, tehát a templom 
udvara is, habár kisebb épületek, lakások, kertek, oszlop-
folyosók foglalják is el. Ne merje senki a menekülőket 
egyházrabló kezekkel menedékektől megfosztani, avagy 
ha ezt mégis megtette volna, kellemetlen helyzetében 
most ugyanazt a menedéket a maga számára igénybe 
venni. Azért van pedig ilyen szélesebb tér menedékül ki-
jelölve, nehogy a menekülőnek eszébe jusson reggel avagy 
este magában a templomban vagy a szent oltárok előtt 
lefeküdnie vagy az egész éjt ott töltenie, mit a papoknak 
a templom iránti tiszteletből megtiltaniok a menekülők-
nek, maguknak pedig jámborságból kerülniök kell. A 
templomba menekülőknek nem szabad sem nyilakat, sem 
kardokat, sem semmiféle más fegyvereket magokkal hoz-
niok. A fegyvertelenül Isten házába jövő menekülőket 
figyelmeztessék kíméletes módon a papok, hogy a tem-
plom belsejében aludniok vagy enniök nem szabad, és 
jelöljék ki nekik a területet, mely az ő oltalmukra elég-
séges, amennyiben őket ott megtámadni halálbüntetés terhe 
alatt tiltva van. De ha valamely menekülő nem hajlik a 
papok szavára, a templom szentsége előbbre való az emberi 
irgalomnál s az engedetlen az udvarra kitaszítandó. Senki 
se merjen fegyveresen a templomba vagy udvarába be-
lépni, ha pedig valaki mégis fegyveresen lép be oda, a 
papok a püspök előleges értesítése mellett szólítsák föl 
az egyház nevében, hogy tegye le fegyvereit, mit ha 
nem tenne, a menedékhelyről azon.j 1 eltávolítandó és 
sorsára hagyandó. De az ilyen fegyveres embereknek kar-
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hatalommal való eltávolítása a templomból szintén csak 
a püspök tudtával és a császár vagy az illetékes biró 
rendelete következtében foganatosítható. Ha rabszolga 
ront be hirtelen és fegyveresen a templomba vagy az 
oltár korlátjai közé, azonnal kiutasítandó, vagy pedig ura, 
illetőleg az, a kinek házából ily határtalan félelem ki-
kergette, értesítendő, hogy ha tetszik, a szolgát vitesse 
el. Ha azonban a szolga fegyvereiben bizva arra az örült 
gondolatra vetemednék, hogy ellentálljon, ura köteles őt 
minden rendelkezésére álló eszközökkel eltávolítani. Ha a 
szolga dulakodás közben elesnék,ugy ebből nem származhatik 
hátrány az úrra nézve, ki nem vonható bűnvádi kereset 
alá, a miért az, a ki szolgája volt, csendháborítóvá és 
gyilkossá lett és mint ilyen halálát lelte. a) Visszaélések 
elkerülése végett ki volt mondva, hogy se a püspökök, 
se más papok ne rejthessék el azokat, kik a fiskusnak 
adósai, hacsak ezeknek tartozásait is le nem fizetik.3) 
Bünváddal vagy adósságokkal terhelt zsidókat, kik látszó-
lag a kereszténységre akarnak áttérni, hogy azután az 
által, hogy a keresztény templomokhoz menekülnek, a 
bűnvádat elkerülhessék vagy adósságaiktól megszabadul-
janak, nem szabad bebocsátani, sem a kereszténységbe 
előbb fölvenni, mig összes adósságaikat ki nem fizették, 
vagy szándékuk tisztaságát be nem bizonyították.4) Városi 
tisztviselőknek sincs megengedve, bogy vagyonuknak hite-
lezőik részére való átengedése után papokká lehessenek s 
ez által közterheik alól meneküljenek.5) 

Az egyes büntettek- és büntetéseikről isiássuk a leg-
nevezetesebb császári rendeleteket. 

A hazaárulás bűntettét követik el, kik árulás által 
az ellenségnek alkalmat adtak, hogy a rómaiakat fosz-
togassa, ugy nem különben azok, a kik az ellenség által 
ejtett zsákmányban vele osztozkodtak Büntetése tűzhalál.6) 
Hazaárulók azok is, kik a barbárokat, a melyet nem 
ismertek, a hajóépítésre tanítot ták,7) valamint azok, kik 
a barbárokkal házasságra lépnek,8) ezek is halállal bün-
tettetnek. 

Császársértést követ el, ki az illem teljes elhanya-
golásával és egészen szemérmetlenül a császár ellen mél-
tatlau és vakmerő gyalázásokat szór, vagy részegen az ő 
kormánya ellen kikel. Bámulatos önmérséklettel jelentik 
ki Theodosius, Arcadius és Honorius, hogy az ilyen em-
bert nem kívánják megbüntettetni, sem valamely kemény 
vagy súlyos sorssal illetni, mert ha meggondolatlanul cse-
lekedett, megvetést, ha ostobaságból, szánalmat, ha sér-
tési szándékból, bocsánatot érdemel. Ugyanazért a csá-
szárnak jelentés teendő, hogy az emberek beszédjeit az ő 
személyök szerint latolgassa és arra nézve, vájjon hall-
gatással mellőztessenek-e, avagy további nyomozás tár-
gyává, dönthessen.9) Azonban kérlelhetetlen szigorral 

1) U. o. 9. könyv 45. czim 4. törv. 
2) U. o, 9. könyv 45. czim 5. törv. 
3) U. o. 9. könyv 45. czim 1. törv. 
4) U. o. 9. könyv 45. czim 2. törv. 
5) U. o. 9. könyv 45. czim 3. törv. 
6) U. o. 7. könyv 1. czim 1. törv. 
7) U. o. 9. könyv 40. czim 24. törv. 
8) U. o. 3. könyv 14. czim 1. törv. 
9) U. o. 9. könyv 4. czim 1. törv. 

büntették meg a keresztény császárok is a felségsértőt, a 
ki a császár élete, testépsége, egészsége, jólléte ellen tört, 
vagy őt uralkodói jogainak gyakorlásában meggátolni 
törekedett, vagy bármi olyast követett el, a mit a császári 
rendeletek a felségsértéssel azonosnak nyilvánítottak (p. 
összeesküvés, a császári titkos tanácsosok megölése vagy 
csupán életökre való törekvés, eretnekség, büntetetteknek 
magánbörtönbe zárása, pénzhamisítás). Büntetése pallossal 
való kivégzés és jószágkobzás. De a vádló is kitette ma-
gát a kínvallatás veszedelmének, ha nem tudta vádjait 
minden kétséget kizáró módon bebizonyítani, sőt még 
azok is, kiknek tanácsára és biztatására nyújtotta be vád-
levelét, szintén kínpadra feszíttettek, hogy minden bűn-
részes és bűnpártoló kitudassék és megbüntettessék.10) 
Mig a szolgáknak uraik s a szabadosoknak patrónusaik 
ellen emelt bünvádjai rendesen el sem fogadtattak, sőt a 
vádlók kihallgatás nélkül tüstént kivégeztettek, a felség-
sértés vádja kivételesen igenis elfogadtatott a vádlott 
elleni bűnvizsgálat alapjául.1 1) 

Néplázitó a legsúlyosabb büntetés alá esik.12) 
Kik hozzájuk nem tartozó dolgokat minden meg-

bizás nélkül előhoznak, jogos ítélettel már elutasított vá-
dat újból emelnek, őket nem illető dolgokat bíróilag 
követelnek, a fiskus nevében másnak vagyonára áhítoznak 
s az ártatlanokat nyugodni nem hagyják, hanem hamis 
feladás által a fejedelem szivét ellenök haragra gerjeszteni 
próbálják — mint hamis feladók becatelenséggel és de-
portaczióval büntettetnek, nehogy üzelmeiket ismételhessék 
és az ártatlan embereket folytonos rettegésben tart-
hassák. 13) 

Hivatalhajhászat deportáczióval büntettetik. u ) 
Azon helytartók, kikre rábizonyul, hogy lopások és 

egyéb gaztettek által magokat beszennyezték, állásuktól 
és kitüntetéseiktől megfosztandók, a legközönségesebb 
plebejusok " közzé sorolandók és soha többé ilyen állá-
sokra, melyekre magokat érdemetlenekké tették, igény-
nyel nem birnak. 15) A kik a közdolgokban ügyetlenek, 
örökké ki vannak zárva minden akár törvényes akár tisz-
teletbeli hivatalból és méltóságból. A kik azelőtt a köz-
igazgatási teendők körül visszaéléseket követtek el, sem-
miféle hivatalban sem alkalmazhatók.1 6) Azon katonai 
parancsnok, a ki tisztét rosszul viselte, kellő fedezet alatt 
az általa kiszipolyozott tartományba visszaszállítandó, hogy 
ott ne csak azt, a mit az ő személyzete, de katonái és 
legényei is kaptak, hanem azt is, mit ő maga a tarto-
mányi lakosoktól elrabolt vagy elvitetett, akarata ellenére 
négyszeresen visszatérítse. 17) Zsarolásaik miatt a helytar-
tók, esetleg örököseik, meg is büntetendők.1 8) Névszerint 
óvakodjanak a helytartók kezöket a lakosok pénze és 
más vagyona után kinyújtani, vagy mások pereiből zsák-
mányt szerezni. A birák is, kik az igazságszolgáltatásból 

10 j U. o, 9. könyv 5. czim 1. törv. 
u ) U. o. 9. könyv 6. czim 2. 3. törv. 
12) U. o. 9. könyv 33. czim 1. törv, 
13) U. o. 9. könyv 39. czim 2. 3. törv. 
14) U. o. 9. könyv 26. czim 1—4. törv. 
15) U. o. 9. könyv 27. czim 1. törv. 
16) U. o. 9. könyv 27. czim 2. törv. 
17) U. o. 9. könyv 27. czim 3. törv. 
18) U. o. 9. könyv 27. czim 4. törv. 
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üzletet csinálnak, vegyék el azt a büntetést, melyet a 
sikkasztásban bűnösöknek talált vádlottakra magok ki-
szabni tartoznak. 19) Ha akármelyik tiszteletbeli hivatal-
nok, decurio, földbirtokos, bérlő vagy más állású ember 
egy biró által bármi módon megfélemlíttetett, vagy akárki 
tudomással bir arról, hogy valamely itélet megvesztegetés 
által éretett el, vagy hogy a büntetés pénzért vagy elen-
gedtetett, vagy tulszigorúan kiméretett, vagy ha egyáltalá-
ban bárki akad, a ki egy birót megvesztegetésről tud 
bevádolni, lépjen föl nyiltan, adja föl a bűnöst és bizo-
nyítsa be bűnösségét, mi által győzelmet és dicsőséget fog 
aratni. 20) 

A császári udvarmester is mindennemű zsarolást, 
melyet alsóbb hivatalnokoktól vagy magánosoktól kicsi-
kart, az utóbbiaknak oly módon köteles visszaadni, hogy 
a zsarolási összeg az ő rovására a közadókba betudatik.21) 
Azon kincstári tisztviselők és ügyészek ellen, kik valakit 
jogellenesen megkárosítottak, a károsultak habozás nélkül 
lépjenek fel vádlókként, hogy az illetők, ha a vád igaz-
nak bizonyul, szigorúan megbüntettessenek.2 2) A helytar-
tók kötelesek arra ügyelni, hogy a kincstári tisztviselők 
és ügyészek ne zsarolják a lakosságot az áital, hogy tőle 
nemcsak a városokban, hanem az ut jokba eső állomásokon 
is magok és állatjaik számára ingyenes ellátást követel-
nek, mely visszaélésért szigorúan meg ke l lőke t büntetni.23) 
A mely adóbehajtó ellen bebizonyíttatik, hogy fosztoga-
tott , az a császár megkérdezése nélkül legott a megfelelő 
törvényes büntetéssel sujtassék.2 4) A mit a decuriók, ha-
jósoktól é3 bármiféle czéhtől fosztogatásképen elszedtek, 
az adóbebajtók azoknak visszaadni tartoznak. 25) Nem rit-
kán még az örvendetes események kihirdetését is zsaro-
lásokra használták fel, p. egy háború szerencsés befejezésé-
nek, győzelem kivívásának, békekötésnek tudtul adásáért, 
a |császár képének vagy szobrának körülhordozásáért. 
Gratianus, Yalentinianus és Theodosius császárok figyel-
meztették a helytartókat, hogy ilyen tö-bbnyire titkos 
egyetértéssel űzött zsarolásokat meg ne tűrjenek, a zsa-
rolókat becstelenséggel és vagyonuk elkobzásával büntessék, 
a vétkes hivatali személyzetet 30 font arany fizetésére 
szorítsák. 26) 

Sikkasztás és orgazdaság halállal büntettettek.27) 
Kik bűntettesek elrejtése által ezeknek bűntársaivá 

szegődnek, ugyanazon büntetéssel suj tandók, mint az 
igazi bűntettesek.2 8) A ki tudva fogadott magához rabló-
kat, vagy elmulasztotta őket a hatóságnak átszolgáltatni, 
testi fenyítékkel s azonfölül személyi minősége s a biró 

19) U. o. 9. könyv 27. czim 5. törv. 
20) U. o. 9. könyv 27. czim 6. törvény. N. Konstantin példá-

j á r a ezt a törvényt i§ Yalentinianus, Theodosius és Arcadius császá-
rok kiáltványként intézték a tartományi lakosokhoz. 

21) U. o. 9. könyv 27. czim 7. törvény. A közadóba való be-
tudás nyilván megszégyenítő is volt az illetőre nézve. 

22) U. o. 8. könyv 10. czim 1. törv. 
23) U, o. 8. könyv 10. czim 2. törv, 
24) U. o. 8. könyv 10. czim 3. törv, 
25) U. o. 8. könyv 10. czim 4. törv. 
26) U. o. 8. könyv 11. czim 2—4. törv. 
2r) U. o. 9. könyv 28. czim 1—2. törv. Ezeket a bűntetteket 

contagium quoddam funestae peatis-nek nevezi a törvény, a miből 
gyanitható, hogy milyen meggyökerezett baj t képeztek azok. 

28) U. o. 9. könyv 29. czim 1. törv. 

becslése szerint pénzbüntetéssel su j ta t ik ; ha ügyvivő vagy 
jószágkormányzó tesz ilyesmit a jószág-tulajdonos tudtán 
kivül, tűzhalált szenvedjen. 29) 

Tekintettel a sok egyenetlenségre, zenebonára, vere-
kedésre és emberhalálra, mely abból származik, ha valaki 
másnak a birtokára erőszakkal beront, azért, ne mint az-
előtt, csupán száműzetéssel vagy valamely szigetre depor-
táczióval, hanem halállal büntettessék.3 0) A ki azt állítja, 
hogy valamely ingatlan vagy másféle dolog az övé s azt 
véli, hogy az neki kiadandó, indítson vagy polgári pert a 
birtokos ellen a birtok kiadása iránt, vagy tegyen fel-
jelentést erőszakoskodás miatt, de az utóbbi esetben gon-
dolja meg, hogy maga esik azon büntetés alá, ha nem 
képes a vádat bebizonyítani, a mely büntetés a vád bebi-
zonyítása esetében a vádlottat érte volna. De ha előleges 
feljelentés néikül ő maga támadta meg erőszakosan a 
birtokost, akkor az ügy mindenek előtt tüzetesen meg-
vizsgálandó és kiderítendő, hogy melyik volt a kiűző 
s melyik a kiűzött fél, hogy az utóbbinak elveszett birtoka 
ismét helyreállíttassák, s ha bűntet t forog fönn, az erő-
szakoskodó fél már előre megérdemlett büntetésre ki-
szemeltessék, de a büntetés az egész per kimeneteléig 
elhalasztassék, befejeztével pedig ellene kimondassák, ő 
maga szigetre deportáltassák és egész vagyona elkoboz-
tassák. 31) Rabszolgák, kikre akár tanúvallomás akár önbe-
ismerés folytán reábizonyul, hogy erőszakoskodtak, ha 
ezt urok tudta nélkül tették, halállal büntetendők ; ha 
pedig félelemből urok parancsára követtek el erőszakos-
kodást az ur becstelenné lesz a nélkül, hogy akár rendi, 
akár születési jogaira hivatkozhatnék s a szolgák bánya-
munkára itélendők. Alacsony rendű, becstelen s olyan 
személyek, kikről bebizonyul, hogy már kétszer vagy 
többször követtek el erőszakoskodást, halállal büntetendők. 
A biró is becstelenséggel sujtatik, ha vele szemben be-
bizonyítják, hogy az erőszakoskodás megbüntetését halo-
gatta, figyelmen kivül vagy büntetlenül hagyta, vagy a 
törvényesnél enyhébb büntetéssel büntette. 3~) Éjjeli fosz-
togatókat, akár legyenek azok kato näk^ akar polgárembe-
rek, a megtámadottak büntetlenül megölhetik, mert jobb 
valamely baj t idején megelőzni, mint utólagosan meg-
torolni. 33) 

Nyilvánvaló a kereszténység szellemének enyhitő 
befolyása a rabszolgákkal való bánásmód tekintetében. N. 
Konstantin ekkép rendelkezik : Habár az ur, ki rabszol-
gáját vesszővel vagy bőrszíjjal megfenyítette, vagy meg-
őrzés végett bilincsekbe verte, nem tar that bűnvádtól, ha 
a rabszolga fenyités közben vagy utána meghalt, mégsem 
szabad az urnák jogával szertelenül élnie, mert igenis 
gyilkossággal fog vádoltatni, ha a rabszolgát fustélylyal 
vagy kővel szándékosan megölte, vagy éles fegyverrel 
halálosan megsebesítette, vagy őt kötélre akaszttatta, vagy 
valahonnan embertelenül letaszittatta, vagy mérget adott 
be neki, vagy testét szétmarczangoltatta, azáltal, hogy 
vadállatok karmaival megtépette, vagy tagjait tüzes pléh -

29) U. o. 9. könyv 29. czim 2. törv. 
30) U. o. 9. könyv 10. czim 1. 2. törv. 
31) U. o. 9. könyv 10. czim 3. törv. 
32) U. o. 9. könyv 10. czim 4. törv. 
33, U. o. 9. könyv 14. czim 2. törv. 
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•vei megsütötte, vagy elhaló tagjairól, melyek genynyel 
vegyes aludtvérrel boritvák, kínzás közben vad barbárok 
durva embertelenségével az életet kioltotta.34) 

Valentinianus és Valens császárok rendelete szerint 
a kiskorú gyermekek fölött sem szabad a házi fenyítéket 
túlságba vinni, hanem abban az esetben, ha valamely súlyos 
vétség esete forog fenn, mely a házifenyiték jogát meg-
haladja. a bíróságnak kell azt feljelenteni.35) 

Akár férfi, akár nő öl meg egy gyermeket, gyilkos-
ságot követ el, mondják 374. évben kibocsátott constitu-
tiójukban ugyanezen császárok,36) pedig a pogány római 
jog szerint a gyermek megölése &z atyának jogai közé 
tartozott. 

Apa-, fiu-, rokongyilkos ne végeztessék ki se pallos-
sal, se máglyán, se más közönséges halálnemmel, hanem 
zsákba varrassék s e halált hozó szük helyét ossza meg 
kigyók társaságával, azután pedig vettessék, a mint a helyi 
viszonyok engedik, vagy a közel tengerbe, vagy egy fo-
lyóba, hogy még életében meg legyen fosztva az elemek 
használatától, élve ne lássa többé az eget, holta után ne 
fogadja magába a föld.37) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 18. Emanczipáljuk a Tcatli sajtót a 

katholikusellenes hirszolgálat szolgaságából ! — 
Azt hiszem világosan van e czimben kitűzve a czél. 
Meg vagyok győződve arról is, hogy csak a szo-

morú tényállást kell egy-két képben bemuta tnom s 
azonnal szembeszökik szükségessége annak, hogy 
a katholikus saj tót a katholikusellenes elveket, érde-
keket és pénzeket szolgáló ezidőszerinti szabadelvű 
hírszolgálat szolgaságából k iszabadí tani csakugyan 
becsületbeli s múlhatat lan kötelesség. 

Csak két esetet hozok elő. 
Az első november vége felé tö r tén t s ahhoz a 

tényhez fűződött , hogy a budapest i kir. magyar tudo-
mány egyetem jog tudományi kara az i f j ú ság kereszt-
peticziójával és a magyar kereszténység és keresztény 
magyar királyság megalapí tásának 900-os évfordulójá-
nak megünneplésével foglalkozott . 

A hivatalos t i toktar tás flagrans megsértésével ez 
a tény azonnal másnap és~ harmadnap — a szabadelvű 
hírszolgálat összevisszabeszélése és formális, czélzatos 
agitácziója folytán oly alakban je len t meg az újságokból 
élő olvasóközönség előtt, hogy az egész szabadelvű, zsidó, 
protestáns, szabadkőmives tábornak csak ugy borsódzot t 
bele a háta — az egyetemen tör ténők és tör tén en -
dők elgondolására. „Fekete egyetem," „rekatholizáczió," 
„aktív reakczió," „lateiner osztály elvakitása," „legsö-
tétebb fakultás," „felvilágosodottság le t iprot t alkotása," 
„zsidónak feszületre való esketése," „protestáns i f jú-
ságnak kath. hi tszónok által való megimádkoztatása," 

34) U. o. 9. könyv 12. czim 1. 2. törv. Mily iszonyatos képe 
a mindennapi kegyetlenkedésnek ! 

35) U. o. 9. könyv 13. czim 1. törv. 
36) U. o. 9. könyv 14. czim 1. törv. 
37) U. o. 9. könyv 15. czim 1. törv. 

ugy hogy „ezekután önérzetes protestáns vagy zsidó 
ember i jedezni fog attól, hogy fiát a magyar egyete-
men taníttassa, mert nem lehet bizonyos benne, hogy 
a tanévek végeztével nem-e felekezeti türelmetlenség 
apostolaként lá t ja őt viszont," — az ilyen s hasonló, 
liberális lúdbőrt okozó ijedelmességek- és szörnyűsé-
gek csak azzal a czélzattal dobattak, mint tüzes üszkök, 
a békés és nyugalmas közönség közé, hogy „ijedelmes" 
és szörnyűködő hangulatot keltsenek a világosan meg-
nevezet t és felzaklattatni szándékolt „protestáns" és 
„zsidó" társadalom körében és azt gyűlöletre, harczra, 
ir tó háborúra ingerel jék minden catholicum ellen, ha 
az csak megmoczczanni is akarna. 

Es a kath. sajtó ebben a kri t ikus időben, s ebben 
a kényes ügyben, az ily s ehhez hasonló hirszolgálás 
termékeinek rágicsálására, lenyomatására, feldolgozására 
szorítkozott . Nem tudta magát emanczipálni, s a sza-
badelvű hírszolgálat u tánnyomatása u t j án rámondta 
akárhányszor akármelyik fakultás határozatára, hogy a 
— tanács határozot t a fakul táséban s viszont ; továbbá 
habár valamely kar már októberben kész volt határo-
zatával, a katholikus saj tó a szabadelvű hírszolgálat 
adatait vakon követve, még mindig jövendőnek hi rdet te 
a másfél hónap előtt már ténynyé vált kész hatá-
rozatot stb. stb. 

A második eset épp most tö r tén t s a kereszt 
ügyében hozott egyetemi tanácsi határozathoz fűződik. 

A „B. Hír lap" , ez a mindent leg jobban tudni 
látszó, és éppen e látszat miat t az igazságból élni 
óhaj tó józan közvélemény keletkezésére nézve végte-
lenül veszedelmes és káros hir szolgáló, a tanács hatá-
rozatának czélzatos és nemtelen furfanggal szerkesztett 
rövid ismertetésében azt mondja az egyetemnek „sú-
lyos betegség", többszörös igen komoly ba j miat t 
gyógyulni kénytelen Rector Magnificusáról, hogy „üdül" 
Abbaziában. Er re az embertelen fur fangra és gúnyra 
azután a kath. saj tó körében valaki komolyan egész 
kombinácziót építet t . Szóval, a katholikus elmék ú jbó l 
bele léptek a „csapdába". 

É p p befejezni akartam e fej tegetést , midőn a 
mai reggeli lapok kezembe kerültek. Azokból lehetet-
len egy harmadik esetet is nem konstatálni . Vala-
mennyi lapot végig j á r t a az az u j furfangos hazug hír, 
melynek czélzata újból , felzaklatni a protestáns és 
zsidó kedélyeket , — az a hir, hogy az egyetem köré-
ben, és pedig most már „a tanárok körében" indul t 
meg mozgalom „a régi jogál lapot visszaállítására". 
Most tehát a tanárok ellen zúdí t ja a fondor izgató 
az i jedelmes protestáns és zsidó kedélyeket s kezde-
ményezéséről beszél oly valaminek, a mi megvan, — 
csakhogy izgathasson. 

Es a kath. sajtó, következetesen ráment a lépre . . , 
A tanulság mindebből nem lehet más, mint az 

hogy a kath. sa j tónak éberebbnek és a fur fanggal 
szemben óvatosabbnak kell lennie ; a kath. társadalom-
nak pedig gondoskodnia kell, már csak a saját reputá-
cziója érdekében is, megbízható hírszolgálatról. 

Csicsáky Imre pápai kamarás ur indítványa j u t 
eszembe. A szabadelvű saj tó hazug és fondor hírszol-
gálatával szemben, szervezni kell az igazság hírszol-
gálatát és védelmét. = 
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Székesíejérvár. Lelkigyakorlatok után. — 
A hitélet fellendülése, a buzgóság fokozása az 

erkölcsösség ter jesztésének hatalmas eszközei népmis-
siók, a konferencziai beszédek, a szentgyakorlatok. 
Kendkivüliségük, közvetlen formájuk, nagyon czélra-
vezetök. Az it teni Oltáregyesület égisze alatt, évenkint 
ádvent körül az intell igens hölgyek részére tar ta tni 
szokott szentgyakorlatok eredményéről mindenkor a 
legkedvezőbben nyi la tkozhatunk. A szentbeszédek láto-
gatot tsága, a résztvevők nagy figyelme, a szónok iránti 
bizalom legszebb jelei. Tomcsányi Jézustársasági atya 
mély tudása, kedves modora, lebilincselő előadásának 
varázsa, a beléje helyezett bizalmat évről-évre csak 
fokozni képes, a hal lgatóságnak százakat meghaladó 
számát a jó páternak nem nehéz összetartani. Szögyény 
Murich Ju l ia ő méltósága, az Oltáregyesület e lnöknője 
a hölgyek gondola tá t leste el, a szívek érzelmét tol-
mácsolta, midőn oly szép szavakkal köszönte meg 
Tomcsányi a tya önfeláldozó fáradozását s a „Ferencz 
Józse f " nőnevelő nagyontisztelendő főnöknőjének szí-
ves készségét, hogy ez intézet nagyte rmét e tanul-
ságos lelkigyakorlat megtar thatására átengedte. 

Berlin. A Centrum törvény javadata a vallás szabad 
gyakorlásáról a német birodalomban, — 

Közlöm először magát a tvjavaslatot , azután a 
hozzávaló felvilágosításokat. 

1 A birodalomheliek vallásszabadsága. 
1. §. A birodalom minden tag jának a birodalom 

határain belül tel jes szabadsága van hi tének szabad 
vallására, val lástársulatokba való egyesülésre, közös 
családi és nyilvános istenitisztelet gyakorlására. 

E vallásszabadság gyakorlása által a közpolgári és 
ál lampolgári kötelességeket nem szabad megrövidí teni . 

2. §. A szülők megegyezésének hiányában a gyer-
mek vallási nevelésére nézve ama szövetséges állam 
országos törvényei i rányadók, a melynek területén a 
férfi házasságkötéskor lakott . 

Tizenket tedik életévének befejezésével a gyermek 
szabadságában áll hitvallására nézve határozni. 

3. §. Kilépni valamely vallási közösségből, polgári 
hatálylyal a kilépő kifejezet t nyi latkozatával tör ténik 
az illető vallási közösséggel szemben. 

E z t a nyi la tkozatot az illető lakóhelyének világi 
hatósága (Amtsgericht) előtt kell tenni . A világi ható-
ság kötelessége erről a vallási közösséget értesiteni. A 
nyilatkozat Írásban, közhiteles alakban tör ténhet ik . 

A nyilatkozat átvételéről nyugta ál l i tandó ki. 
4. §. A kilépésről szóló nyi la tkozat átadása avval 

a hatással jár , hogy a ki lépet t többé nem köteles oly 
kötelességek teljesítésére, melyek valamely vallási közös-
séghez való személyes tar tozáson alapszanak. 

Terheket , melyek nem a vallási közönséghez való 
személyes tar tozáson alapulnak, különösen oly terheket , 
melyek külön jogczimen bizonyos földbir tokokhoz 
vannak kötve, vagy valamely kerületnek összes föld-
birtokától vagy pedig a kerületben levő földbir tokok 

bizonyos osztályának valamennnyi földbir tokától a 
bi r tokosok különbsége nélkül megkívántatnak, a ki-
lépési nyi latkozat nem érinti. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1900. évi deczember 18-án d. u. 5 óra-
kor osztály-gyűlést tar t . Tárgysorozat : 1. Folyó ügyek. 
2. Felolvasás : Dr Békefi Kémig : Magyarországi kápta-
lanok megalakulása és szent Chrodegang regulája . 

= A Budapesti Katholikus Kör he tvenharmadik 
felolvasó estét ta r t 1900. deczember 19-én délután 6 
órakor a Ka th . Kör disztermében (Molnár-utcza 11. I. 
em.) Tárgysorozat : I. A magyarországi egyházi építé-
szetről. Pasteiner Gyula dr egyetemi tanár . I I . Szava-
lat. Jászai Mari úrnő. I I I . Humoreszk. Bákosi Viktor 
(Sipulusz). Budapes t , 1900. deczember 15. Csapodi 
I s tván dr, Sziklay J ános dr, a felolvasásokat rend. bi-
zot tság elnökei. 

IRODALOM 
= Kérés. Mostanság iskolákban, in téze tekben és 

egyesüle tekben igen fe lkapot tá le t t a pász tor já tékok 
előadása, és az erre való anyago t szerfölött keresik. 
E z t a szép és jó szokást a Szent- Is tván-Társula t azzal 
aka r j a szolgálni, hogy egész köte teket ád ki csupa 
pásztor já tékokból . 

Hanem tudvalevő, hogy a pász tor já tékok előadása 
nálunk n e m u j dolog. „Betlehemes" név alatt még 
régi szokás. Ezek szövege legnagyobbrész t a nép csi-
nálmánya és nemcsak nyelvészet i leg becses kincs, ha-
nem mint a naiv pász tor és földmives magyar ember 
lelkének és szivének megnyilatkozása, vallás-irodalmi 
tek in te tben is értékes. — Ezeke t szeretném összegyűj-
teni, amennyire lehet, és ér tékesí teni . 

Bizalmas t isztelet tel ké rem a f t . plébános, káplán 
és kántor tan í tó urakat , mint akik az ilyen szövegekhez 
leginkább hozzá ju tha tnak , hogy ha kedvök és érke-
zésök van, azokat megszerezni és hozzám ju t t a tn i a 
jó ügy i ránt való tek in te tből ne átal ják. Hálás köszö-
net te l fogadok régebben nyomta tásban megje len t bármi 
pásztor já tékot is. I lyeneket ta lálhatni részint külön ki-
adványképpen, részint régi ka lendár iumokban ; de a 
miket most már csak kevesen ismernek. 

Taáp (u. p. Győr-Szentmárton.) 
Kisfaludy Fer. Lajos, 

plébános, a Szen t - I s tván-Társu la t 
népira tkáinak szerkesztője. 

— Uj pásztorjáték je lent meg a Szent-Is tván-
Társulat kiadásában a karácsonyi ünnepekre. Czime : 
Betlehem. Karácsonyi pásztorjáték. Négy részben I r t a 
Bartha Is tván. A csinos kiállítású, czimképpel ellátott 
füzet ára 12 fillér. Melegen ajánl juk. Megrendelhető a 
Szent-Is tván-Társulat könyvkiadohivatalában : Buda-
pest, VIII. , Szentkirályi-utcza 28. szám. 
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— Felhőmesék. I r ta Czike Imre. Budapest , 1900. 
8-rét 94 lap. Naplementekor olyan a nyugat i ég, mintha 
az Isten egy biborkárpi tot bocsátot t volna alá, hogy 
emberi szem ne lássa és ne tud ja , hogy mi tör ténik a 
nappal, — ott a kárpi t mögött . Mikor aztán már egé-
szen elbúj a föld pereme alá, akkor az a b ibor függönv 
szétfoszlik, mint a köd a mögüle a rózsaszinü felhők bú j -
nak elő. Ezek a felhők mosolyognak, in tegetnek egy-
másnak és beszélni is tudnak, de nem mindenki érti 
meg az ő beszédjüket . Ped ig mi sok szépet tud-
nak, azok mondani . — I lyenformán kezdődnek a fel-
hőmesék, a Szent-Is tván-Társulat e l egújabb kiadvá-
nya, — melyet a 10—15 éves i f júság igazán lelki 
haszonnal, épüléssel olvashat. A „Felhőmesék u egy 
nemes, a gyermekeket őszintén szerető poét ikus lélek 
megnyilatkozásai. Telvék az Is ten és felebarát szerete-
téről irott himnuszokkal. A könyvecske kiállítása igen 
díszes s a S tephaneum müizlését dicséri. A szöveget 
Udvary Géza számos il lusztrácziója tarkí t ja . A kötés 
egész-vászon. Ajándékkönyvnek, karácsonyra s bármely 
más alkalomra fölötte alkalmas. Ara 1 korona 20 fillér. 
Megrendelhető a Szent-Is tván-Társula t könyvkiadóhi-
vatalában : Budapes t , VIII., Szentkirályi-utcza 28. sz. 

V E G Y E S E K . 

*** Rómában XI I I . Leo pápa 17-én consistoriumot 
tar tot t , allocutiót mondot t és püspököket praeconisált , 
kik között ott van az esztergomi főmegye dísze, öröme 
és reménye, dr Kohl Medárd praelatus is. Erélyes allo-
cutiójának végén ki je lentet te a pápa, hogy „a pápaság 
jogai t sem az idők folyása, sem az ura lkodók t rón-
öröklése el nem nyomha t j a és meg nem csorbí that ja ." 
Végül a jubi leumi kapuk becsukói t nevezte ki a pápa. 

— A győri püspök ur születésnapja. Zalka János 
győri püspök urat születésének nyolczvanadik évfor-
dulója alkalmából tegnapelő t t a győri székeskáptalan s az 
egyházmegye papsága üdvözölte. A tisztelgők nevében 
Mohi Anta l apát, olvasókanonok és belvárosi plébános 
üdvözölte az ősz egyházfőt s áldását kér te a papságra. 
Megható volt, mikor a be teg püspök karosszékében 
ülve fölemelte ké t kezét s némán áldotta meg a pap-
jait , akiknek hosszú püspöksége alatt mindig igazi 
a ty ja volt. 

— Nevezetes nap a főváros életében decz. 16-ka. 
Ekkor volt a budavár i koronázó templomban a fővá-
rosi Mária-congregátiók i f júságának zászlószentelése és 
60 i f jú felavatása Mária lovagjaivá. A szertartást Csáky 
Károly váczi püspök ur végezte, a szónoklatot Prohászka 
Ottokár dr mondot ta nagy, fényes hivő közönség jelen-
létében. Bizony menteni kell, a mit megmenteni lehet, 
mert különben mindent elpusztít a szabadelvő vízár, 
mely a tévedések valóságos colluviesét hömpölyöget i 
végig hazánkon. 

— Az egyetem köréből igen sok czélzatos híresz-
telések kelnek egyidő óta szárnyra. A kath. olvasókö-
zönségnek e híresztelésekkel szemben óvatosnak kell 
lenni, mer t a tömérdek szófiának sok a rostaalja. Tény, 
hogy az egyetemi tanács bizonyos körülményeknél 
fogva ugy alakult többsége az i f júság kereszt-peticzióját 
nem fogadta el ajánlásra ; de az is tény, hogy ugyan-
abban az ülésben a tanács egyhangú határozat tal ki-
mondot ta azt, hogy a magyar kereszténység és keresz-
tény magyar királyság 900-os jubi leumát a budapest i 
kir. magyar tudomány-egyetem a maga részéről is 
Is ten iránt hálás kegyelet tel ünnepeli meg, még pedig 
ünnepélyes hálaadó istenitiszlettel az egyetemi tem-
plomban f. hó 30-án az egyetemi mise szokásos ide-
jében. 

— Tisza, és Eötvös ölelkezése. Régi dolog, hogy 
a protestáns a protes tánst megért i és támogat ja , még 
ha a poli t ika néha az ellenkező táborba terelte is őket. 
A kathol ikusok egészen másképp já rnak el. Se meg 
nem értik, se nem támogat ják egymást . Oldott kéve a 
kath. élet Magyarországon. Egyébi rán t más tekintet-
ben is furcsa világ következet t be «Magyarországon. A 
kathol ikusnak, mint Apponyi mondá, kurucznak kell 
lenni, mer t a protes táns az mind labancz lett vagy 
azzá készül lenni. 

— A pécsi püspök nr karácsonyi ajándéka. Amily 
nagylelküleg gondoskodot t a szegényekről az előző 
években Hetyey Sámuel püspök ur, akként az idén is 
valóban fe jedelmi bőkezűséggel osztotta ki a közelgő 
téli idő beálltára és a karácsonyi szent ünnepekre való 
tekinte t te l adományai t Pécse t t és künn az egyházme-
gyében működő különféle jó tékony intézetek közt . 
3000 koronát adot t s ez az összeg következőleg oszlott 
m e g : A pécsi jó tékony nőegylet népkonyhá ja 1000 
koronát , a pécsi szt. Vinczeegylet 400 korona, a pécsi 
izr. nőegylet népkonyhá ja 200 korona, a Matessa gyer-
mekmenhely 200 korona, a pécsi városi közkórházból 
karácsony körül kikerülő szegény betegek 200 korona, 
a szegzárdi r. k. óvoda 200 korona, a szegzárdi nép-
konyha 200 korona, a bonyhádi irg. nőv. intézete 200 
korona, a mohácsi ker. nőegylet 200 korona, a sziget-
vári ker. nőegylet 200 korona. Nem akarunk levonni 
ezen hangosan beszélő emberszeretet ér tékéből dicsé-
retünkkel . Áldani fogják érte bőven kicsinyek ós 
nagyok ! 

— Keresik Byron szivét. A hires angol költő 
tudvalevőleg a nagy görög szabadságharcz alatt hal t meg 
csatában. Szivét kivet ték testéből és Missolungiban S. 
Spiridion templomában, urnába helyezve, temet ték el. 
1823-ban a törökök ezt a templomot romokká ágyúz-
ták össze. Most ú j ra akar ják építeni. A romok közt 
keresik a Byron szivét re j tő urnát . Miért keres ik? 
Mert az ereklyék kedvesek az embereknek. A hitetlen-
ség csak a szentek ereklyéivel akar kivételt tenni . 
Non praevalebunt . Az emberi természet erősebb min t 
a hi tet lenség. 

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

Budapest, 1900. 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 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1900. 

„Perge alacriter in coeptu 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 Tanulmányok. Karácsony szent ünnepe- — Hogyan lett P. Agostino da Montefeltro a XIX. század első 
egyházi szónokává Olaszországban? — Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi Okmánytár. Sanctissimi Domini Nostri LKONÍS 
Oivina Providentia PAPAE XIII. Constitvtio Apostolica de Religiosorvm Institvtis vota simplicia profitentivm Leo Episcopvs. — Egyházi 
Tudósítások. C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Főp. szózat az év záró ünnepségről és teljes búcsúról. — B é c s : A Pázmáneum uj kápol-
nájánsk felszentelése. — B e r l i n : A Centrum törvényjavaslataa vallás szabad gyakorlásáról a német birodalomban. — P á r i s : Nagy 
feltűnést keltő főpásztori levél a papneveléstől. — Katholikus Nevelés- és Tanitásügy. Kath. Tanitók ünnepi manifestatiója. — Irodalom. — 

Vegyesek. — Melléklet : A Budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetemre vonatkozó legújabb történeti nevezetességű okmányok. 

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

A há t ra l ékosoka t a há t ra lék beküldésére, az előfizető-
ket az előfizetés szíves, gyors megtevésére ké r jük , mer t 
i lyenkor a gyorsaság reánk nézve nagy kedvezés és idő-
kimélést j e len t . K. t. 

A szerk. 

K A R Á C S O N Y 
szent ü n n e p e . 

Üdvözlégy, örökké áldott légy isteni fölség, 
e mai napon megtestesült Ige, leszállva bűnös 
földünkre. Ragyogjatok teljes fényben, ti milliárd 
csillagok, csillogó fényetekkel e sz. éjen árasz-r 
szátok nagyobb arányban világosságtok at. Es te 
zord tél, állapodjál meg egy kevéssé, hideg, zúz-
marás, fagyos leheleteddel ne tedd súlyosabbá a 
szegények helyzetét, mert e sz. éjszaka, mind-
nyájunknak örömöt hozott. Amely örömnyilvání-
táshoz kevésbbé illik fagyoskodni ott, hol a sziv 
akarja melegét az újszülöttnek áldozatul hozni. 
Igen — leborulunk mindanyian szellemileg a 
hajdanta néhány fadarabból összetákolt jászol 
előtt és imádjuk az isteni kisdedben a gondvi-
selést, mely nekünk az ő isteni személyében 
Megváltót adott. 

Édes kis Üdvözítőnk, midőn nyájasan fogad-
tad a jámbor pásztorok hódolatát és örömmel 
eltelten nézted az előtted leborult napkeleti feje-

delmeket, — gyermeki szived elérzékenyült, 
ügyanakkor elkeseredett, mert sokan maradtak 
el imádásukkal, mintegy tűntetve már akkor i s 
isteni voltod ellen. Nem tűntetnek-e manapság 
is ellened? Ahogy elérni engedi a Mindenható e 
sz. napot, óh mily kegyeletes szándékkal látjuk 
az igaz hivőket sietni az Ur házába, ők is a 
szelid pásztorok nyomdokain indulva, viszik hódo-
latukat az újszülött Jézus elé. E hivő sereg mel-
let t nem látjuk-e elhaladni tűntetve még a 
magukat keresztényeknek nevezőket is, mintegy 
erőszakosan elfordítva tekintetöket ama sz. hely-
től, melyből buzgó ének hangzik ki a nagy világ 
zajába, tömjénfüst árad szét a templom ivezetei 
felé — ünnepelve az Ur megtestesülését. Es ha 
megtörténik, hogy véletlenül, kíváncsiságtól indít-
tatva egy némelyik e tüntetők közül betér a 
szentegyházba — hiszen a világ karácsonyt t a r t 
— szive ott is hidegen marad, elméje elfogult, 
nem hat mélyebben a sz. titok fenségébe: nem 
csoda aztán, ha farizeus módra, hazatérve nem 
érez boldogító-megnyugvó hatást elfásult szivé-
ben. Nem is csodálkozhatunk rajta, hiszen a mai 
kornak úgynevezett felvilágosodott embereit az 
anyagiasság problémái tar t ják fogva ; mit keres-
nének ők elmejökkel az alázatos hit t i tkainak 
megmagyarázhatatlanságában, úgy sem fogadják 
el azokat, mert mindazt tagadásba veszik, mi t 
empirisztikusan fel nem fognak. 

50 
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Régóta vergődik ezen elbizakodottságában 
íiz emberi ész; mennyire büszke magának csak 
némi fáradságot is venni, hogy emberi volta 
nemesebb részének, — lelkének is hozna kevés 
áldozatot, amely lélek megvilágosítva a hit kegyel-
me által, Krisztus tanait örömmel karolná fel és 
•egészséges gondolkodásának jobb irányt kölcsö-
nözne. Mily nemes hajlamok — indulatok tárháza 
az embernek lelke! Maga a Teremtő ajándékoz-
ván meg képmásával, tehát értelmére, halhatat-
lan lelkére tekintve, Istenhez hasonlít. Mi az a 
boldogság utáni vágya, miért küzd szabadságért? 
Talán mindezen törekvések csak bizarr fogalmak, 
avagy az agynak működései? Azokká válnak, ha 
a lélek létezését e nemes érzelmektől elvonjuk; 
az agy sohasem lesz képes, nem válhatik erénye-
ket szülő-aoyává. Rút visszaélés a Teremtő ado-
mányával, valahányszor gondolkodásunk, eljárá-
sunk irányánál lelkűnktől eltekintünk. Vissza-
kívánkozunk talán a pogány felfogások súlyos 
állapotába, a franczia forradalom átkos napjait 
akarjuk visszaidézni, a mikor a lelket, tekintélyt 
legyalázó büszke emberi elme, Istent ledöntve 
temploma trónusáról embereket helyezett oltára-
ira — tekintélyül? És ekkor lett az emberek 
állapota a legsiralmasabb. A történelem bizony-
ságunk, hogy az emberiség sorsa akkor volt a 
legnyomorultabb, legszánalmasabb, amikor az 
isteni tekintélytől eltekintve, önmagát tolta fel 
tekintélyül. Isten nélkül nincs boldogság, Isten-
nel az embereknek minden dolga jóra fordul. 

Karácsony szent ünnepe, miért kell az öröm 
e boldog nyilvánításába mindig keservvel bele-
vegyülni a hithideg magaviseletnek, melyet azok 
tanúsítanak, kik a megváltás magasztos tudatát 
szivökben nem erezik. E sziveket kell megnyerni 
Jézusunk, sz. Szivedhez való ragaszkodásban, 
neked való felajánlásban ; hogy a hitélet boldo-
gító hatása rázza fel dermedtségükből. E sz. Sziv 
leszen reményűnk horgonya, mely egy boldogabb 
ós hitben erősebb emberiséghez kötve, feledtesse 
velünk az idők mostoha viszonyait, melyek 
mindig ádáz harczra szólítják fel küzdő egyhá-
zunkat. Légy velünk Jézusunk, boldogíts megváltó 
kegyelmeddel bennünket; vezéreld jóra e magyar 
hazát. A régi század lehanyatlásával és az újnak 
korányán felidézem emlékezetembe Rosty K. jó 
hirû egyházi költőnk e versszakát: 

Szent Sziv! neked ajánlom bát hazámat, 
E gyáva kornak átkos alkonyán ! 
Csodás erőddel a hit ú j ra támad, 
A hármas ormok s négy folyam hónán. 

Breth Gyula. 

Hogyan lett 
P. Agostino da Montefeltro 

a XIX, század első' egyházi szónokává 
Olaszországban ? 

Ш . 

Lássuk már, miben rejlik P. Agostino pre-
dikálásának titka, mi magyarázza meg azt a 
folytonos és szakadatlan szónoki és apostoli 
sikert, melyet felmutatott? 

A felelet igen egyszerű: 
P. Agostino mindenek előtt felszabadította 

az olasz egyházi szónoklást sok nyomasztó, szo-
kásos formaságtól, melytől az Italia termékenyítő 
ege daczára sem tudott a ferenczrendi szerzetes 
fellépéseig felszabadulni. 

Azután P. Agostino fellépése igazán korszerű 
fellépés volt, mely korának teljes ismeretére 
volt alapítva s korának nyelvén szólott az 
észhez és szivhez egyaránt. Bámulatos megnyerő 
és hóditó erővel tudta a bűnt sújtani és szét-
tiporni a hitetlenség sárkányfej ét. 

Alapos, mély tudással és feltűnő szellemi 
műveltséggel P. Agostino a gondolatok meglepő 
világosságát és a beszéd elbűvölő szépségét tudta 
összekötni. Gondolatának világossága előtt hall-
gatósága lelkében egy zug sem maradt homály-
ban ós szivének melegsége előtt minden jóaka-
ratú ember megnyitotta a lelkét. 

Szóval, P. Agostinoban rendkívüli szónoki 
erő nyilatkozott meg. Daczára, hogy szavai gaz-
dagon ömlöttek ajkairól, mégis semmi sem veszett 
el hallgatói lelkében beszédének éleiből, oly 
szorosan fogó az ő logikája, annyira megtámad-
hatatlan bizonyításainak az ereje. 

Rendesen néhány perczig tartó bevezetés-
sel kezdte, melyben egyszerűen előadta, hogy 
miről fog beszélni. Azután áttér magára a tárgyra 
és 3Д óráig tartó beszédben kifejti a tételt, oly 
tömegével és gyorsaságával a bizonyításoknak, 
hogy a hallgatóság nem győz figyelni, hallgatni 
és betelni. Predikácziója rövid meleg felszólítás-
sal vagy buzdítással végződik. 

Meg kell vallani, hogy a mi a szószéken és 
szószékről való uralkodást illeti, az vajmi keve-
seknek vagy talán — legalább korunkat véve 
— senkinek sem sikerült ugy mint P. Agostino 
da Montefeltrónak. Előkelő megjelenése, a szigorú 
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ferenczrendi öltözetben minden szemet maga 
felé ragadt. Kezének mozdulatai nemesek és jel-
lemzők ; arczvonásai a szónokló apostol izzó lel-
két tükrözik vissza. Ékesszólása az ékesség gaz-
dagsága mellett is egyszerűsége és józansága által 
hódit. Olyanok az ő gondolatai és érzelmei, melye-
ket csodás módon tud hallgatóival közölni, mint 
a villamos szikrák. Átjárják a lelket. P. Agostino 
nem ól vissza semmivel, a mi a szónok rendel-
kezésére szokott állni. Idézetekkel a hallgatósá-
got nem halmozza el; nagy hangú szavakat, 
általános frázisokat nem használ. Mértéket tar t 
mindenben, különösen ügyel, hogy képei Ízlése-
sek ós tiszták legyenek. 

Irigyei ós az egyház ellenségei azt vetik P. 
Agostino szemére, hogy predikáczióit szórul-szóra 
betenulta ез igy adta elő. Azt mondják, hogy 
szónoklata javarészt P. Lacordaire, mgr Baujaus, 
P. Didón és más franczia hires egyházi szónokok 
forditása. Sérelmes ráfogás! Az igaz, hogy P. 
Agostino szorgalmasan tanulmányozta a franczia 
szónokokat; de ha tanult is tőlük, hogy az olasz 
hitszónoklást elavult módszerek terhétől megsza-
badítsa, soha senkit szolgailag nem utánzott; és 
magát soha a leirt szóhoz nem kötötte. 

P. Agostino egyházi beszédei igen tartal-
masok és magvasak, mert ő a szentírást, a szent 
atyákat, a theologiát, a történelmet alaposan 
ismerte; és mind a mellett sajátságosan eredetiek. 
Mindegyiken meglátszik az ő egyéniségének 
külön bélyege. Az ő ereje abban áll, hogy bámu-
latos sikerrel szállnak beszédei sikra korunk 
szenvedélyei ellen, melyek az ifjúságot tönkre 
teszik a melyeknek egyideig ő is áldozata volt-
Hogy leirt beszédet szórói-szóra mondott volna 
el, annyira nem igaz, hogy sokszor egy órával a 
fellépés előtt megváltoztatta a beszéd egész 
tervét. 

Veszély fenyegette P. Agostinót abban, hogy 
rendkivüli sikerei esetleg visszahatnak kedély-
világára. Isten és a maga ébersége megóvta e 
bajtól. Az egyszerű barát egészen az Isten embere, 
a ki semmi súlyt sem helyez a világ hiúságaira. 
Ő az Isten igéjét hirdeti és sikereit Jézus Krisz-
tusnak köszöni. Apostol és szónok; apostoli 
szónok. 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodosianus) . 

I r t a : dr Bozólcy Alajos. 

(Fol) tatás.) 

Jóslók, kik másnak a küszöbét át lépni merészük,, 
éget tessenek m e g ; a kik őket hivták, vagyonuk elkoboz-
ta tása u tán távoli szigetre depor tá landók ; akik pedig ezt 
a bűn tény t fel jelentik, nem tekinte tnek fe ladóknak, hanem 
ju t a lomra é rdemeseknek . J ) A legszigorúbban bün te t endők , 
kik biivészmesterséggel vagy az emberek jó lé te ellen tö rnek , 
vagy szűzies kedélyű embereke t bu ja ság ra ingerelnek ; 
azonban az emberi tes t re á r ta lmat lan szereket használók 
vagy a szántóföldeken ár ta t lan büvés?szavakat k ie j tők m a -
r ad j anak bán t a t l anok . 2 ) A jövendőmondók és augurok csalá-
sának legyen vége, a chaldeusok és bűvészek, kiket bűneik 
súlya mia t t a nép bajszerzőknek (malefici) nevez, ne mer -
jenek ebben az i rányban semmit se tenni és ezentúl n& 
fá rad jon senki abban , hogy a jövőt előre megmondja ; k ik 
e rendelet ellen vétenek, halál la l bün t e t t e tnek . 3 ) Kik 
büvészmesterségükkel a természet törvényei t megzavarni , 
á r t a t l anok é le té t veszélynek kitenni, az e lhunytak szelle-
meinek idézésével vakmerően fenyegetni nem áta l l ják , hogy 
mindenki büvészmesterségekkel a maga ellenségeit meg-
rontsa, — azok mint idegenek a te rmészetben a vadál latok 
elé vetendők, hogy szé t t ép j ék . 4 ) Minden bűvész az ember i 
nem ellenségének tekintendő (omnes magi human i gener is 
inimici credendi eunt) , s ha bármiféle bűvész, jövendő-
mondó, á lomfe j tő a császár kíséretében talál tat ik, hivatal i 
méltósága sem ment i meg őt a kinval latás borza lmai tó l , 
vétkességének bebizonyítása esetén a csikóra (kinzó szer-
szám) ü l te t te t ik s mia la t t testén a ka rmok végigszántanak , 
hadd szenvedje a méltó bün te t é s t . 5 ) Halá l la l bünte tendők, 
kik ezentúl éjnek idején a daemonoknak áldoznak, vagy 
azokat idéz ik . 6 ) T i l to t t a t tanulni és tani tani egyarán t bün-
tetésre mé l tó . 7 ) Mindenki, a ki egy a bűvészet gya láza tá-
val beszennyezet t ember t hal lot t , megismer t vagy éppen-
séggel r a j t akapo t t , je lentse fel azonnal a közjó ezen ellen-
ségét a b í ráknak . De ha valaki a versenyfutók vagy más-
fa j t a emberek közül egy a bűvészet bűnte t te mia t t el i tél tet 
titVon megöl, nem kerüli ki a ha lá lbünte tés t , mer t ke t tős 
gáncs éri őt : először kivont egy közbűnte t t e t a törvé-
nyek szigora s a kinval latás alól, nehogy te t tének részeseit 
e lárul ja , másodszor ta lán egy el lenségét ölte meg gonosz 
szándékból ilyen bosszú ü rügye a l a t t . 8 ) Ha a csil lagjósok, 

') U. o. 9. könyv 16. czim 1. törv. 
J) U. o. 9. könyv 16. czim 3. töry. 
3) U. o. 9. könyv 16. czirn 4. törv. 
4) TJ. o. 9. könyv 16. czim 5. törv. 
5) U. o. 9. könyv 16. czim 6. törv. 
6) U. o. 9. könyv 16. czim 7. törv. Ezeket a törvényeket 

kétségtelenül az az aggodalom diktálta, hogy ceak drákói szigor 
mentheti meg az orthodox államvallást a gonosz szellem rombo-
lásaitól. 

7) U. o. 9. nönyv 16. czim 8. törv. Ez a tétel egymagában 
mindent megmagyaráz. 

8) U. o. 9. könyv 16. czim 11. törv. A logika ettől meg nem 
tagadható. 5* 
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á lomft j tők és bűvészek tévedéseiket t a r ta lmazó i ra ta ika t 
nem égetik el a püspökök szemelá t tára és nem vall ják 
h ívőkként a ka tb . vallás tanait , nemcsak Rómából , hanem 
niinden más városból is ki taszi tandók s ha ennek daczára 
valahol a városokban t i tkos mesterségük űzésén ra j taé r ik 
őket , depor tá landók . 9 ) 

A rómaiak mindig nagy kegyelet tel őrizték halot ta ik 
emléké t és végtelenül fölháborodtak, ha valaki ezt a kegye-
le töket durván megsér te t te . A kereszténység, mely azt 
t an í to t t a , hogy az élők az e lhunytak ha lha ta t lan lelkéért 
imádkozha tnak s ezál tal túlvi lági szenvedéseiket enyhít-
he t ik , még inkább fokozta ezt a kegyele te t . Ha rabszolga 
sirromholáscn r a j t aé re t ik s ezt u rának tud tán kivül te t te , 
bányamunká ra ítélendő, ha u ráuak tud táva l vagy éppen-
f-éggel az ő parancsára , száműzendő, a báz pedig, melyhez 
valamit a lerombol t s í remlékről hurczol tak ,e lkobzandó. 1 0 ) 
Azon helyi birák, kik egv eirrombolót megbün te tn i el-
mulasztot tak, büntetésül husz font a ranya t fizessenek a 
k incs tárba . " ) Becstelenséggel és husz font a rany b i rság-
ga l bünte tendők, a kik nyerészkedési vágyból a s í rokat 
szé thányják s az anyagot sa já t házuk építésénél felhasz-
ná l ják . 13) Kons tan t in császár egyik rendelete szerint a 
s i r romboló ket tős bün te t t e t követ el, nemcsak a ha lo t taka t 
rabo l ja meg, hanem az élők kegyele té t is sérti. A ki 
t ehá t valamely s í remlékről szikla-, márvány- , kődarabo-
kat , oszlopokat vagy bármely más anyagoka t avval a 
szándékka l vitet el, hogy azokat épitésnél felhasznál ja , 
vagy eladja, tiz font a r a n y a t fizessen a fiskusnak, akárk i 
t e t t e a fel jelentést . U g y a n é bünte tés éri azokat, kik hullá-
kat lopnak, vagy őket a velők e l temete t t diszi tményektől 
megfosz t ják . Azonfölül a régi bünte tés is ér intet len m a r a d . 1 3 ) 

Rágalmazó, még ha ál l í tásai t be is t udná bizonyítani , 
megvesszőztetendő, mer t inkább gyalázni, mint vádolni 
a k a r t . 1 4 ) Névtelen rága lmazó i ra to t a nélkül, hogy neki 
bármi fontosságot tu la jdon i tanának , meg kell semmisí-
<ei.i. 15) Rága lmazó irat a megrága lmazo t t egyénnek sem 
e le té t , sem mél tóságát meg nem inga tha t j a , minden ilyen 
i ra t e légetendő. 1 6 ) Rágalmazó- i ra tok , mondja Konstant in a 
néphez intézet t egyik const i tu t ió jában, sem előttem, sem 
a bíróságok előtt nem nyomnak semmit , senki t veszélybe 
nem döntenek, mer t á r t a t l annak kell tar tani azt is, kinek 
nem akad t vádlója, a midőn nem hiányzot t e l lensége. 1 7 ) A 
ki valahol r ága lmazó i ra to t talál , semmisítse meg, vagy 
legalább ne közöl je mással. H a az el lenkezőt teszi, tud ja 
meg, hogy ennek a bűnte t tnek mintegy szerzőjeként fe j -

9) U. o. 9. könyv 16. czim 12. törv. Valentinianus, Valens és 
Gratianus császárok 371. évi rendelete a jóslást nem tartja büvé-
szettel rokontermészetünek, tehát bűntettnek sem, nem is gáncsolja, 
csak káros gyakorlását tiltja. U. o. 9. törv. 

10) U. o. 9. könyv 17. czim 1. törv. 
n ) U. o. 9. könyv 17. czim 2. törv. 
12) U. o. 9. könyv 17. czim 3. törv. 
") U. o. 9. könyv 17. czim 4. törv. A pogány Julianus császár 

a sírdomb feldulását, a gyepnek kitépését, ékitéseknek elvitelét és 
ebédlőknek meg folyosóknak azokkal való feldiszitését templom' 
rablásnak minősiti. U. o. 5. törv. 

14) U. o. 9. könyv 34. czim 1. törv. 
15) U. o. 9. könyv 34. czim 4. törv, 
16) U. o. 9. könyv 34. czim 5. törv. 
n ) U. o. 9. könyv 34. czim 6. törv. Nam et innocens creditur,. 

cui defuit accusator, cum non defuerit inimicus. 

vesztéssel lakol. A ki a közjó érdekében vél cselekedni, 
ne restel l je nevét megmondani és azt, a mit névtélen irat 
á l ta l aka r t megbélyegezni , hangosan és nyi l tan h i rde tn i ; 
lépjen föl habozás nélkül s t ud ja meg, hogy ha állításai 
igazaknak bizonyulnak, a császár kegyelméből nagy ma-
gasztalásban fog részesülni, mig elleukező esetben halál-
bünte tés vár r e á . 1 8 ) A ki másnak becsületét sér tő vagy 
infamáló i ra to t lát nyilvános helyen kifüggesztve, elol-
vassa s legot t le nem szakit ja , hanem ellenkezőleg minden-
kinek e lmondja , a miket olvasot t , m a g a tekintet ik e bűn-
te t t szerzőjeként és megbünte the t ik . 1 9 ) 

Már ebben az időben ismerik a czimbitorlást. Theo-
dosius egy (383.) rendele tében k imondja : Senki se meré-
szeljen olyan k i tün te tés t vagy mél tóságot bitorolni, melyet 
m a g a nem kapo t t a fejedelemtől , mer t a hogy azoknak, 
kik a fe jedelemtől kap ják , diszökre válik, épp ugy be-
szennyezik vele magoka t azok, a kik bi torol ják, sőt mer t 
egyút ta l a felségnek ta r tozó hódolatot sértik meg, mint 
szentségtörők bün te t endők . 2 0 ) 

Gyermekrablók halállal bün te tendők . 2 1 ) Senki se adja 
fiait felnevelés véget t a pásztoroknak, különben à rablók 
cz imborá jának fog t a r t a tn i . 2 2 ) 

Hajadonnak elrablója bűnhőd jék . Az elrablásába 
beleegyező ha jadon bűntársnak tekintet ik . A da jkáknak , 
kik meséikkel és gonosz rábeszéléseikkel a szülők ébersé-
gét k i já t szo t ták , zárassék be a szájok és to rkuk örökre forró 
ólom beöntése ál tal . Az elrablásába beleegyező hajadon 
csak avval bünte t te t ik , hogy szülei u tán nem örökölhet . A 
rabló a te t tnek kétségtelen bebizonyítása esetén, ha fel-
lebbezni akarna , meg ne hal lgat tassék. A rablás t fel jelentő 
szolga szabaddá, római po lgá r r á legyeD. A szülők, kiknek 
első sorban kel let t volna bosszút állaniok, ha e helyet t 
engedékenyek voltak és szülői f á jda lmuka t e lnyomták, 
számüzendők. Az aka ra t a ellenére e l rablot t ha jadon, ha 
nem kiál tot t , hogy a szomszédok segí tségére s iethet tek 
volna, szintén a szülei u tán reá szál landot t örökség elvesz-
tésével büntetendő, A rabló bűntársai , nemre való kü lönb-
ség nélkül, ugy miként maga a rabló, büntet tessenek, ha 
rabszolga volt közöt tük, akár férfi akár nő, égettessenek 
m e g . 2 3 ) E g y későbbi törvény a tüzhalál t csak arra az 
esetre rendeli , ha a ha lá lbünte tés tő l való félelem sem riasz-
t aná vissza a rabszolgákat az ily bűnte t tben való részvé t i 
tői. 24) Ki öt évig e lmulasz t ja a rablás t feljelenteni, már 
nem is léphet föl, a rab ló ellen többé semmit sem lehet 
felhozni, a gyermekek is mind törvényesek lesznek. *5) 

Zárdaszűznek vagy özvegynönek elrablóját akkor is 
é r je bünte tés , ha a rab lo t t nő u tó lag beleegyezet t .2 ( i) Sőt 
már a puszta kísér let is halállal fenyít tet ik s az ilyen 
összeköttetésből származó gyermekek törvénytelenek lesz-

I8) U. o. 9. könyv 34. czim 7. törv. 
,0) U. o. 9. könyv 34. czim 9: törv. 

U. o. 6. könyv 5. czim 1. 2. törv. 
21) U. o. 9. könyv 18. czim 1. törv. 
22) U. o. 9. könyv 31. czim 1. törv. 
23) U. o. 9. könyv 24. czim 1. törv. Maga a leányrabló halállal 

büntettetett u. o. 2. törv. és az első törv. interpretatiója. 
54) U. o. 9. könyv 24. czim 2. törv. 
25) U. o. 9. könyv 24. czim 3. törv. 

• 26) U. o. 9. könyv 25. czim 1. törv. 
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nek és nem örökö lnek- 2 ; ) Ki saját hírnevének megvetésé-
vel egy Istennek fe la jánlot t szüzet elrabol, vagyonkobzással 
és deportáczióval büntet tessék. Mindenki léphet fel ellene 
vádlóként, a nélkül, hogy a feladástól félnie kellene, 
mer t nem illik bepanaszolni azt a feladót , kit az ember-
séges érzület szélit fel arra, hogy az eskü szentségéért 
sorompóba lépjen. 2 8) E három törvény közül az első 354., 
a második 364. s a harmadik 420. évben kel t , mit azér t 
emii tünk fel, hogy az utolsónak enyhébb büntetésére 
magyaráza to t ta lál junk. 

Korcsmában elkövetet t házasságtörés esetében arra 
kell tekinteni , vájjon a korcsmárosné maga, avagy a szol-
gálója volt-e a házasságtörő nő. A korcsmárosné szintén a 
törvény szigora alá esik, kivévén ha maga tö l tö t te a ven-
dégeknek a kicí-apongásra okot szolgál tató borital t , mely 
esetben a bepanaszol tnak erkölcsi sülyedése miat t vád-
nak helye nincs s a panaszlot tak bünte t lenek maradnak-
mert erkölcsös magaviselet csak a tisztességes családanyáktól 
követelhető , holott az aljas életmódot folyta tó nők nem 
mél tóak arra , hogy a törvények reá jok tekinte t te l legye-
nek. a9) Á m b á r a házasságtörés közbünte t t , mégis, nehogy 
bárk inek kedv j kereKedhessék a házasságokat meggyalázni , 
csak a legközelebbi és rokon személyeket illeti a vádlás 
joga, u. m. az atyát , a fitestvért, az atyai és anyai (édes) 
fitestvért, k iket az igazi fájdalom kerget a vádra, de ők 
is, ha nekik tetszik, a vádat per tör lés á l ta l megszünte the-
t ik . Elsősorban a fér jnek kell gyalázatának megboszulója-
ként fellépnie, ki már puszta gyanú a lapján is vádolha t ja 
nejét , de ily esetben magánál is t a r t h a t j a ; azonban ha 
fé r j i jogánál fogva vádolja nejét , í rásban kell a vádat 
benyúj tania . Idegen személyek nem élhetnek a vádlás 
jogával . 3 Ü) (Fo ly ta t juk . ) 

E g y h á z i Okmánytár . 
SANCTISSIMI DOMIM N0STK1 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PA РАЕ XIII. 
CONSTITVTIO APOSTOLICA 

DE RELIGIOSORVM INSTITVTIS 

VOTA SIMPLICIA PROFITENT! VM 

JLEO EPISCOPVS 
S E R V V S S E R V O R VM D E I 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Conditae a Christo Ecclesiae ea vis divinitus inest 
ac fecunditas, u t mul tas anteact is temporibus , p lur imas 
aetate hac elabente u t r iusque sexus t amquam familias 
ediderit, quae, sacro votorum simplicium suscepto vin-
culo, sese vari is religionis et misericordiae oper ibus san-
cte devovere contendunt . Quae quidem pleraeque, u rgen te 

27) U. o. 9. könyv 25. czim 2. törv. 
28) U. o. 9. könyv 25. czim 3. törv. 
29) U. o. 9. könyv 7. czim 1. törv. 

1 J > У - > if ' ' ' .. I . törv. 

car i ía te Christi, s ingularis civitatis vei dioecesis praeter^ 

gressae angustias, adeptaeque, unius eiusdemque vi legis 

communisque regiminis, perfectae quamdam consociationis 

speciem, latius in dies p ro íe run tu r . — Duplex por ro 

earumdem est r a t i o : aliae, quae Episcoporuru so lummodo 

approba t ionem nactae, ob earn rem dioecesanae appel lan-

tu r ; aliae vero de quibus prae terea romani Pontificis 

sententia intercessit , seu quod ipsarum leges ac s ta tu ta 

recognoveri t , seu quod insuper commendat ionem ipsis 

approba t ionemve impert iver i t . 

Iam in binas huiusmodi rel igiosarum Fami l i a rum 

classes quaenam Episcoporum iura esse opor tea t , . quae-

que vicissim il larum in Episcopos officia, sunt qui opinen-

tu r incertum controversumque manere. — Profec to , ad 

dioecesanas consociationes quod at t inet , res non ita se dat 

laboriosam ad exped iendum: eae quippe unâ inductae 

sunt a tque vigent Antis t i tum sacrorum auctor i ta te . At 

gravior sane quaestio de ceteris ori tur, quae Apostol icae 

Sedis comprobat ione sunt auctae. Quia niinirum in dioe-

ceses plures p ropagan tu r , eodemque ubique iure unoque 

I u tun tu r regimine ; ideo Ep i scoporum in illas auctor i ta tem 

opus est tempera t ionem quamdam admi t te re cer tosque 

limites. Qui limites qua tenus per t inere debeant , colligere 

licet ex ipsa decernendi rat ione Sedi Apostol icae con-

sueta in eiusmodi consociationibus approbandis , scilicet 

cer tam aliqtram Congrega t ionem approbar i ut piam Socie-

ta tem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris ge-

neralis, sulva Ordinariorum iurisdictione, ad for mam sacro~ 
rum canonum et Apostolicarum constitutionum. — Iam-
vero perspicuum inde fit, tales Consociationes nèque in 

dioecêsanis censeri, neque Episcopis subesse posse nisi 

in t ra fines dioecesis cuiusque, incolumi tarnen supremi 

earumdem Moderator is adminis t ra t ione ac regimine . Qua 

igi tur ra t ione surnmis societatum harum Praesidibus in 

Episcoporum iura et potes ta tem nefas est invadere ; 

eâdem Episcopi p roh iben tur ne quid sibi de Praes idum 

ipsorum auctor i ta te a r rogent . Secus enim si fieret, tot 

modera tores istis Cocgregat ionibus accederent , quot E p i -

scopi, quorum in dioecesibus a lumni earum versentur 

ac tumque esset de adminis trat ionis uni ta te ac regiminis ' 

— Concordera a tque unan imem Praes idum Congregat io-

num a tque Episcoporum auctor i ta tem esse opor te t ; at 

ideo necesse est ä l te res a l t e ro rum iura pernoscere a tque 

in tégra custodire. 

Id au tem ut, omni submota controversia, plene in 

pos terum fiat, e t u t Ant is t i tum sacrorum potestas, quam 

Nos, ut i pa r est, inviolatam usquequaque volumus, nihil 

uspiam detr imenti cap ia t : ex consulto sacri Consilii E p i -

scopis ac Rel ig iosorum ordinibus praeposi t i , duo prae-

scr ipt ionum capita edicere visum est ; a l terum de Soda-

li tat ibus, quae Sedis Apostol icae commendat ionem vel 

approba t ionem nondum sun t assecutae, a l te rum de ceteris, 

qua rum Sedes Apostolica vel leges recognovit vel insti-

tu tum commendavit au t approbavi t . 

Caput p r imum haec habe t servanda : 

I. Episcopi est quamlibet recens na tam sodali tatem 

non prius in dioecesim recipere, quam leges eius consti-

tu t ionesque cognori t i t emque p r o b a r i t ; si videlicet neque 

fidei honestat ive inorum, neque sacris canonibus et Pont i -
ac 
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ficum decretis adversentur , et si ap te s ta tu to fini conve-

n a n t . 

I I . Dornas nulla novarum sodal i ta tum iusto iure 

fundab i tu r , nisi annuente p roban te Episcopo. Episcopus 

vero fundandi veniam ne impert ia t , nisi inquisi t ione dili-

gen te r acta, quales sint qui id poscant : an recte probe-

que sent iant , an prudent ia praedit i , an studio divinae 

gloriae, suaeque et alienae salutis praecipue ducti . 

I I I . Episcopi, quoad fieri possit, po t ias quam novam 

in a l iquo genere sodal i ta tem condant vel approben t , uti-

lius unam quamdam adsciscent de iam approbat i s , quae 

actionis ins t i tu tum prof i tea tur adsimile. — Nul lae f'ere, 

ni for te in Missionum regionibus, p roben tu r sodalitates, 

quae, cer to p ropr ioque fine non praest i tu to , quaevis uni-

verse pietatis ac beneficentiae opera, etiamsi peni tus inter 

se disiuncta, exercenda amplec tan tur . 

Episcopi sodal i ta tem condi ullarn ne siverint, quae 

reddit ibus careat ad sodalium vietum necessariis. — 

Sodalit ia, quae st ipe collaticia v ivan t ; i tem mulie-

bres familias, quae aegrot is , domi ipsorum, interdiu 

noc tuque adsint, cautissime, quin etiam difficulter com-

probent . — Si quae autem nova f emina rum sodalitas 

eo spectet , ut suis in aedibus valentudinaria aper ia t viris 

promiscue mulieribusve excipiendis; vel similes domos 

excipiendis sacerdotibus, qui Sororum curâ a tque opera 

aegro tan tes leventur ; eiusmodi proposi ta Episcopi ne 

probent , nisi ma tu ro adhibi to severoque consilio. — Prae -

terea Episcopi re l igiosarum domus, ubi viris feminisve 

pe regre advenientibus bospit iuoi victusque accepto pret io 

suppedi te tur , nequaquam permi t tan t . 

IV. Sodalitas quaevis dioecesana ad dioeceses alias 

ne t ransgredia tur , nisi consentiente u t roque Episcopo, tum 

loci unde excedat, tum loci quo velit commigrare . 

V. Sodal i ta tem dioecesanam si ad dioeceses alias 

p ropagar i accidat, nihil de ipsius na tu ra et legibus mutar i 

liceat, nisi s ingulorum Episcoporum consensu, quorum 

in dioecesibus aedes habea t . 

VI . Semel approba tae sodalitates ne ex t inguantur , 

nisi gravibus de causis, et conseutientibus Episcopis, quo-

r u m in ditione fuer in t . Singulares tarnen domos Episcopis, 

in sua cuique dioecesi, tol lere fast est. 

VII . De puellis hab i tum rel igiosum petent ibue, item 

de iis quae, probat ione expleta , emissurae sint vota, Ep i -

scopus s ingulat im cert ior fiat: eiusdem erit illas et de 

more explorare et, nihil si obstet, admit tere . 

V I I I . Episcopo a lumnas sodal i ta tum dioecesanarum 

professas dimittendi potes'cas est, votis perpetu is aeque ac 

temporar i i s remits is , uno dempto (ex auctor i ta te saltem 

propr ia) colendae perpe tuo castitatis. Cavendum tarnen, 

ne istiusmodi remissione ius al ienum laedatur ; laedetur 

au tem, si insciis modera tor ibus id fiat ius teque dissenti-

ent ibus. 

IX. Antiâtitae, ex const i tu t ionum iure, a Soror ibus 

e l igantur . Episcopus tarnen, vel ipse vel delegato munere, 

suffragi is ferendis praeer i t : peractam electionem confir-

mare vel rescindere in tegrum ipsi est pro conscientiae 

officio. 

X . Dioecesanae cuiusvis sodalitatis domos Episcopus 

invisendi ius habet , i temque de vir tutum studio, de disci-

plina, de oeconomicis ra t ionibus cognoscendi. 

XI . Sacerdotes a sacris, a confessionibus, a concio-

nibus, designare, item de sacramentorum dispensatione 

s ta tuere munus Episcoporum est, p ro sodali tat ibus dioe-

cesanis par i ter ac pro ce ter i s : id quod in capite conse-

q u e n t (num. VI I I ) explicate praefini tur . 

Al te rum praescr ip t ionum caput, de Sodalitatibus, 

quarum Apostolica Sedes vel leges recognovit vel insti-

tu tum commendavit au t approbavi t , haec habet servanda : 

I. Candidatos cooptare, eosdem ad sacrum habi tum 

vel ad profi tenda vota admit tere , par tes sunt Praesidum 

sodal i ta tum : in tégra tarnen Episcopi facultate, a S j n o d o 

Tr ident ina t r ibuta , *) ut, quum de feminis agi tur , eas et 

ante suscipiendum habi tum et ante professionem emit ten-

dam ex officio exploret . Praes idum similiter est familias 

singulas ord inäre , t i rones ac professos dimittere, iis tamen 

servatis, quaecumque ex insti tuti legibus pontificiisque 

decretis servari opor te t . — Demandandi munera et procu-

rat iones, tum quae ad universam sodali tatem pert inent , 

tum quae in domibus singulis exercentur , Conventus seu 

Capitula, et Concilia propr ia ius habent . In mul iebr ium 

autem sodal i ta tum Conventibus ad munerum assignat io-

nem, Episcopus, cuius in dioecesi haben tur , per se vel 

per al ium praeeri t , ut Sedis Apostolicae delegatus. 

II . Condonare vota, sive ea t emporar ia siat sive 

perpe tua , unius est romani Pontificis. Immutand i consti-

tut iones, u tpo te quae p roba taè a Sede Apostolica, nemini 

Episcoporum ius datur . I tem regimen, quod penes mode-

ra tores est sive sodali tat is universae sive famil iarum siii-

gularum ad const i tu t ionum normam, Episcopis mutare 

t empera re ne liceat. 

I I I . E p b c o p o r u m sunt iura , in dioecasi cuiusque 

sua, permi t te re vel p rohibere novas domos sodali tatum 

condi, i tem nova ab illis t empla excitari, oratoria seu 

publica seu semipublica aperir i , sacrum fieri in domesticis 

sacellis. Sacramentum augus tum proponi palam venera-

tioni fidelium. Episcoporum similiter est sollemnia et 

supplicationes, quae publica sint, ordinäre. 

IV. Domus sodal i ta tum buiusmodi si clausura epi-

scopali u tan tur , Episcopis iura manet intégra, quae de 

hac re a pontificiis legibus t r ibuun tu r . Si quae au tem 

clausura, u t inquiunt , partiali, u tan tur , Episcopi eri t cu-

rare u t r i te servetur , et quidquid in earn i r repa t vitii 

cohibere. 

V. Alumni a lumnaeve sodali tatum h a r u m , ad forum 

internum quod at t inet , Episcopi potestati subsunt . In foro 

autem externo, eidem subsunt quod specta t ad censuras, 

reservat ionem casuum, votoruni re laxat ionem quae non 

sint uni sum mo Pontifici reservata, publ icarum precum 

indictionem, dispensationes concessionesque ceteras, quas 

Antis t i tes sacrorum fidelibus suis imper t i re queant . 

VI. Si qui vero ad sacros ordines promoveri postu-

lent , eos Episcopus , etsi in dioecesi degentes, initiare ca-

veat, nisi hisce, condit ionibus : u t a modera tor ibus quis-

que suis p roponan tu r ; u t quae a iure sacro sancita sunt 

de litteris dimissorialibus vel testimonialibus, sint r i te 

*) Sess. XXV, cap. XVII, de Regul. et Monial. 
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impleta ; ut. titulo sacrae ordinationis ne careant, vel 
certe eo legitime eximantur; ut theologiae studiis operam 
dederint, secundum decretum Audis admodum, die datum 
IV novembris anno MDCCCXCII. 

VII. In sodalitates, quae mendicato \ ivunt, ea Epi-
scopis stent iura, quae habet decretum Singulare quidem 
a sacro Consilio Episcopis et Religiosorum ordinibus prae-
posito promulgatum die XXVII Mártii anno MDCCCXCI. 

VIII . In iis quae ad spiritualia pertinent subduntur 
sodalitates Episcopis dioecesium in quibus versantur. 
Horum igitur erit sacerdotes ipsis et a sacris designare et 
a concionibus probare. Quod si sodalitates muliebres sint, 
de?ignabit item Episcopus sacerdotes a confessionibus tum 
ordinarios tum extra ordinem, ad normám constitutione 
Pastoralis curac, a Benedicto XIV decessore Nostro edi-
tae, ac decreti Quemadmodum, dati a sacro Consilio Epi-
scopis et Religiosorum ordinibus praeposito, die XVII. 
decembris anno MDCCCXC; quod quidem decretum ad 
virorum etiam consoeiationes pertinet, qui sacris minime 
initiantur. 

IX. Bonorum, quibus Sodalitia singula potiuntur, 
administratio penes Moderatorem supremum maximamve 
Antistitam eorumque Consilia esse debet : singularum 
vero familiarum redditus a praesidibus singulis admini-
strari oportet, pro instituti cuiusque legibus. De iis nul-
lám Episcopus rationem potest exigere. Qui vero fundi 
certae doniui tributi legative sint ad Dei cultum beuefi-
centiamve eo ipso loco impendendam ; horum administra-
tionem moderator quidem domus gerat', referat tarnen ad 
Episcopum, eique se omnino praebeat obnoxium ita nimi-
rum ut neque Praeposito neque Antistitae sodalitii nni-
versi liceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, 
distrahere, vel in alienos usus convertere. Talium igitur 
bonorum Episcopus rationes accepti impensique, quoties 
videbitur, expendet ; idem ne sortes minuantur, redditus 
ne perperam erogentur, curabit. 

X. Sicubi sodalitatum aedibus instituta curanda 
adiecta sint, uti gynaecea, orphanotrophia, valetudinaria, 
scholae, asyla pueris erudiecdis, Episcopali vigilantiae ea 
omnia subsint, quod spectat ad religionis magisteria, ho-
nestatem morum, exercitationes pietatis^ sacrorum admini-
strationem, integris tarnen privilegiis, quae collegiis, scho-
ll«, institutisve eiusmodi a Sede Apostolica sint tributa. 

XI. In quarumlibet sodalitatum domibus vota sim-
plicia profitentium, Episcopis cuiusque dioecesis ius est 
invisendi templa. sacraria, oratoria publica, sedes ad sac-
ramentum poenittentiae, de iisque opportune statuendi 
iubendi. — In presbyterorum sodalitiis, de conscientia ac 
disciplina, item de re oeconomica uni praesides cognoscent. 
In consociationibus vero teminarum, aeque ac virorum 
qui sacerdotio abstinent, Episcopi erit inquirere, num dis-
ciplina ad legum normám vigeat, num quid sana doctrina 
morumve probitas detrimenti ceperit, num contra clau-
suram peccatum, num sacramenta aequfi statàque frequen-
tia suscipiantur. — Reprehensione dignum siquid Episcopus 
forte ofi'enderit, ne decernat, illico : moderatores uti pro-
spiciant moneat; qui si neglexerint, ipse per se consulat. 
Si quae tarnen maioris momenti occurraut, quae moram 
non expectent, decernat statim : decretum vero ad sacrum 

Consilium deferat Epbcopis ac Religiosorum ordinibus 
praepositum. 

Episcopus, in visitatione potissimum, iuribus, quae 
supra diximus, utatur suis quod spectat ad scholas, asyla 
ceteraque memorata instituta. — Ad rem vero oeconomi-
cam quod attinet muliebrium sodalitatum itemque virorum 
sacerdotio carentium, Episcopus ne cognoscat nisi de fun-
dorum legatorumve administratione, quae sacris sint attri-
bute, vel loci aut dioecesis incolis iuvandis. 

His porro, quae bacteQus ediximus, sancivimus, nihil 
penitus derogari volumus de facultatibus vel privilegiis, 
tum Nostro aut quovis alio Sedis Apostolicae decreto 
concessis, tum immemorabili aut saeculari consuetudine 
confirmatis, tum etiam quae in alicuius Sodalitatis legibus 
a romano Pontifice approbatis contineantur. 

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis 
habentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obrep-
tionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu 
notari vel impugnari posse, sed semper validas et in suo 
robore tore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et 
praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari 
debere decernimus : irritum quoque et inane déclarantes 
si secus super his a quoquam quavis auctoritate vel prae-
textu, scienter vel ignoranter contigerit at tentari ; con-
trariis non obstantibus quibuscumque. 

Volumus autem, ut harum litterarum exemplis, etiam 
impressio, manu tarnen Notarii subscriptis et per consti-
tutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, 
eadem habeatur fides, quae Nostrae voluntatis significati-
oni his praesentibus ostensis haberetur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarna-
tionis Dominicae millesimo noningentesimo sexto idus 
décembres, Pontificatus Nostri vicessimo tertio. 

С. Card. ALOISI MASELLA Pro-Dat. 
— A. Card. MACCHI 

VISA. 
De Curia I. De Aqvila E Vicecomitibvs 

Loco f Plumbi 
Beg. in Secret. Brevium 

1. CVGNONIVS. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Csanádi egyházmegye. Főp. szózat az évzáró ünnep-

ségről és teljes búcsúról. — 
A kegyelmekben gazdag jubileumi esztendő néhány-

nap múlva véget ér, a mult év karácsonya előestéjén 
Rómában kinyitott szent kapu karácsony előestéjén 
ismét bezárul. A földkerekségnek minden részéből a 
hivek nagy sokasága igyekezett a római sz. kapun 
átlépni, hogy megtisztuljon a bűntől és feltáruljon 
előtte egy új életnek, az Istennek tetsző élet kapuja. 
Ezért a múlóban levő esztendőt nemcsak a kegyelmek 
nagyságát, hanem az azokban részesült hivek sokasá-
gát is tekintve, kegyelmekben gazdagnak mondhatjuk 
és a mint ezen esztendőt a Szent Lélek segítségül 
hivása mellett kezdettük, úgy illik most a vett kegyel-
mekért, különösen Istennek azon kiváló kegyelméért, 

* * 
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hogy Szentséges Atyánkat megtartotta és megerősí-
tette, hogy az egész esztendő fáradalmait az egész 
világ csodálkozására egészségben szerencsésen kiállotta, 
hálát adva, a jubileumi esztendő végét hálaadó isteni 
tisztelettel megünnepelni. 

Elrendelem tehát, hogy karácsony előestéjén, deczem-
ber 24-én d. u. 3 órakor az egyházmegye minden tem-
plomának harangjai egy fél órán át meghúzassanak, a 
székesegyházban pedig ünnepélyes vecsernye tartassék 
„Te Deumu-mal egybekötve és külön imával a Szent-
séges Atyáért. 

Egyben közlöm rendelkezéseimet a jelen polgári 
esztendő utolsó, illetve a jövő esztendő első napjára is. 

Krisztusban Kedves Papságom a múlt évi 4230. 
sz. körlevélből tudja azt, hogy Szentséges Atyánk leg-
kegyesebb engedélyével ez év utolsó napján, illetve 
deczember hó 31-én éjfél után a Legméltóságosabb 
Oltáriszentség kitétele mellett szent mise mondható-
Ugyanazért elrendelem, hogy minden anyaegyház tem-
plomában ezen éjféli sz. mise deczember 31-én megtar-
tassák, a mely után a kitett Oltáriszentség előtt han-
gosan elimádkozandó a felajánló ima Jézus Szetséges 
Szivéhez (1899. jun. 8-án kiadott körlevél, 65. old.), a 
fiókegyházak templomaiban, valamint a Legméltóságo-
sabb Oltáriszentség őrzésére jogosított kápolnákban 
ugyanezen sz. mise tartása, ott a hol ez lehetséges, 
szintén megengedtetvén és mint a múlt évben, most 
is megadván ott, a hol ez szükséges, az engedélyt a 
január 1-én leendő másodszori misézhetésre. Január 
1-én a főistentisztelet után pedig elimádkozandó a 
Jézus Sz. Szívéről szóló letenye és a felajánló ima. 

Minthogy továbbá Szentséges Atyánk engedélyében 
teljes búcsúban részesíti azokat a híveket, kik töredel-
mesen meggyónván és megáldozván, deczember 31. 
éjfél és január 1. dél között egy órát az Oltáriszentség 
imádásával eltöltenek, elrendelem, hogy ezen búcsúról 
a hivek kellően értesíttessenek, és a Legfölségesebb 
Oltáriszentség a búcsú elnyerhetése végett január 1-én 
reggel 6 órától déli 12 óráig imádásra kitétessék. 

Budapesten, 1900. decz. 10. 
Smdor, püspök. 

Bécs. A Pázmáneum uj kápolnájának felszentelése *) 
folyó hó 16-án folyt le Bécsben. A. szentelést Talliani 
bécsi apostoli nunczius végezte. A kápolna, mely gyöngye 
a különben is szép uj palotának, román stylü. Az ol-
tárkép, mely falfestmény (tempera-festéssel), Angyalffy 
Erzsébet magyar művésznő remek alkotása. A felső 
részen a Patrona Hungáriáé alakját a magyar szentek, 
jobbról sz. István, sz. Imre, sz. László, — balról sz. 
Erzsébet, sz. Gellért, sz. Margit környezik. A fő alak 
a középen gazdag, aranyozott aureolától környezve, az 
Úr Jézus, a ki szentséges Szivét mutatja. Jobbról és bal-
ról hét-hét szebbnél szebb angyalalak fordul feléje, az 
egyik a keresztet, a másik a fájdalom kelyhét, a har-
madik a töviskoronát tartja, stb. A jobb és bal sarok-

*) Kedves kézből vettük e tudósítást s nagy örömmel kö-
zöljük, már csak azért is, hogy nevelő anyánk, ez intézet iránt, 
valamivel legalább, hálánkat tanusitsuk. Szerk. 

ban pedig sz. Alajosnak az ifjúság védőszentjének és 
B. Alacoque Margitnak, a sz. Sziv-cultus kezdeménye-
zőjének alakjai láthatók. A mű conceptiója úgy, mint 
kivitele valóban művészi, mely alkotás egyedül is hi-
vatva van arra, hogy fenntartsa a művésznő nevét. A 
kápolnában illusztris vendégek foglaltak helyet s vár-
ták a nunczius érkezését. Ott voltak: Gróf Széchényi 
Gyula, ő felsége személye körüli miniszter, Kotz Yen-
czel báró főudvarmester és neje, Széchényi-Hoyos 
grófné, Kállay Benjaminné, gróf Széchényi Jenő és 
neje, gróf Erdődy Gyula és neje, Széchényi Ilona 
grófnő, Wimpfen-Széchényi grófné, Keszelstadt-Szé-
chényi grófné, Zichy-ZudviphtoríT grófné, Pereira-
Arenstein Dóra báróné, gróf Wallis György őrnagy és 
neje, gróf Wallis József, ifj. Széchényi Jenő gróf, 
gróf Széchényi Frigyes, Erdődy Tamás és Lajos grófok, 
Fischer-Colbrie Ágost pápai praelatus, Aversa, a nun-
ciatura titkárja, Müller bécsi szemináriumi rector, 
Szvoboda egyetemi tanár, Szabó Károly kir. tanácsos, 
dr Balics Lajos, nagyezenki plébános, Horváth Lajos, 
nevelő az Erdődy grófoknál és még számosan. Fél 
11-kor érkezett meg a nunczius, kit dr Széchényi Miklós 
gróf, pápai praelatus, apát-kanonok, az intézet rek-
tora, az intézeti elöljárók: Drexler Antal és Mössmer 
József kíséretében fogadott s a növendékek sorfala 
között vezetett fel a kápolnába. A nunczius mindjárt 
megkezdette a beszentelést, melynek végeztével dr 
Fischer-Colbrie Ágost, pápai praelatus beszédet mondott. 
Szent beszéd befejezése után az intézeti spirituális 
JhfívMt Antal, pápai kamarás, ünnepélyes szent misét 
tartott, mely alatt az intézeti növendékek Perosinak 
„In honorem В. Caroli" czimű miséjét énekelték. A 
szertartások elvégzése után a vendégek dr Széchényi 
Miklós gróf rektornál dejeunerre gyűltek egybe. 

Most már teljes pompájában ragyog a Pázmány-
intézet uj palotája, melynek létesítése sok gondba, 
fáradságba került ; de mindezeknél sokszorosan nagyobb 
az a finom izlés, az a tervszerűen előre megfontolt 
gondoskodás, mely minden legcsekélyebbet is az egész 
alkotással összhangzásba hozni s mindenben a „művé-
szinek^ helyet adni igyekezett. A kinek elméjében a 
Pázmány intézet újjáalakításának gondolata megszüle-
tett, — dr Széchényi Miklós grófnak ideális gondola-
tát valósították meg az alakításban is. Reméljük, hogy 
a Pázmány intézet mint eddig, ugy ezután is, tarta-
lomban, szellemben is mintája marad az összes pap-
neveldéknek. Kívánatos volna a papnevelés érdekében, 
ha idővel majd a magyarországi összes papneveldéket 
az uj Pázmáneum mintájára alakítanák át. 

Berlin. A Centrum törvény javadata a vallás szabad 
gyakorlásáról a német birodalomban. — (Vége.) 

II. Vallási közösségek *) vallásszabadságáról. 
5. §. Oly vallási közösségek, melyek a szövetséges 

államok valamelyikében el vannak ismerve (elismert 

*) Nálunk azt mondanák : vallásfelekezetek. A német kife-
jezést talán még jobban magyarítaná a „vallási egyesség". Csak 
felekezetet ne használjunk, mert ez a kath. egyházra nem illik 
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vallási közösségek) a birodalom területén szabad és 
nyilvános istentisztelettel bírnak. 

Ugyanazok névszerint jogosultak a német biro-
dalomban mindenütt, állami vagy községi (külön) fel-
hatalmazás nélkül, istentiszteletet tartani, egyházi épü-
leteket tornyokkal épiteni és azokban harangokat 
tartani. 

6. §. Az elismert vallási közösségek közlekedése 
elülj áróikkal nincs akadályozva. 

Elismert vallási közösségnek oly rendeletei és 
szabályai, melyek a vallás gyakorlására vonatkoznak, 
érvényességük végett nem szorulnak sem az állami 
hatósággal való közlésre, sem az állami hatóság részé-
ről megerősítésre. 

7. §. Elismert vallási közösségek a birodalmon 
belül hitközségeket vagy lelkipásztori állásokat, ameny-
nyiben állami segítség igénybe nem vétetik, szabadon 
állithatnak vagy változtathatnak meg. 

8. §. A felvétel valamely elismert vallási közös-
ségbe, az ily közösség vallási cselekményeihez való 
bocsátás, valamint keresztelés, egyházi házasságkötés 
vagy egyházi temetés végzése, az állami hatóságok 
vagy más vallási közösség közreműködésétől avagy az 
ily hatóságoknál való bejelentéstől független. 

9. §. Missiók tartása az elismert vallási közössé-
gek körében semmiféle törvényes korlátozás vagy aka-
dályozás alá nem esik. 

10. §. Mindenrendü vallási testvérületek, társula-
tok és egyesületek, melyek valamely elismert vallási 
közösséghez tartoznak, alapításuknál és müködésöknél 
a birodalom körében nem szorulnak semmiféle állami 
vagy községi jóváhagyásra. 

Eddig a törvényjavaslat maga. Most lássuk rövid 
megindokolását és értelmezését. 

Általában, ezt a törvényjavaslatot a birodalmi 
gyűlés elé legújabban került javaslatok legfontossabi-
kának kell tartani. 

Az I. fejezet a német birodalom lakosai számára 
az- egyéni vallásszabadságot akarja biztosítani. Mikor 
annak idején a birodalom alkotmányát készítették, a 
vallás szabad gyakorlásáról szóló §-t elutasították. Az 
akkori katholikusellenes többség ily §-t nem tartott 
szükségesnek, mert azt mondták, hogy az egyes álla-
mok alkotmányai erre nézve kielégitőleg intézkednek. 
Hogy azonban valóságban hogyan áll a dolog, láthat-
juk a protestáns türelem ismeretes mintaállamainak 
példáján, például Braunschweigben, Mecklenburgban 
Szászországban. 

Az 1. §. ennélfogva törvény erejével akarja meg-
állapítani az egész birodalom számára azt, a mi a po-
rosz alkotmány 12. §-ában már benfoglaltatik, és a mi 
azokat a botrányos beavatkozásokat a vallás szabad gyakor-
lásába, melyek ujabb időben igen sűrűen fordultak elő, 
lehetetlenné fogja tenni. 

A 2. §. egyáltalában megakadályozni akar min-
den önkénykedést és erőszakoskodást a vegyes házasságból 
származó gyermekek vallási nevelésére nézve, — mint 
ilyenek, sajnos, egyik-másik szövetséges államban, a 
szülők vagy gyermekek áttérésénél, lehetségesek vagy 

gyakorlatban vannak. Megtörtént például, hogy gyer-
mekek, kik Poroszországban katholikus nevelést kap-
tak, Braunschweig területére telepedve át, az ottani 
törvények szerint erővel protestáns vallástanítás elfo-
gadására kényszerittettek. 

A 12-ik életévnek megállapítása arra, hogy valaki 
szabadon választhasson vallást, a birodalom területén 
eddig fennálló egyenlőtlenséget van hivatva megszün-
tetni, vagyis hogy szülők és gyermekek felszabadul-
janak a kényszer alól, mely eddig itt-ott uralkodott. 

A két következő §-nak rendeltetése, hogy a vala-
mely vallási közösségből való kilépés módjára nézve, 
eddig uralkodó különféleségeket megszüntesse és egy-
séges eljárást hozzon létre. Ennek folytán egyrészről 
meg fog nehezülni a könnyelmű ós rendetlen áttérés, 
más részről pedig az áttéréssel eddig járó bosszantá-
sok és akadékoskodások is rendszerint elesnek. 

A II. fejezet a vallási közösségek (hitvallások) teljes 
vallásszabadságát akarja valamennyi szövetséges állam-
ban megállapítani. 

Az 5. §. követi mint mintát a német gyarmatok 
számára a mult évben készült törvényt. Mert az már 
csakugyan szégyenletes állapot ám ; hogy a német 
birodalom területén még az a foka a vallásszabadság-
nak sincs meg, melylyel a „vad" földrészeken levő 
német gyarmatok már birnak, és ugyancsak nagy adagja 
a felekezeti vakbázgóságnak szükséges ahhoz, hogy itt 
a hazában a vallási közösségektől megtagadják azt a 
szabadságot, melyet azok a míveletlen népek körében 
már élveznek. Legújabb időben igazán lázitó példáit 
láttuk a türelmetlenségnek a türelmetlenség oly fészkeiben, 
mint Szászország, hol a katholikusokat az istentiszte-
let tartásának legelemibb jogában a türelmetlenség 
legönkényesebb és leggyülöletesebb alakjában akadá-
lyozták meg. Minden tisztességes ember kénytelen volt 
megütközni és még a szabadelvű sajtó is kénytelen 
volt rosszalását kifejezni. 

Az 5. és köv. §§-ok, melyek különben önmagukat 
magyarázzák meg, az elismert hitvallások szabad gya-
korlásának minden bosszantó korlátját megszüntetik. 
Az állami hatóságok és községi közegek részéről annyi 
zaklatás fordult elő, hogy ennek a tűrhetetlen állapot-
nak okvetetlenül végét kellett vetni. 

A ki szereti az igazságot és minden törvényesen 
elismert hitvallás szabadságát őszintén akarja, ezt a 
törvényjavaslatot kénytelen lesz elfogadni. 

Paris . Decz. 10. Nagy feltűnést keltő főpásztori levél 
a papnevelésről. — 

A roueni érsek, msgr Füzet, legújabban egy fő-
pásztori levelet bocsátott ki a franezia papnevelő-intéze-
tekről. Ez a főp. levél igen élénk vitatkozás tárgya kezd 
lenni. Tárgyalja msgr Füzet főp. levelében azt a kér-
dést, vájjon helyes és czélszerü-e a papi semináriumo-
kat a szerzetes rendek vezetése alatt hagyni. Az ő 
véleménye az, hogy a püspököt különféle okok oda 
utalják, hogy a papi seminarium vezetésében egyház-
megyéje papságának elsőbbséget adjon. Tételének bizo-
nyítására felhozza a többi között a trienti zsinat, s az 
ezt magyarázó római congregatio tekintélyét, továbbá 
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borromei sz. Károly Institutióit és a roueni zsinat hatá-
rozatait. Eleddig a franczia papi seminariumok nagyobb 
féle szerzetesek vezetése alatt áll. 24 seminariumot 
kormányoznak a sulpitiánusok, 20-at a lazaristák, 2-őt 
(a versaillesit és a rouenit) a picpusiak. A kormány (aha, 
itt a bibe), a kormány a sulpitiánusok és lazaristák 
tanítása ellen semmi kifogást sem emelt (nincs is joga), 
ellenben rövid idő előtt tiltakozott (semmi joga sem 
volt, hisz szabad vallásgyakorlat van a kath. egyház-
nak Francziaországban biztosítva) a picpusiak, mint (az 
állam részére) meg nem erősített congregatio ellen. A 
roueni és versaillesi püspökök felhivattak (micsoda be-
avatkozás a lelkiekbe), hogy seminariumaikat más papok 
által kormányoztassák. 0, t. i. msgr Füzet, a kormány 
kívánságának (!) márcsak azért is eleget tett, mert maga 
is abban a meggyőződésben van, hogy az egyház rendel-
kezése szerint is a papi seminariumok vezetését lehe-
tőleg a világi papság kezében kell megtartani. (Hát ez 
előbb nem jutott eszébe, csak a „kormány kívánsá-
gára" ?) Természetesnek találta, hogy erről a tárgyról 
külön főpásztori levélben szóljon a papsághoz. A levél-
ben magában rámutat arra, hogy Francziaországban a 
papi seminariumokat a trienti zsinat határozatai szerint 
kormányozták s csak a 17-ik század második felében tér-
tek el ettől, oly okokból, melyeknek bonozolása messzire 
vezetne. Azután az okokat adja elé, a miért a papne-
velő-intézetek vezetésében a világi papságot a szerze-
tesek elé kell szerinte helyezni. Azt mondja a többi 
között, hogy a franczia papság már XIII. Lajos alatt 
emelt szót a papi seminariumok szerzetesi vezetése 
ellen, minthogy a szerzetek a püspöki hatóság alól ki 
vannak véve. (Mintha az eltemetett gallikanizmus sír-
jából jönne a püspöki hatóság védelmének e — kísérteties 
hangja.) S e tekintetben hivatkozik, a „Vetus et nova 
ecclesiae disciplina" hires szerzőjére, ThomassinLajosra. 
Igyekszik bebizonyítani azt, hogy csak a püspök ha-
talma alatt álló világi papok képesek az if jú levitákat 
a püspök iránt való intim viszonyukra figyelmeztetni. 
(Túllövés a czélon. A szerzetesek által vezetett semi-
narium nincs bekebelezve a szerzetbe, a püspök ható-
sága alatt marad, vagy kell hogy maradjon, hisz nem 
szerzetesi intézmény, hanem egyházmegyei intézmény.) 
Továbbá ugy látja msgr Füzet, hogy a püspök, ha 
seminariumát világi papok vezetik, több szabadsággal 
rendelkezik ajánlásában (!) amaz elveknek, melyeket ő 
maga legjobbaknak itél; azután, hogy ez által igen 
jóhatásu vetélykedés támad a kispapok között, a meny-
nyiben a tehetségesebbek remélhetik, hogy egykoron 
tanszéket kaphatnak a seminariumokban (ez csakugyan 
valami). A testvéri vigasztalások és felvilágosításokhoz 
való fordulás is a papság részéről megkönnyebbül, 
hogyha a papi seminarium az egyházmegye lelki család-
jának kedves tűzhelyévé válik. (A testvéri vigasztalás 
és felvilágosítás a szerzeteseknél is megtalálható épp 
úgy, sőt néha talán jobban. Azok is édes testvérek!) 

Be kell várni, micsoda eredménye lesz a roueni 
érsek emez eljárásának. *) 

KATH. NEVELÉS- és TANITASUGY. 
Katii. Tanítók ünnepi manifestatiója. 

Fenséges és lélekemelő jelenség volt a Nagyszombat 
vidéki róm. kath. népnevelők egyesületének folyó évi 
október hó 25-én Nagyszombatban a városháza tanács-
termében a kereszténység 900 os jubileuma emlékére 
tartott ünnepi évi díszközgyűlése. 

Délelőtt 9 órakor a főszékesegyházban dr. Halmos 
Ignácz városi apátkanonok hálaadó szent misét mon-
dott, mely alatt a tanitói-kar a következő szent éne-
keket énekelte: „Áldozattal járul hozzád" és „tjd-
vözlégy oltári szentség csodálatos", a jelenvoltak lelki 
épülésére. 

A főtemplomból hosszú menetben zászló elül-
vitele mellett a Szózatot énekelve vonultak a városon 
keresztül a városházára.. 

Megható volt, amint a nagy s tekintélyes ősrégi 
teremben esperesek, plébánosok, kántortanítók s taní-
tók eltelve szivükben a lelkesedés szent tüzével éne-
kelték Kölcsey Ferencz Hymnus-át, várták az érde-
mekben dus s lankadatlan diszelnököt, méltóságos Szi-
lányi Ferencz pápai házi főpap s érseki helynök urat, 
kit a tagtársak, a mint a terembe lépett, harsogó s 
szűnni nem akaró éljenzéssel fogadott. A diszelnök ur 
a katholikus szép köszöntéssel üdvözölvén a tagokat, 
megtartotta fenséges gondolatokban gazdag megnyitó 
beszédét, mely közel egy óráig tartott. A megnyitó más-
félszáz paedagogusnak figyelmét teljesen lekötötte. Ő 
méltósága kifejtette a katholikus tanitó magasztos hiva-
tását s eszményképül állította hallgatói elé az isteni 
mestert, Jézus Krisztust. Majd vázolta a kath. tanügy 
misszióját válságos időnkben s részletesen ismertette 
Szent La Salle her. János neveléstani elveit s csodála-
tos működését bebizonyítva, hogy a modern nevelések 
találmányokkal magokat annyira előretoló paedagusok 
egész rendszerükkel eltörpülnek a nagy Szentünk által 
a nevelés terén már régen elért valódi sikerek mellett 
s a mi napjainkban a paedagogia terén, mint valamely 
uj vívmány gyanánt említtetik, Szentünk előtt régen 
ismeretes volt, sőt annak ő alapvetője volt. Végül dicsői-
tette a hazánkban kilenczszázados katholiczizmust, mint 
a valódi haladás s nevelő-oktatás szülőanyját. A meg-
ujuló éljenzés és taps hangosan hirdeté, hogy az elve-
tett mag jó talajra talált, melyet a mai kor sivár 
anyagelvisége nem fog a maga számára lefoglalhatni. 

Heidler Károly, karkócsi kántortanító s egyleti 
világi elnök ily érzelmekkel eltelve megköszönte £ 
méltóságának fényes megnyitóját s biztosította öt az 
egylet hálájáról, igérve egyúttal, hogy mi kath. tanítók 
De La Salle szellemében akarjuk s fogjuk is a ránk 
bizott ifjúságot nevelni. Szentegyházunk iránti feltét-
len engedelmesség a tanítói működés sikerét biztosítja. 
A közgyűlés nevében egyúttal kéri ő méltóságát, hogy 
ezen magas színvonalon álló beszédét az „Értesítőu 

számára átengedni méltóztassék, hogy így [nyomtatás-

*) Közöltük a tudósító megjegyzéseivel, sine ira et studio. 
Csak azt sajnálnók igazán, ha a franczia papság egy szabadkő-
műves kormány kedveért hajba kapna. Szerk. 
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ban egész terjedelmében az egyleti tagoknak hosszabb 
időre is hozzáférhetővé tétessék. (Kérjük a „Religio" 
részére ezen kiváló aktualis megnyitót.) 

A közgyűlés ezután fiúi hódoló táviratot küldött 
Vaszary Kolos ő főmagasságának, áldást kérve mű-
ködésére, valamint az éppen püspökségének husz 
éves jubileumát ünneplő Boltizár József, milassi fel-
szentelt püspök, esztergomi általános érseki helynök 
ő méltóságát, ki egyesületünket évek hosszú során át 
nagy ügybuzgósággal s bölcseséggel párosult angyali 
szeretettel vezette s kire az egész egyházmegye pap-
sága s tanítósága soha meg nem muló hálaérzettel, 
miut kegyes jó Atyjára tekint. 

Jedlicska Pál felső-diósi esperes-plébános egyleti 
egyházi elnök vázolta az egyesület lefolyt évi műkö-
dését, melyből több mozzanatot említett. Ugyanő 
néhány életrajzi jellemvonást olvasott fel rendkívül 
nagy hatással vDon Boscoa Olaszhon nagy fiának éle-
téből s előadta a Szaleziánus intézetek irányában leg-
újabban nálunk is támadt mozgalmakat, melyeknek 
élén Dr. Zafféry Károly áll, a beérkezett pályaművekre 
több dolgozat érkezett be, ezek felett az érdekesen 
készült bírálatot Zelliger Alajos érseki helynökségi titkár 
s egyleti pénztárnok olvasta fel, melynek alapján 
kilencz dolgozat kilencz arany és 35 korona pénz-
jutalomban részesült. Pályadijakat nyertek: Vörös 
Ferenez diószeghi, Hody Béla modori, Toller Gábor 
pudmeríczi, Tiszuczky László nagysuri tanítók ; néhányan 
pedig dicséretet arattak. A jövő egyleti évre uj pálya-
tételek tűzettek ki. (Kérjük az elnökséget azok czimeit 
velünk közölni.) 

Heidler Károly elnök a közgyűlés tudomására 
hozza, hogy diszelnök ur ő méltósága a jövő köz-
gyűlésen négy aranynyal akarja jutalmazni a legjobb 
dolgozatot, mely a következő kérdést tárgyalja: „Sze-
mellessenek ki a hazai történetből és csoportosíttassanak 
azok az események, melyek különösen alkalmasak emelni a 
népiskolai ifjúság valláserkölcsi és hazafiúi érzületétElnök 
köszönetet mondott egyúttal Ő méltóságának nemcsak 
ezen áldozatkészségéért, hanem ama 100 korona összeg-
ért is, mefylyel ez évben is, mint már eddig is több 
éven át a közgyűlési kiadások fedezéséhez saját pénz-
tárából járulni kegyeskedett. 

Az indítványok során foglalkozott a közgyűlés 
az augusztusban Budapesten tartott országos kath. 
tanítói kongresszussal, az Eötvös-alappal, a tanítói nyugdíj 
revisiójával, mely utóbbi kérdés hosszabb vitára adott 
alkalmat. Sztraka József nagyszombati tanító és egyleti 
könyvtáros legközelebb elkészíti az egyleti könyvtár 
műveinek jegyzékét s azt kinyomatva a tagoknak meg-
küldi. Ugyancsak ő indítványozza, hogy az „Értesítő" 
helyett adjon ki az egylet önálló lapot, mely az egylet 
hivatalos rendes közlönyét képezné. Életrevaló indít-
ványát elvben elfogadják s a részletek kidolgozását a 
központi bizottsághoz utalják. Egyik tagtársunk inter-
pellál az iránt, mit tett a kiküldött bizottság a meg-
szűnt nagyszombati érseki tanítóképezde visszaállítása 
ügyében, melyre azonban az idő rövidsége folytán 
határozott felvilágosítást nem, nyerhetett. 

Befejezésül a tagok a pápai himnuszt énekelték s 
a közgyűlés az egylet vezetőségének éltetésével 1/22 
órakor véget ért. 

Tárgysorozat szerint következett a társas ebéd a 
„Magyar Kör" termeiben, melyen 120 egyleti tag vett 
részt, s a mely méltó befejezése volt a nagyszabású 
ünnepi manífestátíónak. 

A felköszöntők sorát Jedlicska Pál elnök kez-
dette, poharát emelvén, hatalmas vervvel előadott 
beszédében, dicsőségesen uralkodó XIII. Leo pápánkra, 
Szentséges Atyánkra s jóságos magyar királyunk 
I. Ferenez Józsefre. 

Heidler Károly élteti Szilányi Ferenez diszelnök ur 
ő méltóságát s a jelenvolt Thinágl János szerkesztőre, 
ez utóbbi az élő reklámokra, a néptanítókra üríti po-
harát. 

Dr Halmos élteti Jedlicska Pál fáradhatatlan elnö-
köt, Lassú László tanító felköszöntí a magyar tanítók 
feledhetetlen emlékű igazgató-tanárának sarjára Zelliger 
Alajosra, Sztraka József hangoztatja az erős kartársi 
érzetet és kölcsönös szeretetet s tiszteletet, mely érzelmek 
hatása alatt a közgyűlésen megjelent tagok mind-
egyike csendes otthonába s működési körébe távozott, 
nevelni a szentegyháznak s a hazának derék követő-
ket s polgárokat. 

Ebéd közben Szíkora Pál csesztei tanító a „Taní-
tók Házára" 10 koronát gyűjtött. 

IRODALOM. 
Előfizetést nyitok 

a 
„ B O L D O G S Á G Ú T J A " 

cz. művemre! 
Könyvet írtam a boldogságról — szivemből a 

sziveknek. Utat rajzoltam benne, amelyen járva — 
amennyire itt a földön lehetséges — kiki megtalálja, 
ami után szive eped : a megelégedést. 

Úgy fáj t látni a sok könyes szemet, úgy fájt 
hallani a sok zokogó szót, panasz fölsirását! Talán 
sikerült a könyv lapjain vigasztalást nyújtani a könyező-
nek, bátorságot a csüggedőnek. 

0, ha eljutna szavam minden szomorrihoz ! 0, ha 
vigasztalást harmatozna szavam minden kesergőre ! 

Hogy ne legyen egészen álom ez a vágyam : 
szerezd meg a könyvet, vezess hozzám mást is. 

Érdemes-e reá? . . . . Főbb fejezetei: Boldogság, 
Szív, Házas élet — szüzeség, Mennynek előize, Eleven 
hit karján, Mikor a szív beszél, Átragyog a könyön, 
Mennyország stb. stb. 

Karácsonyi ajándékul, azt hiszem, aegfeleló lesz. 
Egyházi főhatóságom engedelmével jelenik meg. 

Egész vászon, gazdagon aranyozott, diszes kötésben : 
2 korona 50 fillér. Bolti ára 3 korona. 

A tiszta jövedelem lO°/0-t a nagyon kicsinek bizo-
nyult sátoraljai-újhelyi rk. templom kibővítésére 
szántam. 



380 RELIGIO. 

Következő kiadványaim is kaphatók : 
„Mindszenty Gedeon élete és költészete." 2 korona. 
„A szeretet könyve." 1 korona. 
Mindez bérmentett szállitással. 

Hazafias üdvözlettel 
Sátoralja-Újhely, 1900. р. k. 

Violet Gyula, 
s.-lelkész. 

— Twist Olivér. Dickens Károly regénye. A ma-
gyar ifjúság számára átdolgozott kiadás. Képekkel. 
Budapest, 1900. 8-rét, 311 lap. A Szent-István-Társulat 
az idei karácsonyra egy remekművel ajándékozta meg 
a magyar ifjúságot. Dickens Károly „Twist Olivér" 
czimü regényével, melynek eddig csak egy magyar 
fordítása jelent meg és az is elavult. A Társulat Dickens 
remek regényének kiadásánál abból a szempontból 
indult ki, a melyet az angolok és francziák követnek, 
hogy tudniillik Dickenst kell olvasni az ifjúságnak, 
mert az angol regényirónak nemcsak nagy esztétikai 
értéke van, hanem hatalmas nevelő ereje is, — viszont 
azonban teljesen ép Dickenst nem lehet a fiatalság 
kezébe adni. A magyar átdolgozás lehetőleg szorosan 
ragaszkodik az eredetihez és csakis a hosszadalmas és 
az ifjúságnak nem való részleteken kurtított. A magyar 
ifjúsági irodalomra nézve értékes gyarapodást jelent 
Dickens e regénye, mely megható és megrázó, a mellett 
érdekfeszitő mesében tárja föl egy jólelkű, derék gyer-
mek viszontagságos sorsát, küzdelmét és diadalát. Ma 
már sokan tudják, hogy az ifjúságnak a legjobbat kell 
nyujtanunk s hogy nem érhetjük be többé paedagogu-
sok munkáival, melyek csak tanulságosak, a nélkül, 
hogy a képzeletre és szivre is hatnának s fejlesztenék 
a művészi érzéket, izlést s nevelnék a lelkierőt. Dickens 
regénye nemcsak műremek, de tökéletes ifjúsági olvas-
mány is és meggyőződésünk, hogy hamar fog ntat 
találni az ifjúság szivébe. — A számos eredeti iliusz-
tráczió csak emeli a kötet értékét. Ára szép angol vá-
szonkötésben 2 korona. Megrendelhető a Szent-István-
Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, VI I I , Szent-
királyi-utcza 28. sz. 

VEGYESEK. 
*** Rómából jö t t hirünk szerint nagy az aggo-

dalom, hogy a jelenlegi franczia kormánynyal kikerül-
hetetlen a konfliktus. A szent atya már irt is egy 
levelet, a melyben a maga barátságos magatartásával 
a franczia köztársaság iránt szembeállítja a jelenlegi 
kormány állandóan ellenséges magaviseletét. 

— Magyarország biboros hgprimása, Vaszary 
Kolos érsek urunk, a karácsonyi ünnepeket Budapesten 
tölti. Óhajtott .Esztergomba menni, de orvosa óvatos-
ságra intette a mostoha, zord időjárással szemben. 

— Kohl Medárd püspök ur praeconizatiójáról az 
„Osservatore Romano" decz. 18-iki számában a követ-
kezőjelentés olvasható : Chiesa titolare vescovile di Samo-
sata per Möns. Giuseppe Medardo Kohl, Prelato Dome-
stico di Sua Santiià, diocesano di Sabaria, dottore in 
sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Stri-
gonia, deputato Ausiliare deli' E. mo e R. mo Sig. 
Cardinale Claudio Vaszary, Arcivescovo di Strigonia. j 

— Miben előzte meg Oroszország a nyugati 
„kulturállamokat", melyekhez természetesen mi magya-
rok is szeretjük számítani magunkat? Miben;? Egy, 
igen nevezetes, fölöttébb jellemző, mód nélkül fontos 
kulturális ügyben, — egy vallásügyi intézkedésjá&iL, Mig 
ugyanis a nyugati „kulturállamok" a vasúti hálózatot 
és közlekedést egész a „luxus"-üzésig kifejlesztettek, 
épitve és felszerelve fényesebbnél fényesebb utazó szá-
lónokat, alvó helyiségeket (waggon lits) és étkező ter-
meket, és igy a kedves testecskének kényelméről úgyszól-
ván kelleténél is jobban gondoskodtak : addig a lélekről, s 
az oly végtelen nagy kulturális tényezőről, mint az Ur 
Isten és az ő szent vallása, — teljesen megfeledkeztek 
a hyperkultúra útvesztőjébe belebonyolodott nyugati 
államok. Ellenben, a félig barbár Oroszország, az ő 
szibériai vasutvonalán, nagyszabású ttmplom-vaggon épí-
téséről is gondoskodott, a hol ünnepélyes istenitiszte-
leteket lehet tartani. Az oroszok tehát még az angol 
pietisztikus képmutatáson s még az amerikai lelemé-
nyességen is tultettek. Mi pedig természetesen nagy 
büszkén beveszünk mindent, a mit a német beadagol a 
kulturából, s minthogy a német véletlenül kifeledte 
vasúti rendszeréből a templom-vaggonok intézményét, 
mi is hiven kifeledjük azt a mi alkotásainkból, mert, 
mert -— a német is igy gondolja jónak. Méltán büszkék 
lehetünk magunkra! 

— Benczés apát a német császárnál. F . hó 11-én 
fogadta II. Vilmos császár Berlinben Benzlcr "Willi-
brord maria-laachi benczés apátot, a ki a jeru-
zsálemi dormitio b. M. V. helyén épülő kath. tem-
plom alapkőletételéről tett jelentést uralkodójának, a 
ki a nevezett szent helyet ajándékba adta katholikus 
alattvalóinak. Egyúttal hála jeléül az apát szent Bene-
dek rendjének a beuroniak által készitett remek kéz-
irat-példányát nyújtotta át. 

— Esperesek értekezlete Bécsben. Gruscha bibor-
nok, bécsi érsek főegyházmegyéjének valamennyi espere-
sét Bécsbe hivta össze — értekezletre. íme, mindenütt 
megtalálják a módját az erők tömöritésének, csak mi 
vagyunk oldott kéve ! 

— Hálanyilatkozat Folyó év és hó 9—12-én 
Királyházán háromnapi hálaájtatosság tartatott a keresz-
ténység és a magyar királyság kilenczszázados múlt-
jának megünneplése alkalmából ftdő P. Tamás János 
jézustársasági áldozár buzgó közreműködésével. A Szent 
Lélek segítségül hivása után vasárnap délután, aztán 
hétfőn, kedden ós szerdán hajnali és délelőtti tizóral 
sz. mise és mindennap esti ájtatosság után szivhez 
szóló sz. beszédeket tartott a templomunkat helyből és 
vidékről sürün látogatott kath. és nem kath. közönség 
előtt; ezenfelül pedig reggeltől estig fáradhatatlanul 
gyóntatott a fentnevezett mélyen tisztelt lelkiatya. 
Megható meglepetés is érte a hi veket, — ugyanis: 
Enyedi István régebben a kath. egyháztól elszakadt 
gödényházai lakos visszatért a kath. hitre, és a miséző 
lelkiatya kezeibe letette a hitvallást. Ez alkalomból is 
kenetteljes beszédet tartott ftdő P. Tamás ur. Ezen 
sok fáradozásért neki és a közreműködő plébános urnák 
nyilvános hálaköszönetet mondani — számos hivő ré-
széről megbízatott D. A. 

gp^F*" T. olvasóinknak és munkatársainknak boldog 
ünnepeket kívánunk. A jövő szerdai szám, az ünnep miatt, 
a mai számba olvadt be. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N K I L E N O Z E 

Budapesten, deczember 29. 51. 

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

SZ. II. Félév. 1900. 

; 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. A kétszeresen jubileumos 1900-ik év alkonyán. — Az első keresztény kodi-
fikáczió. — EgyháziTudósitások. f Rszmanith Rikárd Károly zalavávi apát. — B u d a p e s t : Páduai szent Antal a szabadkőművesek 
között — G y ő r : A győrvárosi katholikus iskolai autonomia. — S z o m b a t h e l y : A századvég és az u j század kezdetének megünnep-

lése. — R ó m a : XIII. Leo pápa allecutiója a decz. 17-iki consistoriumban. — Irodalom. — Vegyesek. 

Boldog újévet! 

A kétszeresen jubileumos 
1900-ik év alkonyán. 

Imádságba felmagasztosult lélekkel mondjunk 
hálát, m. t. olvasóink, azért az irgalomért, hogy a 
jóságos Isten ezt a kétszeresen jubileumos 1900-ik 
évet, mely egyúttal két század találkozó mes-
gyéjére vezetett el bennünket, megérnünk s e 
szent év tömérdek áldásaival és tanulságával 
elárasztva végig élnünk engedte. 

A rohamosan futó idő minden apró percze, 
a Krisztus Urunk megváltó keresztfájáról szét-
áradó isteni kegyelem erejénél fogva, a nagy 
végtelen örökkévalósággal ér fel. Mit mondjunk 
egy teljes hosszií évről, hogyha annak minden órája, 
minden percze, az Isten dicsőségére való törekvés 
fáradozásainak verítékével van megöntözve s 
hogyha minden gondolatunkat, minden tettün-
ket az isteni kegyelem termékenyítő napsugara 
és melege az örök isteni elismerés dicsőségére 
növelte méltóvá és arányossá. Mily boldogság 
egy jubileumi szent év hatásait és áldásait végig 
élvezni; mily könnyű ilyenkor a legnehezebb: 
az örök boldogság, biztosítása, sőt elnyerése ! Talán 
ez, az öröküdvösség elnyerésének jubileumi könnyű-
sége — talán ez az oka annak, hogy irgalmas 
Istenünk bölcsesége éppen ebben a szent évben 

akarta, hogy bekövetkezzék a halála négy oly 
katholikus férfiúnak, két püspöknek ós két 
világi hivőnek, kiknek katholikus ereje egy-egy 
hadsereggel ért fel s kiknek nevét tisztelettel és 
áldással fogják emlegetni magyar Sionunknak 
évkönyvei mindenha. Hidasy az imádságos, s az 
Úr harczait rettenthetetlenül harczoló Steiner 
püspök urak, Lubrich a tántoríthatatlan, kemény-
jellemű katholikus tudós, és Mócsy a fáradha-
tatlan katholikus nevelő és szervező szónok, a 
jubileumi szent év kegyelmeinek árjában kaptak 
meghívást az örökkévalóságba, az egyedül való 
igaz béke csókjára, ad osculum pocis Christi. 
Boldogok! Nekik már nem fáj semmi. A világi 
élet dulakodásainak zaja lelkök isteni csendjét 
többé nem zavarja s azt, a mit valaki oly talá-
lóan nevezett el szent karácsonyunk tanításainak 
hatása alatt a „marakodás művészeté"-nek, — 
a „politikátu, az emberi nyomorúság e rövidlátó 
okosságát egy ország tönkretevésében, ezt ők 
már nem kénytelenek többé feltartóztathatatla-
núl végigszáguldani engedni maguk felett. Okét 
az Isten véglegesen kiemeHe az időből és annak 
minden nyomorúságából. Havete, ós bennünket 
el ne feledjetek! 

Nem is fognak elfeledni soha. A feledés a 
földi élet nyomorúságai közé tartozik. Lesznek, 
igenis, a kik őket i t t a földön feledni fogják, mert 
megismerni sem óhajtották. Ők a feledést örök 

51 
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emlékezéssel, örök imával, örök közbenjárással 
fogják Isten szine előtt viszonozni. Igy isteniesül 
át az emberi lélek örökké való jósággá a keresz-
tény vallás átalakító befolyása alatt. A sir szélén 
minden romlandó és rossz az igazakról lehámlik 
s i t t marad a föld porához kötve. 

Áldásairól a szent évnek számoljon el Isten 
előtt kiki maga. Mi most csak tanulságaira ves-
sünk it t nyilvánosan egy futó pillantást. 

A szent harangzugással és imával kezdődött 
jubileumi év eleje nagy eseménynyel lett gaz-
daggá Magyarországban. Január hó 31-én össze-
ül t a katholikus autonomiai kongresszus és február 
6-ig tanácskozott. S az eredmény? 

Idáig még semmi, és valami a mi megbe-
csülhetetlen. Semmi, a mi a félszázad óta kon-
templált autonomiai szervezetet illeti, mert az 
még létre nem jöhetett az egyház és az apostoli 
király közé került szabadelvű uralom huza-vonája 
következtében. Az a megbecsülhetetlen valami 
pedig, a mit a január-februári autonomiai kon-
gresszus mint eredményt felmutatott, az a főt. 
püspöki kar Válasza az autonomiai szervező 
kongresszus 27-es bizottságának felszólítására. 

Nemakarunkismétlésekbe bocsátkozni. Annak 
idején elmondottunk mindent. Ebben a lapban 
fel van jegyezve minden. Az utókor olvasni is 
mérlegelni fogja. A „Religio" félszázados auto-
nomiai programmja főpásztori elfogadásban része-
sült. „Messze távol kell űzni a katholikus elméktől 
és szivektől azt az ármányos sugallatot, mintha 
a hierarchia Magyarország jelen körülményei 
között már nem volna elégséges a kath. vallás-
nak akár repraesentálására, akár kormányzására ! 
Maradjon Isten egyháza Magyarországban az ősi, 
isteni eredetű, tiszta hierarchiai kormányzás alap-
ján!" *) Ezt a programmot vallotta a Religio 50 
éven át, különféle viszontagságok között. A 
püspöki kar Válasza, Róma sugalata alatt, teljes 
erővel sikra szállt a hierarchiai egyházkormonyzás 
épsége ós tisztasága mellett. A Religio vágya, 
imája beteljesült. Roma locuta, causa finita est. 
A XIX. század második felének nagy ' protestáns 
és rationalisztikus tentatiója a magyar kath. 
egyház részéről a nm. püspöki kar Válaszában 
erélyes visszautasításban részesült. Causa finita 
est. Utinam finiatur et error! Vajha megszűnjön 
minden tusakodás az egyház szelleme ellen ! 

Tavaszszal ment a pápához az örök városba, 

2) Religio 1900. I. 34. 

a jubileumi szent év ós a magyar kereszténység 
s keresztény magyar királyság 900-os évfordulója 
alkalmából, a nagy magyar nemzeti zarándoklat. 
Asztrik kalocsai utódja, Császka György érsek ur 
vezette a pápa elé. 0 szentsége válasza a magyar 
nemzeti zarándoklat üdvözletére uj ezer évre 
szóló programmja lehetne Magyarországnak, ha 
volna hozzá ember és szellem elegendő. „San-
ctissimi regis (Stephani) benefacta si grato reco-
lun t animo, acceptam per illum fidem fortiter 
retineant hungari strenueque colant. Sic enim et 
patriae utilitatibus et singulorum bono prospi-
cient optime.u 2) 

A nyár derekára kettős nagy jubileumi ka-
tholikus akczióesett: az egyik a magyar keresz-
ténység és a keresztény magyar királyság születése 
helyén, Esztergomban, a Mária-kultusz, a másik, a 
királyi trón, a szent korona és az ország kormányá-
nakjelenlegiszékhelyén Budapesten,a szent István-
kultusz keretében folyt le. Amott Nagyboldog-
asszony napján jelen voltak : a királyság képvi-
seletében Frigyes kir. herczeg, az ország kor-
mánya részéről Széli Kálmán fő miniszter, Wlas-
sics, Plósz, Lukács miniszterek, Gromon állam-
titkár ós mindakét szertartás képviseletében 2 
érsek, 13 püspök, a pannonhalmi főapát ós szá-
mos más egyházi 03 világi méltóság. A szent 
misét az ország hgprimása Vaszary Kolos bibor-
nok ós esztergomi érsek úr mutat ta be az Isten-
nek. A jubileumi szent beszédet Máriáról, az Isten 
anyjáról, a Magyarok Nagyasszonyáról, Rimely 
Károly beszterczebányai püspök ur mondotta. 
Gyújtó szavai végig harsogtak hazánkon s vissz-
hangzani fognak századokon á t : „Keresztény 
hivek ! Ivilencz századon át megtartották a magya-
rok szent István, első királyunknak hagyományát 
megszívlelték a haldoklónak utolsó szavát: ime 
a ti anyátok, Magyarország Nagyasszonya! Es e 
Nagyasszonyunk fenntartotta hazánkat, midőn 
eltűntek köröskörül annyi népek és nemzetek. 
Lankadni fog-e tehát a mi kebleinkben a tisz-
telet Mária, Magyarország Nagyasszonya iránt! 
Méltatlan utódai lehetnénk-e apáinknak, kik 
Máriát Magyarország Nagyasszonyának válasz-
tották, az ő tiszteletében éltek és oltalmában 
haltak el? Nem, soha sem!"3) — A magyar 
kereszténység jubileumának másik főaktusa a 
szent István-kultusz keretében folyt le Buda-

2) Religio 1900. I. 36. 
3) Religio 1900. II. 17, 154. 1. 
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várában. I t t sajnos, már hiányzott a király s 
még sajnosabb, hogy hiányzott az országyülés. 
Nagyon meglátszott a budavári ünnepségen, hogy 
az uj magyar állam elszegődött a XIX. század 
egyik kóbor elvéhez, az állami hatalomnak mint 
ilyennek vallási alanságához, mit felekezetlenség-
nek szokás nevezni. Szent István szent kezét 
nem csókolta meg sem a király, sem az ország-
gyűlés. A jó lelkek találékonysága ós buzgósága 
azonban Istennek és szent Istvánnak elégtételül, 
az isteni Gondviselés pedig a megszomorított 
kereszténységnek vigasztalására — gondoskodott 
pótlásról. A király és országgyűlés szentistván-
napi hiányát pótolta az előzetesen t a r to t t 3 napos 
katholikus nagygyűlés és különösen az eucha-
risztikus kongresszusnak aug. 18-iki nagy esdeklő 
körmenete Budapest utczáin, az Oltáriszentséggel, 
30,000 ember hódoló ós bámuló jelenlétével. Ime 
a katholikusok ébredése, Magyarország jövője. 
Magyarországot a katholikusok munkája ós imája 
fogja fenntartani. 

Őszre esett az eucharisztikus papok reme-
kül sikerült római, s a csanádi egyházmegye 
feledhetetlen, páratlan zarándoklata Velenczébe, 
szent Gellért vértanú püspök, Magyarország nagy 
apostolának hamvaihoz, Dessewffy Sándor püspök 
ur vezetése alatt. Azután következett a kalocsai 
főegy házm egye külön zarándoklata Rómába Császka 
György érsek ur vezetése alatt, uj örökbecsű 
tanítással, áldással, „Krisztus békéjével" — a 
pápa részéről. „Sic de via longa, mondá XIII. 
Leo pápa, quam pie suscepistis, catholicae Hun-
gáriáé filii, redeatis cum gaudio, pace Christi 
abundantes', eamque nostro etiam nomine popu-
laribus familiisque vestris communicetis : neque 
enim aliud est pretiosius donum et optabilius." 
Üdvövözölve legyetek „Krisztus béké"-jének meg-
hozói! Hisz csakugyan, arra van legnagyobb 
szükségünk. „Neque enim aliud est pretiosius 
donum et optabil ius/ — A Szent-Imre-Egyesület 
zászlószentelése felvillanyozólag ha to t t az egész 
országra. Van jövőnk, mert az ifjúság szent Imre 
oltalma alá menekül s imával edzi lelkét a nagy 
küzdelmekre. — Méltóan zárták be a kettős 
jubileum aktusait és ünnepségeit nov. 19. ós 22-
ike közt az örökimádás templomának emlékünnepe, 
a kath. körök szövetségének nagygyűlése, az 
országos keresztény szövetkezeti kongresszus és 
a keresztény karitatív konferencziák megin-
dítása. 

4) Religio 1900. II. 36, 304. 1. 

Nem szabad felednünk a magyar ajkú görög 
katholikusok tavaszi zarándoklatát Rómába, két 
püspökük vezetése alatt , a magyar nyelv oltárra 
emeléséről szóló kórelmükkel, és a román ajkú 
görög katholikus testvérek 200 évi unió-ünnepét, 
és nagy emlék-zsinatát, a pápához intézett 
magasztos hangú feliratukkal. 

Végül az örvendetes ós lélekemelő esemé-
nyek sorában utolsó helyen említjük, beláthatat-
lan eredményeit tekintve azonban nem legutolsó 
azt az eseményt, hogy protestáns atyánkfiainak 
óriási nagy része végre is leborult az isteni 
Gondviselés végzése előtt s rászánta magát a 
szent István és a kath. anyaszentegyház kezéből 
felvett keresztény vallás 900-os emlékének meg-
ünneplésére. Jézus Krisztusnak, a ki kereszthalála 
és az utolsó vacsora előtt t a r to t t főpapi imá-
jában azt kérte az ő mennyei Atyja irgalmától, 
hogy tanítványai legyenek — egygyek, töké-
letesek az egységben,5) erősebb a kegyelme, 
nagyobb a hatalma, győzelmesebb a szeretete, 
mint az emberi elfogultságok ós idegenkedések 
— a testvérek között. 

Áldott legyen Istenünk szent neve minden 
jóért. 

Regi saeculorum immortali, invisibili, soli Deo 
— honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.*) 

* 
* * 

Az 
első keresztény kodifikáczió. 

(Codex Theodosianus). 

Ir ta: dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

Egymással fajtalankodó férfiak a legválogatottabb 
kinok között végzendők ki . J ) Égettessenek meg a nép 
szemeláttára. 

Házasságtörés miatt folytatott nyomozásnál ugry a 
férfi, mint a nő összes háznépét kell vallatni, kivált ha 
az egyik fél a másiknak élete után tör t . 2 ) Zsidók és ke-
resztények közötti házasság házasságtörés gyanánt büntet-
tetik avval a különbséggel, hogy ebben az esetben bárki-
nek szabad vádat emelnie.3) 

Polgári peres kérdések p. a hozomány visszaadása 
iránt ne hátráltassák a házasságtörés miatti büntető pert 

5) Szent Ján. 17, 21. Ut omnes unum sint. Ut et 
ipsi in nobis unum sint. U. o. 23. vers: ut sint consum-
mati in unum. 

6) I. Tim. 1, 17. 
*) U. o. 9. könyv 7. czim 3. 6. törv. 
2) U. o. 9. könyv 7. czim 4. törv. 
3) U. o. 9. könyv 7. czim 5. törv. és 3. könyv 7. czim 2. törv. 
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és csak az utóbbinak befejezése után tárgyaltassanak.,4) 
Ha a házasságtöréssel vádolt személyek a közöttük fenn-
forgó közeli rokonság ürügye alatt a vádat mint hihetetlent 
és lehetetlent magokról elhárítani iparkodnak, utóbb pedig 
egymással házasságra lépnek, a vád teljesen bebizonyított-
nak veendő s az illetők szigorúan megbüntetendők.5) Há-
zasságtörés miatt indított büntető perben a vádló férjnek 
illetékes bírósága nem mellőzhető. ö) 

Ha gyámság alatt lévő leánynak kérője akad, ne 
adassék előbb hozzá, mig meg nem állapíttatott, hogy a 
leány érintetlen, ellenkező esetben a gyám egész vagyo-
nától megfosztatik és deportáltatik,noha megérdemelte volna, 
hogy nőrablóként halállal büntettessék.7) 

Ha egy nő rajtaéretik, hogy rabszolgájával viszonya 
van, főbenjáró büntetéssel sújtassák s a semmirekellő rab-
szolga is múljék ki tüzhalállal. Ezt a közbűntettet minden-
kinek szabad feljelentenie, a bírósági szolgaszemélyzetnek 
is, valamint bármely rabszolgának, ki, ha a bűntett bc-
bizonyíttatik, a szabadságot nyeri, ellenkező esetben meg-
büntettetik. Az ilyen összeköttetésből származó gyermekek 
szabadok ugyan, de minden rang nélkül szűkölködnek és 
sem közvetlenül sem közvetve semmiféle czimen anyjok 
vagyonából semmit sem szerezhetnek, hagyatéka pedig 
végrendelet nélkül netaláni törvényes gyermekeire, ilyenek 
nem létében legközelebbi rokonaira, vagy arra, kit a tör-
vény meghív, szálljon.8) 

Azon kurialista vagy jegyző, ki egy haldoklónak 
ve'gakaratát irásba foglalta, vagy akármiféle közokiratot 
szerkesztett, bűnügyi vizsgálat alá vonandó, ha valaki azt 
az okiratot hamisnak vagy hamisítottnak állítja. Az igazság 
kiderítése végett szedessenek elő minden lehető bizonyíté-
kok, tanuk, irásösszehasonlítások. De ne csak a vádlót 
érje a teljes bizonyítás terhe, hanem a biró is lépjen a 
két fél közé, persze a nélkül, hogy közbenszóló végzéssel 
a maga nézetét elárulná, hanem mint a ki csupán a ki-
hallgatással van megbizva, a végitélettel mondja ki, mi az 
ő nézete. A bűnügyi vizsgálat egy éven tul nem terjedhet. 
A bűntett nagyságához képest azután a vádlott vagy ha-
lállal, vagy deportáczióval büntettessék.9) A hamisítások 
lehető megelőzése végett senkinek sem szabad se magán-, 
se közokiratban a kabinet i roda stílusát használni.10) 
Egyébiránt a perlekedőknek szabadságukban áll, hogy ezt 
a kérdést akár polgári, akár bűnvádi peres eljárás utján 
tisztázzák; polgári peruton akképpen, hogy azon fél, ki 
az okirat valódiságában kételkedik, kijelenti, hogy valódi-
ságát nyomozni akarja a nélkül, hogy a hamisításról emlí-
tést tenne, bűnvádi perúton akképp, hogy a hamisítás 
fennforgását á l l í t ja ; utóbbi esetben a biró ugy felperest 
netaláni hamis vádja, mint alperest az ellene bebizonyított 
hamisítás miatt megfelelő büntetéssel illesse,xl) 

Hamis pénskészítö, ha decurio, vagy ilyennek fia, 
szülőföldjéről messze eső városba száműzendő s egyúttal 

4) U. o. 9. könyv 7. czim 7. törv. 
5) U. o. 9. könyv 7. czim 8. törv. 
®) U. o. 9. könyv 7. czim 9. törv. 
7) U. o. 9. könyv 8. czim 1. törv. 
s) U. o. 9. könyv 9. czim 1. törv. 
9) U. o. 9. könyv. 19. czim 1. 2. törv. 
10) U. o. 9. könyv 19. czim 3. törv. 

11) U. o. 9. könyv 19. czim 4. törv. 

vagyoni állapotáról jelentés teendő ; ha plebejus, vagyo-
nának elkobzása után életfogytiglani börtönre, ha rabszolga, 
halálra ítéltessék.12) Mindenki köteles a császári pénzverde 
olyan hivatalnokát, ki titkon hamis pénzt ver, felkutatni, 
s ha reáakadt, a birónak átadni, hogy őt kínvallatás által 
bűntársainak felfedezésére kényszerítse s mindnyájokat a 
megérdemelt büntetéssel sújtsa. Azon katona, ki az őrize-
tére bizott hamispénzkészítőt szökni engedte, halállal bün-
tettessék. A ház, a melyben a hamis pénzt verték, a fiskus 
részére elkobzandó, kivévén, ha a tulajdonos, ki erről mit 
sem tudott, a bűntettest, mihelyt értésére jutott , azonnal 
följelentette, a távollevő tulajdonos ne szenvedjen ugyan 
kárt, de a háznak vagy jószágnak felügyelője s azok a 
rabszolgák, lakók vagy bérlők, kik a tettest segítették, 
vele együtt halállal büntettessenek. Özvegy nők, még ha 
közel voltak is, de semmit sem tudtak az egész dologról, 
ne veszítsék el házukat vagy birtokukat ; serdületlenek, 
még ha tudtak volna is valamit róla, se szenvedjenek kárt, 
mert zsenge koruknál fogva még nem képesek felfogni 
azt, a mit látnak, ellenben gyámjaik, ha közelben voltak, 
azért, mert nem szabad .nekik tudomást sem venniök arról, 
a mi a gondviselésökre bizott árvának jószágán történik, 
saját vagyonukból kötelesek a fiskusnak annyit fizetni, mint 
a mennyi a kiskorú vagyonából háramlott volna a fiskusra.13) 
A ki hamis pénzt vert, annak összes vagyona a fiskus 
által elkobzatik, mert pénzt csak a császári pénzverdében 
szabad verni.1 4) Jutalmat kap, ki pénzhamisítót felad, ez 
pedig, ha büntette bebizonyíttatik, tüzhalállal büntetendő.15) 
A pénzhamisítók felségsértőkként büntetendők.1 6) Az 
aranypénzek megnyirbálói, vagv hamis aranyak becsusztatói 
vagy készítői halállal hüntetendők.1 7) A kit rajtaézuek, 
midőn a pénzt beolvasztotta, vagy eladás végett a biro-
dalomból kivitte, halállal büntettetik.1 8) 

Említésre méltó még Honorius és Arcadius császárok 
409. évi törvénye, melylyel a Nilus gátjainak átvágását 
halálbüntetés terhe alatt tiltják. Az érdekes constitutio szó 
szerint ekképp hangzik : A ki ezentúl Egyiptomban, mi-
előtt a Nilus folyam 12 rőfnyi magasságot elért volna, a 
rendes vízállásból a jog- s az ó-kor (méltán szólhattak itt 
ó-korról) szokása ellenére vakmerően lefolyást idéz elő, 
ugyanott végeztessék ki tüzhalállal, a hol az ó-kor iránti 
kegyeletet és csaknem a birodalom biztonságát19) megtá-
madta; bűntettének pártolói (contini) és részesei pedig 
Oázis városába 20) számüzendők és soha se nyerjenek enge-
délyt a polgárjog, vagy valamely hivatal, vagy pedig va-
gyonuknak visszakérésére.21) 

A büntető eljárás terén többféle enyhítéseket találunk. 
A büntető biró, mielőtt Ítéletet mond, tartsa szeme 

12) U. o 9. könyv 21. czim 1. törv. 
13) U. o. 9. könyv 21. czim 2. 4. törv. 
u ) U. o. 9. könyv 21. czim 3. törv. 
15) U. o. 9. könyv 21. czim 5. törv. 
16) U. o. 9. könyv 21. czim 9. törv. 
17) U. o. 9. könyv 22. czim 1. törv. 
1S) U. o. 9. könyv 23. czim 1. törv. 
19) Ez nem frázis, Egyiptom a római birodalom gabona-

tára volt. 
20) Oázis a lybiai sivatagban feküdt, oda szokták az egyiptomi 

bűntetteseket száműzni. 
21) Kodex 9. könyve 32. czim 1. törv. 
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előtt ama mérsékleti szabályt, hogy senkire se mondjon k i 
halál- vagy más szigorú büntetést, sem, mint a házasság-
törés, gyilkosság vagy bűvészet vádja alatt álló vádlott 
vagy önbeismerés, vagy a kínpadra feszített valamennyi 
tanú egybehangzó vallomása által meggyőzetvén, tagadása 
neki többé mit sem használ.2 2) 

Azon bűntettes, ki a reábizonyífcott bűntett minősé-
géhez képest bányamunkára Ítéltetett, ne bélyegeztessék 
meg homlokán, hiszen a szégyen bélyegét karjaira és láb-
száraira is lehet rásütni, nehogy arcza, mely Isten kép-
mására van teremtve, elcsufittassék.23) Könnyebb büntettek 
miatt elitéltek a szárazmalomba küldendők. 24) De arra 
kell ügyelni, nehogy a bűntettesek büntetés helyett a 
sütők czéhébe, vagy más czéhtestületbe soroztassanak, 
mint a me'yhez tartoznak, hanem hogy elvegyék bünte-
tésöket.2 5) 

Yalentinianus és Valens császárok rendelete szerint 
keresztény embert nem szabad, bármely bűntettben talál-
tassák bűnösnek, circus- vagy más játékokra itélni. A mely 
biró ezt mégis megteszi, súlyos megdorgálásban és a leg-
nagyobb pénzbüntetésben részesül. 26) 

Ha magasrangu személyek keverednek bűntettbe, a 
császár határozza meg esetről-esetre a büntetésnemet. -7) 
A császári palotában alkalmazottak közül senki se Ítél-
tessék az arénára, van elég más büntetés, melyekkel őket 
illethetni.28) 

Hogy a kegyelem utja végkép el ne legyen zárva, 
Gratianus, Valentinianus és Theodosius császárok (382.) 
elrendelik, hogy a kit a fejedelem különösen súlyos vád 
által indíttatva kivégeztetni parancsolt, ne teljesítsék a 
birák rögtön halálos itélet kimondása által a fejedelem 
kívánságát, hanem várjanak vele harmincz napig, hogy 
ezen idő alatt haragja lecsillapuljon s a jámborság, az igaz-
ság barátnője, segítségül jöhessen.2 9) A törvényszéki szol-
gák ellen, gonosz és megvásárolható hűtlenségük miatt, 
távoliétökben is teljes szigorral kell eljárni.3 0) 

A súlyos bűntett miatt halálraítéltet ne ragadják ma-
gokhoz erőszakosan és önhatalmúlag a papok vagy szer-
zetesek avval az ürügygyei, hogy védeni akarják ő t ; de 
a hol emberségi tekintetek tanácsolják és az idő megen-
gedi, nincs megtiltva a felebbezés ut ja szorgosabb vizsgálat 
kieszközlése végett, ha gyanú forog fenn, hogy az igazság 
egy ember üdve ellenére tévedésből, vagy a biró részre-
hajlásából elnyomatott. A jelentés ily esetben nem a csá-
szárhoz, hanem a praefectns praetoriohoz terjesztendő fel. 
A fellebbezési határidő leteltével az őrizet alatt a bünte-
tés helyére kisért vádlottat senki se ragadja meg vagy 
vegye oltalmába, hanem a biró büntetésül 30 font aranyat 
fizet, a hivatali főnökök pedig halállal lakolnak, ha ezt a 

22) U. o. 9. könyv 40. czim 1. törv. 
23) U. o. 9. könyv 40. czim 2. törv. 
21) U. o. 9. könyv 40. czim 3. 5. 6. törv. A gabona szétzúzása vagy 

kézimalommal megőrlése igen nehéz munka volt. 
23) U. o. 9. könyv 40- czim 9. törv. 
26) IJ. o. 9. könyv 40. czim 8. törv. 
27) U. o. 9. könyv 40. czim 10. törv. 
28) U. o. 9. könyv 40. czim 11. törv. j 
29) U o. 9. könyv 40. szim 13 törv. 
30) U. o. 9. könyv 40. o i m 14. törv. 

vakmerőséget azonnal meg nem torolják, kivévén ha a 
papok vagy szerzetesek elbizakodottsága annyira megy, 
hogy inkább háborúságnak, mint peres eljárásnak bele-
illik, midőn az esetről a császárhoz jelentés teendő, hogy 
az illetők szigorúbban büntettessenek. Egyébiránt a püspö-
kök hibája lesz, ha épp abban a kerületben, a hol ők magok 
hirdetik a népnek a keresztény vallást, a szerzetesek tör-
vényellenes cselekedetet visznek véghez s ők az efféléket 
meg nem előzték vagy meg nem torolták.3 1) 

Különben szabály volt, hogy bűnvádi ügyekben, a 
hol mind a két fél élete forog koczkán, meg van engedve 
a fellebbezés, sőt még a halálra itéltnek felebbezése is 
elfogadandó. 32) Csupán gyilkos, méregkeverő, bűvész, 
házasságtörő, rabló, kire a bűntet t reábizonyult, vagy a 
ki azt önmaga bevallotta, nem felebbezhet; de ha nem 
vallott semmit, vagy csak kínvallatás következtében, feleb-
bezése elfogadandó.3 3) Gyanús birák Ítélete ellen akár 
becsületfosztás akár főbenjáró büntetés miatt meg van 
engedve a felebbezés.34) 

Nevezetes Arcadius és Honorius császárok (399.) tör-
vénye, melyben kimondják, hogy a büntetés csali a bűnöst 
érje, ne pedig az ártatlan rokonait, sógorait, ismerőseit, 
barát jai t is.3 5) Ezen elvnek megfelelőleg a bíráknak, kivé-
vén a legfőbb közigazgatási hatósággal fölruházottakat, 
kik a bűntetteseket halálra ítélhették, nem volt szabad 
a bűnösöket összes vagyonuktól megfosztani, hogy család-
juk számára is valami megmaradjon. 3 e ) A nő vagyonát 
akár öröklés, akár adás-vevés utján, akár férjétől ennek 
vád alá helyeztetése előtt szerezte, a férjnek elitéltetése 
nem érintheti. A netaláni ajándékozás is, melyet a férj a 
bűntett elkövetése vagy az ő vád alá helyeztetése előtt 
neje számára rendelt, azért, mert az mintegy viszonzás a 
feláldozott szüzességéért (donatio pudicitiae praemio cessit), 
épp ugy érvényben marad, mintha férjét nem a büntetés, 
hanem a természet rendje ragadta volna el tőle ; ha azon-
ban a férj csupán száműzetik vagy deportáltatik, az ilyen 
ajándékozás egyelőre függőben marad, miután ebben az 
esetben a házassági kötelék fel nem oldatik, s ha a férj 
életében vissza nem vonja, halála által érvényessé válik, 
ugy hogy a fiskus az ilyen ajándékból semmit sem igé-
nyelhet. Azt is, mit az apa a bűntett elkövetése vagy az 
ő vád alá helyeztetése előtt, a hatalmából elbocsátott gyer-
mekeire ruházott, ezek minden megtámadástól menten és 
megrövidítés nélkül megtar that ják. Ellenben az, a mit sem 
a nő, sem a gyermekek nem követelhetnek, a hatóság által 
zár alá veendő és az esetről a császárnak jelentés teendő 
megemlítésével annak, hogy az elitéltnek vannak-e gyer-

31) U. o. 9. könyv 40. czim 16. törvény. Ezen, Justinianus kó-
dexébe is fölvett, constitutióban említett szerzetesek (coenobiták, 
synoditák) nyilván azért avatkoztak be az igazságszolgáltatás mene-
tébe, hogy a halálraítéltet az életnek megmentsék azáltal, hogy a 
zárda falai között életfogytiglani bűnbánatra szánják. 

32) U. o, 11. könyv 30. czim 20. törv. 
33) U. o. 11. könyv 36. czim 7. törv. 
34) U. o. 11 köuyv 30. czim 58. törv. 
35) U. o. 9. könyv 40. czim 18. 22. törv. Sancimus, ibi esse 

poenam, ubi et noxa est, peccata suos teneant auctores. nec ulterius 
noxae progrediatur metus, quam reperitur delictum. 

36) U. o. 9. könyv 41. czim 1. törv. 
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mekei?3 7) Halálbüntetés következtében kivégzettnek har-
madizigleni rokonai, a fiskus kizárásával, épp ugy örököl-
jenek, mintha törvénynél fogva örökölnének, kivévén mégis 
a felségsértők rokonait.3S) A deportáltnak vagyonából az 
ő gyermekei számára fenntartott rész mindenekelőtt csak 
az elitéltetéskor atyai hatalmában állott gyermekeinek 
adassék, de ha a hatalmában már nem állott gyermekei 
készek időközben szerzeményüket beszolgáltatni, akkor 
egyenlően osztassék fel az apai vagyon valamennyi gyer-
mekei között.39) A nő száműzött férje vagyonából vegyen 
magához mindent, mi bármilyen czimén (hozomány, jegy-
ajándék, parafernák) őt illeti.40) A kivégzettnek (itt is 
kivéve a felségsértőt) terhes özvegye jelentse be állapotát 
a hatóságnak, mire a születendő gyermek az apja vagyo-
nában öröklend.41) Vagyonkobzásra itélt bűntettesek va-
gyonából mindaz kihasítandó, a mi a nőé, a ki nem felelős 
férje bűntettéért.4 2) Az elítéltnek vagyona minden fel-
folyamodás kizárásával a fiskus számára elkobzandó, ki-
vévén, ha gyermekei, szülői vannak, kiknek részére a 
törvény mérséklete biztosítja a vagyont.4 3) Ha az elitélt 
fiúkat vagy leányokat, vagy elhalt gyermekeitől származó 
unokákat hagyott hátra, vagyonának csupán felerésze száll 
a fiskusra, másik fele a gyermekeké. Hasonlóképp áll a 
dolog, ha az elitélt utcszülötteket hagy hátra. Ha a bűn-
tettes decurio volt és gyermekei nincsenek, egész vagyo-
nát vagy maga a kúria vegye át, vagy olyan egyénnel 
vétesse át, ki a hivatali kötelességeket saját felelősségére 
teljesíteni magát kötelezi. Ha azonban a decurionak fiutódja 
van, habár még nem is született, a vagyon részére fenn 
tartandó; s ha csupán egy vagy több leánya van, nekik 
adandó a vagyonnak egyik fele, másik fele pedig a kúriáé. Ha 
azonban fiuk vannak, kik decuriók és azonfölül leányok is, 
ebben az esetben amazoké legyen a vagyonnak egyik fele, 
a másik tele pedig, melyet a császári kegyelem vala-
mennyiüknek szánt, fejszerint osztassék ki közöttük. Ki-
vételt egyedül a felségsértőnél kell tenni, kinek büntetése 
ebben a tekintetben az ő gyermekeire is kiterjed.4 4) 

Kik a száműzöttek vagyonát bűnös módon eltitkol-
ják, ha a gazdagok, vagyonkobzással, ha plebejusok, halállal 
büntetendők. 45) 

A ki kegyelmei nyerve a száműzetésből visszatér, 
azon módon helyeztetik vissza minden előbbi jogaiba, 
mint a hogy elitéltetése őt minden jogától megfosztotta 
vala. Ám kérjék fiai az atyai hatalom alól való elbocsá-
tásukat, hogy önállóságuk ne ugy tűnjék föl, mintha 
apjuk elitéltetésének, hanem az ő jóságának bizonyítéka 
volna. 46) 

Ugyancsak a fentebbi elvnek, hogy a büntetés csak 
a bűnöst érje, egyik folyománya, hogy ha a nő, kit férje 

37) U. o. 9. könyv 42. czim 1. törv. 
38) U. o. 9. könyv 42. czim 2 4. 6. törv. 
39) U. o. 9. könyv 42. czim 8. törv. 
4n) U. o., 9. könyv 42. czim 9. törv. 
41) ü . o. 9. könyv 12. czim 10. törv. 
4ä) U. o. 9. könyv 42. czim 45. törv. 
43) U- o. 9. könyv 42. czim 23. törv. 
44) U. o. 9. könyv 42. czim 24. törv. A felségsértők gyerme-

keiről még alább a magánjogban lesz szó. 
45) U. o. 9. könyv 42. czim 5. törv. 
40) U. o. 9. könyv 43. czim 1. töiv. 

házasságtöréssel vádolt, meghalt, ennek örökösei ellen már 
nem lehet keresetet emelni, mert a bűntett a szerzővel 
együtt elenyészett, s ha a férj halt meg, ennek örökösei 
sem vádolhatják a nőt, mert csak a férj panaszkodhatott 
sértésről. 47) 

Már a rómaiak ismerték a connexitást a polgári és 
büntető-eljárás között. Ha valakit ugyanazon vagyoni 
ügyben nemcsak polgári, hanem bűnvádi kereset is illet 
(p. birtokától való megfosztatása miatt), egymásután mind 
a kettőt támaszthatja,4 8) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

A 
T 

Koszmanith Rikárd Károly, 
zalavári apát. 

A szent Ador j án vér tanúról nevezet t zalavári 
apátság konven t j ének t ag ja i szomorodot t szivvel je len-
tik, bogy szeretet t apát jok , nagyságos és főtisztelendő 
Rossmanith Rtkárd Károly, zalavári apát, a pannonhalmi 
szentszék tanácsosa, példás megadással elviselt hosszas 
szenvedés után, a végszentségekkel ellátva, deczember 
21-ikén, esti 63/4 órakor az Urban elhunyt . Születet t 
Esz t e rgomban 1829. október 18-án, beöl tözöt t 1845. 
szeptember 23-án; ünnepélyes fogadalmat te t t 1852. 
augusztus 3-ikán ; áldozárrá szentel te te t t 1852. október 
20-ikán ; 1852—54. hi tszónok Pannonhalmán, 1854 — 55. 
a tud. egyetem hal lgatója Bécsben ; 1 8 5 5 - 6 1 . gimná-
ziumi tanár K ő s z e g e n ; 1861 — 62. az orsz. levéltár őre 
P a n n o n h a l m á n ; 1862—71 gimnáziumi tanár Sopronban ; 
1871—73. ' jószágkormányzó Láz iban ; 1871—91. per je l 
P a n n o n h a l m á n ; 1891. ápril 2-ikán kinevezte te t t zala-
vári apát tá . A drága halo t t földi maradványai deczem-
ber 24-ikén fognak a reggel 10 órakor bemuta tandó 
engesztelő szentmise áldozat u tán a Zala-apáti- i 
rendi s í rbol tban örök nyuga lomra helyeztetni . A d j 
Uram neki örök nyugoda lmat és az örök világosság 
fényesked jék neki ! Zala-Apáti , 1900. deczember 21. 

Budapest, decz. 27. Páduai szent Antal a szabad-
kőművesek között. — 

H o g y a n ? Há t ez is lehetséges vo lna? Lehetséges 
bizony, sőt m e g is tör tén t . Megtör tén t i t t Budapes ten , 
a Podmaniczky-u tczának abban a sarokbol t jában, a hol 
a szabadkőművesek, min t a „Budapes t i Napló" nagy 
garral h i rdet i , „naponta 15,000 karéj kenyeret" oszta-
nak ki a szegények és nyomorul tak között . 

Páduai szent Anta l megjelenése pedig a szabad-
kőművesek közt u g y tö r tén t meg, hogy az „ Alkot-
mány "-nak minap megjegyzésfé lé je volt a szabadkő-
művesek kenyérosztására. Azt mondta laptársunk körül-
belül, hegy hiszen a há rompon tú tes tvéreknek nincs 
mit d ics tkedniök a kenyérosztással , mert páduai szent 

47) U. o. 3. könyv 13. czim 1. törv. 
4S) U. o. 9. könyv 20. czim 1. törv. 
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Antal már régen megelőzte őket ebben a j ó szokásban. 
Ámde az mégis sehogysem já r ja , hogy a szabadkőmű-
vesnek ne legyen igaza, ha ő azt akarja . A „B. N." 
tehá t gondoskodot t róla, hogy maga pádnai szent 
Antal ad jon igazat a szabadkőművességnek. Ez a lap, 
mul t vasárnap, valóságosan megje lente t te a kath. 
egyház nagy kenyérosz togatójá t abban a Podmaniczky-
ntczai sarokboltban, a hol az egyház nagy szent je 
azután egyik ámulatból a másikba esett a szabad-
kőművesek nagy vjóu-ságának a láttán. Végül a szabad-
kőműves „gazda" és a szabadkőműves kenyérosztó 
helyiségben „idegen szőrcsuhás" közöt t a következő 
je lene t ós párbeszéd fe j lődöt t ki. Szórói-szóra: 

„A szőrcsuháju idegen nem nézi többé a nyüzs-
gést, hanem becsatol ja lelkébe az i t t uralkodó szere-
te te t s behunyt szemmel hal lgat ja a kenyeres boltból a 
mindenségbe kiáramló, magasztos dallamot. 

Mikor az utolsó ember is k iment a boltból, az 
idegen felkél a padról s odaszól a gazdák egyikéhez : 

— Ugyan kérem, valamely egyházi szervezet 
működik itt, ugy-e bár ? 

— Dehogy, szól a válasz, világi in tézmény ez 
egészen. 

— De hisz' i t t a Krisztus igéjét vá l t ják tet té . 
— Ugy érezzük mi is. De meglakolunk érte. 
— Üldözéssel ,rágalmazással , ugy-e bá r? Há t miért 

nem fordulnak védelemért az egyházhoz ? 
— Bajos azt nekünk megtennünk. 
— Váj jon miér t? 
— Mert egyházi átok alatt állunk. 
— Egyházi átok a la t t? Ez nem lehet igaz. Ez 

hazugság. Aki ilyen szépen t u d j a a j ó t cselekedni, ne 
mételyezze meg lelkét a hazugság bűnével. Az egyház 
nem üldözheti a jó t . Is tentől származó rendel te tése 
kizár ja ezt. Aki az az á tkot kimondta , az tévedett . . 

— Bocsánat , uram. Aki azt az á tko t k imondta , 
az nem csalatkozhatik. 

— É n pedig ismétlem : bárki let t légyen, tévedett . 
— Uram, ne i tél je ön el azt, akitől az az átok 

ered. Mi i t t a feltétlen emberszeretet j egyében élünk és 
dolgozunk. Tisztelünk hát minden hitet , még azt is, 
amely minket félreismer és kiátkoz. Különben is, 
kicsoda ön, hogy birálni meri az egyházi kormányzat 
tekinté lyét ? 

— Bocsánat , hogy még nem muta tkoz tam be. É n 
vsak páduai szent Anta l vagyok. 

Az idegen a lak já t e szavak u tán egy vakitó sugár-
kéve ölelte magába, amely kiáradt a bo l t a j tón s felfelé 
szállott, fel jebb, egyre fe l jebb, köve tve a szeretet 
himnuszát, mely tulcsengve a szférák zenéjét, az isten-
ség trónusához igyekszik." 

Edd ig a szabadkőműves jó tékonyság dicsőitése, 
mely előtt már páduai szent Antal szentsége sem szent 
többé . 

Eszünk ágába sem j u t a jó tékonyságér t valakinek 
egyébbel mint elismeréssel és dicséret tel adózni. De 
mikor ez a jó tékonyság ármányos lélekből származik 
és ez az ármányos lélek akar ja a jó te t t é r t jfáró elis-
merést magához ragadni : ez ellen már az emberi ter-

mészet nevében t i l takoznunk kell. Nagyon jól tud ják 
a hárompontu testvérek, hogy az anyaszentegyház 
korántsem j ó cselekedeteikért mondot ta ki rá jok a 
kiközösitést, hanem valami másért , a mit maguk sem 
szeretnek a világ szeme elé állitani, különben nem 
t i tkolóznának vele. 

Egyéb i rán t ez az eset egymagában is elég bizo-
nyíték arra nézve, mily nagy már Magyarországban a 
szabadkőművesség hatalma, befolyása és — elbizako-
dása. 

Sión őrei, vigyázzatok ! 

Györ. A győrvárosi kathoUkus iskolai autonomia. — 
A győrvárosi róm. kath. iskolai önkormányzati 

tes tület szabályait , majdnem három esztendei viszontag-
ságos felterjesztések és leiratok után a közoktatásügyi 
miniszter deczember 5-én végre jóváhagyta , s a közei-
napokban meg is küldette. A záradékban azonban még 
néhány módosí tást eszközölt és pedig : 

1. A taní tók elmozdítását k imondó fegyelmi hatá-
rozatot az egyházmegyei főhatóság jóváhagyása után, 
megerősítés végett 8 nap alatt a vall. és közokt. m. kir. 
minisztériumhoz fe l ter j esztendők. *) 

2. Az iskolai adónak 5%-nál nagyobb arányban 
való kivetéséhez külön jóváhagyást kivan. 

3. Az adókötelesek körülírását ú jbó l szövegezi. 
4. Az adóhátralékok behaj tására a közigazg. ható-

ságok segédkezésének igénybevételét mond ja ki. 
5. Az adófelszólamlásokról, felebbezésekről szóló 

szakaszokon is eszközöl némi módosítást . 
A régi önkorm. testület a megerősí te t t u j szerv, 

szabályok rendelkezései szerint most tovább működik 
mindaddig , mig az ú j szerv, szabályok ér telmében az 
u j szervezkedést keresztül nem viszi. Ez az aktus eltart 
néhány hónapig. Most lázasan folyik a munka, a költ-
ségvetés már az u j alapokon készül, a választók, adó-
fizetők összeírása szintén soron van. A szükséges 
bizottságok megválasztását , költségvetés tárgyalását , 
még a régi nagyválasztmány eszközli még ebben az 
évben és pedig deczember 22-ón. 

Szombathely. A századvég és az u) század kezde-
tének megünneplése. — 

Dr István Vilmos félsz, püspök, káptalani helynök 
ur ő móltósága most megje lent körlevelében a je len 
század végének és az u j század kezdetének megünnep-
lésére vonatkozólag a következőket rendeli : 

1. Fo lyó évi deczember hó 31-én, Szt. Szylvesz-
ter ünnepén, a X I X . század utolsó estéjén, mindazon 
templomokban, melyekben rendes istentisztelet tartat ik, 
hálaadó istenit isztelet lesz, a melynek részei : szent 
beszéd (0 Szentsége körlevele tárgyáról, előkészítvén 
a híveket a másnap felolvasandó, illetőleg a kivonati-
lag szent beszédben tárgyalandó körlevél alaposabb 
megórthetésére) ; u tána a legméltóságosabb Oltáriszent-
ség kitételével a Jézus legszentebb Szive l i tániája, 
Es te rházy nádor nemzeti imája és az áldás után 

*) S ez lenne aztán az az önkormányzat. 
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ünnepélyen „Te Deum", mely alatt megszólalnak az 
összes harangok és fél óráig tartó zúgással hirdet ik a 
századok Ura iránt köteles hódolatunkat . 

2. Ugy a Székesegyházban, mint az összes plébá-
niai és filiális templomokban és kápolnákban, hol a 
legméltóságosabb Oltáriszentség őriztetik, valamint a 
szerzetesrendek templomaiban is 1900. deczember 81. és 
1901. j anuár 1-je közt, a századfordulat éjeién (de nem 
12 óra előtt kezdődőleg) egy csendes vagy egy ünne-
pélyes szent mise tar ta t ik „De Circumcisione Domini" 
a legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele mellett , 
melyben ha ünnepélyes, a napi Oratiohoz sub una 
Conclusione (in pr ivata autem sub distincta) hozzá-
csatolandó a Collecta de SSmo Corde, Commemorati-
one Ssmi Sacramenti omissa. Ezen éjjeli mise alatt a 
hiveknek meg van engedve a sz. áldozás. A szent mise 
végén a papok hiveikkel együt t elmondván az 1899. 
évi VII. körlevélben közzétett felajánlási imádságot, 
megúj í t ják az Oltáriszentség előtt Jézus legszentebb 
Szive iránt hüségigéretüket . 

3. 1901. j anuár 1-én a ha jnal i harangozás után az 
összes harangoknak fél óráig tar tó zengése hirdesse a 
X X . század ébredését. Reggel i 6 órakor szentségkité-
tel. 10 órakor (a székesegyházban azonban a szokott 
időben) 0 Szentsége körlevelének felolvasása. Utána 
az ünnepi szt. mise, melyet a Szentlélek ünnepélyes ; 
segítségül hívása előz meg (Hymnus „Veni Sancte 
Spiri tus". Vers. (Oratio). A szent mise végén „Te 
Deum" és az Oltáriszentség eltétele. 

A Jézus szent nevében fokozot t buzgalommal, 
teljes erőnkből hassunk oda, hogy azok az ünnepé-
lyek, melyek a szent évet be fog ják rekeszteni s azok, 
melyek az ébredő X X . századot első kezdetében meg-
szentelni hivatvák, ne csak bensőségökben legyenek 
fenségesek, de külső fényben is mennél magasztosabbak. 

Bécs, decz 15. A salzburgi katholikus egyetem 
ügye — lassan, de biztos és erős lépésekkel halad 
előre. Erős lépésekkel, mer t az ügyet maga a püspöki 
kar vet te kezébe. A kath. egyetem „középponti bizott-
sága" legújabban a következő je lentés t te t te közzé : „A 
főt. püspöki kar bizottsága a Salzburgban alapítandó 
kath. egyetem kérdését komoly megfontolás alá vet te 
és reávonatkozólag határozatokat hozott . A katholikus 
egyetem ügye ezentúl állandó agendája lesz a püspöki 
bizottságnak. Apüspökikarbólazonna lhárman(Skrbensky 
Leo báró prágai hg. érsek, Röszler János dr. st. pölteni 
püspök, Katschthaler János dr salzburgi érsek) kiküldet-
nek mint referensek, kik egyúttal actio-bizottsággá 
alakulnak. A főt. püspök urak külön-külön s együtt-
véve felhivatnak, hogy egyházmegyéjükben kiki egy 
vagy két meghatalmazottat küldjenek ki, a kik a 
katholikus egyetem ügyét az egyházmegye területén 
szorgalmazzák, a középponti bizottsággal érintkezzenek 
és tárgyaljanak, valamint esetleg az egyházmegyét a 
közgyűlésen képviseljék." 

íme tehát i t t Ausztr iában a katholikusok, külö-
nösen a püspöki kar, komoly s minden áldozatra kész 
cselekvésre tökélte el magát. De ideje is volt ám már 

Régen kellett volna. II . József császár pusztítása után 
azonnal kellett volna kath. egyetemet állítani. Nem 
nevelődött volna annyi, zsidók, protestánsok és hi tet-
lenek kedve szerint gondolkodó liberális katholikus ; 
nem következet t volna be a „Los von Rom" mozgalom. 
Önök odaát a La j t án túl, — bevár ják a magyar „Los 
von Rom" mozga lmát? ! 

• 
Róma. XIII. Leo pápa allocutiója a decz. 17-diki 

consistoriumban. — 
Venerabiles Fratres! 

Prope iam exegimus piacularis anni urbana 
solemnia : spat iumque praeter i tum cogitatione respi-
cientes, plane sentimus atque intelligimus, quantum 
benignitat i divinae huiusce rei caussa debeatur. Dei 
quippe munere beneficioque maternam Ecclesiae índul-
gent iam conceptasque spes satis prosperus consecutus 
est exitus. De pie ta te populari, cuius extiti t in Urbe 
toto hoc t empore tam luculenta significatio tamque 
multiplex, ut ique l iberet a t t ingere oratione aliquid 
hoc die a tque hoc loco, nisi vobismetipsis, Venerabiles 
Fratres , test ibus ac spectatoribus esse licuisset. Aliud 
igi tur malumus, hor tar i nimirum et rogare vos, ut, 
iunctis caritate animis, contendere a Deo suppliciter 
Nobiscum una velitis, u t quod ille opus inchoavit, idem 
cumulate perficiat ipsoque custode et adiutore f ruc tus 
ii, quos sacer annus eduxit, ne fugaces labantur , sed 
mansuri consistant, a tque in maiorem amplioremque 
uber ta tem fauste pubescant . H o c vul t et s tudet Eccle-
s ia : hoc est maximum Nostrorum in summa senectute 
votorum. 

Nunc vero pars sacrae celebritatis extrema pos-
tulat, ut Po r t ae Basi l icarum accepto a maioribus r i tu 
obstruantur . Id Nos quidem ad continentem aedem 
Vaticanam exemplo decessorum Nostrorum perfectur i 
Deo opitulante sumus pridie natalis Domini. Quoniam-
que peragi eodem die ceremónia eadem ad reliquas 
Patr iarchales Basil icas per S. R. E. Cardinales con-
suevit, idcirco eligimus et nominamus Legatos Nostros 
a latere Venerabi les Fra t res Nostros Lucidum Mariam 
S. R. E. Cardinalem Parocchi Episcopum Por tuensem 
et Sanctae Rufinae, qui Por tam Sanctam Basilicae 
Sancti Paul i Apostoli Nostro nomine claudat : i tem 
Francis cum ti tulo Sanetae Mariae in Ara coeli S. R . E . 
Presbyte rum Cardinalem Satolli, Basilicae Lateranensis 
Archipresbyterum, qui Por t am Sanctam eiusdem Basi-
licae Nostro nomine c laudat : tum Vincent ium S. R. E. 
Cardinalem Vannutell i Episcopum Praenest inum, Basi-
licae Liberianae Archipresbyterum, qui Por tam Sanctam 
eiusdem Basilicae Nostro nomine claudat. In nomine 
j Patris, et Fil i i f , et Spiri tus f Sancti. Amen. 

Iucunda ista quidem et ad solatium apta : verun-
tamem plura aliunde ingrata premunt ac tristia. Maxi-
mam sollicitudinum caussam nostis intest inam esse 
atque insidere domi. Qui enim possumus non solliciti 
esse, non angi in hoc rei italicae publicae cum Eccle-
sia dissidio ? Si multa dudum incumbunt perpessu 
gravia, graviora etiam quotidie pert imescimus ab ho-
stilibus animis, ab infestis legibus. Illud vero in primis 
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calamitosum, quod, quae vis Pont if icem exuit princi-
pa tu iusto ac legitimo, et cum l ibertate sacri muneris 
eius coniuncto, eadem, cont inenter urgens, tenere 
pergi t alienae obnoxium potes ta t i al ienoque arbitrio. 
Huius in Nobis acerbitatis sensum ea res renovavit , 
quae paulo ante in adminis t râ t ione rerum ital icarum 
gerebatur , cum scilicet in alium ex alio t ransmissum 
vidimus impér ium Urbis, per inde ac sit iure quaesitum, 
quod est iniuria par tum. His igitur circumfusi incom-
modis tam gravibus, officiique conscientia permoti , 
cont inuat ionem querimur iniuriae : salvum et incolume 
Sedis apostolicae ius esse volumus : i l ludque nec pro-
dúctione temporis, nec possessorium successione inter-
cidere aut minui ullo modo posse, tes tamur . 

Alio hinc cogitat ione curaque pro munere Nostro 
conversa, re ferendum ad vos hoc ipso die censemus 
de Ant is t i te Ecclesiae Babylonensis Chaldaeorum san-
ciendo. Cum venerabil is f rá te r Georgius E b e d - J e s u 
Khayya th pos t remus eius Ecclesiae Pa t r ia rcha mense 
Novembri superioris anni naturae cessisset, Archiepis-
copi et Episcopi chaldaici r i tus in Synodum legitimo 
iure coiigregati in templum S. Meskintae civitatis 
Mausiliensis princeps, venerabi lem f ra t rem Iosephum 
Emmanue lem Thomas, Ep i scopum Seerthensem, in 
locum demortui suffragiis de more latis subrogavere. 
De re tota lit teras dederunt ad Nos Episcopi suffra-
gatores : i temque dedit Pa t r ia rcha electus, adiecta fidei 
catholicae suique in Romanam Apostol icam Eccles iam 
obsequii professione. Quibus eisdem li t teris cum is, 
t um illi postulant , ut electionem confirmare, sacrique 
Palli i honorem electo decernere auctor i ta te apostolica 
velimus. 

Iamvero venerabil is fratr is Iosephi Emmanue l i s 
Thomas vir tus mult iplex in muner ibus eluxit ad hanc 
usque diem integre gestis, praeser t im vero in episco-
patu Seerthensi , quem non paucos annos navi ter ac 
prudenter administravit . Rat io igi tur erat, cur confide-
remus, altiore in gradu posi tum de Ecclesia posse ac 
de communi animorum salute magis etiam, quam antea, 
mereri . Quamobrem ad Sacrum Consilium Nostrum 
fidei christ ianae propagandae, negoti is Oriental ium 
Ecclesiarum praeposi tum, caussam reiecimus, deque 
ipsius sacri Consilii sentent ia Venerabilem F ra t r em 
supra dictum in Pa t r i a rcham Babylonensem Chaldaeo-
rum confirmandum, eique Pal l ium de beat i Pe t r i cor-
pore sumptum hodie concedendum censuimus. I taque 
auctori tate omnipotent is Dei, Sanctorum Aposto lorum 
Pe t r i et Paul i ac Nostra confirmamus et approbamus 
electionem seu postulat ionem a Yenerabil ibus Fra t r i -
bus chaldaici r i tus fac tam de persona Venerabilis 
F ra t r i s Iosephi Emmanuel i s Thomas , eum praeficien-
t e s in Pat r ia rcham et Pas torem Ecclesiae Babylo-
nensis Chaldaeorum, prout in decreto et schedula 
Consistorialibus experimetur : contrariis quibuscum-
que non obstantibus. In nomine Pa t r i s f et Fi l i i f et 
Spir i tus f Saneti. Amen. 

IRODALOM. 

+ SZÁZADUNK. Un Siècle, Mouvement du Monde 
de 1800 à 1900. Nagy 8-r. köt. 1900. Par is H. Oudin-nâl. 
Ára 7 f r ank 50 czent., kö tve 10 illetve 12 frank. 

A munka felosztása a munkatársak nevével együt t 
a következő : 

1- rész Politikai és gazdasági haladás. 

Nagy Napoleon és az ő befolyása . Sepet Márius. 
A nemzetiségek Lami Et ienne. 
A kormányok Joly Henry . 
Törvényhozás Chénon Emile. 
A világ felosztása Pinon René. 
U j népek De Meaux vicomte. 
Háborúk Girennerie gróf. 
Ipar és kereskedelem . . . . VAvenel Gr. vete. 
Az ember és a művelt föld . , Brunches Jean. 
A társadalmi kérdés a XlX. szá -

zadban Be Mun A. comte 
A római egyház és a század po-

litikai áramlatai Goyau G. 

II. rész. Értelmi haladás. 

Saj tó T aver nier Eugène . 
Nevelés Mgr Pêchenard R. M. 
Kr i t ika R. P. A. Lapôtre S. J . 
Bölcselet Ju les Didiot kanonok. 
Mennyiségtan Georges Humbert. 
Természet tan és vegytan . . Bernard Brunches. 
Éle t t an Maurice Arthus. 
Föld isme N. A .de Lapparent. 
Régiségtudomány Pau l Allard. 
Történelem Mgr L. Duchesne. 
I rodalom F . Brunetière. 
Szépművészetek André Peraté. 
Zene Camille BeUaigue. 

III. rész. Vallási haladás. 

A vallás és a vallások . . . R. P .R. M .de la Brois, 
S. J . 

A nem keresztény vallások . . Bon Carra de Vaux. 
Az elvált keresztény egyházak. Pisani kanonok. 
Az egyház küzdelmei . . . . Georges Fonsegriv. 
A kath. egyház te r jedése . . R. P . A. D. Sertillange 

O. P . 
A theologiai haladás . . . . R. P . Bainvel S. J . 
Az egyház működése a szeretet 

terén Comte dJHossonvüle. 
Az egyház benső élete . . . S. G. Mgr Touchet év. 

d'Orléans. 
Zárószó. 

Az egység felé S. E. le Card. Bichard. 

— TisztitÓ tÜZÖn át. Regény az i f júság számára. 
I r t a Sziklay J ános . Budapest , 1900. 8-rét , 239 lap. A 
Szent-Is tván-Társula t kiadása. E színekben gazdag, 
érdekes i f júsági regényt szerzője könnyű tollal, szép 
magyaros nyelven irta. E g y francaia i f j ú tör téneté t 
beszéli el benne. F leury Alfonz a tyja daezos hugenot ta 
volt, a ki fiát is protes táns vallásban neveltet te, de — 
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tar tva Lajos király haragjá tól — megparancsolta neki, 
hogy ezt el ne merje árulni. Komédiát já tszatot t vele, 
mintha buzgó katholikus lenne. Az i f jú Fleury rende-
sen eljárt a szentmisére s egy ilyen alkalommal látta 
meg először Delaronce Genovévát, egy gazdag katho-
likus kereskedő leányát. Az alakoskodást tovább foly-
ta t ja s sikerül neki magát az öreg Delaronce-nál be-
hizelegni . . . Megtar t ják az eljegyzést. Alfonzt az 
Isten büntetése azonban mihamar utóiéri. Genovéva 
meghal. . . Az i f jú fölismeri a Gondviselés sujtoló ke-
zét s megtér. . . E fe jezetben főleg a Francziaország-
ban duló pestis leirása rendkivül élénk és mozgalmas. 
Alfonz, hogy vérző sebére irt talál jon, hadba óhaj t 
szállani a kereszténység közös ellensége, a pogány 
török ellen. E czélból Magyarország felé veszi ú t j á t . . . 
Néhány napra megállapodik Yelenczében, hol éppen 
az egész város a farsangot ünnepli . Innen kezdve 
Sziklay regénye mind élesebben körvonalozott törté-
neti hát tér t nyer ama harczok leirásában, melyeket a 
magyar a török ellen folytatot t a X V I I . században. Szá-
mos kaland után F leury Alfonz Magyarországba érke-
zik. Csatlakozik az it t küzdő önkéntes franczia csapat-
hoz. Résztvesz néhány ütközetben, megsebesül, ma jd 
Zrinyi Pé te r szolgálatába szegődik . . . . A Zrinyi, 
Nádasdy, Frangepán-fé le összeesküvés fölfedeztetése 
után kolostorba lép. Először a világ zajába, a dicsőség 
lánggal égő mezejére rohant a halál elől. . . . Most a 
dicsőség halot t jai tól a zárda magányába menekül. Lel-
két megtiszt í tot ta a szenvedések tüze. Betel t a világ 
hiúságával, kétes dicsőségével, kábitó zajával. A „Tisz-
tító tűzön át" tanulságos és érdekes i f júsági regény. 
Komoly erkölcsi világnézlet vonul ra j t a végig s éppen 
azért a serdül tebb i f júságnak a legmelegebben ajánl-
juk. A díszesen kö tö t t könyvet Lídvary Géza festő-
művész illusztrálta. Ara 2 korona 20 fillér. Megrendel-
hető a Szent-Is tván-Társulat könyvkiadóhivatalában : 
Budapest, VIII. , Szentkirályi-utcza 28. sz. 

V E G Y E S E K . 

*** Az autonomia ügye dűlőre kezd hajlani . 1900. 
decz. 30-ika ebben az ügyben nevezetes szerepet fog 
játszani, nevezetes dátum lesz. Néhány nap múlva töb-
bet fogunk mondhatni . Már most is többe t tudunk ; de 
nem vagyunk újságíró, ki mindent értékesít , mindent 
kiír ; bennünket a t i toktartás is kötelez, csak kellő idő-
ben nyi la tkozhatunk. 

— Rómából nagy örömhírt hozot t a távíró. Most 
27-én volt dr Kohl Medárd samosatai czimmel prae-
conizált püspök úrnak püspökké szentelése. A leg i f jabb 
magyar püspököt a pápa a felszentelés u tán azonnal 
audienczián fogadta és sok áldást küldöt t általa az ország 
gyengélkedő bíboros hgprimásának. 

— A szentév bezárása és az utolsó magyar zárán- ! 
dokla t . A Kálmán Károly orsz. képviselő vezetésével 
e hó 20-án Rómába és a Szentföldre elindult zarán-
doklat, melynek 207 részvevője van, deczember 22-én 
ért Anconán át Rómába, hol azonnal megkezdték a 
bucsuk elnyeréséhez szükséges á j ta tosságokat és tem-
plomlátogatásokat . Deczember 24-én a zarándokok a 
szent Pé te r - templomban részt vet tek a szent kapu be-
zárásánál, melyet X I I I . Leo pápa személyesen végzett . 
A pápát a templomban jelenvolt 50—60,000 ember 

érkezésekor kitörő lelkesedéssel fogadta és kisérte 
végig az óriási templomon. Ekkor áldotta meg ő Szent-
sége a magyar nemzetnek azt a lobogóját , melyet ez 
a zarándoklat a magyar kereszténység 900 éves jubi-
leuma alkalmából vi t t el Rómába, hogy II. Szilveszter 
s ir ja fölöt t elhelyezze a Lateránban. A lobogót a meg-
áldás alatt Kálmán Károly, Laczek Gyula losonczi 
hi t tanár és Káposztássy Imre karancskeszii plébános 
tar to t ták a magyarságtól körülvéve. A pápa a sedián 
felállott a lobogó előtt és F raknó i és Kohl püspökök 
asszisztencziájával, a bibornokoktól körülvéve, áldotta 
meg a lobogót, melyet azután körmenetben vittek el a 
Lateránba s helyeztek el örök emlékül II. Szilveszter 
sirja fölött . 

— Budapesten az elmúlt tanévben középiskolai 
tanuló vol t : unitár ius 12, gör. kath. 36, gör. nem egye-
sült 72, kálvinista 328, lutheránus 566, katholikus 3126, 
zsidó meg 3498. Ha most azt veszszük, hogy épen ezen 
iskolázott i f jakból fognak kikerülni idővel a jegyzők, 
a szolgabirák, a járásbirák, az ügyvédek, az orvosok, 
a tanárok, a törvényszéki birák, a könyv- és lapszer-
kesztők, a mérnökök, a gépészek, a katonatisztek, a 
képviselők, meg mind az a töméntelen hivatalnokse-
reg : hát már nem messze állunk tőle, hogy Magyar-
ország Zsidóország névre fog hallgatni. 

— Palástliy-alapitvány. O Eminenciája — a bol-
dogult Palásthy püspöktől az esztergomi főegyházmegye 
javára hagyományozot t budapest i ház első esztendei 
kamatá t alapi tványkép a rohói plébániának Ítélte oda. 

— Szent missió volt karácsony előtt Gután, Ko-
márommegyében. PaTkovicli Viktor, a község derék espe-
res-plébánosa méltó előkészületül a karácsonyi ünne-
pekre az áhítat magányába vezette rábízott népét. A 
szentbeszédeket dr. Prohászka Ottokár, Csepy és Erdősy 
plébánosok mondot ták . 

— Franczia sze l lemességek. A fur fangosság 
uralmának vége következik. Miért ? Mert egy amerikai, 
Kinee William, feltalált egy gépet, melylyel még a 
legkeményebb fe jeket is át látszókká lehet tenni, egy 
hát térbe helyezett lapon pedig még a — „hátsó" gondola-
tokat is le lehet fényképezni . Az is üklönös, hogy ez a 
végére ért század, mely az embernek majom-eredetét 
vélte felfedezhetni , a majom-fa j t pusztí tó kedvével a 
kiveszés szélére sodorta. Egyedü l Cőte-d'Or gyarmat 
területéről 6 év alatt 900,000 majom bőrét exportál ták 
— a majom-testvér iség nem nagy dicsőségére. 

— A pekingi apostoli vikárius mgr Favier, a 
kinek naplójából , melyet a pekingi missiótelep ostro-
máról irt, mi is közöltünk részletet, f. hó 22-én Rómába 
érkezett, a hol egy hete t fog tölteni, azután körútra 
indul Francziaországba. 

— Jubileumi búcsú az egész világon. Az „Osserva-
tore Romano" decz. 26-iki kelettel, vagyis karácsony 
másodnapján közölte XIII. Leo pápa consti tutióját , 
melylyel az 1900-ik évi római egyetemes jubileumot, 
hathónapi időtartammal, az egész világra ki ter jesztet te . 

N F " F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e , 
A hátralékosokat a hátralék beküldésére, az előfizető-

ket az előfizetés szives, gyors megtevésére kérjük, mért 
lyenkor a gyorsaság reánk nézve nagy kedvezés, és idő-

ikimélést jelent. K. t. 
A szerit. 

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

Budapest, 1900. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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