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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „ R e l i g i o - V a l l á s " 1897. félévi f o l y a m á h o z . 

Vezéreszmék és tanulmányok. 
t Lönhart Ferencz erdélyi püspök. 1. 
Egyetértés, összetartás. Szerk. 1, 2, 3, 4. 
Az erdélyi róm. katli. Státus, Fái Istvántól. 1, 2. 
Elnöki beszéd, melylyel Mayer Béla v. püspök, kalocsa-

megyei főtanfelügyelő, a „tanitók házának" fölszente-
lésére összegyűlt tanitók diszgyülését megnyitotta, 3, 4. 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. Irta dr Böhm J . 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

XIlI. Leo pápa levele Oreglia Alajos biboros dékánhoz. 7. 
A hódmezővásárhelyi itélet. Irta dr Acsay Antal. 8. 
Litterae Apostolicae quibus Constitutiones Societatis Jesu 

de doctrina S. Thomae Aquinatis profîtenda confirma-
tur, 12, 13. 

Autonomiai választások. Irta Acsay Antal dr. 13. 
A titkos kártalanítás. Irta Valnicsek Béla. 14. 
Szent István ünnepén. Irta Acsay Antal dr 15. 
Szent-István-napi beszéd Bogisich Mihály cc. püspöktől. 16. 
0 fensége Stefánia trónörökösné Jeruzsálemben. 16, 19, 

21, 22, 25, 27, 28, 30. 
Daudet Alfonz s néhány ujabb franczia regénye. Irta 

Kozáry Gyula. 17. 
Gondolatok az uj tanév küszöbén. Irta Acsay Ant. dr. 18. 
A franczia ifjúság és irodalom idealisztikus szövetsége. 18. 
Elnöki beszéd, melylyel Bogisich Mihály cz. püspök a kath. 

egyházi zenekongresszust aug. 31-én megnyitotta. 19. 
Szűz Mária szivéhez. Költ. Balassy Istvántól. 19. 
Bende Imre püspök aranymiséjére. 20. 
Az erdélyi r. katholikus Státus felirata az autonomia 

ügyében. 20. 
A felsőbaranyai ev. ref. esperesi gyűlésben kálvinista ana-

themával sújtott „vallásszabadság" vagyis felekezetlen-
ség különös sorsáról. 20. 

Ötvenéves szerzetes. Vaszary Kolos biboros hgprimás szer-
zetesi jubileumára. 21. 

Autonomiai törekvéseink veszedelmei. Szerk. 21. 
Yan-e katholikus tudomány ? Dr Hertling báró beszéde 

a IV. nemzetközi kath. tudományos kongresszuson. 22, 23. 
SS. D. N. Leonis d. p. Papae " XIII. epistola encyclica 

de Rosario Mariali. 23, 24. 
Imaszerű óhajtás. Szerk. 25. 
A keresztény vallás és a nemzeti hűség előtt tisztelgő ki-

rályi hatalom. Legf. kézirat a nemzeti szobrokról. 26. 
A Szentlélekről nevezett dienesmonostori prépostság. Irta 

Hummer Nándor. 26, 27, 28, 29, 30. 
A jeruzsálemi szent sir őreinek panasza és kérése a ma-

gyarokhoz. 27. 
Mi az alapja minden jognak? Irta dr Bálás Endre. 31, 

32, 33, 34. 
j Budavárija kai. József, dr Csősz Imrétől. 32. 
Kisfaludy A. Béla dr beszéde, melylyel Szabó István 

szobrát a Sz.-I.-T. részéről a prém. r. rozsnyói főgym-
nasiumának gondozásába átadta. 34. 

Nem reformáczió, hanem forradalom. Capistrántól. 35. 
A házasulandók oktatásának szükségessége Bundala Já-

nostól. 35. 
Hettyey Sámuel, az uj pécsi püspök. 36. 
Istenitéletek. Irta dr Lessenyey t. Fer. 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Ki volt mgr D'Hulst? Emlékbeszéd. 36, 37,38,42,43,44. 
Sursum corda ! Szerk. 37. 
Mi a legfőbb kötelességünk az autonomia ügyében ? Szerk. 38. 
KATH, AUTONOMIAI KONGRESSZUS. Vaszary Kolos 

biboros hgprimás megnyitó beszédje. 39. 
Ubi Salus? Mi vezethet az autonomiai vajúdásból ki? 

Szerk. 42. 
Miért akarta az Ur J . Krisztus, hogy szent teste és vére 

lelkünk tápláléka legyen ? Irta Busz G. 42, 43,44, 45, 46. 
A „Nemzet" Rómáról és a magyar liturgiáról. 44. 
A magyar nyelvű sz. mise ügyéről a keleti szertartásban. 45. 
A plébániai hivatal és javadalom történeti fejlődése. Irta 

Glattfelder Gyula dr. 46, 47. 
Milyen volt a mult század közepe előtt az egyetemeken, 

jelesen a kassai és nagvszombati egyetemeken a theol. 
tanítás? Irta Böhm J . dr. 47, 48, 49. 50. 

Mily jogczimen birja a plébános javadalmát ? Irta Glatt-
felder Gyula dr. 48. 

A plébános jogai a javadalom körül. Irta Glattfelder Gy. 
dr. 49, 50. 51, 52. 

Karácsony. Szerk. 51. 
A Socialis bajok orvoslásának kezdeményezéséről. Kalo-

csay Alán országgy. képviselő beszéde. 51. 
A tökéletes bánat büntörlesztő hatásáról. 52. 

Egyházi Okmánytár 

Decretum S. Congr. Indicis, de die 2. Jul. 1897. 5. 
XIII. Leo pápa levele b. Canisius Péter jubileuma alkal-

mából Ausztria, Németország és Svájcz püspökeihez. 22,23. 
Decretum S. Congreg. Indicis de die 9. Sept. 1897. 28. 
SS. D. N. Leonis XIII. Constitute Apostolica, de Unitate 

Ordinis Fratrum Minor um instauranda. 31, 32. 

Nekrológok. 

j Majovszky Antal, praelatus, beszterczebányai nagypré-
post. 5 

f Ürge József Sándor pozsonyi kanonok. 20. 
f Dr Aschenbrier Antal apát, esztergomi kanonok. 51. 

Egyházi Tudósítások. 
AJ Belföld. 

Budapest. A műemlékek országos bizottsága. 9. — A 
katholikus autonomia feladatairól a csanádi egyházmegye 
esperességi kerületének felhívása és programmja. 10, 21. 

Budapest. „Gyöüge kilátások", 19. — A vallásszabadság 
nagy reform-eszméjére kimondott kálvinista anathemáról 
lapszemle 21, 23. — Asbóth János országgy. képviselő 
beszámolója. 25. — Vilmos német csázár hizelgése és 
a mi királyi trónunk dicső szinvallása. 26, 27. — 
Kossuth L. örököse Tisza Kálmán. 26. — A mire világi 
kath. híveinket rá kell szoktatni. 28. — A minek van 
iskolája, annak van jövője ; a minek nincs iskolája, annak 
nincs jövője. 29. — Három kath. napilapunk. 32. — 
Zichy Nándor gróf német-gencsi beszéde. 33. — Két 
rektori beszéd. 34. — A főváros é3 a hitvallások. 38. 



— A katb. autonomia a szabadelvű sajtóban. 39. — 
Egy kiváló magyar egyházpolitikus. 43, 44. — A mezei 
munkásokról szóló törvényjavaslat. 47. — Szomorú pro-
testáns „adventi gondolatok". 48. — Magyarország kö-
zoktatásügyi ministerének köszöntő és köszönő levele a 
kegyes tanitórendhez alapításának háromszázados évfor-
dulója alkalmából. 48. — Felfordult világ Magyaror-
szágon. 49, 50. 

Csanádi egyházmegye. Hitoktatók értekezlete. 22. — 
Dessewffy Sándor püspök felirata a királyhoz. 41. 

Eger. A Mária-kongregáczió első főünnepe. 31. — Főpász-
tori szózat az egyház jelen helyzetében. 35. — Főp. 
levél a szabolcsmegyei szoczialista mozgalmakról. 50. 

Esztergom. A prímás szerzetesi jubileuma. 22. — A vár-
megyei hatóság ba^ársértése az egyházzal szemben. 31. 
— Kolos napján. 36. — Változás a primási aulában. 
41. — Mi történt, és mit várunk a 27-es autonomiai 
bizottságtól ? 42. — A katb. egyetem ügyéről. 46. — 
Főp. levél az aranymisés pápáról. 52. 

Győr. Nyilt levél a győri egyházmegye f<"t. papságához 
Giessweio Sándortól aut. képviselővé történt megválasz-
tása alkalmából 19. — A magyarok Nagyasszonya. 30. 

Gyulafehérvár. Az erdélyi egyházmegye gyásza. 5. — 
Az uj főpásztor első szózata. 6. — Az egyházmegye 
gyásza. 6, 7, 8. — Az uj főpásztor levele. 9. — Majláth 
Gusztáv Károly gróf püspök ur elnöki megnyitója a 
státusgvülésen. 15. — Az uj püspök ur első nagy tette. 
20. — Főpásztori szózat az itjuság katholikus nevelé-
seről. 25. 

Kalocsa. A „Tanítók Házá"-nak fölszentelése. 2. — Még 
egyszer a kalocsai főmegye tanítóságának ünnepéről. 3,4. 
— XIII . Leo pápa aranymiséje alkalmából főp. levél. 52. 

Kolozsvár. Bérmálási ünnepély. 41. — Státusgyülés. 43. 
Komárom. Majláth Gusztáv gróf püspök magasztos ön-

védelme a törvényszék előtt. 40. 
Munkácsi egyházmegye. Debreczen ingyen telket ad a 

gör. katholiüusoknak templomépitésre 2. — A ha du-
a^iogi külhelynökség. 32. 

Nagyvárad. Veni Sancte a jogakadémián. 24. — A debre-
czeni kath. főgymnasium. 48. 

Nyírség. A nyíregyházi g. kath. templom fölszentelése 
alkalmából. 33. 

Nyitra. Bende L püspök ur jubileuma. 1, 7. — Nyitra 
városa püspökének aranymiséje alkalmából. 20. — A 
püspök ur jubileuma alkalmából. 21. — A nyitra-egy-
házmegyei papság autonomiai képviselőjének köszönő 
nyilt levele a megye papságához. 29. — Főpásztori 
szózat a pápa aranymiséje alkalmából. 52. 

Pannonhalma. Szent Márton hitvalló ós püspök ezeröt-
Fzázévi jubileumának rendje. 38. — Főp. levél szent 
Márton jubileumára. 39, 40. 

Pécs. Autonomiai képviselő-jelölés programmal. 5. — A 
növendékpapok írod. társulata. 31. — íme, a főpap ! 37. 

Rákos-Palota. A magyarok Nagyasszonyának egyháza 
Rákos-Palotán. 34. 

Szatmár. Az irodalom szolgálatában. 47. 
Székesíejérvár. Főp. levél a május 20-iki szenttéavatás-

ról. 5. — A kath. kör háza. 49. 
Szombathely. A kereszt védelme. 27. — Szobrot Szily 

Jánosnak. 35. — A jaáki templom reslaurácziója. 46. 
— A Sziíy szobor eszméjéhez. 51. 

Temesvár. A szent atya 60 éve3 papi jubileuma. 50. 
Tiszamente. Az egri érsek bérmautja. Í . 
Ungvár. Az autonomiai gyüiésre küldendő képviselőjelö-

léséről. 4. — Görög-katholikus szervezkedés Budapes-
ten. 29. 

Vácz. A 300 éves kegyesrend. 21. — Rózsahegyi Gyula 
autonomiai papképviselő megbizó levele és köszöntője. 
27. — A keresztény sajtó támogatása. 32. — Foga-
dalmi templom Rákos-Palotán. 33. 

Veszprém. Schlauch Lőrincz dr bibornok látogatóban. 36. 

B) Külföld. 
Augsburg. A vegyes házasságokról. 44. 
BéCS. Szent-István-napi magyar egyházi beszéd a kapu- j 

czinusoknál. 17, 18. — Zichy Nándor gróf beszéde a 
Canisius-ünnep záró ülésén. 41. 

Berlin. Windhorst emlékezetére 3 templom. 7. 
Bukarest A katholiczizmus fejlődése es haladása. 26. — 

Az uj érsek működése. 36. 
Freiburg. (Svájcz.) A. IV. nemzetközi katholikus tudo-

mányos kongresszusról. 19. — Az egyetlen katholikus 
állami egyetem a világon. 45. 

Lille. Az öt tudománykaru kath. egyetem évnyitó ünne-
péről. 45. 

London. A protestánsok „szabad" szentírás magyarázása 
és a bibliai a középkorban. 30. 

Róma. A pápa mint köztársasági elnök. 11. — XIII. Leo 
pápa levele Oreglia bibornokhoz, a szent Collegium 
dékánjához. 18. — Hirek a Vatikánból. 19. — A pápa 
egészségéről és Tosti haláláról, 30. — Hirek a Vati-
kánból. 35. — A Brougidou és Stojalowski-féle ügy 
befejezve. 42. — Az anagnii Institutum Leoninumról. 51. 

Salzburg. Az egyetem-alapitás ügye. 45. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 
Az utazás művészete. 16. 
Bold. Simor János herczegprimás és egy szabadkőműves 

audientiája. 25. 
Mester egyházi szónok. 28. 
A római magyar történelmi intézet. 38. 
Az ország legszebb temploma. 45. 
Elnöki megnyitó az erdélyi kath. irod. társulat közgyű-

lésén Uj falusi József drtól. 50. 

Katholikus Autonomia. 

A románajku gör. katholikusok kolozsvári értekezlete 
autonomiai secessiójuk érdekében. 1. 

Becses ruthén önvédelem az autonomia ügyében. 1. 
A világi kegyurak autonomiai képviselete ügyében a 

hgprimási titkár nyilatkozata. 2. 
Polonyi 12 pontjáról. 2. 
Választási mozgalmak. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 28, 31. 
A zemplénmegyei bodrogközi g. kath. esperesi kerület 

papságának nyilatkozata. 3. 
A Budapest belvárosi autonomiai testvéri háború. 4. 
Az országos katholikus autonomia és az erdélyi róm. kath. 

Státus. 5. 
Gerlóczy Károly első alpolgármester programmbeszéde 

kivonatban. 5. 
Jóakaratú szakértő hangok kath. autonómiánkról. 6. 
Az első érdemleges hozzászólás. 7. 
Lubrich Ágost autonomiai programmja. 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 
A csanádi pontok. 15, 16. 
A kongresszus által követendő irányelvek, Surányi J . 

drtól. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 
Az erdélyi róm. kath. Státus felség-folyamodványa. 24. 
A szept. 28-iki püspöki konferencziáról. 26. 
Az 1871-iki autonomiai elaboratumátdolgozásának terve. 27. 
A kongresszus előtt, dr Dudelc Jánostól. 29. 
Meghívó a kath. autonomiai kongresszusra. 34. 
Szerves javaslati pontok az autonomiai kongresszus mű-

ködéséhez, illetve az 1871-iki elaboratum átdolgozásá-
hoz, dr Horváth Józs. kir. tvszéki bírótól. 33, 34. 

Státusgyülés. 34. 
Schuster Konstantin váczi püspök ur megbizó levele dr 

Virter Lafos cz. püspök nagypréposthoz az autonomiai 
tanácskozásokban való képviselete ügyében. 36. 

A nov. 6—8-iki püspöki konferencziáról. 38. 
Meghívó előzetes ismerkedő találkozásra a kongresszus 

előtt. 38. 
A kath. autonomiai kongresszus megnyitása és első ülése 

nov. 11-én. 39. 
Egy jó jel, és egy rossz jel. 39. 
Hirek az autonomiai vajúdás köréből. 39. 
A kongresszus feliratai. 40 
Második ülés. 40. 



A kath. autonómiának a „P. Lloyd'-ba tévedt terve-
zete. 40. 

Apponyi Albert gróf az autonómiáról. 41. 
Az autonomiai kongresszus tagjai 41. 
Az erdélyi r. kath. státusgyülés. 41. 
Hogy áll az autonomia ügye ? 42. 
A BLloyd"ba tévedt egy ujabb tervezet az autonómiáról. 43. ; 
A felséghez való felírás eszméjének ügye. 43. 
Hogyan képzeli magának Ugrón G. az autonomiát? 45. 
Minden szavunkra, minden lépésünkre nagyon vigyázzunk! 46. 
Az autonomia szervezetéről g. kath. szempontból. 47. 
Két püspöki tervezet az autonómiáról a „Magyar Újság"-

ban. 49. 
Wlassics Gyula miniszter terve az autonómiáról. 50. 
A vallásügyi minister nyilatkozatának az autonomiaról 

bírálata. 52. 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
Iskolai Értesítők. 2, 6, 7, 8. 
25 évi jubileumi évzáró beszéd Szombathelyen dr Steg-

müller K. prelátustól. 9. 
A kegyes-tanitórend 1897 - 1898-ban. 11. 
A róm. kath. népiskolák uj tanterve és szervezeti szabály-

zatára észrevételek. DÖbrossy Alajos drtól 12, 13, 14, 15. 

Kath. Egyesületi Élet és tevékenység. 
Budapesti Oltár Egyesület. 17. 
Alapszabálytervezet kath. munkás-egyesületek részére. 20. 
Útmutatás kath. népkönyvtárak felállítására. 20. 
Sz. I. Társulat. 26. '49. 
A Sz. I. T. uj palotájának bokréta-ünnepéről. 28. 
Az Oltár-Egyesület felhívása. 29. 
A Budapesti Kath. Kör házának felavatása. 30. 
A Sz. I. T. szoborünnepe Rozsnyón. 34. 
A budapesti Kath. Kör közgyűlése. 36. 
Budapesti Kath Népkör. 37. 44. 
Aquinói Szt. Tamás-társaság. 41. 43. 52. 
A Sz. I. T. tud. és írod. osztályának gyűlése. 42. 43. 
Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat közgyűlése. 48. 
Szent-László-Társulat vál. gyülésp. 49. 

Irodalom. 
Szemnecz E , Katholikus autonomia. 11. 
Surányi J . A kegyúri jog, kongrua és autonomia Ma* 

gyarországon. 14. 
Kozáry Gy. Idealizmus az irodalomban. 14. 
Nagy A., Borromaeus 14. 
Weisz-Makra'Rózsa, A kereszténység védelme erkölcsi és 

művelődési szempontból. 14. 
Acsay A. dr, Lubrich Ágost. Negyvenéves irói és félszá-

zados tan ári jubileuma alkalmából. 14. 
Mi az „Esperanto" nyelv? 15. 
A katholikus tudósok nemzetközi kongresszusáról. 15. 
Bucsek I., A róm. kath. egyházi szertartások tankönyve. 17. 
Spillmann — dr S. N., Idegen tájakon. 22. 
Ember J., Néptanítók zseb-naptára. 22. 
Adjutus Secundus, Scotti elmélkedései. 22. 
Török K , A magyarországi kath. egyházi vagyon tulaj-

donjoga. 23. 
Felhívás Pázmány P. ,Kalauz"-ának megrendelésére. 27. 
A budapesti növ. papság m e. i. iskolájának irodalmi 

jelentése. 35. 
Dr Kereszty V., Gyakorlati észrevételek a szentirás he-

lyes értelmezéséről. 41. 
P . Antal karm, A győri karmelita rendház kétszázéves 

története. 41. 
Katholikus lelki kalauz, átdolg. Majer I., 41. 
Perémy I., A kath. hitoktatók segédkönyve. 44. 
Uj népiskolai lap Egerben „Népiskolai Tanügy" czim-

m e l . 4 4 . 
A S7. Bazil-társulat választmányának nyilatkozata. 45. 
Nogáll J . püspök, Csarnok a ker. hitélet ügyére. 48. 
De Olivart marquis, Le Pape, les Etats de l'Eglise et 

l'Italie. 51. 
Hiiber L.. A Talmud, különös tekintettel az uj-szövet-

spgre. 51. 

Hivatalosok. Lackenbacher-féle pályázat. 30. — Pályázat 
a budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi karábun 
az uj-szövetségi szentirás tanszékére. 33. — Vegyesek. 



Megjelenik e lap heten- E 
ként kétszer : § 

s sercián es szombaton. : 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- e 
küldéssel 5 frt. \ 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., \ 
hova a lap szellemi Ë 
részét illető mm den E 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
ÔTVENHATO 

Budapesten, julius 3. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

vPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini, caritattm incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlábora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffrogantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszrmk es Tanulmányok: f Lőnhart Ferencz erdélyi püspök. — Egyetértés, összetartás! — Az erdélyi róm. bath' 
státus. — Egyházi, Tudósítások N y i t r a . Bende luire püspök ur jubileuma. — T i s z a m e n t e . Az egri érsek bérmautja.— Katholikus 
Autonomia. A románajku gör. katholikusok kolozsvári értekezlete autonomiai secessiójuk érdekében. 

autonomia ügyében. — Hivatalos. — Vegyesek. 
Becses ruthén önvédelem az 

A z e r d é l y i f e h é r v á r i s z é k e s e g y h á z i k á p t a l a n a maga és az erdély-
egyházmegyei papság nevében megszomorodott szívvel jelenti, hogy 

n a g y m é l t ó s á g ú és fő t i sz te lendő 

L ő n h a r t F e r e n c z 
e r d é l y i püspök , p á p a i prae látus , á l l a d a l m i Yalóságos b e l s ő t i tkos tanácsos , az e r d é l y i ö s szes róm. kath. 

i s k o l á k és n e v e l ő i n t é z e t e k l e g f ő b b i g a z g a t ó j a , a z e r d é l y i róm. kath. s t á t u s e l n ö k e stb. s tb . stb. 

K e g y e l m e s í ő p á s a t o r u n k 

rövid ideig tar tó fekvő betegség után folyó J897. évi junius 28-ikán reggeli 8 órakor, 
életének 78-ik, papságának 53-ik, erdélyi püspökségének 15-ik évében, az Urban csen-
desen elhunyt. 

Földi részei folyó évi julius 2-ikán délelőtt 9 órakor fognak a székesegyház 
sirboltjába ideiglenesen letétetni , halhatat lan lelkéért pedig az engesztelő szentmise-áldozat 
ugyanakkor fog a székesegyházban a Mindenható Ur Istennek bemutat tatni . 

Gyulafehérvárt, 1897. junius 28-án. 

Az Ur, kinek egész lángoló szeretettel hiven szolgált e földön, legyen 
az ö hűséges jutalma az égben! 

A z örök v i l á g o s s á g f é n y e s k e d j é k n e k i ! 

í 
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Egyetértés, összetartás ! 
„Concordia parvae res crescunt, 

discordia maximae dilabuntur." 

A hol nincs egyetértés, o t t összetartásról 
szó sem lehet ; a hol pedig nem összetartóan, ha-
nem egymással torzsalkodva működnek az e rők : 
o t t a k ivánt tel jes sikerről kénytelen-kel let len 
le kell mondania mindenkinek. 

Nem kuta tom, ki től származot t a gondolat , 
hogy a félszázad óta vajúdó autonomiai kérdést 
épp most , ebben az esztendőben kell megoldani. 
A tenger vize erősen meg van mozgatva, ha ta l -
m a s hul lámok gyűrűznek a mélységek fölöt t : 
Krisztus minden ka toná jának , minden emberé-
nek t ehá t nem azon kell tö rn ie az eszét, hogy 
honnan t ámad t a szól, hanem azon kell lennie, 
hogy az egyház hajója , a szir teket és örvénye-
k e t kikerülve, mihamarabb visszajusson az i t t e 
fö ldön lehető békesség kikötőjébe. 

Én a mondó vagyok, hogy egyetértéssel és 
összetartással minden s ikerülhet ; egyetér tés ós 
összetar tás nélkül azonban nemcsak hogy sem-
mire sem megyünk, hanem még sokkal áldatla-
nabb ál lapotok fognak bekövetkezni hazánkra és 
egyházunkra , az eddigieknél. 

A mondó vagyok másodszor, ós az leszek az 
egész u j autonomiai mozgalom ideje alat t , hogy 
senki, sem egyesek, sem csoportok, ne hagyja el 
az egyház nagy hajóját, azt, melyen maga szent 
Pé t e r a kormányos ; mer t csak ennek van bizto-
si tva és megigérve az idők viharain való átkelés 
sérthetet lensége. Senki se hagyja el az egyház e 
közös nagy hajójá t , melyen a püspökök t a r t j á k 
és vezetik a kormányrudat , — senki se hagyja 
el ezt a ha jó t , azt gondolva, hogy majd az ennek 
a nagy közös ha jónak oldalára agga to t t mentő-
csolnakokon és kis ha jócskákon sikerülni fog az 
azokra siető apró érdekeknek biztos mene te t 
ny i tn i az örökkévalóság felé. Nincs örökkévaló-
ság igérve, csak az egyház nagy ha jó jának ; mer t 
ez az is teni hajó egyedül. A róla leoldott érdek-
csolnakoknak és nemzet i és nemzetiségi kis 
ha jócskáknak nincs megigérve, hogy „necpor tae 
infer i praevalebunt." Ez az igéret csak Krisztus 
egyháza nagy hajójának szól. Ezé a sértet len 
menekvés, ezé az örökkévalóság isteni Ígérete 
pusz tán és kizárólag. 

Bontsuk ki a képek jelentésének t a r t a lmá t . 
(Vége köv.) 

Az erdélyi róm. kath. státus. 
— Irta Pál István.*) — 

A hires erdélyi szabadságnak egyik ugyszólva clima-
ticus kihajtása az erdélyi egyházak autonomiája, amely 
szerint az erdélyi fejedelemségben törvényileg jog adatott 
a bevett vallásoknak — az úgynevezett receptáknak — 
hogy ügyeiket önmaguk intézzék. Ez azért nevezetes, 
mert Erdélyben a katholikus egyházra olyan szervezetet 
hozott létre, a minő tudtunk szerint nincs máshelyt sehol 
az egész világon. Ezen szervezet létrejövésére s kifejlődé-
sére a törvényben adott jog mellett nagy befolyással volt 
a katholikus vallás helyzete is Erdélyben. 

Erdélyben a reformáczió következtében a katholikus 
vallás mellett a lutheránus, kálvinista és unitárius vallás 
is szabad gyakorlatot nyert. Az Approbata P . I. t. 1. a. 
2. szerint ezen négy vallás, mint reczipiált teljesen egyen-
jogosittatott. Ezen jogegyenlőség azonban a katholikus 
egyházra a valóságban nem volt meg, mert az 1556-iki 
törvény szerint az egyházi javak saecularisatiója után 
püspököt nem szabadott tartani, a káptalant nem lehetett 
helyreállítani, a ferenczrendieken kivül más szerzetesek 
nem türettek és a vallás szabad gyakorlása nem minde-
nütt, csak bizonyos helyekre szorítva volt megengedve. 
A ki a katholikus egyház szervezetét ismeri, az tudja, 
hogy ezek minő sérelmek arra, mert igy a katholicziz-
mus nem épp organizmus, hanem csak rom. Ezért a 
katholiczizmus élete Erdélyben a XVI—XVII. században 
folytonos küzdelem volt először az önfentartásért, később 
a szabadságért. Ezen küzdelemhez az erőt a katholicziz-
mus az autonómiából meritette, az autonomiára pedig 
jogot a törvény adott. 

Mi az autonomia ? Jog arra, hogy ügyeinket ma-
gunk intézhessük. Ilyen joga a kath. egyháznak eredeténél 
fogva van és azzal az idő és a helyek különfélesége sze-
rint különféle alakban élt is. Magyarországon meg éppen 
szabadon intézte az egyház ügyeit. Az egyház papokból 
és világiakból állván, az ügyek kezdetben e két tényező 
közreműködésével folytak ; azonban a világiak befolyása 
lassankint csökkent, később ugyszólva egészen megszűnt, 
az ügyek intézése a papság kezében maradt, vagy mond-
hatnók inkább, hogy oda szakadt, a minek az a követ-
kezménye lett, hogy az egyház ügye a papság ügye 
maradott, a világiak kezdették azt nem sajátuknak tekin-
teni s lassankint leszoktak azzal törődni. A hivek helyett 
az állam kezdett befolyást gyakorolni az egyházi ügyekre. 
Az autonómiában pedig a hivek nyernek befolyást az 
ügyek vitelére. 

Az erdélyi autonómiának alapja az Approbata P. I. 
t. 1. art. 3, a mely szerint a négy bevett valláson lévőknek 
(a hitnek és vallásnak fundamentumiban, s artikulusiban 
való dolgokat kivéve) megengedtetik, hogy generalis gyűlé-
sekben a maguk religióján levő főmagistratnsoknak és 
patronusoknak egyenlő tetszésökből reformáljanak, visialja-
nak, concludaljanak és constitutiókat csináljanak a hall • 
gcitókkal és külső rendekkel köz-, vagy azokra is nézendő 

*) Ezen munkálatot „Magyarország vármegyéi és vásosai" 
czimű vállalat számára irta szerző. 
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dolgokban. Ebben az egyházi és világi elemnek közös 
gyülekezési jog adatik az egyháznak olyan ügyeire nézve, 
a melyek a hit- és erkölcsi tanokat nem érintik, vagyis 
a hogy későbben kifejezték : az egyháznak világi vonat-
kozású ügyeire. 

Ez az erdélyi autonómiának alapja. 
Ezen az alapon az erdélyi katholikusok, egyháziak 

és világiak vegyesen időnkint összegyűltek és az egyház 
világi vonatkozású ügyeit intézték. Ezen gyűlések abban 
az időben még nem voltak szervezve, hanem inkább csak 
alkalmi összejövetelek voltak leginkább az országgyűlések 
idején és helyén, a mikor a rendek együtt voltak, de más 
alkalmakkor és más helyen is tartattak ilyen gyűlések. 

Az erdélyi katholikus státus elnevezés abban az idő-
ben keletkezett, a mikor a 17-ik század vége felé arról 
volt szó, hogy miként menjen át Erdély a magyar király 
alá. Az erről folytatott tárgyalásban az erdélyi három 
(magyar, székely és szász) nemzet érdekeinek megóvása 
mellett suly fordíttatott a négy recepta vallás érdekeinek 
is. Valamiüt nemzeti érdekek tárgyalására az ugyanazon 
nemzetbeliek külön jöttek össze, ép ugy külön jöttek 
össze politikai pártkülönbség nélkül a vallási érdekek 
tárgyalására az ugyanazon valláshoz tartozók is. Az 
országgyűlés katholikus tagjainak ezen összejövetelét az 
erdélyi katholikusok státusa gyűlésének kezdették elnevezni, 
a mely elnevezés állandóvá lett. 

Ézen gyűléseknek a tárgyát mindaz képezte, a mi 
az erdélyi katholikusok ügyére vonatkozott, a mik között 
különösen fontos volt kezdetben a Vicarius választás, 
késuuu püspök-jelölés joga. a mi az Approbata P. I. t. 
1. artic. 9-en alapult. 

Ezen törvény szerint ugyan püspöke a négy recepta 
közt i csak a három reformált egyháznak volt, a katholi-
kusoknak csak Vicariusuk volt, mert az 1610-ben Besz-
terczéu tartott országgyűlés kimondotta, hogy „A pápista 
papoknak püspökjök ne légyen," de a Vicariust mindig 
szabadon választották. Mikor azonban Erdély a magyar 
király fejedelemsége alá átment és az erdélyi püspökség 
visszaállíttatott, a püspököt is választották, még pedig 
ugy, hogy a candidáczióra a státus egyenesen felségi 
parancs következtében hivatott össze. 

Az 1767 évvel nagy változás állott be az erd. róm. 
kath. státus autonómiájában az által, hogy Mária Terézia 
felállította az úgynevezett catholica commissiót, a melynek 
hatáskörébe utalta az összes alapítványi és iskolai ügyek-
nek az intézését. A státusnak ugyan megmaradott ezután 
is autonomiája, de a katholikus egyház világi vonatko-
zású ügyeinek intézése úgyszólván egészen a commissió 
kezébe ment át, ugy, hogy a státusgyűléseknek, a melyek 
ezután is megtartattak, csak a státus sérelmei képezték 
tárgyát, a mely sérelmeknek egyike éppen maga a 
commissió fenn állásavolt. 

A commissió ugyan csakis katholikusokból állott, 
tagjai a kir. főkormányszéknek katholikus tagjai voltak, 
elnöke is mindig katholikus volt úgyannyira, hogy ha a 
gubernium elnöke nem volt katholikus, a katholikus consi-
liariusoknak egyike neveztetett ki elnöknek és az erdélyi 
püspök is mindig tagja volt állásánál fogva a commisió-
nak, még pedig első consiliariusa s a commissiónak szer-

vezete szerint független testületnek is kellett volna lenni 
a guberniumtól, külön pecséttel és önnálló intézkedési 
hatáskörrel ; de mert a commissió királyi intézmény volt 
és függetlenségét sem igen tudta a guberniumtól megtar-
tani, már csak azért sem mert tagjai csakis a gubernium 
tagjai voltak ; a státus ezen, commissiót az ő autonomi-
cus ügyeinek intézésére illetéktelennek, a commissió fenn-
állását a státus aetonomiájára sérelmesnek tartotta, a 
melynek orvoslását •— illetve a commissiónak megszün-
tetését a státusgyűlésekből mindig sürgette. 

Habár a státusgyűlések a commissió fennállása mel-
lett a sérelmi ügyeken kivül ugyszólva tárgytalanok 
voltak, de kitartásukkal mégis nagy eredményeket tudtak 
kivivni, a melyek között a legfőbb a püspökségnek 
visszaállítása I I I . Károly alatt és a katholikusokra sérel-
mes törvényeknek megszüntetése Mária Terézia alatt az 
1744-iki szebeni országgyűlés által a VII-ik artikulussal. 

A sérelmi státusgyűlések között nevezetes az 1791-iki, 
a melynek kérelmére az 1791-iki országgyűlés Kisasszony-
havának 5-ik napján jegyzőkönyvének 2-ik pontja alatt 
„De negotiis Religionis Romano-Catholicorum directions 
plenariae ipsiusmet status catholici et episcopi concre-
dendis" egy articulust hozott, valamint ugyanakkor „de 
restitutione fundorum romano-catholicis ademptorum ut 
et fundationum ad mentem fundatorum fienda adminis-
tratione" egy másikat. 

Az országgyűlés az előbbit 146, az utóbbit 158-ik 
articulus gyanánt legfelsőbb jóváhagyás végett felter-
jesztette, meghatározván az előbbiben : Quemadmodum 
directionem in Religiosis apud Helveticae, et Augustanae 
Confessionis Evangelicos, prout et Unitarios tenore A p p r . 
Consti. P . I-mae T. 1-mi Art. 3-tio usuque antiquo, et 
Legali per Status earundem Religionum seu illarum 
Consistoria gerere soient, ita a parte R. Catholicorum 
etiam Negotia Ecclesiarum. Scholarum, item et piarum 
Fundationum annuente Sua Majestate Sacratissima ipsis-
met Statibus R. Catholicis, eorumque Episcopo dirigenda 
concredentur, sublatis virtute hujus Articuli Commissio-
nibus cum iníluxu, et sub directione Gubernii Regii 
hactenus celebratis. A 150 articulus szerint pedig javaslat 
tétetik az alapítványoknak visszaadása iránt. 

Az articulosok szentesítés végett az országgyűlés 
által fölterjesztetvén az 59. (53)-ik törvényczikkely által 
a négy recepta teljes egyenlősége ki is mondatott, vala-
mint a 60 (54)-ik törvényczikkely által az alapítványok 
is helyreállíttattak, de a 146 sz. alatt szentesítés végett 
felterjesztett fentebbi articulust Ferencz király nem 
fogadta el, a melynek indokolása a kinyomatott jegyző-
könyv 110-ik lapján a 45. pont alatt szóról szóra a 
következő : 

45-to. Siquidem intuitu Scholarum Vos fideles Sta-
tus et Ordines per modum Consilii, ac Opinionis benigne 
exaudituri simus, quoad, Pias Fundationes vero, i l larum-
que ad mentem Fundatorum administrationem per Arti-
culum 60 jam cautum sít, Articulum sub Nro 146 per 
Vos projectatum serie reliquorum exmisimus, clementer 
admissuri, ut Catholici etiam Negotia sua Scholastica 
fundationalia, et Ecclesiastica ; postquam scilicet illa úna 
cum ratione manipulationis clarius determinata fuerint 
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(exceptis illis, quae directe Episcopo reservata sunt) ad 
instar Consistoriorum reliquorum in Transsilvania recep-
tarum religionum sub suprema inspectione Nostra Regia, 
salvisque circa illa Majestatis Juribus seorsim pertractent, 
conficienda vero desuper Protocolla Autenthica tarn Catho-
lici, quam etiam reliquarum Receptarum Religionum 
Consistoria Maiestati nostrae medio Gubernii nostri de 
Mense in Mensem substernant. 

Hogy a felterjesztett 146-ik articulus szentesítést 
nem nyert, annak az a magyarázatja, mert fölösleges volt 
arra nézve törvényt hozni, a mire törvény már volt. Ez 
által tehát Ferencz király elismerte, hogy az erdélyi 
katholikus státus autonomiája törvényen alapszik. 

Mindazon által státusgyűlés nem tartatott egészen 
1848-ig. Ekkor az uj helyzet következtében Kovács Miklós 
püspök Kolozsvárra összehívta a státus vegyes gyűlését, 
de határozatai a bekövetkezett állapotok miatt nem vol-
tak foganatosíthatók. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Nyitra, jun. 27. Bende Imre püspölt ur jubileuma. — 
A nyitrai főpásztor 50 éves áldozárságánalc megün-

neplését az általa alapított nyitrai Nyilvános Kath. Felsőbb 
Leány-Iskola növendékei kezdték meg, ma jun. 26-án tartott 
nagyszabású ünnepélylyel. Az ünnepély egy allegorikus 
drámai képből állott három felvonásban, mely az uj inté-
zet tornatermében került színre. A tágas nagy terem, 
melyen hetek óta dolgoztak, csinos színpaddá van ala-
kítva, melynek hátterét sikerült perspektívával Nyitra-
város képezi a Zobor hegygvel. Az egymásután sorakozó 
kulissza részletek pedig a hosszu-utczát ábrázolják, kezdve 
a honvédkaszárnyától s a vele szemközt lévő Arpádgőz-
malomtól olyan hűséggel, hogy Mally János uram korcs-
máján még a felírás is olvasható, hogy „bor és sör 
kimérés." Ami szinte jól esett a nagy hőségben, ugy 
hogy megizzadva benéztem oda, de nem mértek ott 
bizony semmit. 

Az allegorikus kép azzal kezdődik, hogy feltámad-
nak Nyitraváros püspökei, kik az iskolaalapítás körül 
érdemeket szereztek, és megtekintik a várost, hol életöket 
töltötték, vájjon haladt-e már ? A részben mult, részben 
e századbeli exczellencziás urak piros övvel és palliummal, 
de, mint az a szellemek országában divatos, fehér 
talárisban jelennek meg. Csak Bende püspök ur szemé-
lyesitője jelenik meg piros reverendában és veres — 
kapucziummal a fején. A fitos orrú, élénken ide-oda 
kandikáló alter ego nagy derültséget kelt a publikumban ; 
a püspök ur maga is jóízűen mosolyog hasonmásán, míg 
a többiek — mint az jól nevelt szellemekhez illik — 
megfelelő komolysággal sétálgatnak a — hosszu-utczában. 

A püspök urak egy cseppet sem csodálkoznak, mikor 
találkoznak egymással. Matyasovszky, Kluch, Wurum, 
Palugyay, Roskoványi oly barátságosan sétálgatnak és 
bizalmasan diskurálnak a Braun (Lakner)-szálloda előtt, 
mint akár a kanonok urak a palánkán. 

A püspök urakat Nyitraváros géniusza vezeti a 
városban. Palugyay nagy meglepetéssel értesül e Jóté-

konyság nemtőjétől, hogy utóda, Bende püspök mily 
fényes épületet emelt. A Nőnevelés nemtője ecseteli a 
mulasztásokat, melyek a nőnevelés körül előfordulnak 
korunkban, de ennek nálunk vége már, mert Bende 
püspök kiegészítette azt, ami még elődeitől csonkán meg-
maradt. 

A tervnek sok ellensége van, a szinfalak mögül 
gúny, nevetés hangjai hallhatók, villám czikkázik a háttér-
ben, az alapító püspök megrémül, de megjelen egy nőalak 
Mária küldöttje, s biztosítja Bende püspököt, hogy ha 
intézetében ápolja a Mária-kultuszt, a Stella Maris 
vele lesz. 

A darabba egy renkivül sikerült s franczia vaude-
villekre emlékeztető kedves részlet van szőve, Rosty 
Kálmántól, melyet a jeles iró ez alkalomra külön irt. 
Virágot szedő pajkos kis leányok, kiknek ugy tudja 
szájukba tenni a pattogó zamatos szót Rosty Kálmán. 
Virágot szednek, festői csoportban koszorúba fűzik, de 
rajtuk üt egy 14 éves „öreg* nyelves Lucza néni, s 
ugyancsak ki akarja porolni a hátukat, sőt még kalap-
jaikat is „zálogba" szedi, hogy mertek virágot tépni az 
urasági kertben. De aztán kiderült, hogy a virágot azért 
szedik, mert koszorút akarnak kötni a jubiláló püspök 
urnák, s a mennydörgős néni arcza hirtelen kiderült, mint 
villámlás után kitisztult az égbolt. 

A koszorufonás csengő dal kíséretében megy végbe, 
oly természetesen, hogy rögtön meglátszik, hogy e munka 
vérében van ez apró népségnek. Mire készen vannak, 
lerakják a püspök számára, majd megjelennek a vallás, a 
honszeretet, jótékonyság és tudomány nemtői, s kiki 
hozzájárul koszorújával a jubiláló főpásztor ünnepére. 

Végül nagy fehér csillagokkal — angyalszárnyakhoz 
hasonló sugarakkal — kezökben, fehérbe öltözött leány-
kák jelennek meg, s a sugaras csillagok forgatása által 
különböző s a főpásztor életéből vett jellemző mondások 
jelennek meg a nézők szemei előtt. 

Az egészet pedig egy ragyogó szépségű, művészi 
kompozicziótól duzzadó tabló fejezi be, mely több pajzson 
e feliratot mutatja : É/jen sokáig jubiláló püspök atyánk ! 

Tiszamente. Az egri érsek bérmautja. — 
Dr Samassa József egri érsek legközelebb végzett 

bérmálási útjáról a következő tudósítás jelent meg : 
Az érsek e hó 19-én szombaton reggel indult el 

székvárosából, dr. Párvy Sándor és Szmrecsányi Lajos 
kanonokok kíséretében, az összes harangok hangjai mellett. 
Füzes-Abonyban a tiszáninneni alesperesi kerület papsága 
élén Újhelyi Lajos alesperessel, fogadta az érseket, ki 
minden egyes taggal szívélyesen társalgott. 

További utján Tisza-Füreden várta nagyobb közönség 
és Tariczky Endre plébános mondott üdvözlő szónoklatot. 
Egyeken a plébános köszöntötte. Ohat-Kócsról külön vonat 
vitte az érseket Polgárra, hová d. u. 4 órakor érkezett. A fel-
díszített vasúti állomáson nagy közönség, ennek soraiban 
különösen is a helyi és borsodmegyei intelligenczia számos 
tagja, a Melczerek, riadó éljenzéssel fogadták a főpásztort, 
kihez Dobos Imre járási főszolgabíró intézett üdvözlő 
szavakat, melyekre az érsek köszönetét nyilvánitá s bérma-
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utjának czélját kiemelve ékesen válaszolt. Megindult a 
menet a város felé. Az érsek Melczer Gyula gyönyörű 
négyes fogatán, melyet több négyes és kettes fogat követett. 
Elül s a kiséret két oldalán pompás lovaglással a hatvan 
főnyi bandérium haladt, egyenlő alföldi magyaros öltözet-
ben, nemzeti szalagokkal. A város szélén magas diszkapu-
nál, nagy közönség mellett, a városi elüljáróság üdvözölte 
az érseket, kihez Virányi v. főjegyző mondott költői 
lendülettel emelkedett beszédet, rámutatva azon haladásra, 
mely az érseknek 19 év előtti itt léte óta, Polgár vallás-
erkölcsi és kulturális életében előállott. Az érsek örömét 
fejezte ki az elmondottak felett, köszönetét a meleg 
fogadtatáséri, majd reményének adott kifejezést, hogy 
bőséges lelki örömekben lesz ezután is része. A város 
belső terén felállított másik diszkapun áthaladva az érsek 
a templomba ment, melynek bejáratánál ünnepi ruhába 
öltözött leánykák virágot szórva várták s Bányász Sándor 
polgári plébános, alesperes a segédkező papsággal fogadta. 
A templomban végzett ajtatosság után a térdelő hivek 
sorai közt gyalog vonult a főpásztor a plébániára, hol 
Dankó Mihály kanonok, a főkáptalan, mint kegyúr nevé-
ben üdvözölte. Majd Szabolcsmegye számos tagu küldött-
sége lépett az érsek elé, b. Feüitzsch Berthold főispán 
vezetése alatt, ki diszmagyarban jelent meg és szépen elő-
adott beszédében üdvözölte az érseket. Válaszában el-
mondotta az érsek, hogy élete egyik előnyös mozzana-
tának tekinti azon viszonyt, mely hivatali állásában 
több czimen Szabolcsmegye közönségéhez fűzi, s azért 
különös örömmel mond köszönetet az üdvözlésért. Azért 
jött iondá tovább, hogy nagy igazságokat, a vallás 
igazságait hirdesse. Ezekre van a lagnagyobb szükség, 
midó í a kornak egyik legveszedelmesebb ferdesége, hogy 
az el ibert csak az emberekhez való viszonyában nézik, s 
megfeledkeznek azon magasabb, szellemi világról, mely-
nek az ember szintén polgára. Amaz igazságok a társa-
dalomnak legerősebb alapját képezik. Elmetszve azon 
szálakat, melyek az embert ama szellemi világhoz kötik, 
a társadalmat csak bajok érhetik. A vallás nagy igazságai 
fejlesztik, edzik az egyéni jellemerőt és meggyőződés, 
mely megóvhatja az embereket attól, bogy a jogtalanság-
nak ne hódoljanak, a jogtalanság igája előtt dicstelenül 
meg ne hajoljanak. A vallás igazságai képesek a társa-
dalmi bajokat, a szoczialistikus veszélyeket is elháritani, 
orvoslani. Törekvéseiben bizalommal számit Szabolcsmegye 
közönségének s tisztikarának támogatására. A mély hatást 
keltett s zajos éljenzéssel fogadott beszéd után a küldött-
ség egyes tagjait mutatta be a főispán, kik között voltak 
Mikecz alispán, Megyeri Géza, nyíregyházi törvényszéki 
elnök, kúriai biró, Korniss Ferencz volt törvényszéki elnök, 
jelenben orsz. képviselő (diszmagyarban), b. Vay Arnold, 
Ferenczy B. főesperes, dr Bodnár István stb. A küldött-
ségi tagokkal ő excllja hosszabban társalgott. — Az 
alkonyati órákban az érsek a városban tett rövid sétát. 

Másnap, vasárnap, az éjjel megindult esőzés daczára, 
rengeteg nép foglalta el a nem rég díszesen kijavított 
templomot és környékét. Mise és szentbeszéd után, melyet 
az érsek jelenlétében Bányász S. plébános mondott, 9 óra 
tájban kezdetét vette a bérmálás, melyet még a főpásztor-
nak híveihez intézett hatásos beszéde előzött meg. A pél-

dás csendben lefolyt szent ténykedés alatt 1238 férfi 
bérmáltatott meg. a bérmálás ^ l ^ - k o r végződött. A 
plébánián 1 órakor ebéd volt, melyen a környék intelli-
gencziája, az ekkor érkezett gr. Pongrácz Jenő is Szabolcs-
ból, s a papság vett részt. Ebéd folyamán az érsek nagy-
ban elismerő és kitűnő beszédben köszöntötte fel Bányász 
S. plébánost, ki meghatottan fejezte ki csinos köszöntő 
beszédében háláját. Melczer Gyula az érsekre emelte 
poharát, ki válaszolva a jelenvolt világiakat éltette. Dél-
után a küldöttségek, egyebek közt a községi képviselő-
testület, a tűzoltóság, járultak ő excllja elé, ki azután az 
iskolákat látogatta meg: hosszasan időzött minden egyes 
osztályban, fáradhatlan buzgósággal és ügyszeretettel kér-
dezve ki egyes tantárgyakból a kicsinyeket, kik között, külö-
nösen a haladó leányosztálybeliek, valóban meglepő ered-
ményt mutattak fel, mi ügyes tanítónőjüket, Müller Paulát 
dicséri. Végül a jövő tanévben megnyiló iskolaépületet 
szemlélte meg, melyet Bányász S. buzgolkodó fáradozása 
hozott létre, s mely akármely városnak is diszére válnék. 

Hétfőn a nők bérmáltattak meg ; az érsek a bérmálás 
megkezdése előtt szentbeszédet mondott, sz. Pál szavai 
nyomán hangoztatva, miképp tartotta emlékezetében s 
vágyódott újból látni híveit, kiknek körében 19 év előtt 
fordult meg, s fejtegette azután a bérmálás szentségének 
jelentőségét és hatásait. Az e napon megbérmáltak 
száma 1417. 

Délben az érsek a kerület jelenvolt összes papságára 
mondott pohárköszöntőt, mély hatással sorolva fel a 
lelkészek kötelmeit s buzdítva őket azok önfeláldozó 
teljesítésére, s az eddig tapasztaltak fölötti kiváló meg-
elégedésének kijelentése mellett búcsúzott tőlük. A papság 
érzelmeit Bányász S. esperes tolmácsolta. 

Délután 3 órakor a főpásztor a másik bérmálási 
helyre, P.-Sz.-Margittára induld Melczer Gyula kérte ki 
ekkor is magának a szerencsét, hogy az ő fogatán tegye 
meg az útját a főpásztor. Fogatok hosszú sora és bandérium 
kisérte el az érseket egészen a polgári határig, hol már 
Póka István főkáptalani felügyelő a káptalani tisztekkel 
és családjaikkal várták nagyszámú zászlós bandériummal, 
melyet az uradalmi írnokok piros mellénybe, lobogós 
gyócsfehérbe öltözve, ár talány hajas nemzeti szin szalagos 
pörge kalapokban vezettek ; s ugyanily magyaros egyenlő 
viseletben voltak a bandérium tagjai, igazi festői látványt 
nyújtva. Póka I. üdvözlő szavaira az érsek szivélyen 
válaszolt, s átvéve a diszes virágbokrétát, melylyel a jelen-
volt nők őt és kíséretét is megtisztelték, megindult tovább 
a menet, itt már mindenütt a főkáptalan beláthatlan 
térségü birtokain keresztül, hol a különféle gazdasági 
állatok csapatjai, gulya, nyájak, ménes rendkívül érdekes 
képét mutatták, az alföldi gazdasági életnek. Útközben a 
főpásztor a folyási szép templomot szemlélte meg, melyet 
pár évvel ezelőtt Pánthy Endre főkáptalani nagyprépost 
saját költségén építtetett. 

P.-Sz.-Margittán, melynek bejáratánál diszkapu emel-
kedett, s melynek lakóházait a nép leleménye kendő 
és zászlódiszszel ékesítette fel, a térdelő hivek sorai közt 
egyenesen a templomba ment a főpásztor, melynek ajtajá-
nál Frank Károly plébános egyházi szertartással fogadta. 
Az uradalmi tisztség testületileg mutatta be hódolatát a 
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plébánián. Az egri főkáptalan áldozatkész bőkezűségéből 
két évvel ezelőtt épített templom, melynek gyönyörű 
sugár-tornya messze ellátszik a nagy pusztán, mind arányai-
nál, mind szép kivitelénél s felszerelésénél fogva a legjobb 
benyomást kelti, ugy a plébániai lak és iskola, melyet szintén 
a káptalan építtetett, önálló plébániát állítván fel itt. A 
hivek valláserkölcsi életének emelésére irányult eme 
gondoskodás eredménye szépen meglátszik már is a nép 
viselkedésében, melynek kiművelésére a káptalani birtok 
különböző helyein kellő számú s jó erőkkel ellátott iskolák 
is működnek. Kedden 753 hivet bérmált meg a főpásztor, 
kik a szanaszét fekvő tanyákról nagy buzgósággal és 
épületes magatartással sereglettek egybe, s kikhez a bér-
málás előtt Frank plébános tartalmas és tanulságos beszédet 
intézett. 

Az esős időjárás miatt ő excellja Margittán való 
tartózkodását megrövidíteni kényszerülvén, délben szék-
helyére visszaindult ; a margittai vasúti állomáshoz a káp-
talani összes tisztek, papság, hivek, bandérium kisérte 
ki, — s kisérte az ezrek áldása. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A románajka gör. katholikusok kolozsvári értekezlete 
autonomiai s e c e s siójuk érdekében. 

Nem kutatjuk a viszonyt, mely a román ajkú görög 
katholikus világiak és az alsó papság akcziója közt egyfe-
lől, másfelől pedig ugyancsak a románajku görög 
katholikusok püspökeinek akcziója közt létezik. Nekünk 
elég az eredmény, elég az a tény, hogy valamint a püs-
pökök balázsfalvi értekezlete, ugy most az alsó papság 
által támogatott világiak kolozsvári értekezlete kimon-
dotta a secessiót, a külön autonomiai szervezkedést, avval 
a különbséggel mégis, hogy mig a kolozsvári világi 
értekezlet úgyszólván szóba sem akar már többé velünk 
lat. szertartású róm. katkolikusokkal állni, a kiknek pedig 
az atyafiak köszönhetik, a mivel most oly nagyra vannak, 
a szent uniót és a mi vele jár : addig a románajku görög 
katholikusok püspökeinek bölcsessége folytonosan szemmel 
tartja, a mint a legszentebb egyházi érdekek feladása 
nélkül nem is tehetne máskép, az ő katholikus életöknek 
a mienkkel való összekötő szálait és kapcsait, hogy azokat 
tovább ápolja, mert azokon át vér és élet szivárog át a 
schismatikus dermedtségből éppen főleg Magyarország 
primási székének buzgólkodása folytán kimentett (v. ö. 
Nilles-t) egyházi testületökbe is. 

Mi románajku görög katholikus testvéreink jelenlegi 
főpásztorait mind oly kiváló theologusoknak ismerjük, 
hogy a legjobb reménynyel vagyunk eltelve törekvéseik 
sikere iránt s meg vagyunk győződve, hogy a Szent-Lélek 

kormányzó sugallatának sikerülni fog a hazánkban létező 
görög katholikus ritusokból kiszorítani a nemzetiség 
mindenek fölé való helyezésének, ugy szólván bálványo-
zásának világi szellemét s uralomra juttatni mindenfelé 
szent Pál apostolnak ebbeli tanítását Krisztus egyházáról, 
hogy abban a főfő dolog nem a népek és nemzetiségek 
szerint való szétágazódás, hanem mindeneknek egyesítése 
Isten dicsőítésére és a lelkek üdvözitésére, a melynek 
kötelessége előtt nincs különbség „zsidó és görög" között, 
„non enim est distinctio judaei et graeci." 

A körülbelül 300 papi és világi katholikus által 
látogatott kolozsvári román értekezlet határozatai egyéb-
iránt, hogy erről is tudomást vegyünk, a következők : 

1. hogy a 17. században egyesülve a kath. egyházzal, 
nyelvüket, rítusukat megtartották, egyházi függetlenségük-
kel. (Hát bizony történeti tény, hogy egész 1853-ig meg-
őrizték kegyeletöket a primási szék iránt, a melynek 
köszönhetik nagyrészt az uniót, mert addig az esztergomi 
érsekség joghatósága alatt voltak. És ennek az aláren-
deltségnek nem vallottákám semmi kárát. Hisz a prímások 
joghatósága alatt cseperedtek fel nagy „nemzetiségi" 
külön, vagy mint ők szeretik mondani, független egyházzá 
P/2 száz év alatt.) 2. hogy 1853-ban IX. Pius pápa 
bullával visszahelyezte függetlenségüket, kivonva őket az 
esztergomi fenhatóság alól, 3. hogy az 1868-iki 39. t.-cz. 
elismeri az egyház függetlenségét és ők több zsinatot is 
tartottak, 4. hogy a gör. katholikus egyház népe és 
klérusa mindig protestált az összeolvasztás ellen, (ez, 
agyrém, fantóm, melylyel a rossz lelkiismeret, mely a 
pogány szellemű nemzetiségi kultuszban a kellőnél tovább 
jutott, igyekszik ijeszteni magát és ijedelmét jogosnak 
feltüntetni,) kijelenti a gyűlés, hogy fentartja jogainak 
történeti folytonosságát és ennek alapján fenálló függet-
lenségét. A kongresszusban részt nem vehet, protestál a 
beolvasztás ellen, (ki akarja ezt tenni?) fentartani kívánja 
saját nyelvét, szervezetét, rítusát és jogait. (Ki akarja 
ezeket még csak gondolatban is bántani ?) 

Végül kijelenti, hogy kívánságai a hitegységet a 
római egyházzal nem alterálják. Egyúttal nem foglalnak 
magukban semmi lemondást olyan jogokról, melyek közösek 
a római egyházzal. Yégül hódolatát nyilvánítja a pápa és 
király iránt, bizalmát az érsek éâ püspökök iránt. 

Elhatároztatott továbbá, hogy a határozatot a balázs-
falvi érseknek és a püspököknek bizottság által átnyújtják, 
illetve részben postán küldik. Yégül a pápához, királyhoz 
és az érsekhez üdvözlő táviratok küldését határozták el. — 

Mondunk mi román ajkú katholikus testvéreinknek 
valamit ; de ne haragudjanak meg érte. 

Nem veszik észre román testvéreink álláspontjuk 
tarthatatlanságának nyilvánvaló okait saját eljárásukban 
és beszédjökben ? A prímás elnöklése alatt tartani szokott 
közös püspöki konferencziák, íme, nem derogálnak az ő külön 
egyházi függetlenségöknek semmit ; hiszen ha derogálna, 
nem mentek volna bele soha és már százszor is protes-
táltak volna egyházi „függetlenségük " mellett. Azután, 
hogy van az, hogy a kongrua-megoldást közösen inté-
zendő katholikus egyházi ügynek tekintették eddig s eszük 
ágába sem jutott követelni kongrua-rendezést külön román 
autonomia utján ? Azt mondják a kolozsvári értekezek 
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határozatukban, hogy kifejezett kívánságaik „nem foglal-
nak magukban semmi lemondást olyan jogokról melyek 
közösek a római (lat. szert.) egyházzal." Nem veszik észre 
román testvéreink, hogy itt mennyire erőt vett rajtok a 
nemzetiségi önzés ördöge ? Nem veszik észre, hogy ész 
nélkül beszélnek, midőn a velünk közös jogaik fentartását 
erősen pengetik, a velünk közös kötelességeik közös telje-
sítése alól pedig kibúvó lyukak kitalálása végett konferen-
cziáznak ? A ki közös jogra tart igényt, legyen bátorsága 
a közös kötelességek teljesítésére is. Azt, hiszik, hogy 
az önzésnek ily dísztelen mezitlenségeit nem fogja észre-
venni az igazságos történelem? És egyébiránt is, nagyon 
jól tudják román testvéreink, hogy az ő külön érseki 
joghatóságukat nem bántja senki, legkevésbbé a primási 
méltóság, mely velők szemben, kik neki uniójukat és 
1853-ig fejlődésöket köszönhetik, koránsem joghatóságot 
követel, hanem azt hiszi, hogy mint egykori atya és 
metropolita, annyi pietásra, annyi hálára és kegyeletre 
számithat, hogy egy közös autonomiai kongresszuson, a 
hol tulajdonképpen minden püspök, joghatóságánál fogva, 
elnököl, az első helyet foglalja el és az első szó őt illesse 
meg, a mint ez a közös püspöki konferencziákon ellen-
mondás nélküli bevett szokás. 

Száz szónak is egy a vége : Ha akarják románajku 
kath. testvéreink, bizony-bizony, nagyon könnyen teljes 
egyetértésre juthatnak velünk egy közös autonomiai kon-
gresszus iránt. Ha azonban nem akarnak : az már más. 
De okuk nincs rá egy se, csak ürügy. Még egyszer ajánl-
juk testvéri figyelmökbe, hogy most az egyház szabadsá-

közös erővel való kivívásáról van a szó. Ennek 
sikeres utja nem a secessio és megoszlás, hanem az egyet-
értés és összetartás. 

Becses ruthén önvédelem az autonómia ügyében. 

„A magyarországi görög katholikusok érdekeit kép-
viselő" t. laptársunk, az ungvári „Kelet", legutóbbi számá-
ban „álláspontunk" czim alatt védekezik a lapunk 50. számá-
ban megjelent reá vonatkozó észrevétel ellen és ezt tenden-
cziózusnak mondja. Higyje el i. t. laptársunk, hogy nekünk 
avval a jegyzettel nem volt más czélunk, mint figyelmez-
tetni éppen t. laptársunkat a nem jó emlékezetű Dobránszky 
által elsőnek aláirt memorandum közlésével való sietésének 
feltűnő voltára. 

Hisz annak közlése nem multa volna idejét később 
sem ; most pedig, a seccessionista román akczióval párhuza-
mosan megjelentetve, az a memorandum gondolkodóba 
ejtett mindenkit, hogy mi akar az lenni ; hát már ruthén 
testvéreink is megfordítva akarják csinálni az egyház ön-
állóságának kivívását, ugy, mint a románok, kik részt sem akar-
nak venni a közös szabadságért vivandó küzdelemben, külön 
részüket azonban már előre követelik a még ki se vivott 
autonómiából? Szerencsére, t. laptársunk felszólalása világos-
ságot derített a helyzetre. Kijelenti laptársunk, hogy ők a 
románokkal egy gyékényen nem akarnak árulni, mert „habár 
az ő autonomikus jogaik az unió alapján ugyanazok", mint 

a románokéi, de, igy folytatja, „e jogaink visszaállításához 
nem ugyanazon eszközöket használjuk, mint a románok, mert 
mig a románok e jogainkat a passzivitás (rosszabb az kérem, 
mint a passzivitás) által vélik elérni, mi ellenkezőleg az 
aktivitást választottuk. Megválasztjuk ugyanis ugy világi, 
mint egyházi képviselőinket, felküldjük őket az autonomiai 
kongresszusra, hogy ott az unió által biztosított jogainkat 
megvédelmezzék," azután meg, a mit talán első helyen kellett 
volna t. laptársunknak említeni, hogy az egyház autonómiáját 
közös erőfeszítéssel kivívni segítsék. Mert előbb ki kell 
ám vivni az autonomiát, osztozkodni csak azután lehet 
rajta. 

A mi a t. laptársunk által emlegetett „testvéri 
jobb1"-ot illeti, annak emlitése talán jobb lett volna ha t. 
laptársunk felszólalásában elmarad, mert testvéri jobbot 
nem emlegethet ám, legfölebb csak mostohát — az, a ki a 
maguk részéről kiküldendő autonomiai képviseló'k számára 
más czélt nem ismer, mint külön jogaik — megvédelmezé-
sét. Yédelmezés támadást föltételez. A ruthén egyházi 
autonomiai jogok megtámadottságának gondolatával válasz-
tani és küldeni képviselőket pedig, mikor a megtámadásnak 
vagy ellenzésnek híre sincsen, bizonyára, enyhén szólva, 
nem egyéb mint alaptalan feltevésből fakadt testvérietlen, 
méltatlan gyanúsítás. 

A testvéri jobb ily föltevés mellett való emlegetését, 
tehát leszámítva t. laptársunk önvédelme, igen becses adalék 
autonomiai küzdelmeink történetéhez, és mint ilyenről szi-
vesen emlékeztünk meg itt róla. 

-f- A Nagyszombat vidéki esperesi kerület papsága 
junius hó 30-án Nagyszombatban tartott gyűlésén meg-
választotta papi képviselőknek : Molnár János apátot, dr 
Prohászka Ottokár theol. tanárt és Jedlicska Pál espe-
rest. Szavazatokat nyertek : dr Breznay Béla, dr Cser-
noch János, Friedrich József és Ferenczy József esperesek. 
Az egyházmegyei bizottságba megválasztattak: Graeffel 
János, dr Csernoch János, dr Kereszty Győző, dr Hor-
váth Ferencz, dr Fehér Gyula. 

= Az autonomiai mozgalmak kezdetén tájákozásul 
legmelegebben ajánlhatjuk dr Bartha Béla, volt királyi 
táblai tanácselnök, kitűnő kánonjogász következő művét: 
„ Irányelvek a magyarországi katholikus egyház autonomiája 
részére." 8-r. 82 lap. Ára 40 kr. Kapható a Szent-István-
Társulat ügynökségében : Budapest, Királyi Pál-utcza 
13. szám. 

H I V A T A L O S . 

I. Váltás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére a szatmári székeskáptalannál dr Keszler 
Ferencz éneklőkanonoknak az olvasó kanonokságra, Pohl 
Károly őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Szabó 
Norbert székesegyházi főesperesnek az őr-kanonoksagra 
és dr Kádár Ambrus mester kanonoknak a székesegyházi 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván 
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az ekként megüresedő mester-kanonokságot Hámon József 
czimzetes kanonoknak adományozom. 

II. Vallás és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a beszterczebányai székeskáptalanban 
Majovszky Antal éneklő kanonoknak nagypréposttá, 
Hulényi István őr-kanonoknak éneklő kanonokká, Viss-
nyovszlcy László székesegyházi főesperesnek őr-kanonokká 
és Gürtler József mester-kanonoknak székesegyházi főes-
peressé való fokozatos előléptetését ióváhagyván, az ekként 
megüresedő mester-kanonokságot Havrán János püspöki 
irodaigazgatónak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi junius hó 14-én. 

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

VEGYESEK. 
*** Szent István király bazalikája Budapesten. 

A bibornok bgprimás jun. hó 23-án Balaton-Füreden 
kelt leiratával beleegyezését jelentette ki ahhoz, hogy a 
lipót-városi bazilika szent-István-bazilikának neveztessék. 

— Érdekes esküvő volt a mult héten Gienben, 
Francziaországbar. Veuillot Ferencz, a nagynevű Veuillot 
Lajos unokaöcscse Veuillot Jenő fia vezette oltárhoz 
Monnoir Mária kisasszonyt. Nevezetes körülmény az 
esküvőnél az volt, hogy az egyik tanú neve Thomas 
d'Aquin, Aquinói Tamás és hogy a pápa külön áldásban 
részesítette a kath. sajtó nagy munkását, a Veuillot-csa-
ládot. 

— Lőnhart püspök temetése nagy részvét mellett 
óriás közönség jelenlétében ment véghez f. hó 2 án 
Gyulafehérvárott. Az erdélyi r. kath. státus küldöttségét 

Jósika Samu báró világi elnök, ő felsége személye körüli 
kir. magyar miniszter vezette. A temetést a bérmautjáról 
haza sietett coadjutor, most már uj erdélyi püspök, 
Majlátli Gusztáv gróf ur végezte. 

— Fejedelmi alapítvány. Bende Imre nyitrai 
püspök ur f. é. augusztus 28-án üli meg ötvenéves 
áldozárságának jubileumát. Ennek emlékére Mocsonokon 
30,000 frt költséggel leány-nevelő intézetet épittet. 

— Megkeresztelkedés. Ehrlich Ákos joghallgató 
elhagyta az izraelita vallást s római katholikussá lett. 
Mult vasárnap délelőtt 10 órakor keresztelték meg a bel-
városi főplebánia templomban nagyközönség jelenlétében. 
A szertartást Kriszt Jenő káplán végezte. A keresztapa 
tisztét Timon Ákos dr minisztert tanácsos, egyetemi tanár 
viselte. 

— A Sacre Coeur ünnepe. Mult szombaton Jézus 
szent Szivének napja alkalmából szép ünnepély folyt le 
a Sacré Coeur-ről nevezett apáczák budapesti városligeti 
intézetében. Az ünnepi misét Steiner Fülöp székesfehér-
vári püspök tartotta, s azután beszédet mondott, a mely-
ben az egyház es haza iránt való tiszteletre buzdította 
a teljes számban megjelent szerzetesnőket és növendékeket. 
Vasárnap a templom fölszentelésének évfordulója alkal-
mából szentelési ünnepet tartottak, melyen Bogisich cz. 
püspök misézett. 

— Corzan-alapitvány, Az V. ker. markó-utczai 
főgimnázium volt tanítványai abból az alkalomból, hogy 
az intézet igazgatója Corzan Avendano Gábor dr nyuga-
lomba vonul, 2000 forintos Corzan-alapitványt tettek, a 
melynek kamatait a gimnáziumnak egy szorgalmas tanu-
lója fogja élvezni. Az ösztöndíj odaítélésénél az elsőbb-
ség joga Corzan lemenő rokonait illeti meg, másodsorba í 
pedig tanárok és tanitók gyermekeit. 

T. o l v a s ó i n k h o z ! 
Az 1897-ik év második fele örökké emlé-

kezetes lesz Magyarország vállán és nemzeti éle-
tében. Egyház és álllam között most, a kath. 
autonomiai kongresszus a lka lmából fog eldőlni, 
lesz-e vallási béke e hazában, avagy a kath. 
egyházat ezentúl is a kereszténységtől elvált s 
szabadelvűvé le t t állami hata lom szolgaságában 
akar ják megtar tan i . Ez az utóbbi el járás a ka th 
egyházat élet-halál harczra hivja ki léte, szelleme, 
szabadsága mellett . Ebben az egyházi szabadság-
harczban a „Religio*, ugy min t már 56 év óta 
az egyháznak és hazának minden nemesér t és 
nagyér t vivott harczában, vezér akar, vezér fog 
lenni. Mert mi a szellemek i rányi tásá t ebben a 

gondviseléses félévben, és ha Is ten segit, azontúl 
is, folytatni fogjak, fo lyta tni kivánjuk. Kér jük 
t ehá t t. olvasóink támogatásának folyta tását és 
pedig két i rányban. Folytassák az előfizetést, és 
terjesszék a lap olvasóközönségét. Ha minden 
előfizető csak egy uj előfizetőt nyer meg maga mellé, 
ez ál tal a lap ha tásá t máris megkétszerezte. Fel 
t ehá t a providencziális küzdelemre, melyre a 
szent ősök, a nagyhata lmú hajdani katholikus 
Magyarország alapitói és fentar tói , áldást áhi tva 
tekin tenek le az égből! T. olvasó-közönségünk 
bizonyára méltányolni fogja azt az eljárásunkat, 
hogy lapunkban „Katholikus Autonomia" czimmel 
u j rova to t nyi to t tunk. Haladni kell az idővel! 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 

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

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 
ÖTVENHATO 

Budapesten, julius 7. 2. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egyetértés, összetartás! — Az erdélyi róm. kath. státus. — Egyházi Tudósítások: E g e r . 
Aranymise emlékére alapítvány. — K a 1 o c s a. A „Tanítók Házá"-nak felszentelése. — M u n k á c s i e g y h á z m e g y e . Debreczen 
ingyentelket ad a görög-katholikusoknak templomépitésre. — Katholikus Autonomia. A világi kegyurak autonomiai képviselete ügyében. — 

Polonyi 12 pontjáról. — Választási mozgalmak, jelölések. — Kath. Nevelés és Tanitásügy. — Vegyesek. 

Egyetértés, összetartás ! 
„Concordia parvae res crescunt, 

discordia maximae dilabuntur." 

(Folytatás.) 

N 3 magyarázzuk a magát megmagyarázó képet 
és hasonlatot, hanem tér jünk át rögtön a nekünk, 
ha valaha, ugy most annyira szükséges egyetértés 
ós összetartás létesitése és fentar tása eszközeinek 
világosságba helyezésére. 

Krisztus Urunk az ő pára t lan alkotásában, 
az anyaszentegyházban, a megvál tot t s Isten 
fiaivá t e t t emberek életének egymással való meg-
egyezését és összhangját hármas alapra fektette, 
vagyis a megkeresztelt emberiségben az egyet-
értés és összetartás létesítésére és fentar tására 
hármas összekötő kapcsot, a keresztény világrend 
összekötő kapcsait áll í totta fel, u. m.: 1) a hit-
egységet, melynél fogva minden megkeresztelt em-
bernek minden kinyilatkoztatott igazságot, vagyis 
mindnyájunknak ugyanazt az isteni hi t le téteményt 
kell hinni ós megtartani , megőrizni; 2) az egy-
ház azaz Isten országa közjavára való törekvés 
kötelességének egységes egyetemességét, vagyis 
a Krisztus Urunk által rendelt apostolokból és 
apostol-utódokból, a pápa és a püspökökből, mint 
lelki fejedelmekből álló hierarchia iránt való enge-
delmesség egységét; 3) az Isten iránt való szere-

tetből mindenki lelki, testi, de főleg lelki javának 
előmozditását, sőt hathatós munkálását szivünkre 
kötő egyetemes keresztény felebaráti szeretetnek 
nagy, egységes erkölcsi hálózatát, mely a keresz-
ténynyó le t t emberiség körében létre hozta, fen-
t a r t j a és táplál ja az erkölcsi világrend egyik 
legnagyobb isteni alkotásának, a keresztény chari-
tasnak azt a csodálatos működését, mely az önzés 
orgiáira hajló embereket egy sziv- ós lélekké, 
„cor unum et anima una"-vá teszi, és szülő anyjává 
lesz annak a keresztény, Istentől sugallt felséges 
„altruizmusnak", a melynek törvényét szent Pál 
apostol eképp fejezte k i : „Egymás terhét visel-
jétek, ós ugy fogjátok teljesiteni Krisztus tör-
vényét. " (Gal. 6, 2.) 

A Krisztus Urunk által az egyház tani tó 
hivatalának kezébe letóteményezett hitelvek hűsé-
ges követése létre hozza a hívekben az eszmék 
összhangját, a gondolkozás egységességét, az ér-
telmek egyetértését, mely alapja az összetartás-
nak. annyira, hogy a hol nincs meg az elméket 
összekötő, ugyanazon hitelvekben való megegye-
zés és megnyugvás egysége, ot t az akaratok, tö-
rekvések, okvetetlenül harczba keverednek egy-
mással s híre sem lehet az összetartásnak. Tehát, 
a ki a katholikus autonomiai mozgalomban bár-
minő tényező gyanánt, akárcsak mint egyszerű 
szavazó választó, annál inkább pedig, ha min t 
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p rogramm-adó és vezető ag i tá tor részt akar 
renn i , mindenkinek mindenek fölöt t lelkiismerete 
e lő t t a r ra a kérdésre nézve kell t isztába jönnie, 
hogy áll az una, sanda, cailiolica és apostolica fides 
ügyében? hallgat-e h i t dolgában az anyaszent-
egyházra, vagy, min t rendes templomkerülő, elmé-
jével nem-e messze elkalandozik az állami és 
társadalmi élet minden felmerülő kérdésében, a 
házasságra, felekezetlenségre, iskolára, egyházi 
vagyonra, az egyház hierarchiai kormány-f'or-
májá ra nézve, a ker. hi t isteni le té teményétől , 
az anyaszentegyház taní tásától , a hierarchia a tyai 
figyelmeztetésétől, s nem-e a szabadság czégére 
a la t t a val lástalanságnak, nemzet i nevelés ürügye 
a l a t t az iskola-államositásnak, ál lami omnipoten-
czia révén az egyházi vagyon elkobzásának, 
egyéni önállóság czimén a hierarchia i r án t való 
t isztelet lenségnek és engedetlenségnek, jogegység 
ürügye a la t t a szentségtelen polgári házasságnak 
a hive és előharczosa gyanánt ismeretes az ország-
ban, i l letve vidéke előt t? Ha valakinek ezek, vagy 
ezekhez hasonlóknak tek in te tében a lelki ismerete 
nem tiszta, az nem alkalmas arra , hogy az auto-
nomia épitéséhez hozzányúljon ; az minden szavával 
mérget cseppent a lelkekbe s minden te t t éve l egy-
egy szálát szakit ja szét az elmék ker. kath. egyet-
é r tésének ; annak nincs előbbrevaló teendője, min t 
hátravonulni , bűnbána to t t a r t an i és várni, mig 
az egyház a vezeklők előcsarnokából beszóli t ja őt 
az élő h i t te l birók tevékenységének a körébe. 

Hogy ily farkasok be ne kerül jenek a juhok 
közé, hogy megkeresztel t h i te t len és pogány lel-
kűek ne zavarhassák a hivek munká já t az auto-
nomia kiépitésében, mulasz tha ta t lanul meg kell 
t enn i azt, a mi t a hivek közvéleménye már 
huzamosb idő óta hangosan követel, hogy t. i. 
az autonomiai képviselők nyilvánosan, együttesen, 
templomban, letegyék a nicaeai, t r ient i és vati-
káni hi tvallást . Sőt megválasztása előtt min-
den világi képviselőjelölthöz mindenek előt t 
egyenesen azt a kérdést kell intézni, hiszi-e az 
egyház emii te t t hi tvallását , s természetesen, haj-
landó-e ar ra a kongresszust megnyi tó is teni tisz-
te le t a la t t nyilvánosan esküt tenni? E nélkül az 
elővigyázat és gondoskodás nélkül nem ezek a 
pogány és protes táns gondolkodású szerencsétlenek 
lesznek minden ba jnak az okai, ha az autonomiai 
kongresszusba bekerülnek, hanem azok,hanem mi 
hivek, mi leszünk az okai, kik őket az autonó-
miába bebocsátot tunk és o t t pogány és pro-

tes táns szellemben tombolni engedtük, erre nekik 
bebocsátásuk által a lka lmat szolgál tat tunk. 

Az előrelátás ós elővigyázat h iánya minden 
ba jnak forrása. Principiis obsta! A segitség rútul 
el fog késni, hogyha majd csak akkor fog t e t t r e 
felocsúdni, midőn a pogány és pro tes táns szellem 
nem csak szószékkel, hanem egész padsorokkal 
fog rendelkezni az autonomiai kongresszusban. 

(Vége köv.) 

Az erdélyi róm. kath. státus. 
— Irta Pál István. — 

(Vége.) 

1849 után a Gubernium és vele a catholica commis-
sio is megszűnt és helyébe lépett a Statthalterei. 1860-ban 
a Gubernium visszaállíttatott és visszaállíttatott benne régi 
szervezetében a catholica commissio is. Midőn a Guber-
nium az 1868-iki törvény 43. czikkelye következtében 
1869-ben meg is szűnt, akkor is a vallás- és közoktatás 
ügyi miniszternek 479. ein. szám alatt Péchy királyi 
biztoshoz intézett leirata szerint a catholica comissio a cath. 
autonomia megállításáig Kolozsvárott ideiglenesen fentar-
tatott, a mely mint ideiglenes bizottmány vitte az ügyeket 
egészen 1873-ig, a mikor is azokat a státusgyűléstől 
választott igazgatótanács vette át. 

Ezen időből három státusgyűlésről kell emlitést 
tenni, az 1866-ikiról, az 1868-ikiról és az 1873-ikiról. 

Figyelemre méltó, hogy az erdélyi katholikus 
státusnak autonomicus mozgalmai mindig összeesnek a 
hazai alkotmányos mozgalmakkal, igy volt ez az 1790-es 
években, az 1848 és 1866-iki években is. 

Fogarassy Mihály püspök 1866-ban Kolozsvárt az 
országgjülés alkalmával az ősi gyakorlat szerint össze-
hivta az országgyűlés katholikus tagjait, hogy egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyeik állása felől értekezve utat 
és módot találjanak arra, hogy ezen ügyeik felvirágozás-
nak induljanak és a katholikus hívekben a közügyek iránti 
érdekeltség felébredjen és terjedjen. Ezen gyűlésből a 
kath. státus ő felségéhez egy terjedelmes feliratot inté-
zett, a melyben a királyi főkormányszék mellett fennál-
lott catholica commissionak megszüntetését, az annak 
hatásköréhez tartozott ügyeknek az erdélyi katholikus 
státusgyülésre és az annak kebeléből választandó 24 
tagu választmányra való bizását, az egyházi, iskolai, ala-
pítványi vagyonnak a státusgyülés rendelkezése és keze-
lése alá minél előbb való átadását kérték. 

Ezen felségfolyamodványra a választ 1867. évi 
szeptember 12-én 896 ein. sz. alatt Eötvös miniszter adta 
ki, mely szerint ő cs. és apostoli kir. felsége augusztus 
19-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben 
megengedni méltóztatott, hogy az erdélyi főkormányszék-
nél fennállott úgynevezett catholica commissio megszün-
tetvén. az eddig annak hatásköréhez tartozó ügyek az 
erd. róm. kath. státusnak 1866-ik évi január 10.-én 
Kolozsvárt tartott gyűlése jegyzőkönyvében körülirt 
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szerkezetű gyűlésnek és az annak kebeléből választandó 
bizottmánynak befolyásával kezeltessenek és intéztessenek 
azon módozatok szerint, melyeket ő felségének magyar 
kormánya az összes érdekeltekkel egyetértőleg legfelsőbb 
kegyúri és főfelügyelői jogainak csorbítása nélkül fog 
megállapítani és legfelsőbb elhatározás alá terjeszteni. 

Az ezután tar to t t státusgyülések mind ő felségének 
ezen engedélye alapján hivattak össze ; ezen az alapon 
hivatott össze Gyulafehérvárra az 1868-iki státusgyűlés is, 
a melynek feladata lett volna az 1866-iki alapon a 
státusgvülést szervezni s annak kebeléből a 24 tagu 
b izonányt megválasztani. Azonban a státusgyűlés a heves 
vitatkozások miat t ezen feladatát nem tudta bevégezni. 
Az erdélyi püspökmegyei róm. kath. státusnak szerveze-
tét X fejezetben ugyan megállapította, de mielőtt kebe-
léből a 24 tagu bizottmányt megválasztotta volna, a 
gyűlés február 15-én bezáratott . 

A mit az 1868-iki státusgyűlés elmulasztott , annak 
pótlására hivatott össze a következő státusgyűlés 1873-ban, 
mely is a 24 tagból álló igazgatótanácsot megválasztotta 
s azt utasítással ellátta, a vallás- és közoktatási minisz-
terhez pedig a jegyzőköny felterjesztése mellett egy fel-
iratot intézett, a melyben őt kérte, hogy határozatai t ő 
cs. és apostoli kir. felsége elé terjeszsze s eljárására a leg-
felsőbb királyi szentesítést kieszközölje. 

Ezen feliratra a választ Trefor t miniszter 1873. évi 
jun. 16-án 1008 ein. sz. alatt adta ki, a mely szórói-szóra a 
következőket ta r ta lmazza: „Tekintettel ő cs. és ap. kir. 
felségeuel? 1867-ik évi augusztus 19-én kelt legfelsőbb 
elhatárolására, mely az erdélyi kath . státussal 1867. év 
szeptember 12-én 896. ein. sz. alat t kelt inneni intézvény-
nyel közijltetett, a kath. státusnak teljes joga lévén arra, 
hogy évi üléseit megtartsa, és a 24 tagu igazgatótaná-
csot, mely az ekkorig működött kath. egyházi bizottság 
helyébe lépjen, önkebléből megváiaszsza : az erdélyi püs-
pökmegyei státusnak ebbeli eljárását jóváhagyó tudomásul 
vessem és egyúttal azon megállapodását is helybenhagyom, 
mely szerint az összes, ekkorig a kath. egyházi bizottság 
hatásköréhez tartozott ügyeket jövőben, ama már megvá-
lasztott 24 tagu igazgatótanács befolyásával kezelendi és 
in?ézendi." 

A fentebbiek által az erd. róm. kath. státus auto-
nómiája a jelenlegi alakot nyerte és az ezen alapon fejlett 
tovább egész a mai napig. 

Érdekes felvetni a kérdést, hogy a státusnak tu la j -
donképen melyik autoDomiája szélesebb k-örü ; az ősi-e? 
vagy az ujabb ? 

Némelyek ugy mondják, hogy a státus mai gyűlé-
sének, illetve az igazgatótanácsnak hatásköre semmi 
egyébre nem terjed ki, mint csupán csak azokra, a mik 
a catholica comissio hatáskörébe tartoztak. Mások meg a 
dolgot ugy fogják fel, hogy a státus törvényes ősi 
autonómiájából soha semmiféle jog el nem vétetvén, 
annak hatásköre ő felségének 1867. évi augusztus 19-én 
kelt legfelsőbb elhatározásával kiterjesztett azon ügyekre 
is, a melyek az eddig létezett commissio hatáskörébe 
tartoztak. Ez utóbbi módon fogva fel a dolgot, az erdélyi 
róni. kath. státus autonomiája teljes autonomia lenne, 

mert az kiterjedne az egyházmegye minden közintéz-
ményére. 

A státus hatósága a valóságban az erd. róm. ka th . 
vallás-, tanulmányi- , ösztöndij-, terézárvaházi-, elemi 
iskolai-, tanitói nyugdij-, tanári nyugdij-, Gr. Nemes-féle 
reáliskolai- és tisztviselői nyugdijalap kezelésére, továbbá 
a tanulmányi alap tulajdonát képező kolozsmonostori-, az 
ösztöndij alap tula jdonát képező nagvalmási, a vallás-, 
tanulmányi és ösztöndij alapok tula jdonát képező radnóthi 
és alsóbajomi uradalmak kezelésére, a róm. kath. gymná-
siumok és azok mellett levő finövelő intézetek (convictus, 
internátus) és a nagyszebeni Terézárvaház ügyeinek inté-
zésére terjed ki. 

Je lenleg a státusgyűlésének tagjai : az időbeli erdélyi 
püspök, az igazgatótanács tagjai , a patronatusok, a dig-
nitariusok, főrendi tagok, a királyi kincstárnak (mint 
patronusnak) képviselői, a főispánok és polgármesterek, a 
királyi táblák birái, az országgyűlési képviselők, minden 
esperes kerületből két világi képviselő, minden esperes 
kerületből egy papi képviselő, a székeskáptalan tagjai, a 
püspöki hivatal tagjai , a szentszéki ülnökök, a kerületi 
esperesek, a szerzett tartományi főnökök, a püspöki pap-
növelde tanárai , a finöveldék igazgatói, a gymnásiumok-
nak 1—1 képviselői, az 5000 hivőt meghaladó egyház-
községek 1—1 képviselője, a kolozsvári egyházközség 3 
képviselője. Státusgyűlési tagok természetesen csakis 
róm. katholikus vallásúak lehetnek, a kiknek 1 /3 egyházi 
és 2 /3-ada pedig világi állású kell hogy legyen. 

Státusgyűlés rendesen minden évben egy van ; de a 
szükség szerint rendkívüli státusgyűlés is tar tat ik. A 
státusgyűlést a püspök hivja össze, a ki annak állásánál 
fogva természetes e lnöke; van még világi elnök is, a kit 
a státusgyűlés a maga kebeléből választ ; választ még 
esetről-esetre két jegyzőt is, egy világit a jegyzőkönyv 
vitelére s egy-egyházit a kiadványok megszerkesztésére. 
Egyébiránt a s tá tus közgyűlésének szervezete és ügy-
rendje nincs szorosan meghatározva, mert az 1874-iki 
státusgyűlés által alkotott szabályzat nem léptet tetet t 
é rvénybe; a státusgyűlés ma is az 1860-iki szervezet 
alapján hivatik össze. 

A státus ügyeit intézi a 24 tagból álló igazgató 
tanács, mely 1 /3 részben egyháziakból, >2/3-ad részben 
világiakból áll és a melynek tagjai V3-ad részben évenkint 
kilépnek, de ú j ra megválaszthatok. Az igazgatótanácsnak 
is állásánál fogva természetes elnöke a püspök, mivel 
azonban az igazgatótanács székhelye Kolozsvár, az elnöki 
tisztet a világi elnök végzi. 

A státus központi főpénztára a kolozsvári m. kir. 
adóhivatal, mely az igazgatótanács utalványozására a 
fizetéseket a vidéki adóhivatalok ut ján teljesiti. A szám-
vevői ügyeket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium számvevősége végzi, a melynek vizsgálatához 
képest a számadásokra a felmentvényt az igazgatótanács 
adja meg. 

Ez az erdélyi róm. kath. státus szervezete, történeti 
fejlődésében vázlatosan feltüntetve. 

2* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger, jul. 1. Aranymhe emlékére alapítvány. — 
Stephanovszky Sándor, egri főegybázi apátkanonok ur, 

p^ppá szenteltetésének félszázados emlékünnepe alkalmá-
ból az egyházmegyei papság javára alapítványt tett s 
annak okmányát a kezeléssel megbízott főkáptalan utján 
jóváhagyás végett érsek ur ő excjához beterjesztette 

Az alapító okiratot az egyházmegyei papság kellő 
tájékoztatása végett az alábbiakban egész terjedelmében 
közölvén, a főkáptalan kérelméhez képest kijelenti ő excja, 
hogy a kik az alapítványban részesülni óhajtanak, ez 
iránti kérvényeiket a folyó 1897. évtől kezdve mindenkor 
szeptember hó végéig az egri főkáptalanhoz benyújtsák. 

„A méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalannál beadott 

Alapitó levél. 

Hálából az isteni Gondviselés iránt, félszázados pap-
ságom emlékére, osztrák értékű 5000 forintos (ötezer) 
nlapitványt teszek, s azt a méltóságos és főtisztelendő 
egri főkáptalan kezelése alá teljes bizalommal helyezem, 
mély tisztelettel kérve, hogy azt saját alapitványai sorába 
felvenni, s szokott módon kezeltetni kegyeskedjék. 

Az alapítványi tőke a most folyó 1897-ik év május 
hó 3-án általam jelen alapitó-levelemhez csatolva, a czim-
zett főkáptalannál ezennel letétetik. 

Ezen alapítványomról pedig következőleg intéz-
kedem. 

1. Az osztrák értékű 5000 forintos alapítványom évi 
hatos kamatában (300 frt), detracta sedecimalitate (18 
frt 75 kr) — tehát osztrák értékű 281 frt 25 krban a 
czimzett főkáptalan legjobb belátása szerint, évenkint 
kijelölendő más-más két szegényebben dotált plébános, 
vagy administrator, tudniillik : egyenkint osztrák értékű 
140 forint 62*/2 kr segélyben részesittessék. Megjegy-
zendő, hogy évek multával a segélyben a már egyszer 
segélyezettek másodízben is részesülhetnek. Hogy pedig 
az illetők még a folyó 1897-ik évben a segélyben része-
sittessenek, az ezen évre esedékes kamatot a sedecimali-
tással együtt — egészben 300 frtot o. é., ezennel a fő-
káptalani alapitványi pénztárba manapon lefizetek. 

2. A t. paptársak az alapitó lelki üdveért, azon egy 
évben, melyben a mondott segélyben részesittetni fognak, 
bármely általuk választandó napon, egy csendes szent mi-
sét (pro vivo vei defuucto) szolgáljanak. 

3. Ezen alapítványomról általánosságban kijelentem, 
hogy ha idegen kéz a főkáptalani alapítványok kezelé-
sébe bármi módon avatkoznék: ezen alapítványom — 
mint alapítvány — ipso facto megszűnik, s azt a czim-
zett főkáptalannak azonnal szabad rendelkezésére, felelős-
ség, számadás, szóval minden kötelezettség nélkül bocsá-
tom, ugy hogy az 5000 forint osztr. ért. a czimzett 
főkáptalannak egészen tulajdonává válik. 

Kelt Egerben, 1897-ik év május hó 2-én, Stepha 
novszky Sándor s. k. apát, egri kanonok, mint alapitó." 

Kalocsa, julius 1. A „Tanitók Házáu-nak felszen-
telése. — 

Fényben és a résztvevők számát illetőleg párját rit-
kító ünnepélyek folytak le Kalocsán. Junius 29-én a tűz-
oltóság ünnepelte meg 25 éves fenállásának jubileumát, a 
környék tűzoltóinak részvéte mellett, jun. 30-án pedig a 
kalocsai egyházmegye tanítóinak gyermekei és árvái szá-
mára emelt „Tanitók Házát" szentelte fel Csúszka György 
érsek fényes papi segédlettel, az egyházmegye minden 
részéből rendkívül nagy számban megjelent tanítók, taná-
rok és papok jelenlétében. 

A mai ünnep a Jézustársasági atyák templomában 
vette kezdetét énekes misével, melyet Boromisza Tibor 
dr apátkanonok celebrált. Mise után a gymnasium nagy-
termébe vonultak a vendégek, a tanítók diszgyülésére. 
Ezt Mayer Béla cz. püspök nyitotta meg remek beszéd-
del. Utána következett a titkári jelentés, melyben Berauer 
József a „Tanítók Házá"-nak történetét adta elő. Es 
ekkor ismét alkalma volt a kalocsai egyházmegye egybe-
gyűlt képviselőinek, főpásztoruk határtalan bőkezűségét 
csodálni. Császka érseknek köszönhető ugyanis, hogy a 
három év előtt fölvetett eszme, a „Tanítók Házá"-nak 
építése ily gyorsan testet ölthetett. 

Maguk az egyházmegyei tanítók is fáradhatatlanul 
gyűjtöttek a nemes czélra pénzt. 

A körülbelül 4000 négyszögölnyi telket az érsek a 
sajátjából vette meg, az építés költségeihez 12,000 forint-
tal járult hozzá s ezenfelül még egy nagyobb alapítványt 
tett, ugy hogy a Tanítók Házára, vezettetve a népnevelés 
bajnokai iránt viseltető atyai szeretetétől, körülbelül 60,000 
frtot adományozott. 

Az érseki palotából hosszú, díszes sorokban, zászlók 
elővitele mellett a vendégek százai a Kossuth Lajos-uton, 
a fáktól árnyékolt kétemeletes Tanítók Házához vonultak. 
Alig hogy odaért a menet, megérkezett az érsek is, két 
pompás arabs-lótól vont hintón, hogy a nagy áldozattal 
létesített épületet megszentelje és átadja rendeltetésének. 

A falak külső megszentelése után az érsek kíséreté-
vel bevonult az épületbe, melynek minden egyes termét 
külön is megáldotta és megtekintette. 

Felszentelés után Mayer püspök újból megköszönte 
Császka György érseknek fejedelmi bőkezűségét, melylyel 
egyházmegyéje katholikus tanítóinak gyermekeiről gondos-
kodott. Az érsek válaszában kijelentette, hogy örömmel 
hozta meg ez áldozatokat és hogy az intézet felügyelőjé-
vel Berauer József tanitóképzőiintézeti tanárt nevezi ki, 
kinek a Tanítók Házának létesítésében hervadhatlan érde-
mei vannak. 

Délutáni 1 órakor az érsek fényes ebédet adott, 
melyen a Magyar Király szállodában, katholikus körben 
és kaszinó helyiségeiben mintegy hatszázan vettek részt. 

A vendégek soraiban ott voltak: Boromissza, Kleiner 
és Kovacsics kanonokok, Vojnich Dániel, Hoffmann Károly 
apát-plebánosok, Schröder, Kutsch, Mladoniczky, Matoss, 
Garai esperesek, Pécsy József tolnai prépost-plébános, 
továbbá Mócsy Antal orsz. képviselő, Tóth József pestm. 
tanfelügyelő; Dreisziger esztergomi, Scherer Sándor, 
Bocskay bajai tanítóképző intézeti tanár, Petrovácz József 
a kalocsai nőiskolák igazgatója stb. stb. 
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Este 8 órakor a katholikus kör udvaráü díszhang-
verseny volt, mely rendkívül fényesen sikerült. Hangver-
seny után tánczmulatság következett mely csak jóval 
éjfél után a legjobb hangulatban ért véget. 

Ma, julius 1-én folyt le a nagyszabású ünnepek 
harmadik napja. Ezen a napon tartották meg ugyanis a 
kalocsa-egyházmegyei tanitók nagygyűlésüket Mayer Béla 
cz. püspök, főtanfelügyelő elnöklete alatt. Az elnök indít-
ványára 25 tagu küldöttséget választottak, melyet meg-
bíztak, hogy Császka György érseknél tisztelegve, köszö-
netet mondjon neki páratlan nagylelkűségéért és fejedelmi 
adományaiért, melyekben egyházmegyéje tanítóit része-
sítette. Hoffmann Károly kulai apát-plebános indítványára 
egyhangnlag megbízták a küldöttséget azzal is, hogy az 
érseknél Mayer püspök főtanfelügyelő lemondásának el 
nem fogadását kérelmezze. Ez a megbízás természetes 
folyománya annak az osztatlan tiszteletnek és nagyrabe-
csülésnek, melylyel az egyházmegye minden tanférfia 
szívből adózik Mayer főtanfelügyelő működésének és 
érdemeinek. 

Ezután Petrovácz József tanitóképezdei igazgató 
terjesztette elő javaslatát az egyházmegyei tanító-egye-
sületek szövetségének megalakítása iránt. A szövetség 
szükséges volta mellett az önképzés fejlesztésével, a 
hivatásukért való lelkesedés folytonos ápolásával, a tanitók 
tekintélyének emelésével és anyagi jobblétök könnyebb 
munkáihatásával vitatta be az előadó. A javaslatot egy-
hangúlag fogadták el s a részletes tervezet kidolgozásával 
a kalocsai választmány bízatott meg. 

IJagy János kupuszinai tanitó a nyugdijsérelmekről 
tartott előadást. Különösen kiemelte az ötödéves pótléknál 
fizetenüő 50 százalék jogtalanságát, a jobb javadalomra 
előlépésnél fizetendő 50 százalék sérelmes voltát, mert — 
úgymond — ha újonnan választott tanitó ilyen jobb 
javadalmazást kap, mitsem fizet, míg az arra előléptetett 
régibb tanítótól bekövetelik az 50 százalékot. Sérelmes-
nek mondja továbbá előadó a kántortanítókra nézve azt 
hogy kántori fizetésűket nem tudják be nekik a nyugdíj-
igénynél. Memorandumát elfogadták s támogatásra föl-
terjesztik a püspöki karhoz, hogy a minisztériumnál 
szorgalmazza a tanitók e vitális ügyét. 

Drégely Kálmán mélykúti tanitó a gazdasági ismétlő 
iskolákról olvasta fel érdekes dolgozatát. Makay adai tanitó 
köszönetet mondott az elnöklő főtanfelügyelőnek az ülések 
vezetéseért, válamint az ünneprendező bizottság fejének, 
Berauer József tanárnak. 

A nagygyűlés berekesztése után ismétlődött az a 
lelkesedéstől viharos jelenet, melylyel négyszáznál több 
tanitó hatalmas ovácziókban részesítette Mayer Béla 
püspök, főtanfelügyelőt, mikor junius 30-án, a tanitók 
diszgyűlésének megnyitójában megemlítette, hogy tisztéről 
lemond. Száz és száz torokból hangzott fel a ragaszkodás 
a szeretet szava: „Nem engedjük!" „Nem hagyjuk!" 

A tanítók ezután lakásán is tisztelegtek Mayer püs-
pöknél, kit '^szónokuk Kovátsits Máté apát újra kért a 
főtanfelügyelői állásnak továbbra való betöltésére, annál 
is inkább, mert a 25 tagu küldöttség kérelmére Császka 
érsek kijelentette, hogy leköszönését tudomásul venni nem 

fogja, mert nem akarja, hogy Mayer távozásával egyház-
megyéje tanügyét ily érzékeny veszteség érje. A püspök 
meghatottan köszönte meg a ragaszkodás ez ujabb meg-
nyilatkozását és megnyugtatta a tanítókat annak kijelen-
tésével, hogy érsekének parancsa előtt meghajol. 

A délutáni vonattal és a hajóval a legtöbb tanitó 
elhagyta Kalocsát, mely bizonyára nem egyhamar lesz 
ismét ily fényes, magasztos ünnepek színhelyévé. 

Munkácsi egyházmegye. Debreczen ingyentelket ad 
a görög-katholikusoknak templomépitésre. — 

Ismeretes dolog, hogy Debreczen sz. kir. város köz-
gyűlése a Debreczenben lakó görög-katholikusoknak tem-
plomépitésre ingyentelket ajánlott föl azzal a kikötéssel, 
hogy a város ez adományából kegyúri jogok és köteles-
ségek nem származnak, valamint másrészt az építendő 
templom istenitiszteleti nyelve magyar less. A város erről 
értesítette Firczák Gyula munkácsi görög-katholikus püs-
pököt, ki tegnap a következő levelet intézte Debreczen 
sz. kir. város tanácsához : 

„Felette megörvendeztetett engem ez évi február 
8-án tartott városi tanácsülésnek 25/913. számú határo-
zata, mely szerint az esetre, ha az ottani görög-katholi-
kus fiókegyház anyaegyházzá fog alakulni, az építendő 
templomhely adományozását kilátásba helyezni méltózta-
tott, föntartván a város részére a hely kijelölési jogát a 
megejtendő tárgyalásokra. 

Ez elhatározás ma a jelenlegi stádiumban is a leg-
nagyobb mértékben felköltötte a nemes város nagylelkű-
sége iránt való hálás elismerésemet, a minek a legben-
sőbb meggyőződésből kifejezést adni sietek. 

Fölhasználom egyúttal e kedvező alkalmat abbeli 
biztositásom kifejezésére, miként készséggel beleegyezem 
a nemes város ama kikötésébe, hogy a templomhely 
adományozása kegyúri viszonynak megállapítását nem 
fogja maga után vonni. Ami azonban „nemes város ama 
kikötését illeti, hogy a felépitendő templomban kizárólag 
magyar nyelven tartassanak az istenitiszteletek, mellőzhe-
tetlen feladatomnak ismerem annak kijelentését, hogy 
jogkörömön kivül esik e kívánságnak teljesítése azért, 
mert a magyar nyelvnek oltári nyelvvé emelése a római 
kúria, illetve pápa ő szentsége illetölegi jogköréhez tartatik. 

De mivel semmi kétségem nincs az iránt, mintha a 
nemes városi tanács a szóban levő templomhely ado-
mányozását nem teljesíthető feltételhez kötni és kegyes 
ségének teljesítését ezáltal eleve is lehetetlenné tenni 
szándékoznék, annálfogva : 

Van szerencsém a tekintetes sz. kir. városi tanácsot 
tekintettel felkérni, hogy a kért templomi belsőséget most 
jelzett kívánsága teljesülésének bekövetkezte előtt már 
ez idő szerint kijelölni és a hi vek rendelkézésére bocsátani 
szíveskedjék. 

Ebbeli kérelmem teljesítésének reményében fogadja 
a tekintetes nemes városi tanács ismételt köszönetem 
és kitűnő tiszteletem kifejezését, melylyel vagyok Ungvárott, 
1897. junius hó 21-én. Firczák Gyula munkácsi püspök." 

Debreczen képviselő testületének juniusi közgyűlése 
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méltányolva a munkácsi püspök érveit és a debreczeni kg. 
hivek tiszta magyarságát, a liturgiái nyelv végleges rende-
zéséig is megadja a kért templomhelyet. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az u j rovatnak czéíja a mel le t t küzdeni, liogy te rvbe 
vett u j autonomiai intézményünk, menten a ké t véglet i rányá-
ban ki fe j lődhető túlzásoktól , azon az aranyközéputon haladva 
fej lődjék ki , melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgpr imás 
és a püspöki ka r bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán kathol ikus , kor- , helyzet- és szükség-
szerű legyen, X I I I . Leo pápa minden jó t u j é le t re kel tő szi l ie-

mében. 

A világi kegyurak autonomiai képvise lete ügyében 

a bibornok hgprimás titkári hivatala a következő nyilat-
kozatot tette közzé : 

„A bibornok herczegprimáshoz több oldalról intézett 
azon kérdésre, vájjon oly katholikus világi kegyurak, kik 
több egyházmegyében kegyurak s igy több püspöktől 
kaptak kegyúri minőségük alapján felhivást, hogy az 
autonomiai választási szabályzat 12. §.-a értelmében sza-
vazatukat beadják, annyi szavazattal birnak-e, a hány 
egyházmegyéhez tartoznak s a hány felhivást kaptak, 
avagy csak egy szavazattal? Alulírott hivatal tudatja, hogy az 
1870-ik évi választás alkalmával, ámbár néhányan a válasz-
tók közül annyi szavazatjegyet küldtek be, ahány egyház-
megyében kegyurak voltak, a szavazatok felbontásakor 
felvett lajstromban ezek szavazatai mégis csak egynek 
számíttatnak, miből következtethető, hogy azok is csak 
egy szavazattal birnak, kik több egyházmegyében kegyurak. 
Herczegprimási titkári hivatali 

Polonyi 12 pontjáról 

a „Nyitramegyei Szemle" eképp nyilatkozik : 

Nézetünk szerint ez a 12 pont a maga fogalma-
zásában egyrészt tartózkodással fogadandó, mert az ügyvédi 
fogalmazásokat ilyen dolgokban, hol az ügynak fölöttébb 
alapos ismerete kívántatik s kivált Polónyi Géza fogal-
mazásait, nem szeretjük, mivel sok olyasmit lehet abba 
bele olvasni, ami látszólag abban nincs ; másrészt az a 
12 pont is elárulja, hogy sokan tájékozatlanok a mostani 
kongresszus teendői iránt s elfelejtették, mivel végződött 
az első aut. kongresszus 1871. márcz. 29-én. Ez a kong-
resszus teljes aut. szervezetet állitottt össze, ki is van az 
nyomatva és a most összehívandó kongresszusnak feladata 
csupán az leend, hogy ezt a munkálatot revizió alá vegye 
s a mi vagy hiányos benne, vagy az uiabb fejlemények 
folytán módosítandó, azt javítsa ki. Tehát nem uj szer-
vezet felállításáról nem az első kezdetről lesz szó, hanem 
a régi munkálatnak átnézéséről. Mert hiszen a szervezet 
a papiroson annyira készen volt, hogy ha a felség szen-
tesíti. a kath. autonomiát már 1871-ben lehetett volna 
életbe léptetni. Már pedig ebben a szervezetben mindaz 
meg van, amit a Polónyi-féle 12 pont helyes értelmezés 

mellett magában foglal. Polónyi tehát nagyképűsködve 
felesleges munkát végzett. Azon már 1871-ben túl voltak. 
Amivel most foglalkozni kellene, az az, hogy az 1871-iki 
kész aut. szervezetnek mely pontjait és hogyan kellene 
módosítani. Ha ezt állította volna össze Polónyi, akkor 
tett volna valamit, most pedig 12 pontja teljesen túlha-
ladott álláspont, mert az benn van a szervezetben. Ezekről 
a teendőkről nem írnak a lapok, *) pedig e tekintetben 
kellene tájékoztatni a katholikusokat. Ezekről a teendő 
módosításokról szólt Schlauch 1889. junius 12-iki főren-
diház beszédében s azokkal foglalkozott Bartha Béla 
„Irányelvek" czimü s a sz.-István-társulatnál kapható 
müvében. Ebből jobban tájékozódhatnak a katholikusok, 
mint az összes eddig megjelent ujságczikkekből. Ne 
hallgassunk a tájékozatlanokra; válasszuk meg jól a kép-
viselőket, a programmot majd megadja a kongresszus. 

Választási mozgalmak, jelölések. 

— Káptalani követ. Az esztergomi fökáptalan julius 
hó 1-én tartott gyűlésében szavazott az országos kath. 
autonomiai kongresszusra az esztergomi érseki tartomány 
által küldendő káptalani képviselőre. Legtöbb szavazatot 
és pedig 10-et Rajner Lajos dr honti főesperes, prépost-
kanonok kapott, utána Aschenbrier Antal dr apátka ;onok 
nyert 4 szavazatot. A többi szavazatok megoszlottak. 
Rajner Lajos dr, hogy az E. szavaival éljünk, ország-
szerte ismert tekintély az egyházi jog terén, s meg-
választása valóságos nyereség és disz nemcsak az 
érseki tartományra, hanem magára az autonomiai kon-
gresszusra is. — Ugyanazon alkalommal választotta 
meg a káptalani szavazatok összeszámlására rendelt tő-
káptalani ötös-bizottságot, melynek tagjai a következők : 
Boltizár József, Blümelhuber Ferencz dr, Csernoch János 
dr, Hetyey Samu és Aschenbrier Antal dr kanonokok. 
— A pécsi székeskáptalan kongresszusi képviselőjéül 
6 szavazattal dr Rajner Lajos esztergomi prépost-kano-
nokot, honti főesperest választotta meg. Ugyancsak a pécsi 
egyházmegyében a völgységi espereskerület papsága 
Tevelen tartott gyűlésén egyházmegyei papi képviselőnek 
8 szavazattal Pozsgay József kanonokot valasztotta meg. 
Spies kanonok, dr Kelemen esperes és Halvax mágocsi 
pleb. 1 — 1 szavazatot kaptak. 

— Az egri központi papság f. hó 2-án tartotta választó 
gyűlését dr Kozma Károly kanonok főszékesegyházi főesperes 
elnöklete alatt a liczeum egyik termeben, mely gyűlésnek 
tárgya volt az autonomiai kongresszusra küldendő papi 
képviselőknek továbbá azon ötös bizottságnak megválasz-
tása, melynek feladata az egyházmegyéből beerkezttt 
szavazatok összeszámlálása lesz. A szavazás megejtetvén a 
küldendő papi képviselőkre: dr Párvy Sándor 26, Bjdes-
kuthy Gyula 8, Horváth József 8, dr. Demkó György 6, 
dr Rapaics Raymund 4 szavazatot s egyesek még egy-egy 
szavazatot kaptak. — A veszprémi egyházmegyébe kebelezett 
següsdi esperesi kerületben papi képviselőjelöltek Kemenes 
Ferencz kanonok, pápai praelatus és Pt'ZerPál murakeresz-
turi apát-plebános. Csabrendeken tartott korótán-egyházi 

*) Mi a kir. adományzási javadalmak kánoni betöltéséről 
már egyet-mást megpendítettünk. Szerk. 
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képviselőkül jelöltettek : Králicz Kálmán páhoki és Bakács 
Imre monostorapáti esperes-plebánosok. — A kassai egyház-
megyében papi képviselőül Pletényi E. mellett Sikorszky 
Endre sóvári esp. plébános névéi; emlegetik. — A szepesi 
egyházmegye alsó papsága Szepes-Szombaton tartott gyűlé-
sén Vajdovszky János dr szepes-olaszii és Liptliay Ferencz 
poprádi plébánost jelölte kongresszusi képviselőkül. — A 
pécsi egyházmegy dunaföldvári espereskerületének pap-
sága jul. 1-én Pakson jött össze és papi képviselőnek 
dr Kelemen László kurdi esp.-plebánost választotta meg 
8 szavazattal. Pozsgav kanonokra 1 szavazat esett. A köz-
ponti bizottságba választattak: Spies János apátkanonok, 
dr ^Vurster József, dr Szilvek Lajos, dr Rézbányai József 
tanárok és Körmendy Károly papnöveldei aligazgató. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSŰGY. 
Iskolai értesítők. 

A beérkezés sorrendjében : 

1. A szegedi apácza-tanintézet 1896/7. évi Ertesitője 
és a május 9-én eltartott hálaünnepélye. Szeged, 1897. 
8-r. 361. Szerk. és kiadta a fáradhatatlan aranymisés Oltványi 
Pál prépost, pápai kamarás, igazgató. 1873—1897-ig 10,346 
leányka nyert az intézetben oktatást, kik közöl r. kath. 
volt 10,076 más vallású 270. 

2. Az esztergomi érseki kiscledóvó-intézet Ertesitője 
az 18.wf7. tanévről. Közli Számorcl Ignácz igazgató. 
Esztergom, 1897. 8-r. 72 1. A 16 fejezetre osztott gaz-
dag tart tlom élén egy értekezés van Miklósy Józseftől 
„A magyar beszéd bevezetéséről a nem magyar nyelvű 
kisdedóvodákba," és egy kegyeletes megemlékezés, az 
elhunyt Török Cnrysostoma nővérről. A tanári testület 
9 tagból állt. A növendékek száma az év végén 75, 
vallás szerint róm. kath. 74, gör. kath. 1. 

3. Az esztergomi királyi érseki tanitóképzö-intézet 
Ertesitője az 1896/7. tanévről. Szerkesztette: Guzsvenitz 
Vilmos helyettes igazgató. Esztergom, 1897. 8-r. 71. 
1. Ez az év az intézet történetében korszakot alkotó, a 
mennyiben az intézet Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és érsek ur elhatározása alapján uj szervezetet nyert 4 
évfolyammal. Az uj tantestület az év végén a következő 
tagokból állt : Guzsvenitz Vilmos e. f. á. p. h. igazgató, 
hittanár, Bertalan Vincze világi, Dreisziger Ferencz világi, 
Fekete György világi, Keményly Kálmán Dániel e. f. á. p. 
Mócsy László világi, Oberth Ágoston világi, Vágvölgyi 
Béla világi. Rendes és magántanuló- volt az év végén 
114, kik közöl rendes tanuló 91, valamennyi róm. kath. 

4. A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi 
fögymnasiumának Értesítője az 1896/7. iskolai évről. 
Közli Koüinovics Sándor igazgató. Nagyvárad, 1897. 8-r. 
147 1. — Bevezető értekezés helyett a füzet élén a tanári 

könyvtár jegyzéke van közölve. A tanári kar, nem számitva 
a 6 felekezeti vallástanárt, 22 tagból áll. A nagy népes 
intézetben volt nyilvános és magántanuló összesen 
524, és pedig róm. kath. 249, gör. kath. 90, gör kel. 16, 
ágost. h. 10, helvét h. ev. ref. 38, izraelita 101. Érettségit 
tett az év folyamán 67, sikerrel 49, visszavetve 18. Az 
év végén érettségizők voltak 26 an. 

5. A pannonhalmi szent-Benedek-rend soproni kath. 
főgymnasiumának trtesitője az 1896/7.iskolai évről. Közli: 
Horváth Kristóf igazgató. Sopron, 1897. 8-r. 91 1. — Az 
értekezés czime : „A vegetativ levelek szövet- és élettana." 
Dr Török K. Veremundtól. A tanári kar 15 sz. B.-r. tag-
ból és 2 világi tanférfiuból állt. A tanulók száma az év 
végén 351, és pedig róm. kath. 340, ág. h. 2, izraelita 9. 
Érettségire jelentkezett 22, Írásbelit tett sikerrel 21, szó-
belit 19, és pedig egyszerűen 7, jól 8, jelesen 4. 

6. Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend eszter-
gomi kath. főgymnasiumáról az 1896/7. iskolai év végén. 
Közzéteszi Vojnits Döme igazgató. Esztergom, 1897. 8-r 
257 1. — Nagyméretű dolgozat az Értesítő élén, a 
gymnasium történetének leírása „a szent Benedek-rend 
vezetése alatt." 1—180. 1. Ebből látjuk, hogy ő emja az 
ország biboros hgprimása az esztergomi főgymnasiumban 
1860—1868-ig tanított, a mikor a tanárok doyenje lett. 
A tanári kar 14 sz. B.-r. áldozópapból és 2 világi tag-
ból állt. A tanuló ifjúság száma : felvétetett 404, vizsgá-
latot tett 380, kik közöl r. kath. 308, gör. kel. 1, ág. 
h. 5, h. h. ev. ref. 5, izraelita 61. Érettségit tett 40, és 
pedig jelesen 5, jól 10, egyszerűen 19, javítóra utasít-
tatott 6 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Fejedelmi adakozás. Császka György kalocsai 

érsek ur ujabb jelét adta nemes szivü bőkezűségének. Nem-
rég említettük a kalocsai Tanítók házát, melyre ő exczellen-
cziája 60.000 frtot adott. Most Csengőd pestmegyei uj tele-
pen templomot és paplakot építtet s az iskolát renováltatja. 
Az épitkezést még ez év őszén megkezdik s az érseknek 
30.000 forintjába fog kerülni. Az érsek fejedelmi bó'kezü-
sége alapját veti meg az uj telep fejlődésének. 

— Főpap orvosi műtét alatt. Troli Ferencz cz. 
püspök és káptalani helynök ur f. hó 3-án öcscse, dr. Troli 
József orvCTS kíséretében Budapestre érkezett, hogy a sze-
mein régóta jelentkező szürke hályogot orvosi műtéttel el-
távolíttassa. A műtét után valószínűleg 2 hétig a főváros-
ban fog maradni, mig szemei ismét megerősödnek. Helyet-
tese, távolléte alatt, dr. Dobszay Antal kanonok, káptalani 
helynök-helyettes. 
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— Szerzetes rendfőnökök házvizsgálaton. Skro-
bánik Floris a máriánus szent Ferencziek tart. főnöke, 
vizsgálati kőrútjában junius 30-án Maszárik Viktor titkára 
kíséretében Szombathelyre érkezett. Julius 1-én a német-
ujvári, 2-án a szombathelyi zárdát vizsgálta meg s mindkét 
helyen elismerőleg nyilatkozott. Dr. Kuncz Adolf csornai 
prépost f. hó 3-án érkezett Szombathelyre, az ottani székház 
látogatására. 

— Felvétel a kisdedovónő-képzőbe. Az esztergomi 
érseki kisdedovónő-képző intézetbe való felvétel szabályai. 
Az I. osztályba felvétetnek oly tisztességes előéletű katho-
likus nők, kik 1. 14. évöket betöltötték, de 40. életévet 
még tul nem haladták ; 2. a polgári vagy felsőbb leány-
iskola IV. vagy a felső népiskola II. osztályát nyilvános 
tanintézetben sikerrel végezték, vagy a megfelelő tananyag-
ból jó eredménynyel felvételi vizsgálatot tesznek ; 3. tiszta 
hanggal és jó zenei hallással birnak ; 4. egészséges, ép 
testüek. Oly nők, kik valamely nyilvános felsőbb leányiskola 
IV. osztályát, vagy az elemi iskolai tanitónő-képezde I. 
osztályát legalább is jó sikerrel végezték, 15. életévöket 
betöltötték és tiszta hanggal, ép, egészséges testalkattal 
birnak azonnal a kisdedovónő-képző intézet II. osztályába 
léphetnek. Úgyszintén felvehetők a II. osztályba olyanok 
is, kik az I. osztály tananyagát magánúton elsajátitván, 
abból jó eredménynyel felvételi vizsgálatot tesznek. E vizs-
gálatért 20 frtot tartoznak fizetni. A felvétetni óhajtó 
növendékek a bibornok herczegprimás ő emjához intézzék 
folyam o dványuk at. 

— Papi lelkigyakorlatok nviltak meg tegnap a 
budapesti központi papnevelő intézet falai közt dr. Bundala 

spirituális buzgólkodása folytán. Megjelent 14 áldozópap. 
A lelkigyakorlatokat Tomcsámji Lajos J . t. atya vezeti. 

— Föpásztorainkról. Sclüauch Lőrincz bibornok f. hó 
3-án éjjel a budapesti gyorsvonattal Mayer Antal püspöki 
könyvtárnok kiséretében Ischlbe utazott 4 heti fürdőzésre. — 
Bendelmre püspök ur ő mga f. hó 5-én reumatikus bántal-
mai miatt két-három heti tartózkodásra a trencsén-tepliczi für-
dőbeutazik, ezután pedig radosnai nyaralójába vonul vissza. — 
Hiclasy Kornél szombathelyi püspök ur junius 30-án Vidos 
Lajos titkára kíséretében nagy Mária-Czellbe utazott, honnan 
f. hó 5-én tért vissza. 

— Uj kánonjogtudor. Csizmadia Alajos egeráglii 
segédlelkészt, pécsi -egyházmegyei áldozópapot, a budapesti 
egyetem a kánonjog doktorává avatta. 

— Változások a pannonhalmi Szt. Benedek-rend-
ben. Pannonhalmán főapáti tollnok : dr. Sáringer Kandid. 
Pápára helyeztetett tanárnak: Szilágyi Oszkár; Komáromba: 
Molnár Ervin ; Esztergomba : Bausz Theodorik ; Győrbe : 
Vörös Balduin és Kemény Kolumbán ; Sopronba : Eécsey 
Farkas és Lendvay Hugó. Plébánosokká lettek: Füssön: 
Gyulay Eudolf; Tárkányban : Németh Vilmos; Kapolyban: 
Németh Kafael. Nyugalomba mentek: Tihanyba: Jerger 
Adorján ; Bakonybélbe : Nvulassv Antal ; Kis-Czellbe : Pehám 
Máté ; Esztergálra hitelemzőnek : Pallos Kajetán. 

— Primiczia. Az egyetemi templomban f. hó 11 én, 
vasárnap, reggel 10 órakor mutatja be az Istennek első 
szent mise-áldozatát gróf Toldalaghy Samu, az erdélyi 
egyházmegye uj misés papja, ki tanulmányait a budapesti 
egyetemen végezte. 

— Ajánlás. T. paptársainknak, kik megbizható 
ember áital kívánnak papi vagy templomi ruhákat készít-
tetni, figyelmébe ajánljuk Varga János, papi és temp-
lomi ruha-készitő mestert. Lakik : Budapesten, IV. ker., 
Lipót-utcza 27. sz. alatt. 

T. o l v a s ó i n k h o z ! 
Az 1897-ik év második fele örökké emlé-

kezetes lesz Magyarország vallási és nemzeti éle-
tében. Egyház és álllam között most, a kath. 
autonomiai kongresszus alkalmából fog eldőlni, 
lesz-e vallási béke e hazában, avagv a kath. 
egyházat ezentúl is a kereszténységtől elvált s 
szabadelvűvé let t állami hatalom szolgaságában 
akarják megtartani . Ez az utóbbi eljárás a kath 
egyházat élet-halál harczra hivja ki léte, szelleme, 
szabadsága mellett. Ebben az egyházi szabadság-
harczbart a „Religio", ngy mint már 56 év óta 
az egyháznak és hazának minden nemesért és 
nagyért vivott harczában, vezér akar, vezér fog 
lenni. Mert mi a szellemek irányitását ebben a 

gondviseléses félévben, és ha Isten segit, azontúl 
is, folytatni fogjak, folytatni kivánjuk. Kérjük 
tehát t. olvasóink támogatásának folytatását és 
pedig két irányban. Folytassák az előfizetést, és 
terjesszék a lap olvasóközönségét. Ha minden 
előfizető csak egy uj előfizetőt nyer meg maga mellé, 
ez által a lap hatását máris megkétszerezte. Fel 
t ehá t a providencziális küzdelemre, melyre a 
szent ősök, a nagyhatalmú hajdani katholikus 
Magyarország alapitói és fentartói , áldást áhitva 
tekintenek le az égből ! T. olvasó-közönségünk 
bizonyára méltányolni fogja azt az eljárásunkat, 
hogy lapunkban „Katholikus Autonomia" czimmel 
uj rovatot nyitottunk. Haladni kell az idővel! 

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

Budapest, 1897 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.1 
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DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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SZ. II. Félév. 1897. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unűati promovenclae et arctius cowpingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo svffragantur, Apostolixam Benedictionem peramanter imyer-

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27 én. 

TARTALOM. Vezeresímék es Tanulmányok \ Egyetértés, összetartás ! — Elnöki beszéd, melylyel Mayer Béla v. püspök, kalocsamegyei 
főtanfelügyelő jun. 30-án a Tanitók Házának fölszentelésére összegyűlt tanitók diszgyülését megnyitotta. — Egyházi, Tudósítás: K a l o -
c s a : Még egyszer kalocsai főmegye a tanitóságának ünnepéről — Katholikus Autonomia. Gör. kath. esperesi kerület elvi nyilatkozata. — 

Választási mozgalmak, jelölések. — Vegyesek. 

Egyetértés, összetartás ! 
„Concordia parvae res crescunt, 

discordia maximae dilabuntur." 

(Folytatás.) 

Az összetartásnak alapja az egyetértés. Ezt 
pedig l^itholiknsok közt a Krisztus Urunk által 
felállított hitegység, az, hogy mindnyájan ugyanazt 
hisszük ós valljuk, hozza létre. Az egyetértés az 
ész és értelem dolga, mig a törekvésekben és 
tevékenységben való összetartás az akarat müve. 
Esz ós akarat azonban ugy az egyetértésben, mint 
az összetartásban csodásan hat és visszahat egy-
másra. Azt hinné az ember, hogy egyetértéshez 
nem kell csak ész és gondolkozás, összetartáshoz 
pedig csak akarat és akarás. Pedig dehogy ! 
Amint igazi összhangzó akarás vagyis össze-
tar tás nem jő létre, csak komoly meggondolás-
szülte egyetértés alapján, ugy viszont az elmék 
legerősebb egyetértése is megbénul az ellenkező 
akaratok hatása alatt, sőt az akaratok vi-
szálya, akár engedetlensógből, akár szeretetlen-
ségből származzék, sokszor teljesen felbontja a 
legszebb egyetértéseket is. Tanúság erre az 
egyháztörténelem. Mi volt a nagy keleti egyház-
szakadás kezdetben egyéb, mint szeretetlenség és 
engedetlensógre hajló insubordinatio, mely a szi-
vek egymás ellen való tusáját átvi t te az észbe 

és sehismából haeresist csinált, a szeretetlensó-
get ós engedetlenséget eretnekséggel tetőzte be. 
Azt mondja sz. Jeromos : Nincs ós nem volt 
egyházszakadás (schisma), a mely valamely eret-
nekséget nem gondolt volna ki magának a végett, 
hogy az egyháztól való elszakadásának a helyes-
ség látszatát adja meg.*) 

Tehát észre ós szívre egyaránt kell ügyelni 
az egyházban, nehogy a hivek gondolkodásának 
összhangzó hivés és hitvallás hiányában való 
viszálykodása bevigye a szivekbe az egymás közt 
való szeretetlenség ós egyenetlenség, valamint az 
Isten által rendelt, nem a hivek tetszésétől függő 
elüljáróság, egyszóval a hierarchia i ránt való 
engedetlenség méte lyé t ; és viszont, nehogy az 
egvenetlenkedő szivek mételye megrontsa a hivek 
elméjének egészséges, összhangzó, egyetértő gon-
dolkodását. 

Már e czikk kezdetén hallottuk, hogy Krisztus 
egyházában a hivek, a kortársak, az elődök ós 
utódok, szóval az összes keresztény századok 
összhangzó egyetértése — a hitegységen, annak 
gondos kezelésén, megőrzésén és megvédésén alap-
szik; mig az összetartást a hivek törekvéseiben 

!) Nullum schisma est, quod non sibi aliquam haeresim 
confingat, u t recte ab Ecclesia recessisse videatur. V. ö. Aq. sz. 
Tamas 2., II. q. 39. a. 1. c. et ad 3. 
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és küzdelmeiben főleg az Isten által felál l í tot t 
egyházi rend i rán t való engedelmesség ós a keresz-
tény felebarát i szeretetnek egymás közt való lelki-
ismeretes megtar tása hozza lé t re és t a r t j a fenn. 

Mit mondjak a kath . összetartásnak nagy 
princípiumáról , dicsőségekben gazdag nagy szülő 
anyjáról , az engedelmességről, melyről oly nagy 
és fenséges dolgok vannak megírva a Szentírás-
ban ós a szent a tyáknál ? !2) 

Nem mondok ezút ta l többet, csak azt, a 
mire most rendkívül i nagy szükség van ez 
országban. Azt, hogy ég és föld különbség van 
a kathol ikus engedelmesség szelleme közt, melyet 
„sí f ractus i l labatur orbis", szeplőtelenül kell 
megőriznünk, és a protes táns engedelmesség szel-
leme között , melyet némelyek au tonomia czimén 
a kath . egyházba vagy tudva becsempészni akar-
nak, vagy tudat lanul behurczolni erőlködnek. 

Hal lo t tam csodálkozást a fölött , hogy köztünk, 
kathol ikusok közt hazánkban, a XIX. század végén, 
m é g hierarchikus mozgalom is mutatkozik . Édes j ó 
Is tenem, há t micsoda kathol ikus élet volna az, 
melyben nem az Is ten ál tal az egyházi rend 
szentségére a lapí to t t hierarchia, hanem a népnek 
L u t h e r által k i fundál t és a többi re formátorok 
á l t a l elfogadott souverainitása, a népnek u. n> 
„egyetemes papsága", szóval a nagyon ís 
ember i eredetű és természetű laicarchia, a 
világiak u. n. „túlsúlyja" volna a főmozgató? 
Hisz ez a katholicizmus k iha l t á t je lentené. 
I s t en őrizzen meg attól , hogy a pro tes táns 
eredetű s „ tú lsúly"-ra törekvő laicarchikus 
vel lei tásokkal szemben teljes is teni őserejóben ne 
mutatkozzék nálunk a h ierarchia hármas hata lmú 
felsőbbsége, taní tásban, papi ha ta lmában s tör-
vényalkotó s ítélkező is teni joghatósagában ! 
í s t en őrizze meg a ka th . egyházat hazánkban 
a protes táns szellemű képviselet i és a lkotmá-
nyos egyházkormányzat tól , még a vagyonkezelés 
t e rén is, annál inkább az iskola és ok ta tás terén, 
főleg pedig az egyházi állások betöl tése terén, 
amelyen soha a laikus elem tulsulylval nem birt, 
csak visszaélés folytán. Há t egyik visszaélést a 
másikkal akar juk megszüntetni? Lehet ezt ér-
te lmes kathol ikusoknak komolyan t enn i? 

A protestáns egyház-alkotmányban, mely 
ember i alkotás, uralkodó elem a hivek közössége, 
a község. A lelkészek csak szolgái, bizományosai 

2) „Vir obediens loquetur victorias." Prov. 21, 28. „Obe-
dientia sola virtus est, quae caeteras menti inserit insertasque 
•custodit." S. Greg. M. L. 35. Moral, c. 12. n. 28. 

a hiveknek. Nem igy a kath. egyházban. A kath . 
papság, az egyházi rend, a hierarchia, magától 
az Is tentől kapo t t felsőbbséggel, ha ta lommal van 
küldve a hivek kiszolgálására. Ha ta lmára nézve 
nem függ sem a hivek tetszésétől, vagy min t 
mondják „túlsúly "-ától, sem, mikén t ez a sum mus 
episcopatus-szal egybekötöt t ál lamfők országai-
ban tör ténik , az állami hata lomtól . 

Mi a kath. egyház isteni szervezetén, isteni 
a lkotmányán nem vál tozta thatunk, nem is enge-
dünk v á l t o z t a t n i senkinek, semmi ürügy alat t , 
s e m m i t ; bármily gyönyörű a lkotmányos és diva-
tos képviselet i a lakban jelentkezzék a kath. egy-
ház szellemének megrontása . 

Jogos í tványt az a r ra a lkalmas hivek egye-
seinek, sőt közösségének is, egyházmegyónkint 
és országosan, kész a hierarchia adni, ha kell, 
soka t ; de istenileg rendel t felsőbbségóről, lelki 
joghatóságáról , mely őt minden világi souverainitás 
fölé magasan kiemeli, nem mondha t le soha, 
senki kedveért , senkinek a javára . Ezt a lemon-
dást a protes tant izmus és az ő édes kedves magzatai , 
a szabadelvűség, a szoczializmus, az anarchia, 
a kath. egyháztól nem fogják kicsikarni soha. 

(Vége köv.l 

Elnöki beszéd, 
melylyel Mayer Béla v. püspök, kalocsamegyei főtanfel-
ügyelő jun. 30-án a Tanítók Házának fólszentelésére össze-

gyűlt tanitók diszgyülését megnyitotta. 

Tisztelt gyülekezet! 
Nem képzelhetek magasztosabb és elérzékenyitőbb 

jelenetet, mint midőn egy egész nemzet térdre borul, 
hogy életének föntartásáért hálát rebegjen a népek és 
nemzetek sorsát intéző isteni Gondviselésnek. Ezt csele-
kedte a magyar nemzet a inult évben, midőn ország-
szerte hálaünnepségeket rendezett a fölötti örömében, 
hogy 10 századnak viszontagságai, szorongattatásai és 
véres küzdelmei meg nem semmisítették „és annyi bal-
szerencse és viszály után" egy jóságos fejedelemnek 
alkotmánytisztelő jogara alatt századok óta nem ismert 
szabadságban, hatalomban és dicsőségben él magyar 
nemzet e hazán. 

A nemzet ezen ezer éves fönnállásának örök emlékeül 
állították föl önök e város keretében a „Tanitók Házát" 
melynek ünnepélyes fölavatására gyűltek ma itt egybe. 
Őszintén osztozom önök örömében, kik e nagy alkotásuk-
nak dicsőségében, az épület szépségében, remek kivitelű 
nemes Ízlésében gyönyörködhetnek. Örömömet fokozza, 
hogy Pestvármegye királyi tanfelügyelője, szives és 
bennünket rendkívül megtisztelő jelenlétében nyithatom 
meg e gyűlést s midőn mindjárt itt beszédem legelején 
ő nagyságának, valamint e város intelligens osztályának 
kegyes részvevésökért hálás köszönetet mondok, teszem 
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ezt főleg azért, mert megjelenésükben örvedetes zálogát 
látom nemcsak ügyünk iránti nemes érdeklődésűknek, 
hanem azon jó akaratnak is, melyet tőlök eddig hálásan 
tapasztaltunk és a jövőben is biztosan remélhetünk. 
Örömmel üdvözlöm tehát e diszes vendégkoszorut körünk-
ben és hálásan ismerem el, hogy gyűlésünknek és ünnep-
ségünknek fényét emeli kegyes jelenlétök. 

Mi ugyanis azért gyűltünk egybe, hogy ünnepet 
üljünk. Ünnepeljük a „Tanítók házának" fölszentelését 
Oly ünnepség ez, melyet megérni mindannyian óhajtot-
tunk, de hogy oly hamar bekövetkezzék, reményleni nem 
merte senki. Midőn most megvalósulva látom, miről 
nálamnál erősebben tán senki sem kételkedett, vallásos 
tisztelettel hajolok meg a hit hatalma előtt, mely nélkül 
nagy dolgok soha sem történtek. Csakis az erős hit volt 
képes ily nagyot tervezni, érte buzdulni és lelkesiteni. E 
hit adta az erőt, hogy önök ne csüggedjenek a kételke-
dés szánakozó mosolyai és vissza ne riadjanak a közöm-
bösség hideg részvétlenségétől. Erős hitök csodát müveit. 
Csoda számba megy ugyanis a „Tanítók bázázak" létesí-
tése, mert akiknek agyában ez eszme megfogamzott, 
azok semmivel kezdték és semmiből nagyot alkottak. 

H a pedig meggondolom, hogy a „Tanitók házának" 
építésére mi szolgált alkalmul, mi szolgált inditó okul : 
akkor büszkén tekintek végig önök sorain és midőn most 
elnöki minőségemben talán — mint tanfelügyelőjük azon-
ban kétségtelenül utolszor szólok önökhöz, legyen szabad 
nyiltan dicsekednem azzal, hogy oly tanítóknak voltam 
felügyelőjük, kiknek hazafisága és kartársi szeretete nem 
frázis, hauern oly erényeknek bizonyultak, melyek nagy 
áldozatokra lelkesítették önöket, hogy nemzeti létünknek 
ezeréves f innállását kimagasló módon megünnepeljék, 
emlékét, e nberileg számítva, meg is örökitség és egyben 
szegény pályatársaik még szegényebb gyermekeinek 
keresztény neveléséről is illően gondoskodjanak. 

Erős volt hitök, hogy a mit Isten nevében kezde-
nek, azt Isten segítségével dicsőségesen be is fejezik. E 
hitökben nem tévedtek. Hazafiságuk reménynyel töltötte 
el, hogy a nemzet napszámosainak épületéhez segélyado-
mányaikkal hozzá fognak járulni azok is, kiknek családi 
gondjait megkönnyítik, midőn tanítási és nevelési köte-
lességüket önök teljesitik. E reményökben nem csalódtak. 
Kartársi szeretetökkel versenyeztek, kik önöknek buzgó 
munkatársaikat tisztelik és az egyház szent czéljainak 
szolgálatában hathatós közreműködésöket nagyrabecsülik, 
sőt-nem is nélkülözhetik. E szeretet fényes tettekben is 
nyilvánult. 

Ámde nemcsak a hálaérzet, hanem az igazság is 
kényszerit annak nyílt megvallására, hogy mindezen 
erények közreműködése, sőt fokozottabb mérvű kifejtése 
daczára is a „Tanítók Háza" legalább még most fölépülve 
nem volna, ha kegyelmes főpásztorunk valóban fejedelmi 
bőkezűségével segítségünkre nem siet. Tény, hogy az ő 
ismételt gazdag adományai, az önök iránt minden alka-
lommal áldozatkészségesen megnyilatkozó nagy szerete-
tének e fényes bizonyítékai nélkül a „Tanítók Házának" 
eszméje tán beláthatatlan ideig csakis a tervezgetés 
stádiumában marad; hogy el ne hallgassam igen tekin-
télyes férfiaknak többszörösen kifejezett azon meggyőző-

dését, mely szerint csakis ilyen jószívű főpásztortól 
remélhették önök, hogy merész tervezgetésök nem fog a 
halva született vállalatok közé soroztatni. Kétségtelen, 
hogy kegyelmes főpásztorunk ezen az ő nevét egyedül is 
megörökíteni képes alkotásával főházmegyéjén taní tói t 
örök hálára kötelezte. 

Ha ebbeli meggyőződésemet ismételve és nyiltan is. 
hirdetem, teszem ezt nem azért, mintha az úgynevezett 
„holtkéz" jótékonykodásával kérkedni akarnék, még 
kevésbbé azért, hogy a vett jótéteményekért önöket 
hálaérzelmekre indítsam. Sem az egyikre, sem a másikra 
nincs szükség. A jótett maga magát dicséri ; a hála 
önként értetik, kötelességének emlegetése pedig a nemes 
sziveket csak gyengédtelenül érintené. Meg vagyok 
győződve, hogy a főpásztornak e nagy kegyessége élénk 
visszhangra talál minden tanítónak szivében és még 
szorosabbra fűzi azon különben is rokonsági köteléket,, 
mely az iskolát isteni rendeléssel az egyházhoz csatolja, 
hogy amire mindkettő hivatva van : istenfélő lelkeket, 
hazafias sziveket, becsületes embereket, értelmes és hasznos 
polgárokat neveim — azt a főpásztor jogos várakozásá-
hoz képest is testvéries egyetértéssel és buzgó közremű-
ködéssel annál sikeresebben művelhessék. 

Egyháznak és iskolának itt nem szabad egymástól 
szétváluiok, sőt éppen a népnevelés dolgában kell a 
legszorosabban egyesülniök, hogy újra fölvirágoztassuk 
azon erényeket, melyekkel apáink nekünk egy ezredéves 
múltnak dicsőségét szerezték, mi pedig jövőnket egyedül 
biztosithatjuk. Ezen erényeknek a köz és magán élet tiszta 
erkölcseinek ápolása és fejlesztése főleg a mi összetartá-
sunktól függ ; ellenesetben bűnrészesekké válunk azon 
korrupczióban, mely országunk alapjain rágódik s nemze-
tünk jövőjét veszélyezteti. Ugyanis már nem ritkán 
hallani ujabb időkben még pedig mérvadó körökben is 
bizonyos kedvteléssel, hogy ne mondjam önámitási czél-
zattal hangoztatják : hogy a társadalmi erkölcsök hanyat-
lásáért egyedül azok felelősek, kiknek a nép oktatása, 
valláserkölcsi nevelése és lelki vezetése, hivatásuk első 
kötelességét kezezi. Kétségtelen ugyan, hogy a felelős-
ségnek jó része bennünket is terhel és ezt a mily szo-
morúan, oly őszintén is beismerni kötelességemnek tartom. 
Ámde bátran merem állítani, hogy a kik a közerkölcsiség 
sülyedéseért, egyedül minket vádolnak, azoknak a társa-
dalmi erkölcsök alakulásáról, vagy sejtelmük sincsen,, 
vagy pedig szándékosan ignorálják azt, hogy nemcsak az 
egyház és iskola nevelnek, hanem nevelnek még egyéb 
tényezők is, melyeknek ez idő szerint nálunknál sokkal 
hatalmasabb befolyásuk van a köz és magán erkölcsök 
képzésére. Nevelnek az állam is, a társadalom és a család 
is, hogy még sok más tényezőt ne is említsek. Nevelő-
dünk mi, ha ugy tetszik, születésünktől fogva halálunkig 
szünetlenül. ^Nevelésünkre az emütett tényezők, sőt egész 
életünk minden körülményei és viszonyai, a legcseké-
lyebbet sem véve ki, folytonosan hatnak ; lelkületünkre, 
szivünkre jellemünkre szakadatlan befolyással bírnak és 
a születésünkkel nyert disposicziók, vagy ha ugy tetszik 
véralkatunk különfélesége szerint, majd ez majd az a 
nevelési tényező döntő hatással van egész életünk erköl-
csi világára. 

3* 
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Tanult és képzett hallgatók előtt, minőket önökben 
tisztelhetni szerencsés vagyok, nincs szükség arra, hogy 
ez állitásom igazságát bebizonyítani csak meg is kísérel-
jem. De amire mauap különösen szükség van, az itt 
bátran hangsúlyozom is, hogy tudniillik a népnevelés 
sikere, a társadalmi erkölcsök emelése csakis ugy remél-
hető, hahogy az összes nevelési tényezők össze is tar-
tanak, egymást támogat ják azon egyedül szilárd erkölcsi 
alap gondosázában melyre a családot, társadalmat és 
államot épitenünk kell, ha ugyan nemzetünk jövőjét 
komoly gondjaink és törekvéseink közé számítjuk. Es ép 
azért az összes nevelési tényezőknek mélyen át kell 
hatva lenniök azon tudattól is, hogy (amint a költő is 
mondja) „minden országnak támasza és talpköve a tiszta 
erkölcs." — Amiért meg kell győződve lenniök arról is, 
hogy a polgári erények és erkölcsök nevelése sokkal 
fontosabb mint akár a műveltség terjesztése, sőt a köz-
művelődés maga is csak ugy emelkedhetik biztosan, ha-
hogy a tiszta és romlatlan erkölcsökre támaszkodik 
szilárdan. Ne feledjük, hogy az állam ereje, a társadalom 
becsületessége, a családok tisztessége nem a tudományo-
kon és műveltségen, hanem a honpolgárok romlatlan 
erkölcsein és erényességének alapszik. 

Távol áll tőlem a tudományoknak és ál talában az 
ismereteknek és műveltségnek értékét és hasznosságát 
kétségbe vonni ; nagyon becsülöm én azokat, sőt nemével 
az előszeretetnek igen meleg vonzódással is viseltetem 
i r án tok ; — s habár magam n a g j o n messze esem ason 
alakoktól, kik a tudósnak nevére jogczimet formálhatnak, 
mégis nem vélek a szerénység követelménye ellen véteni, 
ha a tudományok kedvelői közé önmagamat is számítani 
bátorkodom. Ámde én tudomány és tudomány között 
lényeges külömbséget teszek ; s midőn teljes nagyrabecsü-
lésemet fejezem ki a tudomány azon neme és mértéke 
iránt, mely teljességénél és alázatosságánál fogva a minden 
tudás forrásához, Istenhez vezet : szánalommal és meg-
vetéssel viseltetem azon tudomány iránt, mely felületessége 
és gőgje miatt Istentől eltávolít, a lelkeket megront ja , a 
sziveket pedig boldogtalanokká teszi. A börtönökbe még 
nem zártak annyi gonoszságot, mint amennyi elvetemült-
ségnek erkölcsi romlottságnak és szerencsétlenségnek szülő 
oka volt azon tudomány, mely nem ismer el magasabb 
tekintélyt önmagánál és midőn állítólag csak az igazságot 
kuta t ja , az emberiség legfőbb érdekeit : becsületességének 
és boldogságának erkölcsi alapjai t könnyelműen szét-
dúlja. Nem lehet az igaz, mi az erkölcsöket megront ja 
és nem lehet az jó, mi az örök igazsággal ellenkezik. 

A tudományokról bizonyára igy vélekedett a nem-
zetek lángszerű tudora is, midőn Jézus ismeretét fenséges 
tudománynak nevezte, a világ bölcsességét pedig esztelen-
ségnek mondotta. 

En pedig nem ismerek hasznosabb tudományt mint 
a nevelés tudományát. Én remekebb alkotásnak tartom a 
becsületes, jellemes embert, mint a tudóst, ki ezen erkölcsi 
előnyöket nélkülözi. 

E p azért csak végtelenül sajnálni lehet, hogy a 
mai észjárás megfordít ja e t é te l t : a jó erkölcsöknek 
kevesebb értéket tulajdonit, mint az úgynevezett felvilá-
gosultságnak ; és ezzel tág utat nyit a hazafiatlanságnak 

is, mert j a j azon nemzetnek, mely többre becsüli az 
ismereteket, mint az erényeket, a műveltséget, mint a 
becsületességet. 

Es valljuk meg mindjárt egész nyiltan, hogy az 
előbb emiitettem nevelési tényezők alig egynek-kettőnek 
kivételével, mind ezen erkölcsrontó, hazafiatlan balvéle-
kedésnek hódolnak, hol elvileg meggyőződésből, hol 
gyakorlat i lag öntudatlanul. 

Ezen szerencsétlen észjárás siülte az immár ország-
szerte uralkodó realisztikus áramlatot , melyet más szóval 
materialismusnak (elanvagiasodásnak) is nevezni szoktunk. 
Ezen realisztikus áramlat az, mely analitikus (bonczoló) 
természeténél fogva csakis alkatrészekkel, egyedekkel fog-
lalkozik, ezeknek hasznát, előnyét főczéljának tekinti s 
mert az egyetemesség eszméje i ránt érzéke nincsen, azért 
annak magaslatára nem is törekszik, nem is emelkedik. 
Ezen realisztikus áramlatnak alantas és szük keretében a 
kimagasló eszményiségnek és határ t nem ismerő közjónak 
nincsen helye; benne csak a magán érdekek és az önző 
haszonlesés játszák a főszerepeket. Innen van, hogy ma-
nap az emberek nem elvek, hanem érdekek által vezérel-
tetnek ; hogy az emberiségnek legdrágább vívmányai : a 
szabadság, egyenlőség, testvériség fogalomnélkül üres szó-
lamokká váltak. Nem közkincsek ezek többé, hanem 
zsákmányai a magán érdekek uralmának — és rá juk csak 
akkor hivatkoznak, midőn az önzésnek szolgálatára ürü-
gyül, eszközül felhasználhatók. 

Ezen realisztikus áramlat nem ismer hazát ; elve : 
ubi bene, ibi patria. Ezen áramlatot a haza emlegetése 
csak mosolyra indítja. Nemzetünk ezeréves múlt jának 
dicsősége egyedül felsőbb parancsra tudta lelkesíteni ; 
hazánk beteges jelene iránt megdermedt érzéketlenséggel 
viseltetik és aggasztó jövője az általa elfásult kedélyeket 
még csak nyugtalanítani sem képes. A haza szent fogal-
mának helyébe egy önalkotta bálványt emelt és ezt állam-
nak nevezi. Erdekében van, hogy ez az állam minden 
hata lmat magához ragadjon, egyházban, társadalomban, 
családban, iskolában ugy vesse meg lábait, hogy hatalma 
elől sehol ki ne térhessünk. Innen van, hogy mi mindent 
csak az államtól várunk és mindenben csak tőle félünk. 
Cselekvéseink legfőbb rugója és czélja : az államnak tet-
szeni, kedvezéseit megnyerni, az állam harag já t kikerülni. 
Akik benne és általa önző czéljaikat elérték, azok jobb 
és tiszteségesebb ál lapotokat nem is képzelhetnek magok-
nak. Egyéni boldogságuk feledteti velők a köznyomort és 
magán érdekeik hajhászásában a keresztény erkölcstan 
szabályait nem ismerik. Nincs manap nevelési tényező, 
mely a köz- és magánélet erkölcseinek alakulására dön-
tőbb befolyást gyakorolaa, mint az állam. Az egyház 
mellette, vagy most már inkább ugy áll, hogy alat ta, 
majdnem egészen el törpül ; működésében korlátozva, ha-
tásában megbénítva, tekintélyében megcsonkítva, hogy ne 
mondjam, megalázva, mint nevelési tényező is hivatásának 
teljesítésében ezer nehézségekkel találkozik, ezer akadá-
lyokba ütközik. Az erkölcsök romlását pedig mi sem 
idézi elő nagyobb mértékben, mint azon sajnálatos körül-
mény, hogy e két legfőbb nevelési tényező egymással 
nem egyez meg ; a társadalmi erkölcsök mérlegelésében, 
a polgári erények megítélésében, ha elméletileg tán nem 
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is, de gyakorlatilag oly elveket vall, melyek egymással 
homlokegyenest ellenkeznek. 

Ugyanezen realisztikus áramlat magát a társadal-
mat is már majdnem egészen elkereszténytelenitette. Bi-
zonyság rá azon szomorú tapasztalat, hogy úgynevezett 
becsületbiróságok kifogástalan, érintetlen jellemnek dekla-
rálják azt, kinek a keresztény erkölcstan törvényei szerint 
börtönben volna a helye és büntetéssel sújtanak oly eré-
nveket, melyek előtt kalapot emel, kiben a jellemesség 
iránti tisztelet érzéke még nem halt ki egészen. E társa-
dalomban bűnné vált, amit erénynek tisztelünk és juta-
lomra számithat, mit megvetni tanultunk. Ezen ellentétes 
erkölcsi felfogások ellentétes érdekeket szülnek, erős 
kisértetbe ejtik a szilárd alapon nyugvó erényeket is és 
eredményezik a jobbra és balra is kaczérkodó élelmesség-
nek, a két urnák is szolgálni kész és képes elvtelenség-
nek botrányos szaporaságát, az igaz jellemeknek pedig 
elszomorító ritkaságát. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Kalocsa. Még egyszer kalocsai főmegye a tanítósá-

gának ünnepéről. — 
A tűzoltói tarka szines uniformisok eltűntével koránt-

sem szűnt meg Kalocsa utczainak élénk mozgalmassága. 
Junius 29-én a hajón és vasutakon százával érkeztek meg 
a főegyházmegye tanítói, tanítónői, azonkívül a nem hiva-
tásos érdeklődők sokasága, kik részben rokoni körökben, 
túlnyomó részben azonban a megürült tanintézetekben és 
a tanügy iránt érdeklődő polgárságnál nyertek szives 
fogadtatás*- f elhelyezést. 

Esti 8 órakor a Magyar Király fogadóban ismer-
kedési estélyre gyűltek össze a nevelés-ügy apostolai ; 
késő éjjel ofzlatta szét a kedélyes ismerkedési estét, hogy 
másnap kor újra találkozzanak a Jézus társasági atyák 
templomában, hol az ünnepélyes Veni-Sancte-t és hálaadó 
szent misét dr Boromisza Tibor kanonok ur tartotta meg. 

Mise után a Jézus társasági atyák szívességéből át-
engedett díszterme szűknek bizonyult az érdeklődő töme-
gének, kik a diszgyűlésre megjelentek. Mayer Béla vál. 
püspök ur, egyh. meay. főtanfelügyelő kezdte meg a disz-
gyülést, közel mástélórás nagyszabású elnöki megnyitó-
jával, melyet fentebb élvezett a t. olvasó. 

Az elnöki megnyitó után Berauer József terjesztette 
elő titkári jelentésében a „Tanítók háza" megteremtésé-
nek történetét. Sajátságos, hogy i t t a száraz számok, mint 
adatok, sok szónoklatnál is érdekesebben szólottak. Meg-
szokott dolog, hogy Kalocsa majd minden közintézménye 
mélységes lekötelezettje az érseki jóságnak. Ez intézet is 
tulajdonképen ő exczellencziájának köszönheti lételét, a 
mit minden czifra szónál ékesebben hirdetnek az alábbi 
számok : Az első alapítvány és a milléniumi dicsőséges 
évnek adományával közel járnak a 80,000 koronához. 
Jelentékeny hálára tarthat igényt a főkáptalan 60,000 
koronányi 5%-os építési kölcsönének engedélyezése; tisz-
teletet érdemel a tanitók pásztor-játékainak és egyéb 
ünnepségeinek utján összehozott 14 ezer koronára menő 
gyűjtése, melyet — ha a kiváló buzgalom titkár óhaja 
szerint minden iskola felkarolva folytatna, a tapasztalati 
adatok alapján évi 10 — 12,000 koronával segíthetné elő 
a magyar földön első ilynemű intézmény áldásos hiva-
tását. — Az 1000 drbhoz közel járó ügyirat elintézése 
pedig mint egyszerű szám is hangosan dicséri Berauer 
József titkárnak fáradhatatlan buzgalom ügyszeretetét. 

A titkári jelentés után őmlga eltávozván, az elnöki 
széket Kovátsits Máté apát, a bajavidéki tan. egy. elnöke 

vette át, kinek indítványára a közgyűlés kimondotta, hogy 
az elnöki megnyitónak közzétételét őméltóságától kérni 
fogja s a jegyzőkönyvbe iktatja. 

A diszgyülés befejeztével az egész nagyszámú közön-
ség a szózat ünnepi dalát énekelve, felvonult az érseki 
díszterembe, hol a tanítóság tisztelgő hódolattal járult ő 
exczellencziája elé. Mayer Béla főtanfelügyelő ur a követ-
kező beszédet mondotta: 

Nrn. és ft. é. úr ! K. u. ! 
Tanfelügyelői működésem legszebb emlékei közé fo-

gom számítani e szerencsét, midőn a főegyházmegye derék 
tanítóinak élén exczellencziád magas színe előtt megjelen-
hettem, hogy tolmácsa legyek az ő határtalan tiszteletök-
nek, hódolatuknak, fiai ragaszkodásuknak, különösen pedig 
mély hálájuknak azon párját ritkító nagy jótéteményekért, 
melyekkel őket boldogítani méltóztatott akkoron, midőn 
az áltáluk tervezett „Tanitók házá"-nak fölépítésében, ala-
pításában segélyezni — s nyugdíj alapjukat is valóban feje-
delmi bőkezűséggel gyarapítani kegyeskedett. 

K. Urunk! 
Mint a magyar hazának hű fiai nemzeti létünk ezer 

éves iönállásának ünnepségéből mi is ki akartuk venni 
részünket, egyben emlékét is megörökíteni oly módon, 
mely a késő unokáknak is hirdesse apáik erényeit, kik 
hazafiságukat és kartársi szeretetöket nagy áldozatokkal 
is tanúsítani kötelessegüknek örömüknek tartották. Am 
csakhamar éreztük, hogy vállalatunk inkább áll arányban 
áldozatkészségünkkel mintsem áldozatképességünkkel. Haza-
fiságunk nagyot akart, — exczellencziádé a dicsőség, hogy 
nagyot alkotott is, midőn hallatlan mérvű áldozatokkal 
segítségünkre sietve, csaknem egymaga felépítette azon 
intézetet, melynek minden egyes köve hirdetni fogja 
exczellencziád nagy nevének dicsőségét, hiszszük, sok 
századon keresztül. 

De hirdetni fogja azt a kölcsönös kötelességünket is, 
mely szerint egyházi és világi tanítóknak, népnevelőknek 
össze kell tartaniok, egymást támogatniok a népnevelés 
érdekeinek előbbrevitelében, a köz- és magán élet erkölcsei-
nek vallásos alapon való megszilárdításában. A „Tanitók 
háza" nekünk ily főpásztori intelmül szolgál és mi e kővé 
vált főpásztori intelmet megértettük s hálánk némi jeléül 
ime ünnepélyes fogadást teszünk, hogy exczellencziád nép-
nevelési magas intenczióinak megfelelni egész életünk es 
hivatásunk legszentebb kötelességének fogjuk tekinteni ; 
ígérjük, hogy a mi intézetünkre fordított ezreknek és 
ezreknek tőkéjét kamatok-kamatjával együtt igyekezni 
fogunk visszatéríteni az által, hogy a gondjainkra bizots 
gyermekeket az egyháznak hű fiaivá, a hazának értelmet 
és becsületes polgáraivá nevelendjük, hogy az által is 
hozzájáruljunk azon alap megerősítéséhez, melyen nemze-
tünk egy második évezredének dicsősége fölépülhet. 

Am a „Tanitók háza" imaház is lesz, hol a szegény 
tanitók még szegényebb gyermekeinek hálafohászai napon-
kint fölemelkednek majd az egek Urához exczellencziád 
drága életeért, mindennemű jólléteért. Ezeknek áldó sóha-
jaihoz csatlakoznak majd a mi forró imáink is, hogy a 
jóságos Isten exczellencziádat, a tanitók legjobb barátját, 
a népnevelés fenkölt szellemű bajnokát, vegye oltalmába, 
tetézze kegyelmeinek bőségével és éltesse sok éveken 
keresztül főegyházmegyéjének díszére, mindannyiunk örö-
mére és boldogitására: Éljen. Midőn igv legmélyebb 
hálánkat kifejezzük, bátorkodunk esedezni, méltóztassék 
azt fölszentelni, a mit kegyeskedett fölépíteni. 

Sok szemben felcsillogot a meghatottság és hála 
könye a szép beszéd és az érsek következő atyai kegyes-
ségü szavai alatt : 

Nagy örömömre szolgál, hogy hazánk ezredéves fenn-
állásának emlékére itt Kalocsán, az érseki székvárosban 
emelt „Tanítók J3ázá"-nak általam végzendő egyházi meg-
áldására, felavatására, valamint az ez alkalommal tartandó 
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egyházmegyei tanítói nagygyűlésre megjelent, egyházi 
és világi tanférfiakat, tanítónőket, nekem a népnevelés 
terén kedves munkatársaimat, az érdemekben gazdag 
egyházm. főtanfelügyelő, Mayer Béla püspök ur őméltó-
ságának köszönettel vett, nagyrabecsült vezetése mellett 
érseki palotámban oly nagy számmal fogadhatom. 

Lelkemben örülök, hogy legjobb tudásom szerint 
magasztos működésükben önöket, főegyházmegyém összes 
tanítóit és tanítónőit azon meggyőződés vezérli, mikép 
csak a vallás-erkölcsi alapon nyugvó nevelés és tanítás 
képes kötelességtudó, lelkiismeretes, önzetlen, hazafias 
jó polgárokat adni a hazának 03 hogy ezen meggyőző-
désükben Isten nagyobb dicsőségére és az ártatlan lelkek 
boldogitására buzgón teljesitik kath. népnevelői magasztos 
feladatukat. 

Midőn ezért főpásztori elismerésemet nyilvánítom, 
azon imáimba foglalt legfőbb óhajomnak adok kifejezést, 
hogy jövőben is mindenkor Jézus, az isteni mester szelleme 
és kegyelme lelkesítse, támogassa önöket magasztos hiva-
tásuk teljesítésében. 

Szívesen hoztam meg a „Tanítók Házá"-nak lé-
tesítéséhez az ő méltósága által oly szép szavakban meg-
köszönt áldozatot. 

Isten dicsősége, egyházunk és hazánk érdeke le-
begett szemeim előtt, midőn ezt tettem ; és ugyanezen 
érdekektől vezéreltetve, a jövőben sem fogom ezen üdvös 
intézménytől támogatásomat és atyai gondosságomat 
megvonni. 

Kérni fogom a jó Istent, a minden jók adóját, hogy 
főegyházmegyém derék tanítói javára létre jött ezen üdvös 
intézményt bő áldásával áraszsza el, hogy az ezen ház-
ban Jézus szellemében nevelt gyermekek és ifjak az egy-
háznak és a hazának majdan vallásos, hasznos jó tagjaivá 
és derék polgáraivá legyenek. 

Fogadják főpásztori áldásomat. 
Innen az ünneplők a Tanítók hálához, a tanítók 

gyermekeinek leerdő otthonához vonultak ki ; mig a közön-
ség az épület helyiségeit szemlélgette nagy érdeklődéssel, 
a felhangzó éljenek jelezték őexcziája megérkezését, ki 
azonnal hozzá fogott az rnülefc beszenteléséhez. A közön-
ség az épület térsége előtt csoportosult és a megkapó 
képet „egy buzgó fényképész meg is örökítette. 

0 exczellencziája kíséretével bemenvén az épületbe, 
annak minden egyes részét beszentelte ; minek végeztével 
Mayer püspök ur a következő szavakat intézte érsek ur 
ő exczellencziájához : 

Kegyelmes Uram ! 
íme megáldotta exczellencziád saját nagy alkotását. 

Mig exczellencziád lekérte Isten áldását e házra, az alatt 
mi Isten kegyelmét esdettük exczellencziádra, a háznak 
nagylelkű alapitójára. Vajha Isten meghallgassa könyör-
gésünket. Midőn mi most ezen intézetet szemléljük, mely 
nem is Tanítók házának, hanem Tanítók palotájának volna 
elnevezhető, még jobban érezzük, mily sok az, a mivel 
exczellencziádnak tartozunk és mily kevés az, mivel mi 
adóságunkat leróhatjuk. Közel 100 ezer koronát fordított 
exczellencziád e gyönyörű intézet létesítésére ; mi e nagy 
összeget csak egy koronával tudjuk viszonozni és ezen egy 
koronát is szegénységünk tudatában a jó Istentől kérjük 
kölcsön Adja Isten exczellencziádnak azt a koronát, 
melylyel csak az ő választottjai dicsekedhetnek, s a mely-
nek exczellencziád fölkent fején legszebb ékessége lesz a 
rá ja szállt ezernyi hálakönyük csillogása, melyeknek drága 
értékét csak a jó Isten képfs megváltani. 

Fogadja exczellencziád újólag mindennemű jótétemé-
nyeért, e háznak fölszentelésére végzett ténykedésnek fára-
dozásaiért, legforróbb háláukat azon óhaj kijelentésével, 
hogy a főpásztori kegyességnek árjában ma örömtől ujongó 
tanítóknak büszkeségére, szebb jövőt reménylő hazánk 
áldására, küzdő egyházunk fényes diadalára sokáig éljen! 

0 nagyméltósága a következőleg válaszolt: 
Midőn főegyházmegyém tanítói javára emelt ezen 

épületet Isten szent nevében az előirt egyházi szertartás 
szerint megáldottam, kértem a Mindenhatót, hogy azt az 
ő szent áldása soha el ne hagyja és hegy falai között az 
égnek angyalai magát a házat és annak leendő lakóit 
őrizzék és oltalmazzák. 

Isten áldása legyen velünk, Isten áldása legyen e 
házon és mindazokon, kik abban lakni s neveltetni fognak! 

Végre Mayer főtanfelügyelő ur a következő szavak 
kíséretében adta át a házat első felügyelője, Berauer József 
urnák : A Tanitók háza körüli utolsó kötelességemet 
teljesítem, midőn annak felügyeletét a főegyházmegyei 
bizottság határozatához képest t. Berauer József képezdei 
tanár urnák ezeunel ünnepélyesen átadom. 

Ön tervezte ezen intézetet, öné az eszme dicsősége, 
önnek jutott ki a munkának, fáradságnak oroszlánrésze. 
Épüléssel láttam buzgóságát; nem egyszer csodáltam sem-
mitől visszariadni és lankadni nem tudó lelki erejét. 

Megérdemelte százszorosan, hogy ezen intézetnek első 
felügyelője ön legyen. 

Vegye tehát át snnak vezetését. Utasítást nem adok: 
mert meg vagyok győződve, hogy mindent el fog követni, 
bogy ő exczellencziájának ezen intézet iránt táplált magas 
intenczíói valósitassanak, kartársainak reményei teljesülje-
nek. Legyen oly szerencsés e háznak felügyeletében, a 
mily szerencsés volt annak tervezgetésében. 

Tanítsa a gondjaira bizott szegény gyermekeket ő 
exczellencziájának nevével Istent áldani, hogy kegyelmével 
meggazdagodva, Jézus példájára, Isten és emberek előtti 
kedvességben növekedjenek. E kegyelem kisérje önt is, 
kedves családját is e háznak falai között minden lépésében 
Erőben, egészségben sokáig éljen ! 

(Vége köv.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett kíizdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden ízében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelie-

mében. 

Gör. kath. esperes i kerület elvi nyilatkozata. 
A zemplémmegyebeli bodrogközi gör. kath. egyház-

kerület papsága a következő nyilatkozatot terjeszti a 
nyilvánosság elé: 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Kis-Dobrán, 1897. évi julius hó 6-án a 

bodrogközi kerület lelkészei által tartott rendkívüli papi-
gyülésen. 

Jelenvoltak : az alulirottak. 
Az együtlevő kerületi lelkészek sajnálattal értesül-

tek arról, hogy a most megindult autonomiai mozgal-
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mak során az 1870—71 évben tartott első kath. kongresszus 
alkalmából némely gör. szert. kath. kongresszusi képviselő 
által hangoztatott dissidens elvek mostanában ismét fel-
színre kerültek. Ezek folytán a kerületi lelkészek a 
nyilvánosság előtt a következő elveket tartották szüksé-
gesnek elmondani : 

1. A bodrogközi egyh. kerület lelkészei óhajtják, 
hogy a katholikus autonomia az állammal szemben ugyan 
azon jogokat nyerje, a mely jogokkal birnak az ország 
hasonló autonomiai testületei. 

2. Az egyházi szervezetben a választás elvét a 
kerület lelkészei egyáltalán elvetendőnek tartják s éppen 
azért a püspökválasztás hangoztatott kívánalmát magok-
tól elutasítják és e téren a gör. szert. kath. egyház 
részére csak annyi és éppen olyan jogviszonyokat óhajt 
a kerület, a minőt az autonomiai kongresszus általában az 
egész magyarországi kath. egyházra megállapítani fog 
szertartásra való külömbség nélkül. 

3. Ugy egyházi, mint világi megválasztandó kép-
viselőinktől elvárja a kerület, hogy az 1870-ik évi távolma-
radt képviselők eljárását és elveit követni nem fogják, 
hanem a fentebb hangoztatott elvek alapján fogják egy-
házunkat képviselni és érdekeinket megvédeni. 

Kelt mint fenn : 
Melles Emil 

ker. esperes, k. dobrai lelkész. 
Antalóczy Imre 

kiérd, esperes, sz. széki ülnök s 
leleszpólyáni lelkész. 

Csopey Antal 
' agárdi lelkész. 

Damjanovics Ágoston 
szerdahelyi lelkész, egyh. ker. jegyző. 

Sztankaninecz Endre 
csékei h. lelkész. 

Dudinszky Tivadar 
dámóczi helyetteslelkész. 

Választási mozgalmak, jelölések. 
— Káptalani követ. A győri káptalan az eszter-

gomi egyházi tartomány káptalanainak képviselőjévé egy-
hangúlag dr JRajner Lajos esztergomi kanonokot válasz-
totta meg, a ki már megkapta az esztergomi és a pécsi 
káptalan szavazatát. 

— Szerzetes-rend autonomiai képviselője. A 
minorita-rend Aradon tartott tisztújító gyűlésében egyút-
tal mint tanitó szerzetesrend autonomiai képviselőjét is 
megválasztot Csák Cirjék tart. rendfőnök személyében. 

A rozsnyói egyházmegyében. A rimaszécsi kerületi 
papság Dobóczán tartott gyűlése alkalmával a köztisztelet 
és szeretetben álló dr Podraczky István jogtudóst válasz-
totta papképviselőjének. — Szt.-Simonyban (Gömör) az 
autonomiai választás mozgalmai megindultak. Elnöknek : 
Hegedűs János s. lelkészt, bizottsági tagokul: Kónya 
Sándort, Kovács Lajost, Kovács Miksát és Kovács Jánost 
választották. Az ezernél több választónak nagy lelkesedés 
közt kikiálltott jelöltje Molnár Lajos tamázsfalvi földbir-
tokos, ur. Szt.-Simony 1897. jul. 6. Laffeurte Rezső. — 
A győri központi papság kedden értekezletre gyűlt össze, 
melyen 32 áldozópap jelent meg. Titkos szavazással meg-
választották a szavazatokat összeszámláló ötös-bizottságot, 

mely a következőkép alakult meg, elnök : Mohi Antal dr, 
jegyző: Felber János; tagok Hahnekamp György, Egyed 
János, Soós Géza. Ezután a győri egyházmegyei papság 
által küldendő két egyházi képviselőre szavaztak. Beadatott 
32 szavazat, ebből kapott Giesswein Sándor dr 31, Póda 
Endre 18, Páder Rezső 12, Szalay Pál 2 és Sinkó 
István dr 1. — A nagyváradi egyházmegyében a gyulai 
esperesi kerület B.-Csabán tartott gyűlésében Spett Gyula 
gyomai plébánost választottak meg papi képviselőnek. 
Spett Gyula mellett a nagyváradi egyházmegye egy másik 
diszét, dr Karsch Lolliont emlegetik papi képviselő 
gyanánt, kit a székelyhidi esperesi kerület jelölt képvise-
lőnek. A pécsi egyházmegyében. Mohácson julius 6-án 
délelőtt a mohácsi választókerülethez tartozó mária-kéméndi, 
németbólyi és mohácsi esperesi kerületek együttes érte-
kezletet tartottak s ez alkalommal papi képviselőnek próba-
szavazással Pozsgay József kanonokot jelölték. Már az 
értekezlet előtt megállapodtak abban, hogy a ki a leg-
több szavazatot kapja, az legyen a jelölt. így tehát mind-
három espereskerületnek papi képviselőjelöltje Pozsgay 
kanonok. A gödrei espereskerület papsága jul. 6-án 
Abaligeten jött össze választógyülésre. A szavazás ered-
ménye ez: Pozsgay József kanonok 5 szavazat, dr Kelemen 
László kurdi esp.-pleb. 4 és Gundy Miklós sásdi esp.-pleb. 
3 szavazat. A németbólyi espereskerület papsága jul. 
7-én Rácz-Töttösön tartott választógyülésén 9 szavazattal 
Pozsgay József kanonokot választotta kongresszusi képvise-
lőnek; 1 szavazatot dr Kelemen László kapott. A 
simontornyai espereskerület papsága Pozsgay kanonokra 
8, dr Kelemen Lászlóra 4 és Németh Ferencz tamási esp.-
plebánosra 1 szavazatot adott. 

V E G Y E S E K . 
XIII. Leo szent -Péter sírjánál. Szokása a 

pápáknak, hogy szent Péter és Pál ünnepének vigiliáján 
lakásából lemegy szent Péter bazilikájába szent Péter 
sírjához imádkozni. Ezidén reggel órakor indult ki 
lakásából a pápa, a bazilikába a szentség kápolnáján vo-
nult be, a hol adorált, innen szent Péter szobra elé vo-
nult s elvégezvén a szokásos lábcsókot a confessióba, 
vagyis szent Péter sirjához ment le, a hol a szent pal-
liumokat megáldván, sokáig magánimába elmerülve ajtu-
toskodott. Következtek nyilvános imák, a mindenszentek 
litániája, zsoltárok stb. Lakásába 1/211 órakor tért vissza. 

— k pápa bucsuzása. Jun. 30-án, szent Péter és 
Pál apostolok ünnepe után való napon fogadta XIII. 
Leo pápa a Collegium germanico-hungaricum végzett 
növendékeit, kik szent Péter sirja mellett tanulták a 
hittudományt és most egyházmegyéikbe visszatérnek, hogy 
oszlopai legyenek otthon a római tudománynak. 

— á Canisius-ünnepélyeket jun. 30-án kezdték meg 
svájczi Freiburgban. 

— Az intelligenczia, t. i. az u. n. polgári intelli-
genczia, itt Budapesten nagy igényekkel kezd fellépni és 
dolgozni a kath. autonomia ügyében. Urak, kiket soha 
imádkozni, soha templomban ájtato3kodni senki se látott, 
kezdik magukat a kath. értelmességhez számítani és a 
kath. autonomia ügyében kezdenek vezérszerepet igényelni. 
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Igaz, hogy a kath. egyház minden gyermekét szereti s 
minden gyermekének támogatását szívesen veszi. Ki 
vehetné azonban az egyháznak zokon, ha mégis csak 
legszívesebben az oly gyermekeinek igyekezetét szereti 
legjobban, a kik az egyház szellemét igazán értik és 
követik. Azért igen furcsának tűnt fel az, midőn azt 
olvastuk, hogy egy gyűlésben az országosan igen intelli-
gensnek, sőt legintelligensebbnek, mondhatni valóságos 
theologiai műveltséggel bírónak elismert Zichy Nándor 
gróffal szemben ellenjelölt felállításáról gondoskodott — 
a „budapesti katholikus intelligencziá-nak egy bizonyos 
része. Csodálatos, hogy némelyek még a XIX. század 
végén sem értik meg, — pedig hát az intelligencziához 
számítják magukat, — a kath. egyháznak csak 
hivő, és egészen hü — intelligenczia kell. 

A papi pályára lépők konkurzusának eredménye. 
Győrött julius hó elsején megtartott konkurzus alkal-
mával 30 ifjú jelentkezett. Megyés püspök ur ezek közöl 
15-öt vett fel a győri növendékpapok sorába, kik a 
következők: A győri főgymnáziumból a theologiára: 
Tower Vilmos ; a hetedik osztá yra Medgyesy László ; a 
hatodikra Kutasy Károly; ötödikre Kurcsy László, Szabó 
Kálmán. A soproni főgymnánumból : theologiára Lentsch 
Ferencz ; a hatodikra Molnár Antal, Pintér István; ötö-
dikre Lang József, Szemelliker Antal. — A szombathelyi 
egyházmegyében felvétettek : Asbóth István, B;szinger 
János, Frey Géza, Gyuk Pál, Kaltenecker Károly, Maicz 
Ede és Szabados Gábor végzett 8 oszt. tanulókat. — 
Veszprémben e. hó 1-én tartatott meg a kispapok kon-
kurzusa. Bevétettek : Dombai Sándor, Perger Kálniián, 
Varthler János, Wimmer Károly, Keller József, Modory 
Elek, Schwarda József, Englert József és Jukk Béla. — 
Pécsett, jul. 1-én reggeli V410 órakor a püspöki palota 
szentszéki üle'stermében tartották meg a konkurzust a 
papnöveldébe fölvétetni szándékozók ügyében. Jelen vol-
tak a szentszék tagjai, vagyis a kanonokok és külön ki-
nevezett szentszéki ülnökök.. Jelentkezett 36 folyamodó, 
kik közül személyesen csak 34 jelent meg. Fölvétettek : 
A theologia I. évfolyamára Nahr Simon ; a főgymnasium 
7-ik osztályára Gombkötő Antal, a 6-ik osztályra Aladics 
Antal, Pálfy Sándor és Stemmer Kálmán ; az 5-ik osz-
tályra Erményi János, Albrecht János, Fleischmann Dezső, 
Jankovics Gyula, Kühnel József, Pált'y Ferencz, Tóth 
Károly, Breuer József, Faulstich Ádám, Fent Gyula, 
Feuerbach Pál, Gál János, Grábler Károly és Handler 
János, — összesen 19. — Az egri papnövendékek sorába i 
a jul. 2-án érsek ő excllja elnöklete alatt megtartott 
pályázati vizsgálatnál felvétettek : II. évi hittanfolyamra 
Kiszely Imre Rezső ; I. évi hittanfolyamra Nagy János 
Jenő, az egri, Csetkovics Miklós, a szathmári, Csima 
Emil, a miskolczi, Karajz József, a sátoralja-ujhelyi, 
Melczer Sándor, az ungvári, Taub József, a kassai fő-
gimnáziumból; a gimn. VII. osztálya : Barsy Artúr Antal, 
az egri, Hakker Béla Miksa, az egri, Kapitány János, az 
egri, Szabó József, az egri, Trásy György, az egri, Dobai 
Károly, a székelyudvarhelyi, Rokk István, a nagykárolyi, 

Bariska Mihály, a gyöngyösi, Borsos János, a lőcsei, 
Zimai János Gyula, a jászberényi főgimnáziumból. — 
A nagyváradi egyházmegyében két ifjút vett fel a biboros 
püspök, az egyik Taróczy Béla nagyváradi, a másik Mol-
nár József belényesi végzett VI. osztályú tanulók. — 
Szatmáron a f. hó 2-án megtartott konkurzuson felvételre 
tizenegyen jelentkeztek és kilenczen lettek felvéve ; és 
pedig Czier István, Czier Pál, Haller István, Kinczel 
Venczel, Kulcsár Ferencz, Schwegler Ferencz, Szemere 
Géza, gymn. VI. osztályt végzett tanulók Szatmárról, 
továbbá Szolomayer János N. Karolyból és Makahusz 
János Ungvárról. 

— Az Uj erdélyi püspök, Majláth Gusztáv Károly 
gróf ur fogadására Kolozsvárott nagy készületeket tesz-
nek. 0 mga aug. 10-én fog először azon a rendkívüli 
kath. státus-gyűlésén elnökölni, melyet I. b. elődje 
Lönh-art püspök a végett hívott egybe, hogy az országos 
autononraban való reszvevés módozatait megállapítsa. 

— A király unokájának keresztelője Vaszary 
Kolos bibornok hgprinias és esztergomi érsek ur Kohl 
Medárd dr titkára kíséretében Balaton-Füredről Kistapol-
csányba utazott, hogy József Ágost kir. herczeg és Auguszta 
kir. hgtiő leánygyermekét, József kir. herczeg és Klotild 
kir. herczegné unokáját megkeresztelje. 

— Bécsben 11 Uj templom és plébánia építése van 
tervbe veve, es pedig a Leopoldstadtban, Landstrassén, a 
Margarethen, Favoriten városrészekben, Simmeringben, 
Me dlingben, Ottakringben, Hernalsban, Währingben, 
Döblingben. Egy-egy templomot 2500 ember befogadására 
terveznek, szamitva egy-egy parochiát 25 — 30,000 lélekre. 
Egy-egy uj templom és plébánia lak építésére 400,000 
írt költség vau tervbe véve. Becs katholikussága felébredt 
s kezdi éreztetni hatását. 

— Polónyi programmja és személye az „Osserva-
tore Romano"-ban eros bírálat alá van vonva. Különösen 
a programm 1. és 3. pontját támadja az „O R.". Az 1—ót 
„assolulamente pericolose" nek nevezi, mert az az auto-
nómiát „a képviseleti rend-zer alapjára" akarja fektetni. 
Az alkotmányosdi parlamentáris játék bevitelét a kath. 
egyházba, mint veszélyeset, mi itt ebben a lapban már 
régóta helytelennek hirdetjük. Kifogásolja az „O. R." a 
laikus elem czélba vett u. n. „túlsúly"-át. is. 

— A nemzetközi tudományos kath. kongresszus, 
mely jövő hó 16-tol 20 ig lesz svájczi Freiburgban, már 
a negyedik az ily kongresszusok sorában. Az első volt 
Párisban 1888 áp-ril. 8—13 án, a második szintén Párisban 
1891 ápril. 1—6-án a harmadik Bruxellesben 1894. szept. 
3—8-án. A nemzetközi tudományos kath. kongresszusok 
eszméje 1885-ben merült fel a normandiabeli franczia 
katholikusok Rouenben tartott gyűlésen. Itt a hírneves 
hitvédő Duillé de Saint-Projet, a kinek legkiválóbb mun-
káját magyarul a csanádi növendékpapság fordításában 
birjuk, az említett gyűlés hitvédelmi szakosztályában 
tette meg az indítványt nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszusok tartása iránt, mert a tudósok egyesített 
erejebői világraszóló eredmény volt várható, a mi be is 
következett. Illő, hogy szent István birodalma minden-
ha tekintélyesen legyen képviselve a katholikus szellemű 
tudomány e világraszóló gyűlésein. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1897. 

vPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietattm főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicavi Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Egyetértés, összetartás ! — Elnöki beszéd, melylyel Mayer Béla v. püspök, kalocsamegyei 
főtanfelügyelő jun. 30-án a Tanitók Házának fölszentelésére összegyűlt tanitók diszgyülését megnyitotta. — Egyházi Tudósítások: K a l o -
c s a : Még egyszer a kalocsai főmegye tanitóságának ünnepéről. — U n g v á r . Az autotomial gyűlésre küldendő képviselő jelöléséről.— 

Katholikus Autonomia. — A budapest-belvárosi autonomiai testvéri háború. — Vegyesek. 

Egyetértés, összetartás ! 
„Concordia parvae res crescunt, 

discordia maximae dilabuntur." 

(Vége.) 

Erős összekötő kapcsa Isten egyházában az 
összetartasnak a Szent-Lélek által rendelt és 
vezérelt főpásztorok iránt való egyöntetű tisz-
telet és engedelmesség. Még erősebb összekötő 
kapcsa azonban a hivek összetartásának a »vin-
culum protect ionis t a jónak és csakis a jónak, 
önzetlen, önfeláldozó akarása és munkálása, vagyis 
a keresztény szeretet, a Charitas Isten, önmagunk 
és felebarátunk iránt. Ez magának az egyetér-
tésnek s a keresztény engedelmességen alapuló 
összetartásnak is az — éltető lelke. A hol a 
szivek meghasonlottak s a felülkerekedett önér-
dékek egymás megtiprására fordit.ják azt az időt, 
melyet életnek nevezünk, ott az egyetértés őrző 
angyala, a hit, száműzve van, az összetartás 
pedig inaszakadtan porban hever. 

De miért emlegetjük mi most mindezeket? 
Mert autonomiai törekvéseinkbe, legalább 

i t t a fővárosban, vésztjóslólag oly elemek is 
kavarodtak bele, melyek inspirácziójukat nem a 
katholikus hitből merítik, járásukat nem az 
egyház iránt való engedelmesség szerint igazitják, 
szivük dobogását nem a keresztény Charitas tör-

vénye szerint szabályozzák, — hanem mint e 
világ igazi fiai világi szellemöknek akarnak sza-
bad lármázásra és tombolásra u ta t törni Isten 
egyházában. 

A katholikus autonomiai mozgalomba nem 
let t volna szabad belevinni semmit, a mi Isten 
előtt meg nem üti a mértéket és az egyház 
szellemével s elveivel össze nem egyezik. Az 
autonomia egy szent hely, egy templom, mely 
előtt a modern bourgeoisienak az ő csélcsap 
szabadelvüségét, a munkás embernek az ő 
socialisztikus és anarchisztikus ábrándjait le kellett 
volna raknia, mint Isten szine elé nem illő 
szerencsétlen profanácziókat és istenkáromlásokat. 
És mit lá t tunk szemeink előtt megvalósulni, i t t 
a fővárosban, a mely után indul az egész ország ? 
Láttunk a katholikus polgárság köréből kiiudulni 
demonstrácziót és ellenakcziót az igazi, hithű 
katholikus intelligenczia ellen, s lát tuk fenyegető-
leg megmozdulni a social-demokraczia karmaiba 
került köznépet is és kar ját fenyegetőleg felemelni 
édes anyja, az anyaszentegyház ellen. És e látvány 
gondolatodba merí te t t és megijesztett, s a jövő, 
mely ily kezdet után következni fog, ha a bajok 
kifejlődéseinek elejét nem vesszük, raegborzasztott. 
ügynevezett mérsékelt, vagyis kétszinüen szabad-
elvű czentrum, redikális baloldal és sociál-demo-
kra ta hegy párt — „katholikusu autonomiai kon-

4 



26 RELIGIO 

.gresszuson : ime igy fest az autonorniai mozgalom 
jövője, ha azok a sárkányfogak, a melyeket a szabad-
e lvűség és sociál-demokráczia a mostani válasz-
tás i mozgalmak a la t t a fővárosban elvetet t , 
va lamennyi kikel. 

Is ten őrizze meg egyházunkat és országun-
k a t az ily jövendőtől ! 

Ámde, hogy méltók legyünk a Krisztus ígé-
retére , az Isten segi tségére: most mindnyájunk-
nak erős fogadást kell tenni , először arra, hogy 
senki t az au tonomiai kongresszusba be nem se-
g í tünk , a kinek lelkéből hiányzik a kath . egyet-
é r tésnek alapj a, az élő, te l jes kath. liit, és az 
összetar tásnak ké t összekötő kapcsa, a hierarchia, 
vagyis az egyház Is ten tő l rendel t pásztorai i r án t 
való engedelmesség, és az Is ten dicsőségeért és az 
egyház j aváér t buzgó önzetlenség. Dixi, nunc coepi ! 
Másodszor erős fogadást kell tenni, a mostani 
szomorú tapaszta lások alapján, arra, hogy külö-
nösen mi papság, ezentúl megfeszí t jük erőinket 
arra, a mire nézve eddig nem feszi te t tük meg 
erőnket , t. i. hogy a magyar kath. ér telmességet 
a hi te t lenség és pogányság felé evező szabad-
elvüségnek, a köznépet pedig a véres anarchia 
felé evező szocziáldemokracziának sodrából — 
az ima, a példaadás, a rábeszélés, az élő és i ro t t 
szó minden ha ta lmával k imenteni fogunk igye-
kezni, — bogy Magyarországban a ka th . arisz-
tokraczia, a kath. polgárság és a ka th . nép 
egyetér tése és összetar tása megüsse azt a mér-
téke t , melynek elérése nélkül, min t oldott kéve, 
befelé-kifelé egyaránt tehe te t lenek és szánal-
masak maradunk még jó sokáig, ne engedje 
Isten, hogy mindörökre ! 

Elnöki beszéd, 
melylyel Mayer Béla v. püspök, kalocsamegyei fötanfel-
ügyelő jun. 30-án a Tanítók Házának fölszentelésére össze-

gyűlt tanítók diszgyűlését megnyitotta. 

(Vége.) 

Tacitus római történetíró mondja, hogy: „az eré-
nyeket akkor becsülik legjobban, midőn erényesnek lenni 
könnyű dolog." Sajátszerűnek tetszik e mondás és első 
hallásra mintha az igazsággal ellenkeznék. Ám, ha csak 
futólag is vizsgáljuk a mi állapotainkat, csakhamar belát-
j u k , hogy ezen mondásban egy nagy lélektani igazság 
rejlik. Igaz ugyan, hogy erényesnek lenni soha sem volt 
nagyon könnyű, manap azonban már nemcsak igen 
nehézzé, hanem sokakra nézve majdnem lehetetlenné is 
yált, a mennyiben a lelkiismeretesség a vesztegetésnek 
legcsábítóbb ingereivel küzködni kényszerül; ha meg nem 
inog, zaklatásoknak, üldözéseknek teszi ki magát ; a 

keresztény hitelvek szerinti erkölcsöknek bátor megval-
lása pedig ezer és ezer embernek kenyerébe kerülne. 
Mostoha időjárás az a jó erkölcsökre, midőn a kimagasló 
erényességet ép ugy fenyegi veszedelem, mint akár vala-
mely aljas bűnténynek elkövetését. Midőn a becsületes-
séghez, erényességhez nem elegendő az egyszerű jóság és 
jámborság, hanem ahhoz, mint azt ma tapasztaljuk, rend-
kívül lelkierő és bátorság is szükséges, a mely az eré-
nyesség érdekében kenyerét és állását is koczkáztatni 
kész : akkor ne csodálkozzunk azon, hogy az igazi jelle-
messég most már a legritkább tünetek közé tartozik, 
mert hát a hősök soha sem képeztek nagy számot, — a 
többség pedig mindig közepes és gyenge lelkierőkkel volt 
felruházva és előtte az eszményi becsületességnek azért 
sincsen értéke, mert az manap akárhány esetben nem 
fizeti ki magát. 

Uraim ! Az erényesség, becsületesség, jellemesség 
nem ilyen realisztikus érdekeken alapszik, az magasabb, 
hogy kimondjam természetfölötti inditó okból származik 
és ezeknek egyetlen tiszta és termékeny forrása a vallás, 
mely lemondásra, türelemre, küzdelemre, állhatatosságra 
és önfeláldozásra oktat és nevel, a hazafiságot pedig 
nemcsak erénynek minősiti, hanem egyenesen vallásos 
kötelességünkké is teszi. A ma uralkodó realisztikus 
áramlat nem ismeri ezen erényeket. Szerinte élni annyit 
tesz, mint élvezni ; élvezni minden áron és ha ezt a 
körülmények már lehetetlenné teszik, az életnek sincs 
semmi becse többé. Lemondani, önmagát megtagadni : az 
manap bárgyúság; tűrni szenvedni: az gyávaság; eszmé-
kért küzdeni és ha kell értök reményeinke, és előnyein-
ket is feláldozni : — ez egy neme a magasabb őrült-
ségnek. 

így vagyunk a magán élet viszonyaiban is, hol a 
legszükségesebb és legszebb erényeknek még fogalmát is 
megzavarják, midőn a szerénységet, együgyűségnek, az 
igénytelenséget neveletlenségnek, a^ egyszerű életmódot, 
szegénységnek, a szegénységet pedig szégyennek tart ják ; 
— ellenben a minden áron való előre tolakodást élel-
mességnek, a czifrálkodó hiúságot előkelőségnek, az 
erején tul való költekezést gavallérságnak, a gazdagságot 
(bármely uton lett is szervezve) dicsőségnek tekintik. 

Ily észjárás mellett aztán gomba módjára szaparod-
nak azon realisztikus, egészen modern erkölcsök, melyek 
a ker. vallás szellemével és ifjúkori nevelésünk elveivel 
homlokegyenest ellenkeznek •— é3 társadalmunkat a kor-
rupczió fertőjébe sülyesztik, államunk és a pénzvilágnak 
büszke oszlopait is az utcza szennyes sarába lerántják, 
hogy kéjelegve tomboljanak íölöttük a kisebb tolvajok, 
kiktől e botrányhősök csak abban különböznek, hogy 
nagyobb lopásaikért börtönbe nem kerülnek! 

A realizmusnak ezen miazmatikus páráktól telitett 
légkörében az önérzetesség és jellemesség háttérbe szorul 
és néma tétlenséggel kénytelen nézni, miként foglalja el 
helyét az elvtagadás, a hivatásához való hűtlenség, a 
gyáva meghunyászkodás a becsületnek és meggyőződésnek 
silány áruczikként való nyilvános kinálása s a szolgaság 
jármába hajtó lélekvásárlás kendőzetlen üzérkedése. Ezen 
erkölcsi gyarlóságok és megfogyatkozások a realisztikus 
korszakban arany napjaikat élik és erkölcsrontó példá-
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jukkái szemben gyenge az egyház, tehetetlen az iskola. 
Midőn a tehetség némaságra kárhoztatik, az érdem fél-
tékenységet kelt, a jellemesség vesztedre szolgál; ellen-
ben a lelki üresség fölényre emelkedik, a föltétlen mega-
dás legjobb ajánlásul szolgál a szédelgés nagy urat 
játszik ; midőn az erőszakoskodást erélynek, a nyilvános 
hazudozást magasabb kvalifikácziónak tekintik; midőn az 
emberek boldogságukat egyedül a féktelen érzékiségben 
keresik, a munkanélküli meggazdagodás és a kincsgyűjtés 
mérhetetlenül aljas ösztöne : a csalás, vesztegetés, okmány-
hamisitás, korunk legragályosabb bünfekélye a sikkasztás, 
naponként szedi ezer és ezer szomorú áldozatait. Akkor 
az erkölcsök nem a ker. vallás hitelvei szerint alakulnak 
és legalább is vakmerőség a társadalmi erkölcsök ilyen 
sülyedéseért egyedül az egyházat és iskolát felelőssé tenni, 
főleg akkor, ha az anyagiasság ezen szelleme a családi 
élet tűzhelye körül is kisért és ezen legelső nevelési 
tényezőnek megbízhatóságát nagyon kétségessé tette. 

A családi életről nincs sok mondani valóm. Midőn 
olyanok előtt szólok, kiknek szülei nagyrészt még életben 
vannak, inkább elhallgatom a teljes igazságot, sem hogy 
okul szolgáljak arra, hogy a gyermekek szivében a szü-
lők iránti minden körülmények közt köteles tisztelet és 
kegyelet érzelmei megfogyatkozzanak. Ep azért részlete-
zésbe nem is bocsátkozom, de egész általánosságban azért 
mégis meg kell jegyeznem, hogy a családi élet erkölcsi 
ziláltsága alighanem főoka annak, hogy manap a nevelő 
intézeteknek már nemcsak hasznosságát, hanem elkerül-
hetetlen szükségességét is vitatják nevelési szaktekintélyek, 
és a gyermekek erkölcsösségét féltő szülők nagy része, 
kik a tanuló ifjúságnak a családoknál való elhelyezését 
a jó nevelés érdekeivel összeegyezhetőnek már nem tart-
ják. Van-f ? és mennyiben túlzás e felfogásban? annak 
eldöntése nem tartozik rám, és habár én személyemre 
nézve nem is osztozom teljesen azon nézetben, mely a 
családi életet ily sötét színekkel festi, továbbá nyíltan 
megvallom azt is, hogy én a jóravaló család körében 
nyert nevelést bármely intézet nevelésénél többre becsülöm, 
azt mégis szomorú tény gyanánt kell konstatálnom, hogy 
a család alapítás modern vallástalanitása ezen nevelési 
tényezőnek jó hirét és hitelét még lejebb száliitotta. 

Tény, hogy az állam maga sem bízik valami nagyon 
a tanuló ifjúságnak a családoknál való elhelyezésében, a 
mire mutatni látszik azon körülmény is, hogy tanítóképző 
intézeteit mind ugyt evezett internatusokkal látta el és 
egyéb tanintezeteinél is a benlakást meghonosítani igyek-
szik — kétségtelenül nemcsak azért, hogy az ifjúság 
illő anyagi ellátásban is részesüljön, hanem, hogy számára 
a családoknál már nem várható jobb nevelésről is gondos-
kodva legyen. 

Egyébként önök is, mint tapasztalt népnevelők szin-
tén az intézeti nevelés előnyössége és szükségessége 
mellett foglaltak állást, midőn azt határozták, hogy 
gyermekeik nevelésére a „Tanítók házát" létesítik ; mert 
ha nem igy gondolkoznak és gyermekeiknek egyedül 
anyagi érdekeit tartják szemök előtt, akkor sokkal helye-
sebben cselekszenek, ha hogy közel 40 ezer fr tot nem 
építenek bele e^y örökre holt, sőt emésztő kőhalmazba, 
liauem inkább ösztöndíj alapot létesítenek, és ezen el-

épitett összegnek is legalább 2000 f r t ra rugó évi kamatai t 
szintén segélydijakra fordítják. 

Ám önök e nagy előnyről lomondtak és e nagy-
áldozat egyet határozottan bizonyít, azt t. i. hogy önök 
véleménye szerint is az az Isten alapította nevelde, melynek 
család a neve, ily emberi korrektivumra szorult már r 

hogy évezredeken keresztül bevált természetes és helyes 
nevelésének hitelét és bizalmát újólag felkeltsék azon 
nemzedékek, melyek ily intézetekben tiszta erkölcseiket 
megőrizték és vallásos szellemben neveltetvén, istenes-
családok alapita'sára hivatva lesznek. 

Ily körülmények közt természetes, hegy a nevelés 
föladatának oroszlánrésze, hogy ne mondjam teljes mér-
téke immár az iskolák vállaira nehezedik. 

Csak az igazság követelményének teszek elegetv 

midőn hála Istennek ! egész örömmel ismerem el, hogy 
iskoláink túlnyomó része teljes odaadással és buzgósággal 
igyekszik ebbeli hivatásának megfelelni. 

Ha azonban a szemlélhető eredménynél többet fel 
nem muta tha t : ennek oka azon sajnos körülményben re j -
lik, hogy a többi nevelési tényezők közreműködésére nem 
támaszkodhatik, sőt kártékony befolyásuk ellen küzdeni 
is kényszerül. Sajnos különösen az, hogy iskoláinknak 
egy nem csekély része szintén a realismus szolgálatába 
szegődött. íme akárhány iskolában nagyobb súlyt fektet-
nek az ismeretek mennyiségére, mint a jó erkölcsök fej-
lesztésére ; inkább igyekszenek az észt kiművelni, mint a 
szivet nemesíteni. Közép és magasabb tanintézeteinkben 
pedig a tantárgyak sokasága miatt már rá sem érnek a 
neveléssel is foglalkozni. Sok helyütt a hittannak egyedül 
tantárgyi jelentőséget tulajdonítanak. Es vannak tanfér-
fiaink, hozzá még tekintélylyel dicsekvők, kik azt vitatják, 
hogy vallás nélkül is lehet, sőt kell is nevelni, mert 
szeriotök vallás és erkölcs között semmi összefüggés 
nincsen ; sőt vannak, kik több vakmerőséggel mint okos-
sággal azt is hirdetik, hogy a vallás csak butit s ép 
azért nevelési szempontból egyenesen elvetendő. Sajnos, 
hogy vannak már oly iskoláink is, a hol az egész neve-
lési rendszert már ilyen független (a vallástól) erkölcsökre 
fektetik. Az ily iskolákból kerülnek ki aztán azok, kik 
nemcsak Istenben nem hisznek, hanem a felsőbbség 
tekintélyét is megvetik : a kik mindenre képesek és 
semmire se alkalmasak! Ilyenek állnak aztán a szoczia-
liszlikus mozgalmak élére s kiölik a szegény nép szivéből 
nemcsak a vallásosságot, hanem a hazafiságot is. Továbbá 
az a szellem, mely a népiskoláknak vallásos jellege ellen 
tört, évtizedekre terjedő szomorú tapasztalataink daczára 
még most is csökönyösen ragaszkodik álláspontjához 
nemcsak, hanem egyenesen oda törekszik, hogy az egész 
népoktatást hatalma alá kerítse, s az egyháznak befolyá-
sát arra egészen hatálytalanná tegye, holott tudnia kel-
lene, hogy a népnevelésre mi sem hat oly zavarólag, mint 
az iskolának és az egyháznak egymástól való elkülönítése, 
irányukban és szellemökben nyilvánuló ellenmondása. 
Nem arról van itt a szó, hogy az iskola „papi uralom" 
alatt álljon, hanem arról, hogy benne valiáserkölcsös 
szellemben tanítsanak és neveljenek mindenütt bármily 
jellegű és fokú is legyen az iskola. Ott, hol ez nem 
történik, iskola és egyház a nevelés legfőbb czéljával 
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ellentétes irányban működnek, ott ugyanazon tábornak 
katonái egymás ellen fordítják fegyvereiket, a közös ellen-
ségnek ugyan nagy örömére, de a szolgálatjukra bízott 
e nt ügynek még nagyobb kárára is. 

Megvallom, hogy állapotaink javulását nem is tudom 
reményleni addig, míg az összes nevelési tényezők : egy-
ház, állam, társadalom, család, iskola ismét azon meggyő-
ződésre nem jutnak, hogy áldásos működésük sikere, az 
erkölcsösség újra való felvirágzása szoros összetartásuktól 
és egy czélra való törekvésök szövetségétől várható 
egyedül. 

Hazánknak és nemzetünknek, ha ezt elérhetnők, 
leghasznosabb szolgálatot tennénk. Aki hazáját szereti, 
az igy gondolkozik és erre törekszik is. 

Uraim! a „Tanitók Házá"-nak alapitása azt bizo-
nyitja, hogy önök szintén ily meggyőződésben vannak. E 
ház a katholikus tanitók hazafiságának dicső emléke. 
Büszkén tekinthetnek reá, de még büszkébbek lehetnek 
arra, hogy ezen házzal intő példát adtak a jelen és jövő 
nemzedékeknek is : hogy nagyot mi csak ugy alkotha-
tunk, ha össze is tartunk. Összetartásunkra pedig semmi-
ben sincs nagyobb szükség, mint azon erkölcsi alapoknak 
hü gondozásában, melyek nemzeti létünknek és fennmara-
dásunknak egyedül biztos feltételeit képezik. 

Legyen tehát szabad reménylenem, hogy e főegy-
házmegye kath. tanítója a Tanitók Házá"-ban eddigi di-
cséretes összetartásuk egy ujabb és szorosabb kötelékét 
látják, mely őket egyházukhoz és hazájukhoz még ben-
sőbben fűzi és arra ösztönözi, hogy a gondjaikra bízott 
nemzedék valláserkölcsös nevelése által egyházunknak és 
hazánknak egy szebb és jobb jövőt biztosítsanak és ezzel 
a magyar nemzetnek egy második milléniumot is előké-
szítsenek. 

Adja Isten, hogy a kegyelmes főpásztor áldása, mely 
a „Tanítók Házá"-t az ő czéljaira manap felavatja, ter-
mékenyítőleg szálljon az intézet működésére, az egyházi 
és világi tanitók összetartásának izmositására, hazánk 
javát czélzó közös törekvéseink minél szerencsésebb való-
sítására. 

Köszönöm a türelmet, a melylyel e szerény fejtege-
tésemet végig hallgatni szíveskedtek. 

Mielőtt pedig az ülést megnyitnám, teszem ezt az 
önök szivéből is fakadó azon óhajnak kifejezésével: hogy 
a mai nap hőse, ünnepségünk dicső szerzője és bőkezű 
meczenása kegyelmes főpásztorunk sokáig éljen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Még egyszer a kalocsai főmegye tanítósá-

gának ünnepéről. — (Vége.) 
A marandó emlékű szép házszentelő ünnepély vé-

geztével jun. 30-án 3 részre oszlott az ünneplők sokasága, 
bogy a nyári kaszinó, a kath. kör és a Magyar király fogadó 
helyiségeiben, mint az érseki jóság figyelmének vendégei 
lakomával is ünnepeljenek. A három helyen mintegy 
hatszázan voltak jelen. Legtöbben — 230-an — voltak a 
kaszinó nyári helyiségében, hol az asztalfőt Mayer Béla 
püspök s főtanfelügyelő ur foglalta el. Az első felköszön-
tőt ugyancsak Mayer püspök mondotta a pápára és ki-
rá lyra . Itt lehetett látni igazán a szónoklati talentumnak 

gazdag csillogását. A két fényes trón iránti hódolatteljes 
tiszteletet annyi száz és száz változatban hallhatuk már 
és ünnepi szónokunk kiapadhatatlan tehetségének ihletsé-
géből annyi uj motívummal diszitette föl beszédét, lelke-
sedését oly közvetlenül varázsolta, hogy az önkénytelenül, 
szívből kitörő éljenzéssel demonstrálta igaz megilletődését. 
Fiedler Géza Császka György érsek úrra mondott köszön-
tője lelkesült éljenekben nyert visszhangot a hálás hall-
gatóság részéről. Nagy figyelmet keltett Mócsy Antal 
orsz. képviselő dr Wlassics Gyula közokt. minisztert él-
tető beszédével, melyben emelkedett politikai elfogulat-
lansággal demonstrálta a miniszternek a személyes jó 
tulajdonai iránti elismerését. — E kiváló tulajdonok a 
tanítóság irányában mindenkor tanúsított legjobb akaratú 
meleg érdeklődése és a vallásos nevelés minden téren való 
érvényesülésére irányuló óhaja, melyben az eszközökre 
nézve ugyan nem egyszer eltérnek egymástól, de a czél-
ban — hogy népnevelésünk magyar nemzeti és vallásos 
alapon nyugvó legyen — találkoznak. Novoth István 
tanitó Mayer Béla főtanfelügyelőre, Sterk József a fő-
káptalanra emelte poharát, dr Povischil Richárd tanár, 
Tóth József pestmegyei és Gräff Nikáz bácsmegyei tan-
felügyelőt éltette. Bohuniczky Ödön törvényszéki elnök 
érzéssel teli szavakban ecsetelte az ünnepély rá gyakorolt 
hatását, majd a helyi társadalomnak nem tanügyi hiva-
tásu tagjai nevében meleg elismeréssel adózott a tanító-
ság magasztos ügyének. A kalocsai társadalom köztiszte-
letben álló világi reprezentátorának szavai látható kelle-
mes benyomást gyakoroltak az éljenző tanítókra. A tör-
vényszéki elnök beszéde közben őszinte bókkal illette az 
egyházmegyei tanügy vezérét, mire Mayer Béla püspök, 
kilépve a hivatalos szónoklatok hangulatából, szellemessé-
gének sziporkázó ötleteivel védelmezte meg szerénységét 
az ünnepeltetés megáradt tetszés nyilatkozatai ellen. — 
Petrovácz József igazgató a hivatalok képviselőit, a ven-
dégekett, a Tanitók háza tervezőjét, Kikinday Aladár ér-
sek-uradalmi mérnököt, mint a tanügy /nzetlen barátját 
éltette nagy tetszés között és köszönetet mondott a ka-
szinó helyiség átengedéséért. Tóth József pestm. tanfel-
ügyelő szellemes állatparabolában buzdította a tanítóságot 
a vallásos nevelés támogatására, fejlesztésére. Dr Tara-
jossy Sándor orsz. képviselő, mint a kaszinó elnöke re-
flektált a köszönetre, ugyancsak köszönettel viszonozta 
azért az alkalomért, mely a kaszinót egyik szép czéljának, 
az emelkedettebb szórakozások szolgálatába segítette. — 
Beszéde végén oly költői bensőségtől áthatott hazafias és 
vallásos tartalmú diktiót mondott a tanítókhoz, melynek 
szépségét politikai ellenei is elismerhetik. Scherer bajai 
képezdei igazgató, mint egykori tanitóárva a méltánylás 
meleg hangján köszöntötte mindazokat, kik a tanitók 
gyermekeinek jövőjéről a Tanitók háza megteremtésével 
oly szépen gondoskodtak. — Az ebéd utáni hungulat jó 
kedvében is sikerült Mócsy Antal orsz. képviselőnek le-
kötni a figyelmet, hogy hangos helyeslés között elisme-
rést, köszönetet mondjon Berauernek, ki a tanitók háza 
eszméjét felvetette s létesítése érdekében legtöbbet fá-
radott. 

A kath. körben Zittl Róbert apát s plébános ült az 
asztalfőn. A pápára s királyra ő nga mondotta a felkö-
szöntőt ; érsek ur ő exjára Péchy István tanitó, Wlassics 
miniszterre Pilger Nándor plébános, a ft. főkáptalanra 
Füke Pál tanitó, Mayer főtanfelügyelőre Kern Ferencz 
tanitó, a kir. tanfelügyelő urakra Márton Mátyás plé-
bános. 

A nagy vendéglő termében az asztalfőt Kleiner Lajos 
kanonok ur foglalta el. Ugyancsak ő ürített poharat a 
pápára, királyra, Kis Béla tanitó az érsekre, Vojnics 
Dániel apát-plebános Wlassicsra, Varga Endre tanitó a 
ft. főkáptalanra, Pfeiffer József tanitó Mayerra, Virág 
István áldozár s tanár a két kir. tanfelügyelőre. 
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A hangversenyről. 

Az elsorolt ünnepségek a junius 30-iki esti hang-
versenynyel fejeződtek be. Ennek szakavatott rendezője 
Berauer József zenetanár igen érdekes és a kényesebb 
műigényeket is kielégítő programmot állított össze, mely 
túlzás nélkül ezerre menő közönséget vonzott a Legény-
egylet lámpionokkal feldíszített udvarába. Ritka szép 
látvány volt a roppant nagy közönség : az urak ünnepies 
fekete ruhái közé kellemes szinpompát varázsolt a höl-
gyek túlnyomóan világos öltözéke. Ott volt Kalocsa tár-
sadalmának színe-java a hölgy és férfi vendégek százaival 
együtt. Egyformán lelkes éljenzéssel fogadták helybeliek 
és vidékiek a fél 9-kor megérkezett egyházfejedelmet, ki 
érdeklődésével tisztelte meg a hangversenyt azon végig 
jelen volt. 

Az örökszép Hunyadi nyitány, nem különben a be-
fejező Rákóczy átdolgozást az alig próbát tartott teljes 
tanító zenekar sikerrel adta elő. Rosty Kálmán Tanítók 
háza cz. nagv figyelemmel meghallgatott, szép költemé-
nyét Katona József szavalta el elismerésre méltó hatással. 
Gaál Ferencz epilogját és a Népdal egyveleget a tanítók 
férfikara énekelte. Mindkettőben Tuschter Ignácz, Hor-
váth János és Hervanek Gyula tanitó urak vitték szép 
hangjukkal a szólókat, a megérdemelt tapsokból azonban 
jó rész megilleti különösen a Népdal egyveleg mesteri 
piano kíséretét. — Göndör Ferencz ó-becsei tanitó szava-
latra hivatott hangon érzéssel és lelkesedéssel adta elő 
Váradi Antalnak Rákóczy Ferencz Rodostón cz. n elo-
drámáját, . melyet Révfy Géza ó-becsei zenetanár kisért 
zongorán szép eredménynyel. Haydn Teremtés czimű ora-
tóriuma, mely tán kissé nehéz dolog úgyszólván rögtön-
zött előadásra, főleg a Ringenbach úrhölgy és Horváth 
urak duettjével, a befejező részben ugyancsak a nevezet-
tek, továbbá Moravcsik Györgyné urnő és Tuschter Ignácz 
soloival hatott leginkább. 

Az est sikere számokban is szépen fejezhető ki, a 
mennyiben a tiszta jövedelem 867 frt 80 krra rug. 

Félóráná1 tovább tartott, mig a ritka, díszes közön-
ség kiözönlött az udvarról a nyári kaszinóban hajnalig 
tartott tánczmulaíságra, magával vivén egy magasabb 
műélvezettel teljes estének szép emlékét. 

A közgyűlésről. 
Julius l-jén 8-kor hallgatott szent mise után tarta-

tott meg ugyancsak a Jézustársaságiak dísztermében, a 
Kalocsa főegyházmegyei tanítók nagygyűlése, Mayer Béla 
püspök-főtantelügyelő ur elnöklete alatt. A tanügy mun-
kásai, daczára az előző nap fáradalmainak, lehető teljes 
számmal jelentek meg s megvitatták a napirendre került 
tételeket u. m. a tanitó egyletek szövetségéről (előadó 
Petrovácz József, igazgató), a nyugdíj sérelmekről s azok 
orvoslásáról (előadó Nagy János, tanitó) s a gazdasági 
ismétlő oktatásról (előadó Drégely Kálmán, tanitó) szó-
lókat. 

A A közgyűlés után, annak tagjaiból alakult 21 tagu 
küldöttség ment a kastélyba, megköszönendő ő exezellen-
cziájának kegyességét. A küldöttség szónoka a jelenvoltak 
nesztora, Fridrich Tamás adai nyug. tanitó, a következő 
beszédet intézte ő exczellencziájához : 

Nagyméltóságú és főtisztelendő érsekatyánk ! 
Kegyelmes Urunk! 

A kalocsa főegyházmegyei róm. kath. összes tanító-
egyletek nevében, e tisztelgő bizottsága által, bátorkodom 
exczellencziádat mély alázattal és teljes tisztelettel üdvö-
zölni : s mint kegyes jótevőnkhöz, felkent lelkiatyánkhoz 
fiúi bizalommal, hálatelt szívvel járulni. Különösen azon 
ünnepély alkalrrából, mely szerint exczellencziád kegyes-
sége folytán tegnap szenteltetett fel azon hajlék, — mely 
a kalocsafőegyházmegyei r. k. „ Tanítok házá" nak nevez-
tetik, amelynek megalapítása egyedül csak exczellencziád 

bőkezűségéből, szives adományából létesülhetett. Főleg 
ezekért és sok más vett jótéteményeiért forró köszöne-
tünket, határtalan tiszteletünket és szivünkből lelkünkből 
áradt hálánkat, sietve, örömmel jöttünk e bucsuzónkban 
nyilvánítani. 

Hálánk legbuzgóbb érzelmeit nem vagyunk képesek 
kifejezni, mert a szívnek nincs szava. Exczellencziád nagy 
nevét, nemes jószívűségét, a jelen és utókor há'ája, a 
dicsőség fénykoszoruja örökitendi meg, 

A hála és remény érzetétől buzdittatva, az összes 
kalocsafőegyházmegyei r. k. tanítók, tanítónők, özvegyek 
és árvák naponkint összetett kezekkel buzgó fohászukat, 
forró imájukat emelik a Mindenható Istenhez, hogy 
exczellencziádat, — ki nemzeti és vallási létünk felett 
mindenkor oly kegyelettel, oly atyai szeretettel őrködni 
méltóztatott, — tartsa meg nagyon-nagyon sokáig erőben 
egészségben, egyházunk és hazánk díszére, mindnyájunk 
örömére. Éljen ! 

Erre ő exczellencziája igy szólt a küldöttekhez : 
Örömmel és megelégedéssel értesültem azon igen 

hasznos és foganatos tárgyalásokról, melyekkel tegnap a 
nagy választmányi ülés és ma a nagygyűlés foglalkozott. 
Nagyrabecsülöm a példás buzgóságot, melyet önök és 
küldőik, főegyházmegyémnek derék egyházi és világi tan-
férfiai, tanítónői különösen ez alkalommal a népnevelés 
érdekében tanúsítottak. 

Adja Isten, hogy itteni buzgó munkálkodásuk kath. 
iskoláink javára bő gyümölcsöt teremjen. Mi hogy bekö-
vetkezzék, nem szűnöm meg kérni a jó Istent, hogy a 
katholikus mindkét nemű ifjúság nevelése és oktatása 
körül kifejtett törekvésüket szent áldásávál áraszsza el. 

Es midőn önöket és küldőiket, és akiknek családjuk 
van, azzal együtt, a jó Isten oltalmába ajánlanám, óhajtom, 
hogy szerencsésen térjenek vissza otthonaikba. 

Fogadják önök és küldőik főpásztori áldásomat. 
Grclff Nikáz, Bács-Bodroghmegye kir. tanfelügyelője 

Zomborból a kalocsai érsek ur ő exczellencziájához jun. 
30-án a következő sürgönyt intézte: 

Exczellencziád fejedelmi bőkezűségéből létesített 
„Tanítók házá"-nak mai felavatása alkalmából szivem 
mélyéből kívánom, hogy e házat és annak lakóit exczellen-
cziádnak áldása örökké kisérje. 

A fényes, hosszú ünnepségek megható utójátéka 
volt, mikor a nagygjülés szétcszló tagjai közül majd 
százan nők és férfiak minden előleges megbeszélés nélkül 
Berauer József titkár lakását keresték föl és ott Potzta 
Ferencz kulai tanitó szive sugallata'nak rögtönzésével oly 
megható beszédben köszönte meg és méltatta Berauer 
tar árnak a tanítók iránti lángoló szeretetét, az internátus 
körül szerzett elévülhetetlen érdemeit, hogy hallgatóság 
és ünnepelt egyaránt könyeztek. Az önzetlen szeretet az 
ideális czél fáradalmaiért tán e könyek voltak a legszebb 
jutalomnak néma hírnökei. 

Ungvár. Az autonomiai gyűlésre küldendő képviselő 
jelöléséről — -a „Kárpáti LapokB-ban a következő tájé-
koztató jelent meg : 

Primás o eminencziája által a nagymélt. kath. püs-
pöki karhoz intézett körlevélben foglalt felhívás folytán 
részint a képviselők megválasztása, részint pedig bizonycs 
e h i pontok megállapítására vonatkozó mozgalmak az 
egész országban mondhatni minden vonalon megindultak. 
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Nagyon természetes tehát, hogy az ily követválasz-
tási mozgalmak idejében a jelöltek, mint jó meleg eső 
után a gombák nőnek ki a földből, ugy teremnek az 
emberek képzelő agyában is, minden nap, egy ujabb 
jelöltnek nevét hozva forgalomba, mert hiába ! sok ember 
ambitiójának hizeleg azon tudat, hogy az ő diszes neve is — 
ha pár napra is — követjelöltként, a választó polgárok 
ajkaira jutott és szerepel. 

A mozgalom immár a nagy munkácsi egyházmegyé-
ben is megindult, sőt Ungvártt a néppárt orgánumát 
képviselő »Kelet" mult heti számában választókerületen-
ként már a követjelölteket is fölállította. 

Nincs semmi kifogásunk a jelöltség ellen, azonban 
a »Kelet" egy pár fontos dologról megfeledkezni látszott, 
amidőn oly egyéneket is hozott javaslatba, kiknek állása 
például a birói karnál, a képviselői állással összeférhetet-
len, incompatibilis ; továbbá nem ügyelt arra sem, vájjon 
az illető jelöltnek anyagi viszonyai megengedik-e, hogy 
saját költségén 4—6 hónapot Budapesten töltsön; mert 
az 1870—71-dik évi autonomiai gyűlés is 4 hónapig és 
6 napig tartott még pedig megszakifás nélkül, holott a 
mostani, ha komolyan hozzálátnak a szervezéshez, sokkal 
több időt, tehát több anyagi áldozatot is fog igénybe 
venni. 

A munkácsegyházmegyei kormány, mint látjuk, jól-
lehet nem kivánja a polgárok, illetve hivek szabadválasz-
tási jogosultságát befolyásolni, mindazáltal higgadt meg-
fontolás után jónak látta, hogy a hivektt irányítsa és 
választókerületenként tájékoztatás végett követjelölteket 
állítson fel, kik köré, ha a vélemények találkoznak, a hi-
vek szavazataikkal sorakozhatnak. 

Az egyházmegyei kormány által egyházi képviselő-
kül a következő papi személyek jelöltettek ki : Dr Mikita 
Sándor, székesegyházi kanonok, Rabár János, ugocsai 
főesperes, Demjánovics Endre cz. kanonok, Puza Sándor, 
zempléni főesperes és Lengyel Endre, nagy-kállói ker. 
esperes. Az öt közül legjobb belátás szerint két papi 
képviselő választandó. 

A világi képviselő jelöltek pedig, választó kerületek 
szerint, a következők : 

1. Az ungvári vá'asztó kerületben idősb Nehrebeczky 
György, sz.-széki és alapítványi ügyész, ki már az 1870— 
71-iki autonomiai gyűlésben igen szép eredménynyel vett 
részt, kipróbált erő és tehetség, ki legjobban tudja a mi 
nézeteinket, ismeri óhajainkat, álláspontunkat, szerveze-
tünket, fegyelmünket, szóval összes állapotunkat, s ki, 
mint szónok is, érdekeink megvédésében már nem egy-
szer tünt ki előnyösen. 

2. Nagy-Szőllősön, Szabó Jenő, nyugalmazott közle-
kedési miniszteri tanácsos és főrendiházi örökös tag, nagy-
tekintélyű és kiváló tudományu férfiú, budapesti lakos, 
vagyonos és fu^gmlen ember. 

3. A nagy-kállói kerületben dr Pásztélyi Jenő, köz-
és váltó ügyvéd, budipesti lakos, igen képzett fé/fiu. 

4. Mármaros-hz.geti választókerületben : Hoscsuk Já-
nos köz- és váltó ügyved és Yalkovszky Elek, nyugalma-
zott táblai bíró, mindkettő jeles kepzettségü, közkedvelt-
ségü és független egyén. 

5. A munkácsi választókerületben : Dr Demjánovics 
Emil, orvostudor, budapesti lakos, szép képzettségű, bátor 
fellépésű független ember. 

6. S.-a.-ujhelyi kerületben : Hodinka Mihály, gróf 
Andrássy Dénes uradalmainak főkormányzója és ügyésze, 
ki egyes jótétemények kieszközlésével már eddig is ki-
mutatta egyházához és a munkác-egyházmegyéhez meleg 
ragaszkodását, szeretetét s kit jelleme és tudománya, 
valamint független állása előnyösen képesítenek a képvi-
selőségre. 

7. Huszti választókerületben: Dr Timon Ákos, bu-
dapesti egyetemi tanár, a kongruális összeirási szabályzat 
megalkotója, tudományossága folytán országos férfiú, kit 
a huszti választókerület jeles munkálatáért már előzőleg 
is üdvözölt, ki a kongrua ügyben már eddig is nagy 
szerepet játszott és a jövőben lehetőleg, még nagyobbra 
van hivatva, ki a gör.-katholikusoknak a maga munkál-
kodása által már eddig is kitűnő szolgálatokat tett és mint 
illetékes helyre irt levelében ünnepélyesen ígéri, a jövőben 
is a görög-katholikusok mindennemű érdekeit a legme-
legebben felfogja karolni és minden lehetőt el fog kö-
vetni, hogy azoknak jogait megvédelmezze, és anyagi ér-
dekeiket a lehető legelőnyösebben előmozdítsa. — Ismerve 
körülményeinket, a huszti választókerület a lehető legna-
gyobb bűnt követné el önmaga és az egyházmegye érde-
kei ellen, ha ezen nagytudományn, országos tekintélyű, 
nagy- befolyású és tevékeny férfiút, a legjobb barátot a 
netalán ott fellépett, vagy fellépni készülő egyénekkel 
szemben, elbukni engedné. Yideant consules, (sacerdotes) 
ne quid detrimenti respublica capiant " 

Egy választó. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Eunek az uj rovatnak ezéJja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető' túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A budapest-belvárosi autonomiai testvéri háború. 

Megmondtuk előre, hogy a főp. utasítástól való el-
térés és a szunnyadó szenvedélyek Aeolus-barlangjának 
laikus programmkészitő okvetetlenkedés és országos laikus 
vezetés kezdeményezése czimén való megnyitása mit fog 
eredményezni : háborúságot s a hivek testvérietlen össze-
veszését és nyuzakodását. íme a mit előre megmondtunk, 
bekövetkezett. A budapesti I. autonomiai kerületben, hol 
a belváros vezet, a testvérietlen autonomiai veszekedés 
szomorú valóság. Programm kellett nekik, országos ; vezetni 
akarták az egész országot: s íme most a kerület a maga 
ziláltságával ijesztő példa az egész ország előtt. íme itt 
a tudósítás a hires programm-kerület autonomiai szelle-
mének és cselekvésének szomorú állapotáról. 

A fővárosi IV., V., VI. és VII. kerületek vagyis 
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az I. budapesti autonomia kerület választó polgárai f. 
hó 12-én délután négy órakor nagygyűlést tartottak a 
Lipót-utczai felsőbb leányiskola nagytermében, melyen 
nagyszámmal jelentek meg az emiitett kerület választó 
polgárai. 

Dr Szadovszky József üdvözlő szavak kíséretében 
megnyitván az ülést, kéri a jelenvoltakat, hogy válaszszanak 
elnököt és jegyzőt, mire Kimer Károly belvárosi plébános 
indítványára Szadovszkyt elnöknek, Kriszt Jenő belvárosi 
káplánt pedig jegyzőnek választották meg. Polónyi Géza 
országgyűlési képviselő elfoglalván előadói székét, kijelenti, 
hogy a hetes bizottság által készített és az autonomia 
kérdésének megoldására alkalmazó irányelveket tartalmazó 
programm az idő rövidsége miatt csak a belváros közre-
működése mellett készül, de azért a többi három kerületre 
nézve is mérvadó. (Miért nem az egész országban?) Indít-
ványozza a programm felolvasását, hogy az értekezleten 
résztvevők hozzászólhassanak. Ezután dr Zlinszky János 
a hetes bizottság jegyzője felolvassa a programmot, a 
melyet már közöltünk. 

Ennek a megtörténte után Pártos Béla szólott első-
nek, s kijelenti, hogy a programmot nem fogadja el-
Határozati javaslatot akar benyújtani, a mely szerint a 
katholikus autonomia kérdése nem dönthető el addig, a 
mig a kvóta nincs megállapítva. Az elnök azonban figyel-
mezteti, hogy az ő határozati javaslata a napirend harma-
dik pontjára van kitűzve, a mibe Pártos bele is nyu-
godott. Mladoniczky Nándornak csak egy pont ellen van 
kifogása, az ellen, hogy a kaiholikus alapok jogi termé-
szetének megállapítását kérjék, mintha ahhoz kétség férne. 
Almássy Jenő tökéletesen elegendőnek tar t ja a herczeg-
primás pászt >r!evelét, s kéri Polónyit, vegye vissza az 
egész programmot. Kanter Károly belvárosi káplán egy 
csöppet sincsen elragadtatva a programmtól. Nem lengi 
át igaz kath. szellem, s vannak benne oly dolgok, a 
melyeket a katholikusoknak hangoztatni fölösleges, vagy 
épen bűnös. A programm egyszerűen konstatálja, hogy 
a katholikus vallás megszűnt uralkodó vallás lenni s a 
fölött napirendre tér, de egy szóval sem mondja, hogy ez 
a tény fáj a katholikusoknak. Az ellen is kifogása van, 
hogy czélzatosan nagyon sokat van hangoztatva a test-
véri szeretet, s nagyon sokat utalnak a törvényhozás elé. 
Nem fogadja el a programmnak egy pontját sem, hanem 
mindenben a herczegprimás körlevelét fogadja el. 

Förster Aurél személyes kérdésben szólván Kimer 
Károly belvárosi plébános és Hubenay József ellenben 
szükségesnek tar t ják és elfogadják a programmot. Polónyi 
Géza elfogadja Mladoniczky indítványát, majd nála szokásos 
vallásügyi frivolitással így folytatja : Azt mondja Kanter 
káplán ur, hogy neki fáj az, hogy a katholikus vallás 
megszűnt uralkodó vallás lenni s ennek a fájdalomnak a 
programmban nyomát sem látja. De hisz a programmnak 
nem az a föladata, hogy világfájdalmat tolmácsoljon. 
Neki (Polónyinak) nem fáj, hogy vallása már nem ural-
kodó vallás, mert ug)is hiába fájna. Álljon föl a káplán 
ur és mondja, hogy a katholikus vallást újból uralkodó 
vallássá akarja tenni, akkor ő szembe áll s vitatkozni fog 
vele, vájjon ez lehetséges-e ? De azt mondani, hogy neki 
f á j : ennek nincs sen mi értelme. A főpásztori levelet ő 

is tiszteletben tart ja, de azért azt prédikálni, hogy csak 
egy akarat van és ez a herczegprimás akarata, nem lehet. 
(De a programmképviselők akarata az ugy-e egy akart lenni 
az egész országra nézve. így kellett volna az egy orszá-
gos akarat, ugy-e? A primásé nem lehet országos aka-
rat, de a Polónyié, az i g e n ? ! Jó, hogy a programm-
csináló országos vezérkedők ezt jó korán elárulták !) 

Polónyi ilyetén szereplése után az elnök föltette a 
kérdést, hogy a gyűlés elfogadja-e a 12 pontot. Erre oly 
jelenet fejlődött ki, a melynek eredményéről az egyik lap 
azt mondja, hogy a gyűlés többsége „elfogadta*, a másik 
azt mondja, „elvetette" — a 12 pontot. 

A napirend második szerencsétlen pontja a kongresz-
szusra küldendő jelölt személyében való megállapodás 
volt. Polónyi jelenti, hogy Márkus József polgármestert 
óhajt ják kandidálni, a kinek szándékában is volt, hogy 
progrannnbeszédét megtartandó, eljön a mai nagygyűlés-
re, de közben lázba esett s az orvos megtiltotta neki, hogy 
Igló-Füredről, a hol szabadságidejét tölti, hosszabb útra 
távozzék. De küldött egy levelet, mely formaszerint nyíl-
tan belevitte a kath. autonomiai mozgalomba a szabadelvű 
politikai testvérietlen gyűlölködést s tapintatlanul támadja 
gróf Zichy Nándor és gróf Esterházy Miklós Móriczot, a 
néppárt nagyérdemű vezéreit. 

Márkus levelének egyébiránt ez a szövege: 
Tisztelt polgártársaim ! 

Körülbelül 4—5 hete annak, hogy két oldalról is 
azt a kércést intézték hozzám: hajlandó volnék-e az orsz. 
kath. autonomiát szervező gjülésre valamelyik fővárosi 
kerület képviseletét elvállalni. 

En e fölszólítást ugy fogtam fel, hogy az nem 
annyira személyemnek, mint inkább a székes-fővárosnak, 
mint kegyúrnak szól és hogy azok, a kik jelöltségemet 
elsőkül hozták szóba, az én személyemben a székes fővá-
ros törv. hatóságának, mint kegyúrnak ezidőszerint kép-
viselőjét óhajiják megválasztani, mi okból állásomból 
j á r ó kötelísségemník tekintem a hozzám intézett kér-
désre kijelenteni, hogy abban az esetben, ha valamelyik 
kerület kath. választóinak bizalma az én személyemben 
fog összpontosulni; kész vagyok annak képviseletét elvál-
lalni. E kijelentésem megtétele után pár nappal a hírla-
pok közléseiből arról értesültem, hogy a székes-főváros 
katb. papsága körében abban történt megállapodás, hogy 
a székes-főváros IV—VII. kerületeiből álló választókerü-
letben én jelöltessem, mig a székesfőváros másik két 
kerületében gróf Zichy Nándor és gróf Esterházy Miklós 
Móricz urak ajánltassanak jelöltekül. 

Bár teljes tisztelettel adózom a velem kombináczi-
cba hozott másik két jelölt egyénisége iránt, mégis a 
világi elem részvétele nélkül történt ezen jelölést a magam 
részéről szerencsésnek egyáltalán nem tar tot tam; nem 
pedig azért, mert gróf Zihcy Nándor és gróf Esterházy 
Miklós Móricz urak jelöltetése exponált politikai pártál-
lásuk miait könnyen arra a magyarázatra adhat — s 
mint erről később meggyőződtem, tényleg adott is okot, 
hogy azok a körök, amelyekből a jelölés kiindult a neve-
zett két jelöltnek megválasztásával, azt kívánják docu-
mentálni ; mintha a székes-főváros kath. polgárainak 
többsége néppárti érzelmű volna ; nem tartottam továbbá 
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szerencsésnek azért sem, mert én abban, hogy a székes 
főváros katholikus lakosságának képviselői nem a székes 
főváros polgárainak sorából jelöltetnek ki, sértő mellőzé-
sét láttam annak a polgárságnak, a mely akkor, a mikor 
a kegyúri kötelességeknek teljesitéséről, nem különben, a 
vallási, köztük a kath. érdekeknek istápolásáról van szó 
páratlan bőkezűségével és áldozatkészségével mindenkor 
követendő példa gyanánt jár elől. 

Ez aggodalmaimat nem mulasztottam el az illető 
körökkel azonnal közölni, de sajnálatomra azok nem 
találtak ott kellő méltatásra. 

Ily körülmények között, komoly és elhatározott 
szándékom volt a jelöltség elfogadása iránt adott nyilat-
kozatomat visszavonni, mely szándékom megváltozására 
csakis azon később szerzett értesülésem birt, hogy a 
kath. kongresszus képviselőjéül leendő megválasztásom 
a IV—VII. kerületi kath. polgártársaimnak is óhajtása. 

A midőn ezek után kijelentem, hogy a IV— VII. 
ker kath. polgártársaim részéről nekem felajánlott jelölt-
séget elfogadom, szeretett polgártársaimnak személyembe 
helyezett bizalmukért hálás szivvel köszönetet mondok, 
köszönetet mondok azzal az Ígérettel, hogy megválasztá-
som esetén azon leszek, hogy a kongresszus nehéz és 
fontos feladatai lehetőleg t. polgártársaim által megálla-
pított programmban lefektetett elvek s az abban kifeje-
zésre jutott szempontok alapján nyerjenek megoldást. 

Ez a levél nagy izgatottságot keltett a nagygyűlés 
tagjai között. „Nem kell Márkus Nem kell! Ez ízlés-
telenség, tapintatlanság ! Éljen dr Balogh Sándor ! Eijen 
báró Barkóczy!" ily kiáltások hangzottak. 

Förster Aurél szólalt föl ezután. Ő Márkus József 
jelöltségét csak ama föltétel alatt fogadja el, ha a levél 
hangját korrigálja. Egy másik pártot ki akar zárni. Ez 
nem já r ja ! 

Rácz Géza dr ajánlja, kándidálják másik jelöltként 
Mladoniczky Nándort. 

Mindkét szónokot izgatott hanga kiáltások zavarták 
s az elnök a szavazást is óriási lárma között rendelte el 
a fölött : 

— Elfogadja-e a nagygyűlés Márkus József jelölé-
sét vagy sem ! 

A nagygyűlés tagjai azonbau már nem szavaztak. 
És igy az elnök eredményt nem hirdethetett ki. A 

harmadik pontra már rá se hederített senki. A gyűlés, a 
mint előre lehetett látni, nagy izgatottságban oszlott szét, 
intő például arra nézve, hogyan nem kell autonomiai 
mozgalmat csinálni laikus eltéréssel a hierarchia által 
világosan kijelölt útról. 

Egyébiránt a leczke jobbra is balra is szól, és ez a 
keserű leczke aztl mondja, hogy a tolakodás dulakodásra 
vezet, a dulakodás pedig kudarczra, melyben a kellően 
nem fékezett önérdek hajszájának árát a közérdek fizeti 
meg szomorú károsodásával. 

VEGYESEK. 
— Az Uj erdélyi püspök, Majláth Gusztáv gróf 

ur Bécsbe utazott, hogy ő felsége kezébe e hűség-esküt 
letegye. 

— Harcz az iskoláért. Rómából érkezett tudósitás 
szerint Molmenti képviselő az olasz kamrában a mellett 
szólalt fel, hogy a vallástanitást as iskolákban a papság 
adja. Tiltakozott a klerikalizmus vádja ellen ; de ez nem 
használt neki semmit, mert a következő szónok, Martini, 
mégis a „klerikalizmus invázióját" látta Molmenti beszé-
dében. Gianturco közoktatásügyi miniszter végül avval a 
kijelentéssel igyekezett elütni a dolgot, hogy hiszen az 
olasz iskolák, igaz, hogy laikus iskolák, de azért nem 
istentelenek. Ez a liberalizmus szójárása világszerte. Ok 
nem hallgatnak az Isten egyházára, és még sem akarják 
elismerni, hogy ez által engedetlenséget követnek el Isten 
iránt. 

— A konstantinápolyi apostoli delegatus levelet 
irt a pápának, melyben köszönetet mond a keleti népek, 
keresztények és nem keresztények iránt tanúsított atyai 
jóindulatáért s igéri, hogy a keleti népek tiszteletét és 
háláját az apostoli szentszék iránt továbbra is ápolni 
fogja. 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászhírt: 
A pannonhalmi sz.-Benedek-rend tihanyi apátságának tag-
jai szomorú szivvel jelentik szeretet rendtársuk Jalsovits 
Aladár szt-Benedek-rendű áldozó-pap-, házi lelkiatyának, 
hosszas szenvedés után 1897. julius 10-én esti 8 órakor, 
korának 64 ik, szerzetesi élete 47-ik, áldozó papságának 
40-ik évében szivszélhűtés okozta ^ : -ultát. Az engesztelő 
szt. mise a megboldogult lelki üdveért e hó 12-én reggeli 
8 órakor mutattatik be a Mindenhatónak, hült teteme 
pedig délután 5 órakor fog a tihanyi sírkertben nyuga-
lomra vitetni. Tihany, 1897- julius 10. Az örök világos-
ság fényeskedjék neki! 

A szerkesztőt jövő szerdától kezdve helyette-
síti dr Acsay Antal t. egyet. m. tanár, a kegyes-tanitó-
rendiek budapesti Kalazantinumában tanulmáay-felügyelő 
s theol. tanár. 

y ^ A lapnak szánt, gyors megjelenést igénylő 
közleményeket, a szerkesztő távollétében, ha rövidebbek, 
levelező lapon, ha hosszabbak, zárt levélben — „a 
Religio-Vallás szerkesztőségének", n?m a szerkesztő nevé-
nek czime alatt kérjük beküldeni. "^J^f 

Szerkesztőségi telefon. 
L M. A czikk nem közölhető. Más módon kell az illetők 

lelkére hatni, nem dorongolással. Egyébiránt, ez a baj mindig meg 
volt az egyházban. Az önérdek, a hiúság, a szereplés viszketege 
megrögzött krónikus bajai az emberiségnek. A mi autonomiai moz-
galmunk befolyásolásának és kihasználasának stréberjei eszünkbe 
jut tat ják nagy Sz. Vazul következő mondását: „Adiice iisdem (a 
többi bajokhoz ; például ahhoz, hogy a lárma olyan nagy, hogy 
egyik hajós a másik szavát meg nem hallhatja tőle) et immedica-
bilem quemdam morbum, gloriae adipiscendae insanam cupiditatem 
(a görög eredetiben á(irj%civóv xiva vóaov ôo£on<xviaç, igazán, 
valóságos mánia) adeo ut nave iam in fundum prolabente ipsi 
vectores de primátus crntentione (a szereplés elsőségeért való versen-
gésből) nihib remittant.* (Be Spiritu Sancto, c. 30. n. 76.) 

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

Budai őst, 1897 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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: Megjelenik e lap heten-
: ként kétszer : 
: szerdán es szombaton. 

Előfizetési dij: 
í 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 
uiinden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

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

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . TARSA 
ÖTVENHATO 

Budapesten, julius 17. 5. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 
13IK E V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. — Egyházi Okmánytár. Decretum. — Egyházi 
Tudósítások: f Majovszky Antal, praelatus. — G y u l a f e h é r v á r . Az erdélyi egyházraegye gyásza. — P é c s . Autonomiai képviselő-
jelöléssel programmal. — S z é k e s f e j é r v á r . Főpásztori levél a május 20-iki szentté avatásról. — Katholikus Autonomia. Az országos 
kath. autonomia és az erdélyi róm. kath. státus. — Gerlóczy Károly első alpolgármester programmbeszéde kivonatban. — Választási 

mozgalmak, jelölések. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
I r t a dr Böhm János. 

K é r d é s e k : 

An poísit Episcopus parochum cogere, ut mune-
ris pastorals rite explendi causa unum aut plures 
vicarios {cooperatores) habeat? 

An possit Episcopus congruam cooperatori as-
signare de fructibus s<u reditibus parochiaef 

V i s s z a p i l l a n t á s a m ú l t r a 

Azon meggyőződésben, hogy sikeresebben 
járnak el sz. h ivata lunkban, ha egyszerre minél 
több embernek hirdet ik az "örök igazságokat : 
az apostolok a dolog te rmésze tének megfelelőleg 
első sorban a népesebb városokat keres ték föl. 
Róma, Antiokia, Alexandria, Korinth, Athéné, 
Efezus . . . . igen az ó-világ legelőkelőbb városai 
részesültek a többi városok és helyek előt t azon 
megtisztelő szerencsében, hogy megismerhet ték 
az igaz világosságot. Ezekből min t góczpontokból 
könnyebben t e r j ed t el a sz. tan minden irány-
ban. Ez okból sz. Pál is azért hagyta Kréta 
szigetén Titust , hogy városonkint egyházi szol-
gákat rendeljen. *) 

így tö r tén t , hogy a városokban ke le tkeztek 

>) Titus, 1, 5. 

az első keresztény községek, a hol a püspök 
l ako t t egész papságával. Maga ;i püspök végzet t 
i t t minden sz. ténykedést , az áldozópapok csak 
segédkeztek neki. Jelesen a püspök szolgál ta t ta 
ki az ünnepélyes keresztséget húsvétkor és pün-
kösdtkor.2) Mert akkor még együ t t és egyszerre 
szolgál tat ta ki az egyház a keresztséggel a bér-
máló,st és ol tár iszentséget is, és csak kevesen 
keresztelkedtek, ugy hogy a püspök maga is 
győzte ezt a munká t . A püspök m u t a t t a be a 
sz. áldozatot , papja i pedig vele együt t mondták 
a kánon szövegét.3) Az első századokban ugyanis 
minden városban csak egy t emplom volt és 
minden templomban csak egy o l tár és minden 
ol tárnál napjában csak egyszer m u t a t t á k be a 
sz. áldozatot . — A püspök szolgál ta t ta ki a 
töredelem szentségét is.4) 

2) , ,Venerabil is bapt i smi s a c r a m e n t u m nonnisi in 
fes t iv i ta t ibus Paschal i et Pen teos t e s t r ade re p r a e s u m a t 
ep iscopus ; except is iis, qu ibus u r g e n t e mor t i s per iculo 
ta l ibus o p o r t e t remedi is subvenir i ." Dist inct . IV . de con-
secrat . c. 17. 

3) E b b ő l m a g y a r á z z á k a l i tu rg i s t ák a kánon szöve-
gében e lőforduló t öbbes s z á m o t : „Supplices rogamus ac 
petimus, . . . . quae t ibi off'erimus . . . offerimus p raec-
la rae maiesta t i t uae * 

4) E s csak is, ha távol vagy be t eg volt a püspök, 
az á ldozópapok . „Apud p resby te rum, si quis gravi lapsu 
in ru inam mor t i s ceciderit., p iacúi t age re poeni ten t iam non 
debere, sed pot ius apud E p i s c o p u m . Cogente t amen fiuir-

5 
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Midőn idő folytán megszaporodtak a hivek, 
s a vidéken lakó gazdag földesuraknak — 
különösen zord időben, télen a rossz u tak mia t t 
— terhökre volt a püspöki székhelyre sz. misére 
megjelenniök : kápolnákat ép i te t tek pusztáikon, 
és ezekben hal lgat tak hozzátartozóikkal misét. 
Az egyház kezdetben templomok hiányában a ján-
lo t t a ezen imaházakat . „Oro et supplico — 
aranyszájú sz. János szavai — imo et legem 
pono, ut nullus, qui habet villám, apparea t 
carere Ecclesia. Nec mihi dixeris ; prope est, in 
vicinia est, magnus est sumptus . . . . E t si 
quidem t rès fuer in t domini, iu commune confé-
ran t . " In Acta, hom. 18. 

Ezen imaházakból, kápolnákból idő folytán 
plébániai templomok lettek, a kápolna papja, 
plébános, a földesúr pedig kegyúr let t . 

A vallásos kegyelet, ol tárokat , kápolnákat 
emel t a vér tanuk sirjai, ereklyéi felé. Az erek-
lyék és kápolnák őrizetével áldozópapot biztak 
meg, a ki felügyelt az ereklyékre és misézett 
ezen oltároknál. Neve [isfioQcxpvlat,, custos martyr is , 
vér tanuőr . 5 ) 

Ezen kápolnákból hasonlóan plébániai temp-
lomok let tek idővel. 

Végül nem egyszer keletkeztek parochiális 
egyházak a kolostorok kápolnáiból is. 

De nem minden parochiális templom volt 
egyszersmint keresztelő, baptismalis templom is 
mind já r t kezdettől fogva. Mivel a püspök hívei-
nek közös a tyja , és eredetileg — mig keveseb-
ben keresztelkedtek — ő nemzet te Krisztusban 
a keresztség kiszolgáltatása ál tal h ive i t : csak 
azon parochiális egyházak voltak eredeti leg egy-
ú t t a l keresztelő egyházak is, melyeknek megadta 
volt a püspök ezt a kiváltságot. „ Publicum bap-
tisterium in nulla Parochia esse debeat, nisi ubi 

ni ta te , necesse est presbyterum Communionem praestare 
debere. Canon 32. Conc. Eliberitani apud Thomassini, 
Vêtus et Nova Ecclesiae disciplina, I. lib. II . c. 23. — 
„Presbyter inconsulto Episcopo non reconciliet poeniten-
tem, nisi absente Episcopo, necessitate cogente." Conc. 
Carthag. III. ugyanott. 

5) Nem egyszer visszaélések is merültek fel e rész-
ben, mert oly helyeken is emeltek e czimen oltárokat, 
melyek tényleg nem voltak vértanúk sirjai. Ezek ellen 
irányul a 401-ben tartott V. karthagói zsinat rendelkezése, 
mely az egyház törvénykönyvébe is fölvétetett. „Piacúit, 
ut altaria, quae passim per agros et villas (vias) tam-
quam memoriae martyrum construuntur, in quibus nullum 
corpus aut reliquiae martyrum conditae probantur, ab 
episcopis, cui locis eisdem praesunt, evertantur." Decreti 
iertia pars, de consecrat. distinct. I. cap. 26. 

JSpiscopus constituer it." 6) Ezen egyházak Plebes 

nevet viseltek, mert i t t született Krisztus népe. 

Midőn rnár meglehetős számmal voltak a 
parochiák: a magán kápolnákat nem részesitèt te 
többé az egyház azon figyelemben, melyben előbb 
részesí tet te volt, nehogy a parochiális egyház 
ká rá ra legyenek ezen imahelyek. így például az 
506 ban t a r t o t t concilium Agathenge azt ren-
deli, hogy a főünnepeken a parochiális templo-
mot keressék föl és o t t hal lgassanak misét azok, 
a kiknek magán imaházuk van és kik más 
ünnepeken saját imaházukban misét hal lgatnak. 

„Si quis extra parochias, in quibus legiti-
mus est ordinariu^que conventus, o ra tor ium in 
agro habere voluerit , reliquis festivitatibus, u t 
ibi Missas audiat, p ropter fatigationem f'amiliae 
suae, iusta ordinat ione permit t imus. Pascha vero, 
Nata l i Domini, Epiphania, Ascensione, Pente-
coste, e t Natal i S. Joannis Bapt is tae nonnisi in 
civi tat ibus au t in parochiis audient." 7) 

Miként a héber népnek három főünnepére 
meg kel le t t je lennie Jeruzsálemben, a templom-
ban, és pedig nem üres kézzel: akként kel le t t a 
keresztényeknek is a felsorolt ünnepeken paro-
chiális egyházaikat felkeresniök 

Miként minden egyházmegyének csak egy 
püspöke van: épp ugy minden parochiának 
eredeti leg csak egy papja, plébánosa volt, a ki 
azt gondozta és kormányozta. De midőn a plé-
bános vagy beteg vagy távol vagy tudat lan volt, 
vagy nagyon megszaporodtak hivei, ugy, hogy 
többé kelleőn nem gondozhat ta azokat : segédet 
vagy segédeket rendel t a plebáuosnak az egyház 
törvénye. 

Ezen segédek majd copeHani, majd coadi-
utores, ma jd vicarii, vicepastores, viceplebani néven 
fordulnak elő az egyház törvénykönyvében és a 
zsinatok határozataiban. 

A coadiutor, vicariuvicepastor, viceplebanus 
elnevezések képzése és je lentése nyilvánvaló és 
nem szorul bővebb fejtegetésre. 

De nem tehetem, hogy legalább röviden rá 
ne mutassak az oly sűrűn használt capellanus, káp-
lán szó eredetére és jelentésére. 

Az első káplánok a frank birodalomban 
szerepeltek. A capellanus szó capella-tói szárma-
zik. Marculphus iró a 6-ik század közepe t á ján 

6) Thomassini idézett műve, torn. I. lib. 2. cap. 95. 
7) Decreti tertia pars, de consecrat. distinct. I. 

cap. 35. 
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használta először a capella szót.8) „Francorum 
Proceres iurasse manu posita in Palatio super 
Cap ell ßm Domini Martini 

Szent Márton köpenyege, drága ereklyéje 
volt a frank népnek és fejedelmeknek ugy, hogy 
a szentek ereklyéi közé helyezték ós ezen erek-
lyék között őrizték azt. Maguk a fejedelmek is 
erre esküdtek. Háborúba magukkal vitték sz. 
Márton köpenyegét, és a leigázott népek erre 
esküdtek, midőn meghódoltak. 

Capa vagy kicsinyitő raggal Capella volt e 
köpenyeg neve. A capa szó általánosan használt 
kifejezés volt ez időben köpenyféle ruhadarabról. 

A keresztény kegyelet a szentek, különö-
sen a vértanuk ereklyéi fölé imaházakat, oltáro-
kat, templomokat emelt, és ezen oltárokon be-
mutat ták a sz. áldozatot. 

A helyet, a hol sz. Márton köpenyegét 
őrizték, capella,nalc nevezték, a köpenytől, melynek 
ez volt a neve. Azokat pedig, a kik őrizték sz. 
Márton Capelldját és ott miséztek, Capellani 
névvel illették. 

„Dibti sunt, jegyzi meg Strabo,9) primitus 
Capellani a capa B. Martini, quam Reges Fran-
comul ob adiutorium victoriae in proeliis solebant 
secum habere." 

A királyi káplánok azonban nemcsak az 
ereklyéket őrizték és miséztek, hanem sokszor 
világi vonatkozású ügyeket is kezeltek a királyi 
udvarnál. Tanácsadói, követői, titkárai, kanczel-
lárjai voltak a királyoknak. Igen, sokszor kan-
czellároknak neveztetnek a királyi káplánok, 
mert eredetileg a kanczellária okmányait is a 
hapciidban őrizték az ereklyékkel együtt, és ők 
intézték és vezették a kir. kanczellária ügyeit. 

Nemcsak Francziaországban, hanem más 
országokban is szerepeltek királyi káplánok. így 

8) Ccirafa, De Capella Regis, p. 10. etc. — Barbosa, 
Selectae Juris Canon. Interpretation es, tom. sext. Addi-
tam. ed Collectan. p. 355. evt mondja: G'ossa Capellam 
dictam putat. quod caprarum pellibus labemacula tege 
rentur. Tbeologus Sorbonicu^ J . Filesac in querela Eccle-
siae Gallicanae credit capellani esse vocem graecam. Sed 
alia et^mologia communis er traditur et recipitur: nam in 
Hxpeditionibus bellicis et in ipso cum hcstibus conflictu 
Francorum Re&es s. Martini cappam circum ferebant 
tanqui-m palladium impeiii, et auxilio futuram adversus 
bostes cum spe certissim&e victoriae Earn vero commen-
dabant fidei Sf.cetdoium aulicorum, qui Regem, quocun-
que iret, comitantes castra sfquebantur sacra mysteria 
tacturi ; unde to m quam custodes cappae, capellani sunt 
vocati : Sfccrarium etiam ipsum nve tabernaculum, in quo 
servabatur. capella, inde tst dictum." 

y) Walafridus Strabo, De Rebus Eccles. cap. 31. 

például II. KU it egri püspök, midőn még az 
egri székeskáptalan prépostja volt, egyúttal !L 
Endre király udvari kanczellárja is volt. A királyi 
káplánok ugyanis kezdetben egyszerű p pok 
voltak, később püspökök, érsekek, általában 
méltóságban levő papok voltak ezek az udvari 
káplánok. Örök dicsősége főegyházmegyénknek, 
hogy Kilit, az egri egyház prépostja szerkesztette 
udvari kanczellár korában az arany bullát, a 
magyar szabadság és alkotmány ezen alapvető 
magva, chartáját. 10) 

Kanizsa János, Bakocz Tamás, Oláh Miklós 
egri püspökök udvari kanczellárok voltak. 

A királyokat utánozták a püspökök, főne-
mesek, káptalanok, prépostok, pápák. Ezeknek 
is voltak és vannak káplánjaik. 

(Folytatjuk.1) 

Egyl iázi Okmánytár. 
D E C R E T U M 
Feria VI, die 2 Iulii 1897. 

Sacra Congregatio Eminentissimorurn ac Reverendissimo-
rum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SAN-
CTIS SIMO DOMINO NOSTRO LEONE PAPA XIII 
Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae do-
ctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac 
permissioni in universa Christiana Republica praeposi-
torum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico 
Vcitieano die 2 hdii 1897, damnavit et danmat, pro-
scripsit proscribitque, vei alias damnata atque yro-
scnpta in Indicem librorum prohibitorum referri man-
davit et mandat quae sequuntur Opera : 

M. Diaz Rodriguez. — Sensaciones de viaje (Aldea 
lombarda, Venecia, Fiorencia, Roma, Nápoles, Alrede-
dor de Nápoles, Constantinopla) : Paris, Garnier Her-
manos, libreros editores, 6, Rue des Saints-Pères. 1896. 

História General de la Masoneria desde los tiempos 
mas remotos — hasta nuestra época, por Danton G. 

18. con un Prólogo por el eminente escritor Don 
Etnilio Castelar — Barcellona-Gracia, D. Jaime Seix y 
Compannia, 1882. 

Der Zukunftsstaat. Ein Trostbüchlein von Canonicus 
Dr. A. Rohling o. ö. Professor der Exegese an der 
deutschen k. k. Karl-Ferdinands-Umversität in Prag. — 
St. Pölten 1894. Druck u. Verlag der Pressvereins-
drukerei (Franz Chamra) St. Pölten, Linzer-strasse 7. 

10) „Adatott Kletusnak, udvarunk kanczellárjának, 
az egri egyhá? prépostjának keze által. Az Ige megtes-
tesülésének 1222-ik évében, midőn nagyon tisztelendő 
János volt esztergomi, tisztelendő Ugrin kalocsai érsek, 
Tamás egri püspök. . st. Országiásunk 17-ik évében." 
Ssilágyi Sándor, A magyar nemzet története, milléniumi 
kiadás, 49. füzet, 405. 1. 
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t'ivitas futura. Libelliis consolatorius auctore Cano-
nici) Doctore A. Rohling ordinario publico Professore 
Exegeseos in teutonica cesarea regia Pragensi Univer-
sitate Carolo-Ferdinandea. S. Hippolyti 1894. Typis et 
sumptibus typographiae Societatis typograplncae (Fran-
cisci Chcimra) S. Hippolyti in via Linciensi 7. 

David. L. 0. — Auetor operis — Le Clergé Canadien, 
sa Missioo, son (Oeuvre — Montréal 1896 — prohib. 
Decr. S. O f f . Fer. IV. 9 Decémbris 1896; laudabïli-
ter se subiecit, et opus reprobavit. 

Itaque nemo cuiuscumque gradus ot eonditionis praedicta 
Opera damnatci atque proscripta, quoeumque loco et 
quoeumoque idiomate, aut in posterum edere, aut édita 
legere vei retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut 
haereticae pravitatis lnquisitoribus ea tradere teneatur, 
sub poenis in Indice libroruni vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI 
PAPAE XIII per me infrascriptum S. I. C. a Secre-
tis relatis, SANCT1TAS SUA Decretum probavit, et 
promulgari praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 3 Iulii 1897. 

t ANDREAS CARD. S T E I N H U B E R 

PRAEFECTVS 

Fr. MARCOLINUS CICOGNANI 0 . P. 

a Secretis. 
Loco y Sigilli. 

Die 5 Iulii 1897. Ego infrascriptus Mag Cursorum testor 
supradictum Decretum affixum -et publicatum fuisse in 
TJrbe. 

Vincentius Benaglia Mag Curs. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

f M a j o v s z k y . A n t a l . 
praela tus . 

A beszterczebányai székesegyházi káptalan mélyen 
megszomorodott szivvel jelenti, hogy méltóságos és fő-
tisztelendő Majovszky Antal, pápa ő szentsége házi prae-
latusa, kegyelmesen kinevezett székesegyházi nagyprépost 
és kanonok, Sz.-Keresztről nevezett keresztes-komlósi pré-
post, zsinathelyettesi vizsgáló bizottság elnöke, püspöki 
szt. széki ülnök, I. Ferencz József-rend lovagja stb, aranv-
misés áldozópap, életének 79-ik, áldozó papságának 56-ik 
évében a szentségek buzgó fölvétele után, folyó hó 13-án, 
éjjel 1/.212 órakor Isten végzéseiben megnyugvó akarattal 
tűrt betegség következtében az Urban elhunyt. A boldo-
gultnak hült teteme folyó hó 16-án délelőtt 10 órakor a 
székesegyházban bemutatott engesztelő szentmiseáldozat 
után fog ugyanazon székesegyház sírboltjában a feltáma-
dás nagy napjáig nyugalomra tétetni. Beszterczebányán, 
1897. évi julius hó 14-én. Az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

Gyulafehérvár. Az erdélyi egyházmegye gyásza. — 
Egyházmegyénk gyászba borult, az isteni Gondvise-

lés bölcsesége felmentette kegyelmes főpásztorunkat, nagy-
méltóságú és ft't sztelendő Lönhart Ferenczet, nyája legel-
tetésének gondjától. Elhivta Magához, s most ott áll a 
pásztorok Pásztorának trónja előtt. 

Mult hó 28-án a déli órákban villámgyorsan terjedt 
el a gyászos ,esemény hire, melynek ilyen hirtelen való 
bekövetkezésére még ő nagyméltóságának udvari papsága 
sem volt elkészülve. 

Igaz ugyan, hogy az utóbbi hetekben meghűlésről 
panaszkodott és hangján a rekedtséget jól észre lehetett 
venni, sőt arczán is feltűnően látszott a fájdalom s az 
íróasztala melletti széken, mintha alakja megkisebbedett 
volna, annyira összeesettnek tűnt fel : de hiszen az a SZÍ-
VÓS akarat, mely ő nagyméltóságának kiváló jellemvonása 
volt, igen gyakran győzött e kis bajnál nehezebbeken is ; 
lehetett hinni, hogy most is győz a lélek. De a teljes 
felgyógyulás mindcsak váratott magára. Hanem azért 
bármennyire látszott is a betegség nyoma, mégis ott ült 
mindennap a szerény kis szobában, Íróasztala mellett a 
levél és papir-halmazok közé merülve, a nagy egyház-
megye kormányzásának egész terhét utolsó perczéig egye-
dül hordozván munkás vállain. Végre mégis megtört a O O c3 
test, midőn az évek hosszú során át példátlan megnyug-
vással viselt rendes betegséghez s a szintén hosszabb időn 
át tartott meghűléshez a mult héten ujabb meghűlés 
járult, midőn nem véve tekintetbe a sok esőzés miatt 
lehűlt levegőt, egyik napon a „bástyára", mely kertje a 
püspöki residentiának — s kegyelmes urunk egyedüli 
kirándulás helye volt — kimenvén et a nedves levegőn 
hosszabb ideig maradt. 

Ez siettette végéhez, melyre éppen most senkisem 
gondolt. Hiszen már nyugodtabb lehetett, mert nem 
kellett hivei lelki szükségletei miatt aggódni, mert ott 
áilt oldala mellett fiatal erővel, tele a lelkek üdvéért 
bu/gó lelkesedéssel és a valódi apostoli hivatottság buz-
galmával a méltóságos segédpüspök ur, ki élete egyik 
feladatául agg főpásztorunk végnapjainak megédesitését 
hirdette első szózatában. 

Az isteni Gondviselés azonban már megelégelte 
nemesszivü főpásztorunk hosszas szenvedéseit s szabadi ó 
angyalt küldött érte, de előbb megmutatta azt, ki eljö-
vendő vala utána vezetésére szeretett megyéjének, mely-
ről halála utánra is gondoskodni akart, s kire aggodalom 
nélkül hagyta a nyájnak vezetését. 

Itt állunk tehát most ravatalánál annak, ki 15 éven 
át igazi pásztora volt az erdélyegyházmegye híveinek s 
jóságos szerető atyja papjainak. Kinek ritka nemes szive 
a szeretetben és gyöngédségben annyira túláradó volt, 
hogy ha büntetni kellett is, még akkor is a legenyhébb 
formáját kereste annak, mert azt vallotta, hogy szelídség-
gel biztosabban lehet a jó útra téríteni az eltévelyedet-
teket. 

Nemes lélek volt a szó igazi értelmében. A köte-
lesség teljesítés valódi mintaképe. Mert tudni kell, hogy 
kegyelmes főpásztorunk a püspökséget oly állásnak tekin-
tette, mely a mennyivel kiválóbb más állásoknál, annyi-
val nehezebb kötelességeket ró viselőjére. Fényes bizony-
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sága enrek, hogy még utolsó éveiben is, mikor pedig 
már fizikuma rohamosan gyengült, — még akkor is vé-
gezte a nehéz püspöki functiókat, az ordinatiót, a nagy-
heti szertartások jó részét, s még a mult évben is bérma 
uton volt. 

Hát az előző években, mikor az egyházmegye távo-
labbi csik-gyergyói stb. kerületeit járta ! Valóságos em-
berfeletti munkát teljesített ! Bérma utjai alkalmával majd 
minden nap bérmált, énekes misét és prédikácziót vég-
zett, s fogadta az állandó tisztelgéseket; válaszolt az üd-
vözlő beszédekbe, s intézte az elébe terjesztett ügyeket. 
Beszédeivel a könyekig hatotta meg hallgatóit, mint 
maga is igen sok esetben egész az elérzékenyülésig volt 
meghatva. Egyházi funkczióit látni és hallani valódi épü-
lés volt s gyönyörű hangjával alig versenyezhetett valaki. 

Meglátta mindég éles szemével, a mire szükség van 
s áldozatra kész szive, segitett is, a hol csak lehetett. 
Igaz, hogy nagy, monumentális emlékeket nem emelt, 
valamint nagy alapítványokat sem hagyott maga után, 
de tévedne, ki ebből azt következtetné, hogy nem is tett 
semmit. A jótékony nap munkáját végezte, mely nem 
ontja egyszerre áldását, de minden nap tesz valamit ; ki-
csinységet bár, de akkor érezzük, hogy mily lényeges ez 
az apró napi á'.dás, mikor tőlünk a föld más féltekéjére 
távolik. 

A szegények számára rendesen kiosztogatni szokott 
tetemes adományokon kivül, a templomok, iskolák — 
ugymondva — napi szükségletei voltak kiváló gondosko-
dásának tárgyai; egyik éleitirój* ezen nemű adományai-
nak összegét 1895-ben, jubileuma alkalmával, közel 
200,000 frtra teszi. 

A kongyaa ügyet egyházmegyénkben saját pénztá-
rából 1888 t' 1 fogva rendezte s a püspöki megyéjében 
lévő kincstári plébániák javadalmainak 700 frtra való fel-
emelését kieszközölte; Piskitelepen saját pénztárából 
1885-ben templom és plébánia számára telket vásárolt és 
plébániát alapított. 

A tanárképzésre szintén kiváló gondja volt. Át-
látva a kor viszonyainak ránehezedését a nevelés terére, 
s nem feledkezvén meg arról, hogy az ifjúságon kell 
kezdeni, ha erős katholikus szellemet akarunk teremteni, 
nemcsak katholikus érzelmű világiakat alkalmazott a stá-
tus gymnasiumaiban, hanem a státus költségén évenkint 
2—3 felszentelt papot szokott egyetemre küldeni, hogy a 
profán tudományokból is a kellő, államilag érvényes 
quajifikácziót megszerezzék, s katholikus tanügyünk elő-
mozdításán munkáljanak a státus gymnasiumban. 

Ezt a munkásságot akarja kifejezni az ő nagymél-
tósága aranymiséje alkalmával megjelent ódának e szép 
versszakasza : 

„Neveddel ébred a harangok álma 
Esdő imájuk áldást hoz reád ; 
Iskoláink földjén kihajt a pálma, 
S ebből fonódik legszebb koronád. 
A hit kitárja újból szárnyait, 
Vigabban zeng a dal oltárainkon. 
Szükség, teher nem ég most vállainkon. 

Tetteiben bölcs mérséklet volt a vezére : élvezetet, 
ölömet, kitüntetést nem keresett. 

Képzelhetetlen mily egyszerűen élt ; akár a legegy-
szerűbb falusi pap. Nem volt fényes háztartása, úgyneve-
zett nagy táblákat nem adott. (Ezért némely körök meg 
is rótták). De státusgyülések alkalmával, soha el nem 
hagyta, hogy az összes tagokat megvendégelje, úgyszintén 
Nagycsütörtökön, és a papszentelés alkalmával mindég 
magi köré gyűjtötte az apostolokkal, illetőleg a neopres-
byterekkel a kebli papságot és a tanárokat. 

Legyen emléke áldott, lelje fel lelke az örök bol-
dogságot ! (Folytatjuk.) 

Pécs , jul. 6. Autonomiai képviselő-jelöléssel prog-
rammal. 

Mondtuk már, hogy a kath. autonomia ügyében 
1848. tehát félszázad óta történt dolgok és tapasztalatok 
után, különösen pedig a bgprimásnak programmszerü főp. 
levelét alapul véve egy értelmes embernek sem eshetik 
nap nehezére, ha képviselőnek jelölik; autonomiai törek-
véseinek tervrajzát, programmját megszerkeszteni és elő-
adni s hogy ennélfogva illetéktelen tolakodásnál nem 
egyéb, ha valaki az egész ország számára minden képviselő-
jelöltnek szájába akar programmpontokat rágni. Példa, 
erre Pécs, a hol az ottani képviselőjelölt Erreth János, 
f. hó 4-én a következő takaros kis programmbeszédet 
mondotta el, a melynek egyes pontjaihoz szó fér, de a 
mely a maga egészében kézzelfoghatóan tanúskodik amellett, 
hogy programm-szájbarágásra csakugyan nincs országos 
szükség. Erreth János igy szólt : 

Tis/telt uraim, polgártársak! 
Hálatelt szivvel mondok köszönetet azon engem 

érdemen felül megtisztelő bizalmukért, a melylyel nékem 
a pécsi aut. kerületi képviselői állást felajánlani méltóz-
tatnak. 

Büszkeséggel vallom magamat e haza, e város 
polgárának, s miután ugy vagyok meggyőződve, hogy ha 
a közérdek szo'gálatot kiván a polgártól, azt tehetségéhez 
képest teljesiteni hazafias kötelesség, azért a felajánlt 
képviselő-jelöltséget kész örömmel elfogadom. 

De ez nem lehet elég. Hogy a választok és kép-
I viselőjük közti viszony, ennek bel«ő természetének meg-

felelő is legyen, kell, hogy őszinteségen és nyiltságon 
alapuljon, hogy a választók előtt lehetőleg előzetesen 
ismeretesek legyenek azon irányelvek, a melyek szerint 
képviselőjük az ő nevükben eljárni szándékozik. 

Az ügyek, a melyek a kongresszus tárgyait képez.en-
dik, természetszerűen nagy fontosságúak, azok helyes 
elbírálása éber gondosságot igényel, — de én az ezekre 
való hivatkozással beérni nem akarom ; hagyom ezt azokra, 
kik netán ezek fölemlitésével a hangzatos frázisok csoporto-
sítását bő palástul kivánják használni, a mely sok kibúvót 
enged mikénti eljárásukra nézve, de mely sok kibúvó — 
csodálatos ! — mind egy irányba vezet : a rideg hatalmi 
érdek táborárba, a hová én nem igyekszem, mert a mint 
hazámra nézve nem, ugy katholikus vallásomra nézve sem 
ott az eddigi állapotokkal szemben javulást nem talál-
hatok. 

Őszintén és leplezetlenül kijelentem tehát, hogy 
nézetem szerint vallási ügyeinkre nézve orvoslást csak 
ugy remélhetek, ha 
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az autonomia országos és képviseleti alapon szervez-
tetik akkép, bogy 1 /3 . részben papi, 2/3. részben világi 
képviselőkből á l l jon; — kivánom, hogy 

a legfőbb kegyúri jognak tiszteletben tartásával az 
államnak mint ilyennek csak azon jogkör hagyassék meg 
velünk katholikusokkal szemben, mint a minőt a többi 
vallásfelekezetekkel szemben gyakorol , — 

a felekezetnélküli ál lamhatalom kezelése alól vonas-
sanak el az összes kath. alapok, alapítványok, s azok 
kezelése, azok vallási, nevelési, jótékonysági, közművelő-
dési czélokra szánt rendeltetésének biztosításával az ekkép 
szervezendő autonomiára bizassék. 

Az állam főfelügyeleti jogának épségben tartásával 
a kath. felekezeti iskolák is alapjaikkal együtt az auto-
nomia hatáskörébe utaltassanak, mint minővel a többi 
felekezetek rendelkeznek. 

A főpapi állások betöltésénél és javadalmaik ado-
mányozásánál a kijelölési j og az autonómiának biztosít-
tassák. 

Széküresedés esetén a kir. kinevezéstől függő java-
dalmak kezelése és jövedelmeik feletti rendelkezés az 
autonomiát illesse. 

A kongrua-rendezése az autonomia hatáskörébe tar-
tozzék. 

Rendezendőnek tar tom a magán kegyúri jogot is, s 
azon gyakorlatot megszüntetendőnek, hogy más vallás-
felekezetbeliek a katholikus lelkészek alkalmazására be-
folyhatnak. 

Kijelentem még, hogy a hitélet terén a vallástétek 
megállapitását és magyarázását , az egyház belső kormány-
zatát a papirend kizárólagos hatáskörébe tartozónak tar-
tom, a melyre az autonomia hatásköre ki nem terjed. 

Ezek azon általános irányelvek, a melyek szerint 
megválasztásom esetére működni szándékozom, mert ugy 
vagyok meggyőződve, hogy az autonomia üdvös, a vallás 
és erkölcsi érzület megszilárdítására sikeres csak ugy 
leend, ha ezeknek megfelőleg történik a szervezés. 

Fogadják nagybecsű bizalmukért ismételve szívből 
fakadó köszönetemet. 

Székes fe jérvár . Főpásztori levél a május 20-%ki 
szentté avatásról és az ez alkalomból te t t főpásztori 
római útról : 

V E N E R A BILE S F R A T R E S E T FILI I D1LECTISS1MI ! 

Aliis, quae moram non patiebantur, regiminis mei 
negotiis absolutis, ad Vestram, VV. FF . et F F . DD., 
iam perfero notitiam, me peracta, quam in circularibus 
meis litteris 13-a Maii a. c. n. 921. annuntiaveram, sacra 
ad Sancti Pe t r i Principis Apostolorum sedem peregrina-
tione, 4-a Junii a. c. ad meam sedem episcopalem redi-
isse. Romam 18-a Mai adveniens, eo fruebar singulari 
solatio et gaudio, ut die 20-a eiusdem mensis in Consis-
torio a Sanctissimo Domino nostro Leone XIII . P P . 
celebrato, una cum praesentibus ducentis circiter S. R. 
E. Cardinalibus, Patriarchis, Archi-Episcopis t t Episco-
pis e toto Cath. Orbe congregatis, meas devotissimas 
Sanctissimo Domino Nostro supplex proponere potuerim 
preces, dignetur Beatum Anionium Mariam Zaccaria, 

et Beatum Pet rum Fourier Sanctorum Catalogo inferre. 
Festo autem Ascensionis Domini, in 27-am Maii inci-
dente, magna illa mihi contigit sancta laetitia, sacris 
Beatorum illorum Canonisation is solemniis in Basilica S. 
Petr i Principis Apostolorum interesse, infallibileque 
Christi in terris Vicarii Decretum Definitionemque audire 
Beatos illos Sanctos esse. His brevi compendio ad Vest-
ram, VV. FF . et FF. D D , notit iam perlatis Vobis simul 
significo, me iteratis vicibus pro Vobis cunctis, precibus 
ferventissimis orasse ad Sancti Petr i Sepulcrum, ut, quem 
Dominus Noster Jesus Christus primum suum his in ter-
ris constituit Vicarium. Visibile Ecclesiae Suae Sanctae 
Caput, potentissimo Suo patrocinio Vos tueatur exorei-
que Salvatorem Nostrum Jesum Christum, Invisibile 
Sanctae Ecclesiae Caput, ut in Vestris cordibus genuinum 
conservare dignetur Ecclesiae Sanctae Spiritum, numquam 
mundano labefactandum spiritu, fidelissimamque in Eccle-
siae Suae Sanctae Visibile Caput adhaesiorem, promti-v-
simumqne obsequium ; adaugereque in Vobis dignetur — 
his imprimis in temporum angustiis — sanctum in Suaru 
Sanctam Sponsam, quam Suo pretiosissimo adquisivit 
sanguine, amorem, indefessum an ;mas salvandi zelum, 
eumque omnem vir tutum sacerdotalium chorum, unde 
illa existit, quae efficit sacerdotes bonos, similitudo sua 
summi et aeterni Sacerdotis ; s u a q u e Vos repleat divina 
benedictione. Sed eadem occasiore etiam pro meis Vestris-
que, VV. F F . et F F . DD., fidelibus supplices ad Beatum 
Pe t rum Apostolorum Principem fundebam preces, ut iisdem 
suo coelesti mterventu Sanctae Gratiae imploret abun-
dantiam, ut sanctam fidem catholicsm fidelissime semper 
et forti ter profitentes, iuxta eiusdem sancta praescripta 
suam instituant vitam. causamque huius sanctae fidei 
animosi suscipiant, et strenue tueantur. Cumque 
Beatorum illorum, ad quos venerandos ad Sanctam 
Beati Petr i convolaveram Sedem, <-x infallibili Beati 
Petr i Successoris ore personasset — uti Sanctorum — 
gloria, pro vobis, VV. FF. et F F . DD., proque cunctis 
meis fidelibus, in Eorum honorem obtuli Deo Omnipotent 
Sacrosanctum Missae Sacrificium. 

Sed est adhuc, quod cum singulari solat'o et laetitia 
Vobis annuntio. Prou t nimirum in citatis meis circularibus 
litteris me facturum annuntiabam, coram Jesu Christi in 
terris Vicario in genua provolutus, meum, Vestrum, 
meornmque fidelium Eidem piissimo corde professus sum 
filiale homagium, inconcussam fidelitatem tenerr imumque 
amorem, quae filialis Cordis Nostri seusa Sanctissimus 
Dominus Noster ^ratissima excipiens, paterni sui amoris 
tesseram, Apostolicam, quam supplex rogabam, benedi-
ctionem, et mihi, et Vobis, VV. FF . et FF. DD., cunctis-
que meis fidelibus peramanter impertiit . 

Quum haec sacrae peregrinationis meae momenta 
Vobiscum, VV. FF . et DD. FF. , communico, Venerabiles 
Curatores animarum in Domino paterae provoco, ut fide-
libus proxima Dominica e sacro ambone annuntient, 
Christi in terris Vicarium, eorum filiale homagium, fideli-
tatem et amorem, quae piissima sensa nomine eorum 
professus sum, cum magna cordis lae'itia gratissima ac-

') Leo XIII. Encycl. ad episcopos Hung. ,.Quod multum" 22-a 
Aug. 1886. 
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cepisse, eisdemque suam apostolicam impertiisse benedi-
ctionem ; me autem pro iis supplicibus ad Sepulcrum 
Sancti Petri Principis Apostolorum orasse precibus, sed 
et pro iis Sacrosanctum Missae Sacrificium, in honorem 
Sancti Antonii Mariae Zaccaria et Sancti Petri Fourier 
obtulisse. 

Tees, die 8. Julii 1897. Philippus m. p. 
Episcopus. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 
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személyére reflektáljanak. A munka embere volt mindig, 
s éppen ezért kell elfogadnia ezt a fölajánlott u j munka-
kört is, a mely talán nem is lesz terhes, de minden 
esetre végtelen fontos és azt hiszi, a föladatnak eleget 
fog tenni. A kongresszus teendőit különbözőképpen fog-
hatni föl, de ő érzi, hogy mindenképpen betölteni iparko-
dik a helyét. 1861 óta tagja a főváros törvényhatóságá-
nak. Ez alatt az idő alatt a kegyuraságból sok teher 
nehezedett a fővárosra, számtalan kérdés fordult meg, a 
melyeknek elintézésében neki is része volt, s a melyekkel 
bizonyos fokú szakavatottságot is szerzett. Nem érez 
hivatottságot arra, hogy a kongresszuson vezérszerepet 
vigyen, de a jó közvitéz munkáját igazságosan fogja 
teljesiteni. Röviden, de világosan akar most nyilatkozni a 
napirenden levő ügyről. Itt az első kérdés az, hogy van-e 
jogunk követelnünk az autonomiát. Természetes, hisz 
ennek megokolására szinte fölösleges is mást fölhoznunk, 
mint az e tárgyban kiadott legutóbbi királyi rendelke-
zést. A második az, hogy czélszerű-e, szükséges-e az 
önkormányzat? A katholikusok bajairól eddig mindig 
mások gondoskodtak, azokat mindig mások orvosolták. Az 
uj intézmény erősiti majd a vallási érzületet, ezzel együtt 
emeli a közerkölcsiséget is. A közoktatás ügye is sürgeti 
az autonomia létrehozatalát, mert egész sereg iskolánk 
van, a melyre a világi elemnek abszolúte semmi befolyása 
nincs. (Kérem nem ez az autonomia lényege : a világi 
befolyás. Az autonomia lényege, az egyház jogának érvé-
nyesülése.) A kegyúri jog is nagyon szoros összefüggésben 
van az autonómiával. Vannak máris olyanok, a kik a 
terhektől menekülni szeretnének, de a jogok megtartásá-
val. Ott vannak az alapitványok, a melyeknek kérdése 
szintén napirendre kerül s neki itt az az álláspontja, hogy 
szokat nem adhatják ki másuak, mint az autonómiának. 
Erdekünk, hogy az autonomia minél előbb létesüljön, 
hogy ne kapjon a katholikusság ez után is kegyelemből, 
végül a magyar nemzeti szellem terjesztésére is elkerül-
hetetlennek tartja az egyház önkormányzatát. Az a fő-
dolog, hogy a szervezet létrejöjjön. Ebből azonban minden 
politikai pártszinezetnek ki keli maradnia. A jelöltetést 
hálás köszönettel fogadja. 

Választási mozgalmak, jelölések, 

Az országos kath. autonomia és az erdélyi róm. kath. 
státus. 

Az erdélyi katholikus státus igazgatótanácsa e hét 
derekán foglalkozott az autonomia kérdésével. Elhatározta 
terjedelmes elaboratum készitését, melynek szerkesztésére 
bizottságot küldött ki. Az elaborátum, mely a státus 
álláspontját fejti ki, oda fog konkludálni, hogy az erdélyi 
egyház őszinte örömmel üdvözli az országos autonomiai 
mozgalmakat és saját autonomiai körének megtartásával 
szívesen beilleszkedik az uj szervezetbe. E munkálatokat 
az augusztus 10-én tartandó gyűlésen tárgyalják. 

Gerlóczy Károly 
első alpolgármester programmbeszéde kivonatban. 

F. hó 15-én tartotta Gerlóczy Károly a budapesti 
3-ik választó kerület egyik képviselőjelöltje (a ki ellen-
jelöltje gróf Esterházy Miklós Móricz a kath. kör elnöke, 
kerületbeli lakos és házbirtokosnak). 

Ez a beszéd is csattanós bizonyítéka annak, hogy a 
képviselőjelöltek nem szorulnak arra, hogy nekik egy 
valaki vagy egy bizottság programmpontokat rágjon a 
szájokba. Tudnia kell mindenkinek magától is programm-
pontokat adni. A fődolog különben is nem az, hogy 
autonomiánk számára valaki már most egy minden vitán 
felül álló eszményi tervezetet kieszeljen, hanem az, hogy 
megvitattassék miszerint az 1870/1-iki elaboratum vagyis 
egy már kész autonomiai tervezet mi elfogadható, mi nem ; 
min kell változtatni, min nem. Ad rem, tehát tulajdon-
képpen csak az beszél, a ki az 1870/1-iki tervezetet birálja, 
kiigazítja, javítja. 

Gerlóczy beszéde is még csak kerülgetője a tulaj-
donképeni autonomiai programmtárgynak. De lássuk 
tartalmának velejét. 

Negyvenhárom éve, u. m., hogy a közpályán műkö-
dik. Most foglalkozik azzal, vájjon ne vonnljon-e onnan 
vissza, s nem számított arra, hogy ilyen nagy jelentőségű 
országos ügyben, a minő a katholikus autonomia, az ő 

A nagyváradi lat. szert, esperesi kerület papsága dr 
Karsch Lollion országszerte ismert iró, derecskei plébánosra 
adta szavazatát. — Ki lesz a váczi egyházmegye pap-
képviselője ? Természetesen erre a kérdésre egész bizo-
nyosan a központi szavazat összeolvasó bizottság fog csak 
felelni, de elég sajnos, úgy látszik a szavazatok nagyon 
megoszlanak. Eddig kaptak szavazatokat: dr Czettler 
Antal kanonok, Csávolszky József kanonok, Balázs Lajos 
kanonok, Rózsahegyi Gyula cz. kanonok, dr Kazaly Imre 
n.-kátai pleïïanos, Stoics Károly n.-berezeli plébános és 
talán még többen is. Eddigelé azonban mégis Rózsahegyi 
Gyula cz. kanonok, papneveidei lelkiatyának van legtöbb 
kilátása. — A nagy-kállói esperességi kerület papsága az 
egri főmegyében 13 szavazattal dr Párvy Sándor apát-
kanonokot, 12 szavazattal Ferenczy Bertalant és 1 szava-
zattal Szmrecsányi Lajos kanonokot jelölte kongresszusi 
képviselőkül. — E hírrel kapcsolatban emiitjük meg, 
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hogy Egerben ma és holnap ejtetik meg a választás. 
Választási helyiség a liceumi I. emeleti iskola terme. 
Szavazni lehet délelőtt 9—12, délután 2—6 óráig. 

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

terjesztésére az erdélyi gyulafehérvári székeskáptalanban 
Fábián Sándor olvasó-kanonoknak a nagyrépostságra és 
dr Uj falusi (Tódor) József éneklő-kanonoknak az olvasó-
kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
az ekként megüresedő éneklő-kanonokságot Imets Fülöp 
Jákó székesegyházi esperes-kanonok és gyulafehérvári plé-
bánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1897. évi junius hó 25-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

VEGYESEK. 
-f- Kell-e programm — az autonomiai kongresz-

szushoz, és mit foglaljon az magában ? Kell és nem kell. 
Kell abban az értelemben, hogy senki vaktában nem cse-
lekedhetik ; vagyis mindenkinek tudnia, és ha képviselő-
jelölt, képesnek kell lennie előadni nagyjából, hogy mi-
képp fogja fel ő az autonomiát, annak feladatait és e 
feladatok megvalósításának eszközeit. Ezt a képviselő-
jelöltek előadhatják megválasztásuk előtt, az után és a 
kongresszus tanácskozásai alatt. Nem kell programm 
abban az értelemben, hogy valaki vagy egy bizottság 
összeüljön, és minden képviselőjelöltnek, az egész kon-
gresszusnak szájába rágják, hogy mit mondjanak, mit 
tegyenek. Hogy mit foglaljon magában egy-egy pro-
gramm-beszéd vagy tervezet, megmondja a dolog termé-
szete és az eddigi vitatkozások és fejlemények eredménye. 
Magában kell foglalnia a hgprimás levelének pontozatait 
és szellemét, azután pedig, hogy mit és hogyan kell ki-
javítani az 1871-iki elaboratumon, továbbá mit és hogyan 
kell hozzátenni vagy elvenni belőle. Hic labor, hoc opus ! 

— Uj oltár az esztergomi bazilikában. A bazili-
kában jövő héten kezdik az utolsó oltár felállítását. Az 
oltár Sujánszky Antal cz. püspök, nagyprépost és koszo-
rús költőnknek adománya. Tervezte és készíti Kiss György 
jeles szobrászunk. Az oltár Jézus sz. Szivének tiszteletére 
állíttatik föl, közepén az Üdvözítő szobra, oldalt páduai 
sz. Antal, az adományozó védszentje és b. A. Margit 
szobrai lesznek. A szobrok, valamint az oltár többi részei 
karrarai márványból készültek. Ezzel állíttatik föl a bazi-
likában az utolsó hiányzó oltár, a templom pedig egy uj 
remekművel gazdagodik. 

— Az llj erdélyi püspök ur intézkedéseinek egyik 
legelseje a székesegyházra vonatkozik. 0 mga elrendelte, 
hogy a székesegyház reggel 6 órától egész nap nyitva 
legyen. A „Közművelődés" kívánatosnak tartja, hogy a 
templomok az egész esyházmegye területén e napnak 
nagy részében nyitva álljanak a hivek buzgósága előtt. 

— Uj kath. templom Budapesten. A Lipótváros és 
a Terézváros külső részeinek polgárai mozgalmat indítottak 
az iránt, hogy egy uj templomot építsenek. Egy beadványt 
is intéztek a fővároshoz, mely arra kéri a tanácsot, hogy 
a költségek egy harmadát, mint kegyúr, a főváros fedezze. 
A beadványt P. Soós István kármelita rendi zárdafőnök 
küldte be a fővároshoz, melyben elmondja, hogy ő nemrég 
a fővárosban sz^ntbeszédeket tartván, arról győződött me?, 
hogy a Lipótváros és Terézváros külső részein, a nyugoti 
pályaudvaron kívüli gyárvárosban, harminczezer katholikus 
él, a szoczializmus izgatásainak odadobva, a vallás vigasza 
nélkül. 0 tehát odahagyva győri zárdafónöki állását, 
nagylelkű adakozók segítségével, saját irodalmi működé-
séből szerzett pár ezer forintját is befektetve, megvásárolt 
a VI. ker. Huba-utczában egy telket, azon zárdát és 
kápolnát épített, s 1896. jun. 19 ike óta több rendtársával 
ott megtelepedve, segít a v i l á g l a p o k n a k a hit vigaszainak 
osztogatásában. A környék szegény lakói a kis kápolnát 
oly tömegesen látogatják, hogy pár száz ember a kápolna 
előtt a szabad ég alatt is szokta hallgatni a misét. Bizo-
nyos, hogy a környéknek szüksége van egy nagyobb 
templomra. Mivel a kérelmező zárdafőnök ugy tudja, hogy 
a főváros, egy, ezen a vidéken építendő templom és plé-
bánia iránt már tárgyalásokat is tett folyamatba és a 
fővárosnak ez legalább fél millió forintjába kerülne, czél-
szerübbnek látná, ha a főváros a létesítendő karmelita 
templomot támogatná, melynek czéljaira egy megfelelő 
telek áll már rendelkezésre, melyen 2000 hívőre számított 
templom építhető s az építési költség egyharmada, 60.000 
frt már szintén együtt van. Tudvalevő, hogy a fővárosi 
tanács a javaslatot elfogadhatónak találta és véleményadás 
végett kiadta azt az erzsébetvárosi plébánosnak. így tehát 
alkalmasint létre fog jönni a főváros e külső részén oly 
nagy vallási missiót teljesítő templom. 

— Rómából érkezett hir szerint a katholikus ügyet 
védő római fő társulat Péter és Pál ünnepén a vatikáni 
bazilikának egy ezüst kelyhet ajándékozott, a melynek 
Sardi Vincze által készített felirata következő : 

P E T R E . E T . P A V L E 

A P O S T O L I . P E A E S T 1 T E S . T V T E L A R E S 

A D I V T O R E S . V 1 C T O R I A R V M 

C H R I S T I A N I . P O P V E I 

S I . M A G N Ó S . A M A T I S . T R 1 V M P H O S 

V I S O S . H Ö S T E S . I N Y I S O S . Q V E 

V O B I S . D V C I B V S . V I N D I C I B V S 

D I V T I V S . N E V . S 1 N I T E 

A V D E R E . 1 N V E T O S 

S O C I E T A S . V K B A N A . P R I N C E P S 

R E I . C A T H O L I C A E . T V E X D A E 

D O N U M . S A C F T A T 

I I I . K A L . 1 V L . M . D . C C C . X C . V I I . 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapesten, julius 21. 6. I I sz. II. Félév. 1897. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Dovtini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adláborci. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffrcigantur, Apostolicam JBenedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. — Egyházi Tudósítások: G y u l a f e h é r v á r ' 
Az uj főpásztor első szózata. — G y u l a f e h é r v á r . Az erdélyi egyházmegye gyásza. — Katholikus Autonomia. Jóakaratú szakértő 

hangok kath. autonómiánkról. — Választási mozgalmak, jelölések. — Kath. Nevelés és Tamtásügy. — Vegyesek. 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., e 
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Ë bérmentes nyitott : 
Ë levélben, intézendők. : 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
DIK ÉVFOLYAM. 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
Ir ta dr Böhm János. 

(Folytatás.) 

Az ügynevezett káplánságok jóval későbbi 
keletűek, mint a káplán elnevezés. 

Különösen a XI. században kapot t lábra az 
a helytelen szokás, hogy a püspökök, az egyház 
rendeletei ellenére, gyakran minden czirn nélkül 
szenteltek papokat, a nélkül, hogy a felszentel-
tek illő e l tar tását biztositották vagy biztosított 
nak tudták volna. így tör tént , hogy sokkal több 
volt a pap, mint a javadalom. A találékony 
keresztény szeretet — hogy ne legyenek e 
kóborló papok az egyház szégyenére és az 
emberiség terhére — miseala.pitványokat te t t , 
hogy biztositsa ezen papok becsületes megél-
hetését. *) Oltárokat, kápolnákat alapitottak, 
melyekben bizonyos számú miséket kellett el-
mondaniok az oltáros papoknak, a káplánoknak. 
Egyúttal az istentisztelet fényének emelésére 

Hogy minálunk Magyarországban is szokásba 
jöttek a czim nélküli szenteléseb, a Kálmán király ide-
jében 1114-ben tartott esztergomi nemzeti zsinat 18. 
fejezete bizonyitja. „Nullus presbyter sine titulo ordine-
tur, de eodem nullus habeatur in clero, qui non est 
titulatus alicui .ecclesiae." Péterffy, Concilia in Regno 
Hungáriáé. 

is közreműködöt t az oltáros papok segédke-
zése.2) 

Ezen alapitványok élvezői altaristae, ma-
gistri a l ta r ium , redores capellarum, capellani néven 
fordulnak elő emlékeinkben. Nem ritkán kano-
nokok is élvezték a kápolnák jövedelmét. így 
például az 1332—1337-ben Magyarországban 
működöt t pápai tizedszedők jegyzékében olvas-
suk : Dominus Thomas canonicus agriensis iuratus 
solvit rat ione capellarum suarum 14 grossos pro 
decima, Petrus sacerdos chori ratione capellarum 
suarum solvit 4 grossos pro decima. 3) Marcus 
debet de capellis et canonia. Blasius debet de 
capellis et canonia.4) 

Egerben 41 javadalmas kápolna és oltár 
volt, mint ezt a Liber S. Joannis bizonyitja. 

Minden oltáros vagy kápolnás papnak, vagyis 
káplánnak megvolt a maga javadalma, háza, 
malma, szőlleje, tizede stb. 

2) „Rectoratus Capellarum ac Altarium non solum 
in id fuerant instituti, ut qui eos obtinent certarum 
piarum fundationum tantum onera statis temporibus fer-
r en t : sed ut eorum numero, praesentia ac assistentia 
ornaretur et, augeretur cultus Divinus in Ecclesia. " A 
Lósy Imre egri püspök által 1635-ben Jászon tartott 
egri egybm. zsinat határozatai II. fejezetében. Péterffynél 

5) Vatikáni magyar okirattár. Pápai tizedszedők 
számadásai. 205. 1. 

4) Ugyanott 253. 1. 
6 
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Sz. János könyve szerint például Capella 
Assumpliovis B. M. V. domum habui t in arce, 
vineas quatuor, collatio Epicopi. Habe t etiam 
Quar tas in Comitatu de Beregh ex t r ibus v i l l i s— 
Habet etiam integrum Molendinum inf ra Maklár.... 
Rector huius Altaris t ene tu r servare Capellanos 
pro decantanda Missa B. M. V. quotidie. 

A 13. és 14. században, midőn a pápák 
magoknak t a r t o t t á k fenn az egyházi javadalmak 
betöl tését , az o l t á r j avada lmaka t is magoknak 
reservál ták és tényleg ők adományozták is e 
javadalmakat . 

1394-ben halálozás ál tal megüresedet t az í 
egri székesegyházban a sz. Mártonról nevezett 
o l tár javadalom, melyet sz. János könyve szerint 
a püspök adományozott . Chvko Is tván egri püs-
pök, :i kinek ez volt a jelszava: Deo quae Dei, 
Antal egri egyházmegyei áldozópapnak adomá-
nyozta azt. IX. Bonifácz pápa erről tudomást 
vévén azt i r ja 1394. auguszt. 27. ke l t bullájá-
b a n : „Venerabilis f r á te r noster, S tephanus Epis-
copus Agriensis, reservationis forsan ignarus, 
a l ta re s. Martini vacans Anthonio, presbytero 
Agriensi, reserva t ionem simili ter ignoran t i auc-
to r i t a te ordinar ia contulit , licet de facto. Cum 
au tem collatio et provisio praedicte viribus non 
subsistant , et dictum a l ta re adhuc secundum 
praemissa vacare noscatur, nullusque de illo 
pre ter nos hac vice disponere potuer i t , neque 
possit. . . . Nos volentes eudem Anthonium . . . 
pro quo et iam idem Episcopus, asserens, eum 
dilectum suum fore, nobis super hoc humil i ter 
supplicavit , horum in tu i tu mandamus, i r j a a 
váczi püspöknek, quatenus, si per diligentem 
examinat ionem eundem Anthon ium ad hoc ydo-
neum esse repereris, super quo tuam conscien-
t i am oneramus, dictum, al tare, quod sine cura est 
«idem Anthonio conféras." 5) 

Kétféle káplánságot különböztet meg az 
egyházjog. Egyházi és világi káplánságot a 
szerint, a min t a megyés püspök tekintélyével 
vagy a nélkül szervez valaki káplánságot . Capel-
lania laicalis est, quando deficit Episcopi aucto-
r i tas in erectione.6) A püspök tekinté lye adja 
meg a káplánságnak az egyházi jel leget. A világi 

5) Vatikáni magyar okirattár. IX. Bonifácz pápa 
bullái I. k. 268. 1. 

6) Thesaurus Resol. Congr. Conc. 1776. nov. 23. 
torn. 44. p. 110. „Capellania laicalis, dum testator non 
arequisivit Ordinarii auctoritatem, in qua potissime con-
s i s t é Beneficii, seu Capellaniae Ecclesiasticae qualitas.8 

(laicalis) káplánságok szervezésénél csak az kiván-
tat ik , hogy a megyés püspök elfogadja, accep-
tá l ja a káplánságot . Az acceptat io azért szük-
séges, hogy az a lapí tó vissza ne vonhassa ala-
p í tványát , azonkivül azért, me r t az alapitó nem 
rendelkezik a templom oltárával, melynél a 
miséket kell végezni.7) A világi káplánságok 
adományozásánál szabad keze van az alapitónak. 

Ily káplánságot szervezett az egri egyház-
megyében 1496-ban három testvér. T. i. Őri 
Dachó János, Pé te r és András megjelent az egri 
kápta lanban, a hol következő vallomást t e t t e k : 
„Quod ex legat ione Tes tament i f ra t r i s sui Ste-
phan i Dachó de dicta Eőr decreverunt perficere 
unum Rectora tum Altaris in Ecclesia possesionis 
Eőr, praecipientes : Salutem an imarum Fratr is , 
Praedecessorum et e t iam propr iarum non obli-
visci, ad reverent iam D. N. Jesu Christi et 
Laudem B. M. V. et omnium Sanctorium hono-
rem, p rop te r remissionem peccatorum s u o r u m . . . 
col locaveruntque ad eundem Rectora tum Altaris 
discretum virum Andreám Presbyterum pro 
celebrandis Divinis, Eidemque donaverunt per-
pe tua l i te r cum omnibus rebus et Bonis infra 
notat is , u t non minueret , sed augmentare t ta l i 
modo, u t omni hebdomada duas Missas votivas 
pro defunctis celebrare t enea tur ipse et succes-
s o r s sui." 8) 

Az eddig felsorolt káplánságokkal jobbadán 
i csak bizonyos számú misék elmondásának köte-

lezettsége jár , a székesegyházi káplánok a misé-
ken kivül még a székesegyházi karban is végez-
tek szolgálatot. 

Vannak oly káplánságok is, melyek lelki-
pásztorsággal kapcsolatosak, cum cura. 

A h i tu j i t ás koráig ezek is rendezet t egyházi 
javadalmak voltak. A hi tu j i tás és a török hábo-
rúk fe l forga t ták a régi birtokviszonyokat, jogokat 
és kivál tságokat . A 16. században igen sok okmány-
nak, mely a bir tokviszonyokat szabályozta és 
biztosí tot ta, nyoma veszett, miként erről az 
1628. április 2-án Pázmány Pé te r elnöklete a la t t 
Pozsonyban t a r t o t t egyházi gyűlés, conventus 
ecclesiasticus, és az 1630. nagyszombati nemzeti 
zsinat panaszkodik.9) 

7) Hinschius, Das Kirchenrecht, II. B 393. S. 
8) Érseki levéltár, De Altariis. 
9) Quia clerus maxime sane suo damno experitur 

pauca admodum de juribus, bonis et privilegiis Episco-
patuum, Capitulorum et beneficiorum in hoc Regno 
fundatorum exstare. Ad perpetuum itaque de praemissis 
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„Inter maxima Ecclesiae Ungar iae damna 
mer i to censeri debet literalium instrumentorum 
amissio, quibus Ecclesiastica privilégia contine-
bantur et bonorum possessiones fulciebautur , ad 
quod deinceps evi tandum m a n d a t Sacra Synodus, 
omnia ejusmodi l i teral ia in s t rumen ta quorum-
cunque beneficiorum . . . . ad Capitula in orgi-
nalikus deferri . . . az 1630. nagyszombat i 
nemzeti zsinat szavai. Péterffy idézet t műve, Ií . 
311. 1. 

Hogy példát idézzünk, miként vol tak Magyar-
országban a lelkipásztorsággal egybekapcsolt káp-
lánságok a h i tu j i tás e lőt t szervezve: r ámuta tok 
Anna kirá lynőnek 1504. május 13-án Budán kel t 
levelére, mely részletesen megismer te t a mis-
kolczi parocMa bir tokviszonyaival és a káplánok 
aoyagi helyzetével. 

E levélből nyilvánvaló, hogy Miskolczon 1504-
ben János plébánoson kivül még három kápláu 
is volt, és mindeniknek sa já t háza és javadalma, 
volt, szőlleje, szántóföldje st. 

Álljon i t t Anna királynő levele egész ter je-
delmében. 

Nos Anna, Dei gra t ia Regina Hungár iáé et Bo-
hemiae etc. Memoriae commendamus tenore prae-
sentium significantes, quibus expedit, universis, 
quod veniens Nost r e Matt is in praesent iam 
Honorabi l is Joannes Plebanm de Miskolcz, suo, 
nec non universorum Capellanorum, Rectorum 
videlicet Capellarum, Hospitalis et Altar ium, in 
et sub Ecclesia Parochia l i Sant i Regis Stephani 
de praefa ta Miskolcz commorant ium et degen-
t ium, nominibus et Personis, supplicavit Nobis, 
quatenus ex benigni ta te nostra , sed et ob spem 
securiorem Salutis an imae Nostrae, ipsum cum 
praetact is suis Capellanis, similiter et domos 
eorum in medio civitatis habitas ab omnibus 
solutionibus et contributionibus, censibus et taxis 
ordinariis quam extraordinari is , a tque servitiis, 
nonis quoque vinorum et f rugum et bladorum 
in promontor io ac terr i tori is , in per t inent i i s 
Castri Diós-Győr sitis, de medio eorumdem Nostrae 
Matt i provenire debentibus, liberos, supporta tos et 
exemptos perpetuis successivis temporibus habere 
d ignaremur : p romi t tens p raenomina tus Joannes 

vestigium relinquenduin decernitur, ut intra recursum 
anni quilibet Domiriorum Praelatorum, Capitula item et 
B^neficiati praemissa diligenti literarum perlustratione et 
inquisitione, consultis item conservatoriis Camerae Poson. 
et Cassov. de omnibus et singulis praemissis accuratum 
compilent urbárium." 1628. egyházi gvülés szavai. Péterffy ! 
idézett müve II. 231. ). 
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suo, Capellanorumque suorum praesent ium et 
f u tu ro rum nominibis, se in recompensam perpe-
tuis temporibus ibidem in Ecclesia praescr ipta 
ad beneplaci tum Nostrae Matt is unara Missam 
singulis Ebdomadis pro Nostra, Successarumque 
Reginarum Salute decantaturos et cantando cele-
braturos. Cujus hujusmodi supplicat ione benigni-
t e r accepta, volentes eidem deferre. Nihi lominus 
tamen scrutar i scireque cupientes, quan tum pro-
ventum Castri nos t r i prae tac t i ipsis Plebano e t 
Capellanis adnecteremus et castro nostro subtra-
heremus, non ut Elemosinae quan t i t a tem dime-
t i remur , sed pot ius ne successoribus Nost r i s 
praejudicaremus per hoc caventes, exegimus, u t 
nobis universos et singulos illos proventus ad 
Castrum uos t rum de ipsorum medio, t a m ex 
nonis v inorum ac f rugum, quam et iam Censibus 
et taxis ordinariis, muneribusque et servitiis de-
bitis provenire debentibus in scripto praesenta-
ren t et os tenderent , ut quid ipsis concederemus, 
appareret . Qui Joannes t andem exhibuit nobis 
unum registrum, in quo universos eos proventus 
et servit ia expressa, a quibus eximi, l iberarique 
pe te ren t , explicasse af f l rmabat tenor is infra-
scripti. I t em omnes Al tar is tae in oppido Mis-
kolcz commorantes ex nonis de vino, quod ad 
Castrum per t inere t , in annis fert i l ibus provenire 
possunt vasa media numero qua tuor vei paulo 
plus. I t em ex nonis f rugum et bladi. quantum 
possit provenire ex agrorum jugeribus viginti 
sex. I t em possident domos quatuor , videlicet 
domuim lapideam P leban i s i tam in t h e a t r o in 
vicini ta te a pa r t e or iental i Joannis Pellificis, a 
pa r t e vero occidentali Gregorii Olajos, t e r ras 
arabiles sex jugera habentem. I tem Dornum 
Beatae Virginis in t hea t ro s i tam, in vicinitate a 
pa r te or iental i Martini Barla, a pa r t e vero occi-
dental i Georgii Sartoris t e r ras arabiles jugera 
sex habentem. I t em domum Sancti Michaelis 
si tam in t hea t ro in vicini tate a pa r t e oriental i 
Gregorii Olajos, a pa r t e vero occidentali Mart ini 
Barla, t e r ras arabiles sex jugera habentem. I tem 
Domum S. Benedicti in Thea t ro in vicini tate a 
par te orientali Gregorii Literat i , a pa r t e vero 
occidentali- Andreae Carnificis te r ras arabiles 
octo jugera habentem : de quibus omnibus do-
mibus obligantur in p rompta pecunia et ra-
t ione adductionis vinorum in vindemia, foeni, 
l ignorum ad Cas t rum: I t em pro pullo, Caseo et 
avena in to to pro quatuor domibus fiorenum 
unum et denarios nonagin ta unum : quo regis t ro 
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proventuum, ut praefer tur , exhibito, sane nos 
ammadver t imus , non adeo magnnm esse reddi-
tum, u t in praejudicium ipsius Castri et Succes-
sorum Nos t ra rum vergere possit, pensi tantes , 
plus inde spiri tuális commodi accedere, annuimus 
et concessimus, ut an te fa t i Plebanus de Miskolcz, 
simili ter et Capellani sui praesentes et fu tur i 
una eum d mibus eorum vineisque et agris 
supra expressis, ab omni solutione pecuniarum 
t r ibu tar ia , taxave ordinaria et extraordinaria , 
necnon servitiis, muneribus et oneribus quibus-
cunque, nonis quoque viuorum et b ladorum ad 
Oastrum nost rum, ut praefer tur , debit is a modo 
et deinceps liberi censeantur et exempti , imo ipsos 
l iber tamus et eximimus praesent ium per vigorem, 
dummodo in raejudicium oppidi p raeno ta t i non 
ex i s tâ t ; ea tarnen conditione adjecta , u t ipsi 
Plebanus et Altar is tae prae tac t i singulis videli-
cet feriis ter t i is perpetuis sucessivis tempor ibus 
unam Missam in honorem Divae Annae, Matris 
Mariae Genitricis Dei solenniter decantare, celeb-
rareque pro Salute Nostra , et Successorum 
Nos t ra rum debeant, et sint obligati. 10) 

A h i tu j i t ás annyira összezavarta a dolgo-

10) Érseki levéltár. A miskolczi plébánia okmányai. | 

kat, hogy nagyon kevesen léptek egyházi pályára. 
A miből oly nagy paph iány je lentkezet t , hogy a 
p lébániáka t sem tud ták be tö l t en i , i r ) annál 
kevésbbé j u t ó t káp lánnak való, de szükség sem 
volt káplánokra a 17. században, mer t nagyon 
megfogyatkoztak a kath . hivek. így 1650. körül 
Bikki János miskolczi plébános összes hiveivel 
Kálvin vallására t é r t á t és csak kath. ké t család 
m a r a d t meg 'ősei hitében, t. i. a Pécsiek és a 
Húsvét család.12) E paphiányból kifolyólag nem 
egyszer tö r tén t ; hogy — min t Lósy Imre egri 
püspök az 1635-ben Jászon t a r t o t t egri egyház-
megyei zsinaton kijelenti cap. II. §. — „ex 
Dominis Canonicis ob sacerdotum summám, inopiam 
ad regendas Pcirochias emittebantur.LÍ 

Ezen észrevételek u t án lássuk a ki tűzöt t 
kérdéseket. (Folytatjuk.) 

u ) Az 1611. nagyszombati tartományi zsinat ezeket 
mondja ez érdemben : „Fit saepe op penuriam Sacerdotum, 
ut Parochia Catholica multis annis Parocho destituatur, 
eaque de causa populus vei ad vicinum Acatholicum 
confugiat Baptismi percipiendi et Concionis audiendae 
causa, vei, ne pecudis instar vivere videatur, Ministros 
acatholicos conducat." Péterffy id. m. 204. 1. 

lS) Érseki levéltár. A miskolczi plébánia okmányai. 
; Status Fundationis Ecclesiae R. Cath. Miskolcz in hono-
i rem S. Stephani Regis dedicatae, actu nihilominus per 
! Dominos Helv. Protestantes una cum Parochia et Benefi-
I ciis tentae. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár, jul. 10. Az uj főpásztor első szózata — Istenben boldogult elődjéről és a cum jure 

successions kapott főpásztori szék elfoglalásáról igy szólt : 

Venerabili Officio archidiaconali, Clero curato, directioni 
gymnasiali et institutorum educatoriorum. 

Num. 2450—1897. L. J . Chr.! 
Yenerabile Officium archidiaconale et procul dubio 

verosimiliter etiam Clerus Curatus notitiam habet de 
magna illa jactura. quam amissio dilectissimi nostri 
Praesulis ac Patris optimi universae Dioecesi attulit. 

Nimirum Excellentissimus ac Rssmus Dominus 
Franciscus Lönhart Episcopus Transsylvaniae, Summi 
Pontificis Praelatus domesticus, Suae Majestatis Aplicae 
Actualis intimus Consiliarius etc. die 28 mensis curr. circa 
horam 8 vam matutinam post diuturnam quidem infirroi-
tatem, sed in lecto paucos tantum dies durantem anno 
aetatis 78., sacerdotii 53., Episcopatis sui 15. placide in 
Dcmino obdormivit. Ad aeternas sedes eo ipso tempore 
est avocatus, dum ego iter meum apostolicum, quod 
propter visitationem canonicam et Sacramentum Confirma-
tionis adminiscrandum in Districtu archidiaconali Albensi 
Montano ante 14. dies suscepi, jam-jam finiissem. Yenera-
bile Officium optime novit mérita optimi huius Pastoris, 
adeoque mirime latet Idem, quid alma Dioecesis haec per 

A főt. esperesi hivatalnak, tisztelendő lelkészkedő papság-
nak, a gymnasiumok és nevelő-intézetek t. igazgatóságának. 
2450—1897. D. a J . Kr . ! 

A főtisztelendő esperesi hivatalnak és minden bi-
zonynyal a tisztelendő lelkészkedő papságnak s a nevelő 
intézetek t. igazgatóságának is van már tudomása ama 
nagy veszteségről, mely az egyházmegyét szeretett püs-
pökünk és jóságos atyánk elvesztése által érte. 

Ugyanis a nagyméltóságú és főtisztelendő Lönhart 
Ferencz, erdélyi püspök, pápai praelatus, valóságos belső 
titkos tanácsos stb. folyó hó 28-án reggeli 8 órakor 
ugyan hosszas, de csak néhány napig tartó ágyban 
fekvő betegség után életének 78-ik, papságának 53-ik, 
erdélyi püspökségének 15-ik évében az Urban csendesen 
elhunyt. Az örök biró trónja elé éppen azon időben 
szólittatott, midőn én már-már befejeztem apostoli uta-
mat, melyet a kanonika vizitaczió és a bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatása végett 14 nappal azelőtt megkez-
dettem volt. 

A főtisztelendő esperesi hivatal, a tisztelendő lel-
készkedő papság, a gymn. és a nevelő intézetek t. igaz-
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obitum Ulius amiserit. Diuturne quidem infirmabatur, 
tarnen quoad administrationem Dioecesis officium suum 
pene ad ultimos vitae dies ipse magno cum zelo adimplere 
sategit semper. 

Dum haec moesto animo cum Yenerabili Officio 
archxdiaconali, et insimul cum Clero cuncto Curato, item 
cum directione gymnasiali et instituti educatorii commu-
nico, defuncti Praesulis animum divinae misericordiae et 
piis cunctorum suffrages commendo. 

Una ad Eiusdem notitiam perfero, quod ego qua a 
Sua Sanctitate et Rege Apostolico vigore Brevis Apost. 
ddto 26. Mártii a. c. clementissime emanati et per piae 
memoriae Praedecessoris in Circularibus sub Nro 1641. a. 
c. publicati in Coadjutorem cum jure successionis clemen-
tissime denominatus sedem hanc Episcopalem per obitum 
praememorati Praesulis de jure et facto vacantem capes-
sivi ac gubernationem almae huius Dioecesis Transsylva-
niensis suscepi. 

Albae-Carolinae, die 30. Junii, 1897. 
f Gustavus Carolus, episcopus. 

gatósága igen jó ismeri ezen jóságos pásztornak érdemeit, 
s éppen ezért teljesen tudásával bir annak, hogy mit vesztett 
ezen szeretett egyházmegye az ő halála által. Sokáig bete-
geskedett ugyan, mindazonáltal az egyházmegye kormány-
zását illetőleg a leglángolóbb buzgósággal majdnem élete 
utolsó napjáig törekedett hivatásának megfelelni. 

Midőn a főtisztelendő esperesi hivatalnak, a tiszte-
lendő lelkészkedő papságnak, a gymn. és a nevelő inté-
zetek t. igazgatóságának szomorúan hozom ezeket tudo-
mására, elhunyt főpásztorunk lelkét az isteni irgalomba 
és mindenki buzgó imáiba ajánlom. 

Egyúttal tudatom, hogy én, mint aki a pápa ő 
szentsége és apostoli királyunk által a f. évi márczius 
26-ról kelt, kegyelmesen kibocsátott és boldog emlékű 
elődöm által f. évi 1641. sz. czirkuláréban közzétett apos-
toli breve szerint coadjutorrá utódlási joggal kegyelmesen 
kineveztettem, emiitett egyházfő elhalálozásával ezen tény-
leg és jogilag megürült püspöki széket elfoglaltam és 
szeretett erdélyi püspöki megyénk kormányzását átvettem. 

Károlyfehérvár, 1897. junius 30. 
f Gusztáv Károly, püspök. 

Gyulafehérvár. Az erdélyi egyházmegye gyásza. — 
(Folytatás.) 

A következőkben adjuk ő nagyméltósága rövid élet-
rajzát : 

Lönhart Ferencz 1819. október hó 3-án született 
Nagyágon. Atyja L. Ignácz bányafelőr volt, ki a föld 
mélyében a legnehezebb testi munkával szerezte meg hat 
gyermekének, kik között Istenben boldogult főpásztorunk 
korra nézve a negyedik vala, a mindennapi kenyeret. 
Vallásos lelkületü édes anyja csepegtette gyermekeinek 
fogékony szivébe azon érzelmeket, melyekből később olyan 
magasztos erények sarjadoztak elő. 

A nagyszámú család boldog, mert megelégedett életét 
fájdalmasan érinté az édes atyának 1825. közepén váratlanul 
bekövetkezett halála. Hisz' ő volt az egész háznép fen-
tartó oszlopa ; ő volt a családi élet oly szépen viruló 
kertjének alapitó, ápoló és tisztogató kertésze ; az ő vallásos 
érzülete szorgalma és jelleme tette a családot közbecsültté 
s teremtette meg annak jólétét. Ámde — bármily rette-
netes is vala e váratlan csapás — megnyugodtak Istennek 
szent akaratában. Nem csüggedtek el ; 0 benne biztak. 

A könyekkel áítatott múlton szebb jövő virul. A 
kis Ferencz, kit a sors ily korán tanított a szenvedésre 
ezt csakugyan tapasztalta. Jóakaró és áldozatkész Mentor-
ként állott melléje Nagyág akkori lelkésze Kovács Antal, 
a későbbi hírneves brassói apátplébános, kinek vezetése 
mellett elvégezte a falusi iskolát s támogatásával a kolozs-
vári konviktusba jutott. 

A kolozsvári nemzeti konviktus akkortájban Erdély-
nek leghíresebb kath. tan- és nevelőintézete volt. A dicső 
emlékű Báthori István által alapitva, az erdélyi fejedelmek 
korában és később is Erdély kath. közéletének leghíresebb 
férfiai itt nyerték kiképeztetésüket s azon kath. szellemet 
mely arra lelkesité őket, hogy az akkoriban elnyomott 
kath. vallás érdekében annyit küzdjenek és fáradjanak. A 
jezsuita atyák páratlan nevelési rendszere híressé tevé az 

intézetet ugyanannyira, hogy messze földről sereglettek 
ide a legnemesebb családok ivadékai. A jezsuiták kezéből 
a piaristák kezébe került az intézet, kik nem kevesebb 
buzgósággal és eredménynyel fáradoztak itt az erdélyi 
kath. családok sarjainak nevelésében. 

A kis Lönhart Ferencz a konviktusban is kivált s 
tehetsége, szorgalma és viselete az elsők közé helyezték. 
A szenvedésekkel telt múltból szép jövő mosolygott feléje. 
Már a pályaválasztás előtt állott. Es az ifjú határozott. 
Keble telve vala nemes érzelmekkel, lelke fönséges czélok 
után esengett szive, melyen oly korán vert fájó sebet a 
szenvedés, számtalan szenvedő embertársának megvigaszta-
lásáért dobogott. S egy földöntúli elhatározással, mely 
csak kiválasztott lelkek sajátja lehet, azon pályára lépett, 
mely a legszebb, de legnehezebb, melyet a hivatottak ép 
oly magas fönségre emelnek, mint a hogy az ezzel hívat-
lanul visszaélők azt lealacsonyítani nem képesek. Lönhart 
a papi pályára lépett. A gyulafehérvári papnevelő-intézet 
örömmel üdvözölte az uj növendéket, örömmel ápolá 
szellemét a filozofiai kurzuson s még nagyobb örömmel 
bocsájtá ki tisztes falai közül, midőn a theologiai tanul-
mányok elvégzése czéljából a bécsi „Pázmáneum"-ba 
küldetett. Tudományszomjas lelke itt bőséges kielégítésre 
találhatott s a mellett a Pázmáneum-ban hagyományos 
ájtatos szellem szivének vallásos érzelmeit még inkább 
megerősítette. A Pázmáneum-nak akkori igazgatója Kunszt 
József, a későbbi kalocsai érsek, aligazgatója pedig Szájbelyi 
Henrik, a későbbi vál. püspök és nagyszombati érseki 
helynök volt; tanulmányi felügyelője pedig Simor János, 
ki Magyarország legfőbb papjává s a magyar kath. egy-
ház egyik legragyogóbb csillagává vált. 

Lönhart bécsi tartózkodása alatt feltűnt szorgalmával, 
munkásságával és sokoldalú ismereteivel ; folyton tanult 
és olvasott ; kötelességeit mindig legpontosabban teljesí-
tette és rövid idő alatt elnyerte az összes pázmánitáknak, 
elüljáróinak és tanárainak becsülését és szeretetét. Bár 
vig kedélyű volt, mégis minden szavában és tettében elő 

I 
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térbe lépett az a kor to l j törekvés, hogy az egyetemen 
töltött éveit ismereteinek bővitésére fordítsa és magát 
leendő hivatása feladatainak teljesítésére minél tökéleteseb-
ben előkészitse. 1844-ben elvégezve tanulmányait, mint 
egy nagy reményekre jogosító szép jövő letéteményese 
tért vissza hazájába. 

1844. julius 28-án virradt fel reá életének legboldo-
gabb napja, midőn Kovács Miklós erdélyi püspök a kolozs-
vári piaczi főegyházban őt áldozó-pappá szentelte. Elérte 
tehát fönséges czélját. Most már boldog vala. Még csak 
azt várta, hová, minő működési körbe rendeli főpásztorá-
nak magas akarata, bölcsesége. 

Nem kelle soká várnia. Megjött a kinevezési okmány 
mely Lönhartot püspökének oldala mellé parancsolá, iktató-
nak a püspöki irodába. Es itt kezdődik Lönbart Ferencz-
nek férfiúi munkássága. Az irodában szorgalmasan dolgozott, 
végezte a reá bizott munkát. S ezen munka rá nézve 
szellemi élvezet, igazi gyönyör volt, mely merően feledteté 
vele a testi fáradalmakat. Hiszen mily szép alkalma vala 
az irodai munkálatok közt az egyházmegye teljes képének 
megszerzésére, a püspökség történetének, jogainak és 
sokoldalú feladatainak megismerésére ! Dolgozott és tanult. 

(Folytatjuk.) 

K A T H O L I K U S Ä U T O N O M I Ä . 

Ennek az uj rovatnak czéJja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető tulzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok ligprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót nj életre keltő szelle-

mében. 

Jóakaratú szakértő hangok kath. autonómiánkról. 

A budapesti t. egyetem országos hirü egyik egyház-
jogtanára már másodszor szólott a „B. Hirlapfc'-ban kath. 
autonómiánkról. Minap általános szempontokból szólt ez 
ügyről, meggyőzően vitatva azt, hogy a katli. autonomia 
országos nemzeti érdek, minél fogva azt a kormány és a 
felekezetek jóakaratukig kötelesek a nemzeti élet egészsége 
szempontjából támogatni. Most, f hó 6-án, részletesebben 
adta elő nézeteit, melyek szerzőjük szakértelménél és 
szemmellátható jóakaratánál fogva kiváló figyelmet érde-
melnek. Itt-ott szavaihoz szó fér, például, mikor a tör-
vényhozás „initiativájáról* és esetleg egy uj autonomiai 
törvény „garancziájáról" beszél. Az elmondhatókat és 
elmondandókat máskorra hagyva el, most közöljük a 
czikket minden észrevétel nélkül, a mint következik: 

„Bármennyire átérzett szükség a katholikus auto-
nomia, szervezése felől igen eltérők a vélemények. A 
szervezésnek messze tul kellene haladni az egyházközségi 
kereteket. A katholikusokat illető ilyen nagyobb keretű 
szervezet nálunk a Királyhágón tul s a külföldön csak 
Szászországban létezik. Mindenütt máshol a katholiku-
sokra nézve legföljebb csak egyházközségi önkormányza-
tok léteznek. Mindezek a szervezetek à világi jog alko-

tásai. A mi éppen a Királyhágón tul élő katholikus 
autonomiát illeti, ez az erdélyi törvényhozásnak (Appro-
báták I. k. 1. czim) köszöni lételét, mely a bevett 
egyházak közönségeit mint külön státusokat tekintette. Ez 
az erdéiyi jogfejlődés speczifikuma. Nálunk a linczi béke 
(1645) dolgában való alkudozások idején volt szó arról, 
hogy a religiók külön státusok legyenek. E törekvés 
azonban a magyar közjogba nem hatott át. Innen van, 
hogy a magyarországi katholikus egyház sohasem tudott 
ugy önállósulni az állammal szemben mint az erdélyi. A 
Királyhágón innen a katholikusok jogéletében az önkor-
mányzat csak ujabban foglalt tért s csakis annyiban, 
amennyiben szórványosan egyes parókiákon egyház köz-
ségeket szerveztek, melyekben a világi elem aktive is 
számot tesz. A katholikus egyház szervezetének ily 
mértékű megváltoztatása sem csekély jellentőségű. Az 
állapot törvényszerűségéhez is szó fér. Valamint a megyés 
püspöknek nincs kánonilag törvényhozói hatásköre ahhoz, 
hogy az egyházi szervezeten intézményileg változtasson, 
ugy a kormány rendeleti hatásköre sem terjeszthető idáig. 
A parókiákon végbement változásokat legföljebb az egyes 
helyeken formálódott jogszokás törvényrontó ereje fedi, a 
mi több idő munkája. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
jogszokás külön jóváhagyásra nem szorul A jóváhagyás 
már meg van adva azzal, hogy a jogszokás mint jogal-
kotó tényező ugy kánonilag mint közjogilag el van is-
merve. A helyzet csak annálfogva prekárius, mert a 
jogszokás létele sohasem oly bizonyos mint a törvényé. 
A jogszokásnál még a racionabilitásra is tekintettel kell 
lenni s annak mérlegelése nem szoritkozik külső kritériu-
mokra. 

Az irott jogra való átmenetel tehát kikerülhetet-
len, annyival inkább, mert az autonomiai intézmény 
nagyobb keretekben való megalkotása és fejlesztése a 
föladat. 

A főnehézség a katholikus egyház hierarkiai szer-
vezete. Ne mondjuk, hogy e szervezet a világi elemnek 
több jogosítványban való részeltetését teljesen kizárná. 
Ilyet a katholikus egyház dogmatice még nem mondott 
ki. Tény azonban, hogy ez a részeltetés a hierarkiai 
szervezet tendencziájának nem megfelelő. Innét van, 
bogy a katholikus önkormányzatok csak nagy vajú-
dások között jöhetnek létre s csakis erős állami tá-
mogatás mellett. Francziaországban az egyházközségi 
képviselet (fabrica ecclesiae) az egyház hatalmi tényezői 
körében mai napig sem örvend nagy népszerűségnek. 

Nálunk a primás az autonomiai választásokat elren-
delő körlevelében már eleve kimondta, hogy a püspöki 
kar csak per modum delegationis engedhet a hatásköré-
ből, a mi annyit jelent, hogy a bizonyos kérdések elin-
tézésére a püspöki kar által delegálandó autonomia fölött 
a hierarkia állana a maga végérvényesen intézkedő hatal-
mával. A mai kánori jog szempontjából igaza is van. 
Még azzal is számot kell vetni, hogy a teendő konces^iók 
Róma jóváhagyására szorulnak. Prímásnak,, érsekeknek 
mint ilyeneknek semmiféle törvényhozási hatáskörük nin-
csen, a püspököké pedig olyan minimális, hogy számot nem 
is tehet egyházszervezeti átalakulások mezejen. Az autori-
zácziót mindenesetre Rómában kell keresni. Kétségtelen, 
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hogy a primá3 a püspöki kar beleegyezését hangoztatva, 
e karba ő szentségét a római pápát (universalis episcopus) 
is beleértette. 

Nem hiában tolja a primás körlevelében a főkegy-
úri jogok gyakorlásában való részeltetétést az előtérbe. 
Csakhogy erre vonatkozólag meg a törvényhozást illeti 
az iniciativa. 

Látni való, hogy a kormány politikája mennyire 
elhibázott. A helyzet mindenesetre más volna, ha a tör-
vényhozói inicziativát ragadta volna meg. így jártak el 
az 1790/1. évi XXVI. törvényczikkben a protestánsok 
javára, nemkülönben az 1848. évi XX. törvényczikkben 
a görög-keletiek javára. Ilyen közvetítés mellett még arra 
is lehetett volna számítani, hogy idővel az autonomia 
intézménye jogszokás utján kánonjogilag is megerősödik, 
mint ezt a Királyhágón tul látjuk. Bizalmatlanság sem 
uralkodnék a lelkeken, ha az a hatáskör, mely az auto-
nómiára vár, törvényben eleve körülirott volna. Az 1870. 
évi kongresszus eredménytelenségét is *annak kell tulaj-
donítani, hogy a törvényhozói fölhatalmazás hiányzott s 
ennek következtében utólag igen is nagy differencziák 
merültek föl. Jellemző, hogy a kormány még az 1870. 
évi elaborátumra sem tette meg mai napig észrevételeit. 
Mintha egyenesen az autonomia meghiúsulására számítana. 
Pedig létesítése elodázhatatlan. 

Az állam a maga egyházpolitikájával oly térre lépett 
hogy ma már a katholikus egyháznak nyújtandó nagyobb 
önállóság az állami rézon szempontjából is kikerülhetetlen. 
Az erről való megfeledkezésnek könnyen igen káros kö-
vetkezményei lehetnek. A katholikus egyháznak túlságosan 
alárendelt helyzete az állammal szemben az elnyomás 
jellegét viselné magán. Az ebből szükségképpen származó 
elégedetlenség magától az államtól való elidegenedésnek 
nyújtana táplálékot s a katholikus egyház központi szer-
vezeténél fogva idővel beláthatatlan komplikácziókra ve-
zetne. A keletkező bonyodalmakat okvetetlenül meg kell 
előzni. Ez az, a mi a kérdést a belátással biró politikusra 
nézve olyan akuttá teszi. A kormány erkölcsi felelőssége 
mindenesetre nagy. 

Az adott körülmények között az érdekelteknek vára-
kozó állást kell elfoglalniok. Még csak a hierarkia állás-
pontja ismeretes. Erre nézve a részletezés a tanácskozás 
dolga. A kormány álláspontját az 1870. évi elaborátum-
mal szemben még csak általánosságban sem lehet tudni. 
E tekintetben a helyzetet már eleve tisztázni kellene s 
nemcsak az alapok és iskolák, hanem a főpapi kineve-
zésekre vonatkozólag is. Kellő tájékozódás nélkül minden 
csak sötétben való tapogatcdzás. Végül ne feledjék az 
érdekeltek azt a garancziát, mit csak országos törvény 
nyújthat. Ne gondolják mintha a főkegyúri jog czimén 
csupán a királylyal kellene elszámolniok. A legfőbb kegy-
úr jogai is, mint libertás regni tesznek számot. 

A kongresszusnak igen nehéz a föladata. Adja 
Isten, hogy ne idézzen föl olyan válságokat, a melyek az 
eddigi egyházpolitika betetőzéseképpen a katholikus 
egyházzal egyetemben a hazát is megrendítsék." 

Választási mozgalmak, jelölések, 
Irányelvet a magyarországi katholikus autonomia 

szervezéséhez. Programmul a soroksári egyházi választó-

kerület t. választói elé terjeszti Lubrich Ágost, az auto-
nómiát szervező gyűlésre a kerület főt. papságától ajánlott 
képviselőjelölt. A soroksári kerületnek gratulálunk, hogy 
világi katholikusaink legkiválóbbikát szemelte ki kép-
viselőnek. Az elküldött program Lubrich tiszta kath. meg-
győződésének hütükre, melyre alkalmilag visszatérünk. 

KATH. NEVELÉS- és TAN1TÁSÜGY. 
Iskolai értesitök. 

(Folytatás.) 

7. A szent István királyról nevezett esztergomi ős 
régi Vapnevelö Intézet hittudományi főiskolájának Értesítője 
az 1896/7. iskolai évről. Kiadja dr Roszival István, apát-
kanonok, az intézet kormányzója s a főiskola igazgatója. 
Esztergom, 1897. 8-r. 62 1. — Nagy újdonság! Vele a 
papnevelő intézetek kezdenek kilépni a nyilvános ismer-
tetés terére. Bevezetésül álljon itt ez úttörő papneveidei 
értesitő előszava, a mint következik : 

„A jelen korban, midőn még a parányi közművelő-
dési intézetek is, hogy az önmagok iránt való érdeklő-
dést felkeltsék, évi működésökről a nagy közönség előtt 
beszámolnak, sajnosan kell tapasztalnunk, hogy a pap-
nevelő hittani intézetekről, kellő tájékozottság hiányában 
még a művelt közönség is csak homályos fogalmakkal 
bir. A kiknek alkalmuk van egy ily intézet vezetésével 
berendezésével s a papnövendékek gondozásával közelebb-
ről megismerkedni, azok szivesen elismerik, hogy a pap-
nevelő intézetekben, melyek a nemzeti művelődésnek nagy 
előmozdítói s jelentékeny tényezői, a papjelölteknek oly 
tágkörű ismereteket kell elsajátitaniok, melyeknél fogva 
jogosan tarthatnak igényt arra, hogy méltán számíttassa-
nak a társadalom legműveltebb osztályai közé. 

Szokásos gyűléseinken gyakran merült fel s lett 
megbeszélve az eszme, mily üdvös volna, kivált jelen 
társadalmi viszonyaink között, ha nemcsak az egyháziaknak 
hanem a nemzeti művelődés iránt melegen érdeklődő nagy 
közönségnek is mód és alkalom nyújtatnék, hogy a pap-
nevelő intézet berendezése, szellemi vezetése, tanrendszere 
s mindazon mozzanatokról tájékozást szerezhessen, melyek 
a papnevelés és papiképzés ügyére vonatkoznak. 

Legalkalmasabb eszköznek tartottuk ezen czél eléré-
sére, az évi értesítőnek kiadását. 

Legalázatosabb kérelemmel járultunk tehát kegyel-
mes főpásztorunk elé, engedné meg, hogy intézetünk, mely 
az országnak legrégibb ilynemű intézete, a folyó évben, 
mint úttörő, az értesítővel Magyarország művelt nagy 
közönsége elé léphessen, s vele az esztergomi hittudományi 
főiskolát megismertetvén, egyúttal évi működéséről beszá-
moljon. 

0 eminencziája, az intézet haladása iránt legmelegeb-
ben érző biborpok, herczeg-primás, kinek bölcs intézke-
dései az intézet színvonalát jelentékenyen emelték, az 
engedélyt a legszívesebben megadta. 

Az ő kegyességéből ajánljuk tehát jelen értesítőt 
a művelt közönség jóindulatu figyelmébe. 

Esztergom, 1897. évi junius hó 21-én. 
Dr Eoszival István 

apát, kanonok, a papnevelő intézet kormányzója. 
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Tartalom-jegyzéke a következő : Előszó. I. Az inté-
zet rövid története és leirása. II. Fölvétel az intézetbe. 
III. A papnevelő-intézet vezetése. IV. Az intézet belső 
élete. V. Az intézet tanulmányi rendszere. VI. A hittudo-
mányi főiskola növendékei. VII. Az önképzés. 

8. A pannonhalmi-szent-Benedekrendiek vezetése alatt 
álló pápai kath. gymnasium Értesítője az 1896/7. iskai 
évről. Közzéteszi Pető Menyhért, igazgató. Pápán, 1897. 
8-r. 65 J. — Bevezető értekezése: „A folyók hordalék-
szállítása és lerakodásaik, különös tekintettel a Dunára," 
Mohácsi Páltól. A tanári kar állt 7 sz. B.-r. áldozópap-
oól és 1 világi tagból. A tanulók száma 131, vallásra 
nézve róm. kath. 103, ág. v. 1, izraelita 27. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
*** A pápa leve le . L'Osservatore Romano" a pá-

pának Oreglia biborosdékánhoz intézett levelét közli. A 
pápa e levélben köszönetet mond mindazoknak a püspö-
köknek, a kik a legutóbbi szenttéavatáskor Rómába jöt-
tek és aláírták azt a feliratot, a melyben hű ragaszkodá-
sukat nyilvánítják a szentszékhez. A pápa inti a püspö-
köket, oltsák ez érzelmeket a katholikus világba és mű-
ködjenek közre a keleti disszidens egyházak egyesítésére. 
Mindennap szükségesebbnek látszik, hogy az apostoli 
szentszék elnyerje azt az állást, a melyet számára az 
isteni gondviselés kijelölt. Az érdekes levelet legközelebb 
közöljük. 

— A kegyes-tanitórendiek uj főnöke. A kegyes-
tanitórendiek kis-káptalana f. hó 21-én Frank Ferencz 
kir. tanácsost, volt h. rendfőnököt egyhangúlag rendfőnökké 
választotta. Szívből üdvözöljük az uj provinciálist és nagy 
reményekkel nézünk kifejtendő munkássága elé. 

— Lubrich Ágost. A „Religio-Vallás" szerkesztő-
sége Lubrich Ágost egyetemi tanárt jubileumi ?lkalmá-
ból nemcsak mint kath. tudóst, hanem mint nagytudomá-
nyu munkatársát is üdvözli. — A kath. paedagogiának 
veterán bajnoka ötvenéves tanári jubileumát lelki és testi 
erőben, egészségben ünnepli. Adja Isten, hogy a magyar 
kath. tudósok még számos évekig üdvözölhessék benne 
az utmutató vezért. Ad multos annos ! 

— Lapunk szerkesztője f. hó 17-én Brüsszelbe 
utazott. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal bölcselet-^ és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

— Tragikus halál. Tarbérczy Józef mucsii nyugal-
mazott plébános nem öngyilkosság, hanem czéltalan 
tévelygés áldozatává lett. A szerencsétlen elmebeteg plé-
bánost 1S86 junius 21-én a lipótmezei országos téboly-
dába szállították üldözési mániája miatt s onnét 1888. 
márcz. 13-án bocsájtották el orvosai mint meggyógyultat, 
azonban a mult évi*október óta újra jelentkező elmebaja 
folytán plébániájától föl kellett menteni s azóta Csibrákon 

rokonainál tartózkodott. F. hó 12-én fölkapaszkodott a 
vasúti töltésre, hol nem az éjjeli, hanem a Budapestről 
délután Pécs felé jövő gyorsvonat őt félrelökte, oly erő-
vel, hogy a szenvedett ütés következtében rögtöni halállal 
mult ki. A mozdonyvezető még idejekorán sipjelzéssel 
figyelmeztette, de a szerencsétlenséget meg nem akadá-
lyozhatta. A megállított vonat utasai csak gyászos 
halálát konstatálhatták a jó öreg urnák. Sok barátja és 
ismerőse szerette s tisztelte' őt nemes jelleme és művelt-
ségéért. Temetése f. hó 14-én történt. Az ö. v. f. n. ! 

— A kegyes-tanitórendiek gyűlése. A magyar 
kegyes-tanitórend f. hó 19-én kezdette meg kis-káptalani 
gyűlését a rend budapesti társházában. Fi'ank Ferencz 
kir. tanácsos h. rendfőnök elnöklete alatt. 

— A kegyes-tanitórend autonomiai képviselőjének 
Frank Ferenczet választotta. 

— Nem lesznek apácza egyetemi hallgatók. Több 
lap hozta azt az érdekes hírt, hogy az Angol kisasszo-
nyok, a Sacré Coeur s a „szürke nénék" apáczarendjéből 
két-két tag a szeptemberi szemesztertől kezdve hallgatója 
lesz as egyetem bölcsészeti szakának. Ezzel szemben 
Almássy Mária, angol kisasszonyok rendházának főnök-
nője, levélben kijelentette, hogy közülök „senki sem fogja 
az egyetemet látogatni." Hasonló értelemben nyilatkozott 
a „Sacré Coeur"-ról elnevezett rendház főnöknője is. 

. t & magyar tanügy három munkásának haláláról 
értesülünk. Illésházy János kegyes-taoitórendi áldozópap, 
gimn. tanár, érdemesült házfőnök és nyug. gimn. igaz-
gató 58 éves korában meghalt Sátoralja-Ujhelyen. — 
Bresztyák József, esztergomíőmegyei áldozópap, főgymn. 
r. tanár életének 36. évében Nagyszombatban. — Vécsey 
Benedek, kegyes-tanitóredi áldozópap, gymn. r. tanár 
életének 48. évében Kis-Szebenben. 

f Őszinte részvéttel értesülünk a nagy csapás-
ról, mely közéletünk egyik kiváló munkását, a katho-
likus tudományos élet oszlopos tagját, Tomor Ferencz 
nyugalmazott főgymn. tanárt felesége elhunytával érte. 
Alulírottak mély fájdalommal jelentik, hogy Tomor 
Ferenczné, szül. Kégl Mária asszony keresztényi önmeg-
adással viselt hosszú szenvedés, rövid haláltusa után, 
övéinek ájtatos imái és könnyei közben életének 62., 
boldog házasságának 40. évében Badacsony-Tomajban. 
ahova az üdülés reményében kívánkozott, f. é. julius 
16-án éji 11 órakor jobb létre szenderült ; miután a halotti 
szentségeket egy héttel ^előbb, teljes öntudattal és példás 
buzgósággal fölvette. Áldott porai juiius 19-én fognak 
beszenteltetni, azután Budapestre szállíttatni, ahol juJius 
20-án korán elhunyt Mariska leánya mellett a német-
völgyi családi sirboltban helyeztetnek nyugalomra. Az 
engesztelő szent miseáldozat Budán a Mátyástemplomban 
jul. 21-én, Badacsonyban jul. 23-án fog az Urnák bemu-
tattatni. Áldás hamvaira! Tomor Ferencz, férje, Tomor 
Ilona férj. Balonyi Imréné, Tomor Róza, Tomor Etelka, 
férj. Herald Ferenczné, gyermekei. Balonyi Ilona, Balonyi 
Tibor, Balonyi Böske, Balonyi Imre, Balonyi Ágoston, 
Balonyi Imre, dr Herald Ferencz, vői. Herald Etelka, 
Herald Rózsika, Herald Ferike, unokái. Kégl József, 
bátyja és neje szül. Vágó Emma. Temetése 20-án volt 
Budapesten nagy részvét mellett. Az. ö. v. f. n. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VENERABILI F R A T R I NOSTRO 

ALOISIO 

S. R. E. CARD. OREGLIA A SANCTO STEPHANO 

EPISCOPO OSTIENSI ET V E L I T E R N O 

DECANO SACRI COLLEGII 

LEO PP. XIII. 
VENERABILIS F R Á T E R N O S T E R 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Libet quidem affari te his litteris, ut est 
consentaneum dignitati tuae : sed intelligi uni-
verse volumus de Yenerabilibus Fratribus Cardi-
nalibus atque Episcopis omnibus, quorum prae-
sentia, extremo mense Maio, ad caeremonias 
sanctissimas gavisi sumus, quique per earn occa-
sionem communes ad Nos litteras dedere plenas 
officii egregiaeque voluntatis. Certe animum 
vestrum, venerabiles Fratres, pulcre cognovera 
mus cum Nostri cupidum, tum Sedi Ápostolicae, 
uti oportet, deditissimum : gratum tarnen est 

recognovisse. Siquidem magnopere optandum, hoc 
praesertim tempore, ut iden saepius appareat, 
scilicet qui in Christiana re administranda ver-
santur, eos esse omnes obsequio, caritate mutua, 
similitudine consiliorum, cum Pontifice maximo 
coniunctos, in quo Iesus Christus et potestatis 
fastigium et principium unitatis collocavit. Qua 
in re utique vobiscum consentiunt e multitudine 
Christiana longe plurimi; fieri enirn non sine 
divino consilio videmus, ut Apostolicae Sedis 
tan to plus ex una par te excitetur amor, qu n to 
ex altera est oppugnatio vehementior. Eiusmodi 
tuendo propagandcque amori populari, in quo 
velut initium ac pignus quoddam cernitur salutis 
futurae, est vehementer opus auctori tate dili-
gentiaque vestra, quam sane constantem fore, ut 
est, certc scimus. — De reconciliatione orienta-
Hum gentium, et quotquot sunt qui nobiscum 
de fide dissentiunt, valde amavimus pietatem 
desiderii vestri. Magni omnino operis exituque 
ardui velut semina iecimus: ea ad maturi ta tem 
aliquando perductum iri confidimus auctore Deo, 
qui Ecclfcsiam suam unam esse iussit totius 
complexu generis humani, et cuius in potestate 
est mortalium animos unde vult deducere, et 
quo vult, incolumi cuiusque libertate, impellere. 
Contendite ab eo suppliciter, ut tantam homi-
num multitudinem revocare ab opinionum error© 

7 
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ad ver i ta tem benigne vel i t : quan tum autem in 
vobis est, date operám ut conata Nost ra adiu-
vetis per ar tes omnes christ ianae cari tat is — 
Inter incoepta t a n t a r u m rerum officiaque cetera 
quae munus apostolicum comitantur , quotidie 
magis appare t necesse esse, u t Apostolica Sedes 
in earn ipsam conditioner», quam divina Provi-
den t ia pepererat , res t i tua tur . Spes Nostras maxi-
mas in Deo reposuimus vindice Ecclesiae suae : 
in tereaque, quamdiu ea quae p remunt incom-
moda ac difficultates insederint , sine ulla dubi-
t a t i one perseverabimus vim Pontifici i l la tam 
conqueri, et ea, quae l iber ta t is Nost rae tu te lam 
maxime cont inent , sanctissima iura repetere. 

Caelestium munerum auspicem et pa te rnae 
Nostrae benevolentiae tes tem vobis, Yenerabiles 
Fra t res , populoque et clero Apostolicam bene-
dic t ionem pe raman te r in Domino impert imus. 

Datum Romae apud sanctum Pe t rum die v 
lulii an, MDCCCLXXXXVII, Pontif icatus Nostr i 
vicesimo. 

LEO PP. XIII . 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
Irta dr Böhm János. 

(Folytatás.) 

A kérdések megfejtése. 

Az első kérdés igy hangzik: 
Kényszeritheti-e a püspök a plébánost, hogy a 

lelkipásztori tiszt helyes betöltésére egy vagy több 
segédlelkésze legyen? 

A második kérdés pedig ez: 
Rendelhet-e a püspök a segédlelkésznek kongruát 

<a plébánia jövedelméből? 
Kérdéseinkkel a t r ien t i zsinat 21-ik ülésé-

ben foglalkozott , melyet a zsinat 1562. julius 
16-án t a r to t t . 

1562. márczius 6-ikán Ferdinánd császár és 
k i rá ly követei*) két i ra to t nyú j to t t ak á t Trient-
ben a pápai követeknek és zsinati elnököknek. 

*) Ferdinánd mint császár a prágai érseket és egy 
világi urat Thun Zsigmond lovagot küldte Trientbe csá-
szári követeknek. Mint magyar király a nagytudományu 
és szent életű Draskovich Györgyöt, előbb aradi, majd 
jászói, utóbb pozsonyi prépostot Í557 óta pécsi püspököt 
küldte követének. Eleinte társául Gregorianecz Pál győri 
püspök volt kijelölve, utóbb pedig Verancsics Antal egri 
püspök, végre azonban mégis egyedül maradt Draskovich. 
Franki Vilmos, a magyar főpapok a trienti zsinaton 
10. lap. 

Az elsőben arra kérik a pápai követeket , hogy 
az erkölcsök javi tásának ügyét tűznék ki mielőbb 
tárgyalásra . Es pedig a papságnál kell azt kez-
deni. A második i ra tban azt sürgették, hogy a 
zsinat hivja meg a p ro tes táns fejedelmeket. 

A pápai követek, mielőt t érdemleges választ 
ad tak volna, azt igyekeztek k i tudn i : vájjon a 
követek sa já t elhatározásukból vagy pedig Fer-
dinánd megbizásából nyú j to t t ák be ezen irato-
kat. Kiderült , hogy az első a király megbizásá-
ból készült. 

A pápa meghagyta a zsinati elnököknek, 
hogy Ferdinánd király követőinek kivánságát 
teljesitsék. 

így tö r tén t , hogy a pápai követek 12 pont-
ból álló javas la to t adtak á t Ferdinánd követei-
nek, melyek az erkölcsök javi tására vonatkoz-
nak. A zsinat elé csak azután ter jesz te t ték a 
pápa i követek ezt a javaslatot . 

Ezen javasla t pont ja i sorában az 5. és 7-ik 
függ össze kérdéseinkkel. 

Az o-ik igy hangzik: 
„An illae Paroeciae, quae ob suam amplitu-

dinem indigebant pluribus Sacerdotibus, dividendae 
essent ab Ordinario in plures titidoshu 

A 7-ik pont pedig igy szól: 
„Quia mul t i Parochi ob scientiae penuriam, 

p ravamque vivendi ra t ionem pa rum erant idonei 
et destruebant potius, quam aedificabant, pejores-
que eorum e ran t vicarii, num oporteret , ut Epis-
copus adjutores Ulis destinaret certo fructuum pro-
ventu iis attributoV 2) 

1562. jul. 8-ától 14-éig naponkin t kétszer 
tanácskozot t a bizottság, mely kérdéseinkkel 
foglalkozott . Jelesen a lelkészek szaporitása, a 
p lébániák rendezése, a plébánosok tudat lansága 
és erkölcstelenségének javi tása felet t folyt a 
tárgyalás . E tárgyalások alkalmával Draskovich, 
Ferdinánd követe is többször fölszólalt. Az elő-
t e r j e sz t e t t pon toka t egyáltalán csekély jelentő-
ségűeknek mondot ta . A ter jedelmes plébániák 
felosztásáról szóló javaslatot dicsérte, de kiemelé 
egyszersmind még sokkal sürgetőbb szükséges-
ségét a ter jedelmes püspökségek felosztásának, 
hogy igy a püspökök megyéik kormányzására 
több gondot fordíthassanak. Elmondá, hogy 
Magyarországban vannak egyházmegyék, melyek 
oly ter jedelmesek, hogy azokat egy ember szera-

2) Pallavicini, História Cone. Trid. Lib. 16. cap. I. 
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mel t a r t an i és kormányozni teljességgel nem 
képes.3) 

Ugyanazon a lka lommal egy másik magyar 
főpap,4) valószinűleg Dudich, megjegyzé, hogy 
előbb a napot kell a fo l toktól megt i sz t i t an i és 
csak ugy a csillagokat. E kijelentésével a magyar 
főpap a római kúr ia re format ió já ra czélzott. De 
mivel kevesen voltak, a kik igy éreztek, „non 
confuta t i sunt" , Pallavicini szerint, „sed yieg-
lecti 

Végre megérkezet t jul ius 16-ika, a 21-ik 
ülés napja . A székesegyházban majdnem tel jes 
számmal je lentek meg a pápai és fe jedelmi 
követek, valamint a zsinati a tyák. Az ünnepélyes 
sz. misét a spalatói érsek végezte,5) a szónoki 
t isztet Dudich Endre t inini püspöknek j u t t a t á a 
zsinat megtisztelő bizalma. 

A tá rgyunkra vonatkozó ha tároza tokról azt 
jegyzi meg Pallavicini, hogy „ad r epa randam 
disciplinam Décréta rec i ta ta universis Pa t r ibus 
simpliciter placueruut , septem exceptis, qui in 
alio alius loco pos tu labant tenues muta t iones et 
re la tu non dignas." 

Ezen előzmények u tán h i rde t te ki a t r i en t i 
zsinat 1562. jul. 16-án, 21-ik ülésében a Decre-
t um de Reformat ione negyedik fejezetét, melynek 
ez a czime : Goadjutores curcie anin arum qiiando 
sint assumendi. Szövege pedig következő: 

„ Episcopi, etiam tamquam apostolicae sedis dele-
gáti, in omnibus ecclesiis parockialibus vei baptis-
malibus, in quibus populus it a numerosus sit, ut 
unus rector non possit sufficere ecclesiosticis sacra-
mentis ministrandis et cultui divino peragendo, 
cogant redores vei a'ios, ad quos pertinet, sibi tot 
sacerdotes ad hoc munus adnmgere, quot sufüci-
ant ad sacramenta exhibenda et cultum divinum 
celebrandum.u 

Ugyanazon decretum hatodik fejezete is 
szól segitő papokról, t . i. a segédplebánosokról. 

„ Quia illiterati et imperiti parochialium eccle-
siarum rectores sacris minus apti sunt ofûciis . . . 

3) Ugyanott, Lib. 17. cap. 10. 2. „Capita pro refor-
mandis moribus proposita magni momenti non esse. . . . 
Quosdam esse Episcopatus in Hungaria, ad quos nec 
oculus, nec manus unius Pastoris extendi possunt. . . 

4) Pallavicini idézett helyén csak annyit mond : 
„Alius in Hungaria Episcopus dixit,, prius esse auferen-
das tenebras a sole, dein vero a stellis." 

5) Pallavicini. Hist. Cone. Trid. lib. 17. cap. 11. 20. 
„Celebravit solemniter Marcus Cornelius, Archi-Eppus 
S pal at., e sugqestu verba fecit Andreas Duditius, Antistes 
Thininiensis. Dudich a magyar püspöki kar egyik kép-
viselője volt a trienti zsinaton. 

episcopi, etiam tamquam apostolicae sedis delegatí, 
eisdem illiteratis et imperitis, si lioneüae vitae sint, 
coadiutores aut vicarios pro tempore deputare, par-
temque fructuum eisdem pro sujficienti victu 
assignare, vei aliter providere possint, quacunque 
appellatione et exemptione remota." 

A negyedik fejezet szerint azon esetben, ha 
oly népes a plébánia, hogy a plébános maga 
nem képes lelkipásztori teendői t elvégezni: a 
püspökök kényszerí tsék a plébánosokat, hogy 
annyi segédet, annyi áldozópapot vegyenek 
magok mellé, a mennyi elégséges, hogy elvégez-
hessék az is teni t isz te le te t és kiszolgál ta thassák 
a szentségeket. 

Midőn a plébános elnyeri javadalmát , ezzel 
kötelezi m a g á t : hogy a plébániai hivatal lal j á ró 
összes kötelességeket pontosan és lelkiismerete-
sen el fogja végezni. Hogy minden hive lelki 
üdvösségét különbség nélkül elő fogja mozditani. 
Következőleg, ha annyi hive van, hogy ő maga 
nem képes minden lelket gondozni : segédeket 
kell neki fogadnia, a kikkel vállvetve elvégzi a 
munká t , melyet egyedül nem volt képes elvé-
gezni. Ez a plébános terhe, onus-a. Az egri egy-
házmegyében a gr. Eszterliázy Károly egri püs-
pök által 1778-ban előirt plebánosi eskü szerint 
— melyet a plébánosok beikta tásuk alkalmával 
t e t t ek a hi tval lás u tán a — plébános megeskü-
döt t per Deum vivum etc., quod onera Ecclesiae 
Pamchialis feram et clebite supportabo. G) 

A tr ient i zsinat 21. ülése 4. fejezetének 
második része szerint a püspöknek joga még a 
plébános aka ra t a ellenére is, azon esetben, ha a 
hivek egy része a nagy távolság vagy más okok 
m i a t t csak nagy nehezen je lenhe tne meg az 
is teni t iszteleten és j á ru lha tna a szentségekhez, 
ezen hivek részére u j parochiát lé tesi teni és 
szervezni. 

Ha ezt t ehe t i a püspök a hivek lelki üdvös-
sége érdekében-; ugy bizonyára a r ra is van joga,, 
hogy kényszerí tse a plébánost, hogy ugyancsak 
a hivek lelki üdvössége érdekében annyi segéd-
lelkésze legyen, a mennyi szükséges. 

A püspök e joga önként következik a püs-
pök fogalmából és helyzetéből. 

A püspök ugyanis főpásztora egyházmegyé-
jének. Mint ilyennek kötelessége gondoskodni, 
hogy egyházmegyéjében a hivek mindenütt kellő 
lelki gondozásban részesüljenek. E kötelességből 

6) Érseki levéltár, 1778. körlevelek sorában. 
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kifolyólag a püspököt illeti meg a jog, eldönteni 
a kérdést : vájjon van-e minden plébánián annyi 
le lkipá ztor, a mennyi okvetlenül szükséges. Öt 
illeti meg a jog, ha ne ta lán egyik vagy másik 
plébánián hiány muta tkoz ik e részben, e hiányon 
segiteni. Miként kell a püspöknek e h iányon 
segítenie, azt megmondta a t r i en t i zsinat e 
s z a v a k k a l : cogont redores tot sacerdotes sibi ad 
hoc munus adiungere, quot sufficiant. . . . 

Ebből következik, hogy hiába való a plébá-
nos ál l í tás i , hogy a lelkészek tényleges lé tszáma 
elég a hivek lelki gondozására. Mert ha a püs-
pök nem t a r t j a elégnek a lelkészek mostani 
létszámát, kényszeri thet i a plébános, hogy segé-
det, illetve több segédet is tar tson. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSiïASOIL 

Gyulafehérvár. Az erdélyi egyházmegye gyásza. — 

(Folytatás.) 

Az 1848. év nagyobb és íontosabb feladatot juttat 
az egyházmegyében már ismert és jó hírnévnek örvendő 
Lönhartnak. A Kovács Miklós püspök által egybehívott 
kath. státusgyülésen mint egyházi képviselő vett részt s 
azon 26 tagu bizottságnak, mely a státusgyülések rend-
szeres munka-programmjának elkészítésére választatott, ő 
is tapja volt. Mivel azonban a forradalmi eszmék már 
Kolozsvártt terjengtek, a státusgyülés feloszlott s Ko-
vács Miklós visszatért Fejérvárra. Lönhart is vele jött, 
hogy a szabadságharcz viharos napjaiban főpásztorának 
hü őre és gyámola legyen. Ez volt ama nagy napokban köte-
lessége. Nem köthetett oldalára kardot, nem szállhatott a 
harczi sikra ; de magyar volt minden izében, lelkes ma-
gyar minden gondolkozásában, minden szavában és tetté-
ben. Pedig eredetére nem magyar; ő is azok közzé tar-
tozik, a kiket a magyar föld csodálatos ereje, a nemzeti 
hagyományok átalakító hatása tett szívvel-lélekkel ma-
gyarrá. 

Az agg püspök Lönhartnak hűséges odaadását és 
munkásságát elismeréssel kisérte. 1852-ben titkárává és 
szentszéki ülnökké nevezte ki. Nemsokára rá még ugyan-
ezen év október 15-én Kovács Miklós meghalt s a meg-
előző évben „cum iure successions" kinevezett segéd-
püspök, Haynald Lajos ült az ősrégi erdélyi püspöki 
székbe. 

Haynaldnak elismerő szavaiból tudjuk, hogy Lön-
hart neki valósággal jobb keze volt. Haynald idegen 
egyházmegyéből jővén közénk, természetesen nem bírha-
tott egyházmegyénk specziális viszonyainak kellő ismere-
tével. Lönhart, ki már 8 év óta működött a püspöki 
irodában, teljes tájékozottsággal állott a nagynevű fő-
pásztor rendelkezésére és segítségére. Állandóan püspöké-
nek oldala mellett volt, vele dolgozott, fáradott. S ezen 
nagy munkásságot Haynald kellőleg tudta méltányolni. 

Már 1854-ben a püspöki iroda igazgatásat Lönhartra 
bízza, négy évvel rá pedig oldalkanonokjává nevezi ki s 
a városunkban ő általa alapított apácza-zárda és leány-
iskola élére állítja. 

Az 1859. évben Haynald Rómába utazott. Kedves 
oldalkanonokját is magával vitte, ki mint pápai praelatus 
tér vissza az örök városból. 1862-ben ismét Rómába ki-
séri püspökét. 

De Haynaldra Erdélyben nehéz napok várakoztak, 
napok, melyek számtalan keserűséget okoztak neki s végre 
is az erdélyi püspöki székről való leköszönésével végződ-
tek. A nagy püspök -szeretett egyházmegyéjét elhagyta, 
mert hazáját még inkább szerette. 

Lönhart érezte legjobban ezt a súlyos veszteséget. 
Bánatos lelke a munkásságban keresett és talált üditő 
balzsamot az égő sebre. Munkássága 1864-ben uj és ne-
héz tért nyert, midőn az áldott lelkű Kedves István 
kolozsvári apát-plebános elhunyta után a kolozsvári egy-
házközség bizalma s Ráduly János nagyprépost és káp-
talani helynök kinevezése a tekintélyes kolozsvári plébánia 
lelki gondozását reá ruházta. Keserű Mózes fehérvári 
olvasó kanonok s a guberniumnál előadó iktatta be Lön-
hartot nagy ünnepiességgel 1864. november 1-én plébá-
niájába. 

Többé-kevésbé tudjuk, hogy a kolozsvári plébános-
nak előkelő, sőt vezető szerepet kell vinnie nemcsak az 
egyház, de egyúttal a város ügyeiben s a társadalmi élet-
ben egyaránt. Lönhart itt is egész ember volt a szó leg-
szorosabb és legnemesebb értelmében. Már beköszöntő 
beszédjében jelzi a nagy munkát, melynek megoldását e 
plébániával együtt vállaira vevé s egy atya szeretetével, 
egy pásztor bölcseségével, egy vezér akaraterejével kéré 
és buzditá híveit támogatásra, szellemi és anyagi közre-
működésre e nagy műben. Mint az egyházi feltétlen ön-
kormányzat hive, az egyházi képviselőtestületet a megálla-
pított szabályzat utasítása szerint kiegészítette és kibőví-
tette. Ezután egész gondját a templomnak, a középkori 
építészet ezen magasztos emlékmüvének kijavítására és 
feldíszítésére fordította. S a templomot gyönyörűen restau-
ráltatta. Alatta épült a kőkerti róm. kath. iskola, javultak 
a tanügyi állapotok, szilárdult a kath. hitélet, minek elég 
ékes hirdetői azon alapítványok, melyeket Lönhart buzgó 
lelkipásztorkodása alatt egyes jobb mcdu hivek tettek. 
Az elősorolt adatok csak a nagy faóriások, de hát az 
apró bokrokat — a szerény, kis növények, ez a csendben 
és feltűnés nélkül folyt mindennapi kötelességteljesítés —• 
ki tudná elészámlálni, ki tudná megmérni, mennyi lelki-
erő árán történt meg ? 

Még 1865. deczember havában kinevezte ő felsége 
Lönhart Ferencz, kolozsvári plébánost, a bold. Szűzről 
nevezett salamoni cz. apátságra, a melynek jelvényeivel való 
felruházás 1866. márczius 13-án történt. 1875. febr. 
havában tudomására jutott a kolozsvári egyházmegye 
közgyűlésének, hogy ő felsége Lönhartot a fehérvári káptalan 
nagyprépostjává kegyeskedett kinevezni. A lelkipásztorá-
ban kitüntetett hitközség valóságos lelkesedéssel üdvözölte 
szeretett lelkészét az uj méltóságában, báró Jósika 
Lajos tolmácsolván ékes szavakkal a közérzületet. Az uj 
nagyprépost 1875. április 4-én választatta meg utódját és 
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ugyanez év május 2-án búcsúzott el meleg szavakkal és 
könyes szemekkel szeretett híveitől, a kik viszont nem 
lanyhább hévvel ragaszkodtak azután is volt plébánosuk-
hoz, a ki köztük tetőzte be alapját azon bokros érdemek-
nek, melyek őt később az egyházfejedelmek diszes sorába 
emelték. 

1875. január havában foglalta el Lönhart a nagy-
préposti széket. Ezen magas állás, mely másnak vállaira 
alig viselhető teherként nehezedett volna, nála csak előbbi 
életének folytatásaként tünt fel. A nagypréposti, ügy-
hallgatói, püspökhelyettesi nagy fáradságot és sok 
tapasztalatot igénylő teendők előtte mind ismertek, mind 
tapasztalatból elsajátítottak valának. A legnagyobb lelke-
sedéssel és ügyszeretettel lépett u j hivatásának ösvényére 
s a nála sajátos fáradhatlan szorgalommal teljesité ennek 
bokros teendőit hosszas éveken át. 

Nagynevű Fogarassy Mihály püspökünk, ki nagy-
prépostjában az állandó tevékenységet és korrekt papi 
szellemet figyelemmel és elismeréssel kisérte, három évi 
bű szolgálata után jutalmul és buzdításul megszerezte neki 
a skardoi cz. püspökséget 1878-ban s midőn az aggkor 
fáradalmai és terhei már rohamosan közeledtek, püspökké 
szenteltette fel. Haynald Lajos, kalocsai érsek szentelte fel 
1881. junius5-én pünkösd elsőnapján. Ezen uj hivatalnak nem 
fényét, nem méltóságát, hanem kötelességeit őrzé és karolá 
fel Lönhart. Alig érkezett Kalocsáról vissza Fehérvárra, 
már megkezdé terhes bérmautját az egyházmegyében s 
bejárta a bányavidéket, Brassót és Szebent. 

1882. márczius 22-én halt el Fogarassy Mihály s a 
káptalan Lönhart Ferenczet választá közakarattal hely-
nökké. E fontos tisztet azonban csak rövid bét napig 
A i h e t t e , mert az isteni Gondviselés ugy akará, hogy a 
királyi kegy őt az erdélyi ősi püspöki székre emelje. 

(Vége köv.) 

Berlin. Windhorst. — 
Windhorst Lajos emlékére Németország fővárosában 

templom épült. A templom Windhorst védőszentjének 
tiszteletére van szentelve : Ludwigs-Kirche, Lajos-temp-
lom. Nem régen volt a íölszentelése. Windhorst szellemé-
nek örököse, Lieber képviselő a fölszentelésen emlékbe-
szédet mondott, melyben leirta Windhorstot mint katholi-
kust. Szabad legyen e beszédet főbb vonásaiban ismertetni. 

Szónok azon kezdé, hogy szent alkalommal szent 
helyen nem szabad Windhorstról mint politikusról be-
szélnie, habár ő e téren a legnagyobb emberek közé 
tartozik s korunk legnagyobb parlamenti férfiainak egyike 
minden tekintetben. Voltak csodálói között szerencsétlen-
ségére olyanok is, kik azt mondták róla, a mit Midásról 
beszél a rege : hogy minden, a mit érintett, aranynyá 
változott keze tapintása alatt. Azt mondták Windhorstról 
némelyek, hogy az ő katholikussága is politikai ügygyé 
változott. Pedig ellenkezőleg áll a dolog. 

Szónok képesnek érzi magát bebizonyítására annak, 
hogy Windhorst egyike vala századunk legjobb, legna-
gyobb katholikus férfiainak, ki minden erejét és képessé-
gét — pedig ezek nagyok voltak — valamint összes 
politikai működését Isten egyházának szolgálatára szen-
telte. 

Windhorst nyíltan vallotta mindig — a mi nap-
jainkban világinál szokatlanság, — hogy a ker. bit Isten 
becses adománya lelkünk számára, s hogy az embernek 
életében hitével lelkikincseket kell szereznie, mert a ke-
resztény emberben szerinte, igaz, munkás élő hitnek kell 
ragyogni. 

Szónok elismeréssel és hálával hirdeti, hogy Wind-
horstot a katholiczizmus létének Németországban éveken 
át teljesített védelmezésében Németország magas szellemű 
püspöki kara és más fáradhatatlan férfiak buzgón támo-
gatták. Lehetetlen azonban megtagadni Windhorsttól, 
hogy ő a legelső volt az elsők között s oszlopa volt a 
kath. hitnek, melytől lelke egészen át volt hatva. Magán 
érdekeit egészen alárendelte a bit és az egyház szolgála-
tának s habár mint gyakorló ügyvéd rendkívüli eszessége 
és hatalmas tolla által kincseket szerezhetett volna össze, 
lemondott mindenről s centrumpárti vezérséget nem 
akarta felcserélni semmiféle kincsforrással. 

Emiitette szónok Windhorst tántoríthatatlan igaz-
ságosságát is mindenkivel szemben, különösen a másval-
lásuakkal szemben. 0 mindenben Isten dicsőségét kereste 
és főczélja a kath. hit java volt. Szónok igy végzi em-
lékbeszédét : 

„E férfiúnak emlékezetét három templom őrzi : Szűz 
Mária temploma : Hannoverben, szent Lajos temploma, 
melyet ma avatunk fel itt Berlinben, és — a legnagyobb 
templom az a lelki monumentális épület, a német katho-
likus nép egyesülete, a mely a másik két templommal 
együtt mindenha hirdetni fogja a szent hit legyőzhetetlen 
harczosának dicsőségét." 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az iij rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Az e lső érdemleges hozzászólás 

az 1871-iki autonomiai tervezethez a derék „Váczi Közlöny 
ben jelent meg „Herczegprimás és autonomia" czim alatt 
Mi később fogjuk előterjeszteni az 1871-iki elaboratumra 
vonatkozó észrevételeinket. Addig is ajánljuk a váczi 
szózatot, a mely itt szó szerint következik országos figye-

lembe : 
Az első katholikus kongresszus 1871-ik évi márczius 

29-én elfogadott szervezeti javaslatának 11. és 29. §§-ai 
szerint, a primás lenne az „országos katholikus gyűlés"-nek 
és az „igazgató tanács'-nak elnöke. 

Ez ugyan önként értetődő intézkedés, de korántsem 
elegendő, hogy a tervezett autonomia egyházunknak a 
kollegiális fórumokat lehetőleg kerülő ős-szervezetébe ne 
ütközzék. Ama javaslat t. i. az igazgató tanácsra oly 

» 
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sarkalatos fontosságú jogokat ruház, hogy ez a katholikus 
egyháznak episcopalis rendszerével össze nem egyeztethető. 

Sokkal inkább felelne meg a katholikus szellemnek, 
ha a berczegprimás elnöki hatásköre s érdemleges intézkedő 
jogai a lehetőség legszélső határáig kiterjesztetnének s ezzel 
az önkormányzat kollegiális fórumainak káros túltengése is 
okszerűen ellensúlyoztatnék. 

Tartozunk mi magyarországi katholikusok különben 
is a Szent-István felállította ősrégi primási széknek némi 
kárpótlással azért a nagy veszteségért, melyet az közjogi 
állás és politikai előjogok tekintetében, alkotmányunk 
fejlődése folytán szenvedett. 

A herczegprimás (az 1751-ik évi törvény szériát is) 
az országnak főtitkára és kauczellárja ; tagja volt ő a m. 
k. helytartótanácsnak és itélő birája a kir. hétszemélyes 
táblának. Jogában állott továbbá a prímásnak a királyi 
táblához két ülnököt kinevezni, nemesi rangot adományozni, 
a pénzverésre felügyelni stb. 

Mindezeknek és egyéb itt elő nem sorolt primási 
előjogoknak elvesztése következtéban, maga az egyház is 
kárt vallott; ennek érdekeit mozdítaná elő tehát a közelebb 
megalakuló második katholikus kongresszus, ha az emii-
tett javaslattól eltérve, inkább csak a gazdászati ügyeket 
bizná az igazgató tanácsra, annak egyéb hatáskörét pedig 
a herczegprimásra ruházná. 

FőJ eg a felsőbb egyházi javadalmak betöltésénél a 
kandidálást — a püspöki kar meghallgatása után — a 
herczegprimásnak egyedül kellene teljesítenie. Neki kel-
lene továbbá a fegyelmi eljárást azokra a panaszokra 
nézve elrendelnie, melyek a tanárok, tanítók, vagy az 
önkormányzati tisztviselők ellen, hivatali viszonylatai 
keretében merülnek föl. 

Szóval, — ne feledkezzünk el az önkormányzat meg-
alkotása folytán keletkező centrifugális erőknek, kellő 
központi centripetális hatalom általi ellensúlyozásáról ; ezt 
azonban nem az állam keretében, hanem anyaszentegy-
házunk kebelében kell megkisérlenünk. 

Választási mozgalmak, jelölések, 

Lubrich Ágost „Programm"-ja. Lapunk előbbi 
számában megemlékeztünk Lubrich egyetemi tanárnak 
választóihoz intézett programmjáról, mely julius 10. dá-
tummal hagyta el a sajtót. A tudós tanár jogi és törté-
nelmi alapon tárgyalja a megvalósítandó autonomia szer-
vezetét, fősúlyt fektetvén mindig arra, hogy isteni tanai-
ban sértetlenül maradjon meg a Krisztustól alapitott 
ársulat, mely csak igy lehet katholikus anyaszentegyház. 

A változhatlan, „ne nyúlj hozzám" ügyein kívül 
oly dolgai és viszonyai is vannak a kath. egyháznak, 
amelyek amazok sérelme nélkül szabadon vonhatók a 
tágasabb, vagy hogy ugy mondjam, a másodautonomia 
hatáskörébe, vagyis a papság és hivek közös cselekvé-
sének, buzgalmának eugedhetők át. Ilyenek a nem éppen 
találóan nevezett világi-vonatkozású ügyek nevezetesen : 
1) az egyhá?i állások, tisztségek, méltóságok betöltése, 
amelyre a kath. papságnak s a világi híveknek közös 
befolyásuk lehet ; 2) a kath. egyház vagyoni állása vagyis 
a kath. egyház alapitványai, javai, amelyek kezelésére és 
ellenőrzésére az autonómiának kellő befolyás nyújtható ; 

3) a kath. köznevelés, a mely a kath. család és társa-
dalom igen fontos érdekét és jogát képezi s igen tágas 
munkakört nyújt a papság és a világiak lelkesedésének, 
buzgalmának, jogérzetének s haladási törekvésének. 

íme, az egyházi élet ezen ágai képezik a kath. 
autonomia tárgyait. Elég nagy munkatér mind az egy-
ház, mind a haza javának előmozdítására! 

Az érintettekből önként világos, először, hogy nem 
megteremtéséről van szó a kath. autonómiának; mert 
hiszen az soha sem hiányzott a kath. egyházban, hanem 
igenis az imént felsorolt ügyeknek az uj kormányrend-
szer beálltával elkerülhetetlenné vált újjászervezéséről; 
másodszor, hogy milyen lehet és nem lehet a kath. autono-
mia. Nem lehet nevezetesen olyan, mint prot. atyánkfiaié. 
Nem lehet olyan, mert merőben ellenkező elven sarkai-
lik. Mig t. i. a protestantizmusa szabad vizsgálás és 
egyetemes papság elvén alapszik, a kath. vallás a tanitó-
egyház isteni tekintélyére és a kath. papság kizárólagos 
apostoli küldetésére van építve. A protestantizmus kezébe 
adván a népnek a bibliát, ezt mondja: „Ti királyi papság 
vagytok", s ezen elv alapján bevi-îzi a népet a szen-
télybe, papi hivatást ruház rá s ezzel megszünteti az 
evangeliomi papságot, meg annak Krisztus adta elöljá-
róságát a lelkek üdve és a vallás tanai fölött, meg 
tanítói tisztjét, itélő- és fenhatósági joggal ruházza azt 
fel a vallási tanokban és tanácsokban a papsággal szem-
közt^ és papság fölött ; úgyhogy a hivek a prédikáczió 
alatt vitatkozásba is ereszkedhetnek a szónokkal. Itt kiki 
önmagának papja, alanyi felfogása szerint magyarázza az 
irást, s a prédikátor csak az ő megbízottja : papirend 
tulajdonkép nincsen. 

A katholiczizmusban ellenben, mint a szentírásból 
tudjuk, külön apostoli papságot állit fel az Ur, amely-
nek örök feladata az evangeliomot egyedül hivatalosan 
és küldetésszerüen hirdetni, annak ep fenmaradásán 
őrködni, a hivek lelkét tévelyektől, bűnöktől őrizni, 
a hivőnyáj s Isten között közvetítőnek lenni, a nyájért 
szünet nélkül imádkozván és áldozván. Nálunk a hivőnép 
a lelki dolgokat illetőleg nem ítél, a papság fölött 
nem bíráskodik, a tanítói, törvényhozói és kormányzói 
hatalmat nem birja s nem is bírhatja. A kath. ön-
kormányzat tehát nem lehet olyan, mint protestáns 
atyánkfiaié. 

* * * 

Ezek után most már az a kérdés vár megfejtésre, 
hogyan gyakorolja a kath. egyházi autonomia ezen vi-
lági-vonatkozású ügyekre való jogosítványát. 

Hogy ezt megállapíthassuk, ismernünk kell : 1. az 
állam viszonyát az egyházhoz 1848 ig és 2. a főkegyúri 
jogot; mert kath. egyházunk jogállása a felelős kormány-
rendszer behozataláig az európai keresztény közjogon és 
a király apostoli jogkiváltságán alapult. 

Ami az állam viszonyát az egyházhoz illeti hazánk-
ban a kath. vallás 1848-ig államvallás volt. Ez annyit 
jelent, hogy az állam ezt a vallást egyedül igaznak 
ismervén, annak elveit követte mindennemű intézményei-
ben, törvényhozásában, az egyházi törvények megtartását 
polgári kötelestégnek ismerte s polgári büntetésekkel is 
érvényt szerzett azoknak, az egyházi törvényhozást a 



55 

vallás érdekében ki is egészítette, szóval az állami és 
egyházi törvényhozás párhuzamosan működött közre az 
egyházi élet szabályozásában és előmozdításában, mint 
azt különösen Kovachich Márton kétkötetes müvéből 
(Codex juris decretalis ecclesiae Hungaricae: Pestini, 
1815.) láthatni. Tengernyi adataink vannak erre szent 
Istvántól kezdve I. Ferdinandig. 

De jól kell megjegyeznünk, hogy ezen intézkedé-
seiben az országgyűlésnek csak az egyházi törvényekkel 
megegyezőleg, a jelenlevő papság beleegyezésével volt 
szabad eljárni. Az ily módon nyilatkozó pártfogói jogot 
az egyház csak hálával fogadhatta és fogadná ma is, s 
nem tekinthette azt idegen hatalom beavatkozásának. A 
törvényeket az egyházi hatalom hozzájárultával hozták; 
de a világiaknak egyházi szabályok alkotására, ha legjobb 
szándékkal is irányuló kísérleteit mindenkor visszautasí-
totta az országgyűlés papsága. 

E történeti tényt nagyon szem előtt kell tartanunk 
ma, midőn az ellentibor egyre azt hangoztatja, hogy az 
országgyűlésnek mindenha joga volt egyházi törvényeket 
alkotni; de a kath. autonomia meg akarja attól fosztani, 
miért is egész törekvése államellenes. Erre az az egyszerű 
felelet, hogy az állam ma is hozhat az egyház javára 
törvényeket, de csak karöltve az egyházzal ; de az egyház 
törvényei eller ére törvényeket alkotni az államnak nem 
volt joga soha, következésképen nem is lehetséges, hogy 
azt az egyház attól, amije nincs, megfoszsza. Még a 
reformáczió után sem változott az állam rajzoltam viszonya 
az egyházhoz; az egyház tovább is államegyház maradt, 
s az állam hivatása volt annak javát előmozdítani. — 
A reformáczió után egész 1848-ig azonban nemannyira 
az országgyűlés, mint inkább a király gyakorolta azt a 
befolyást az egyházi ügyekbe, még pedig az udvari 
kanczellária és a helytartótanács által. 

Ennyi elég a kath. egyház jogállásáról amennyiben 
az az európai keresztény közjogon sarkallott. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai értesítők. 

(Folytatás.) 

9. A pécsi püspöki tanítóképző intézet Értesítője az 
1896/7. tanévről. Közli : Döbrőssy Alajos igazgató. Pécsett, 
1897. 8-r. 93 1. — Bevezetőül szolgál Döbrőssy igazgató 
urnák beható szakértelemmel irt „Észrevételek" cz. dol-
gozata a róm. kath. népiskolák ujabb tanterve és szerve-
zeti szabályzatára vonatkozólag. Következik az intézet 
állapotának ismertetése. A négy évfolyamú intézet tanári-
kara az igazgatón kivül 7 tagból áll. Az intézet fentar-
tási költsége; 4822 fr t 26 kr. Fedezet: alaptőke ka-
matja: S81 frt 34 kr, tandijak 718 frt összesen 1699 frt 
92 kr. Hiány 3122 frt 92 kr. A hiány fedezéséhez járul 
a pécsi püspök n i t t az intézet kegyura 1561 frt 46 krral, 
az egyháimegyei pénztár 1561 frt 46 krral, összesen 3122 
frt 92 kr. A tanuló ifjúság száma az év végén 72, mind 
róm. kath. 

10. Értesí tő a c,yóri kir. kath. tanítóképző-intézetről 
az 1896/7. tarév végén: Közli dr Karácson Imre igaz-
gató. Győr, Î8&7, 8-r. 35 1. — Bevezető értekezés: „A 

mult századbeli tanítóképzés Győrött," dr K. X-tol. Az 
intézetet dr Zalka János püspök ur tartja fenn. A fenn-
tartáshoz hozzájárul a kath. tanulmányi alap 1320 frttal, 
Győr sz. kir. város pedig 40 köbméter fával: kréta-, 
tinta- szivEcscsal és tornahelyiséggel. A négy évfolyamú 

intézet tanári kara az igazgatón kivül 7 tagból állt. A 
tanulók száma az év elején 110, róm. kath. 107. ev. 
ref, 1 izraelita 2. 

11. Értesítő a szatmári irgalmas nővérek vezetése 
alatt álló esztergom-vizivárosi tanintézetről az 1896/7. 
tanévben. Közli: az igazgatóság. Esztergom, 1897. 8-r. 
71 1. — I. rész. Polgári iskolai Értekezés: Mit olvassanak 
növendékeink? Karolin nővértől. Elöljáróság és tantes-

tü le t : főtanfelügyelő dr Valter Gyula kanonok, a polg. 
iskola igazgatója Bach M. Remigia főnöknő. A tantestü-
let 12 rendes és 4 rendkívüli tanitónő. A tanuló ifjúság 
száma 163, róm. kath. 138, helv. h. 1, izraelita 24. II. 
rész. Elemi iskola 6 osztálylyal 186 tanulóval. Az elemi 
osztály tantestülete 5 tagból állt. A benlakó növendé-
kek száma 62, kik közöl 13 növendékért ő emja Vaszctry 
Kolos bibornok fizeti a teljes ellátást. 

V E G Y E S E K . 
— Sz. István-napi szónok. Sz. István király nap-

j án a budavári Nagyboldogasszony templomában a szo-
kásos ünnepi beszédet gróf Széchényi Miklós apát, a 
herczegprimás titkára fogja mondani. 

— III. Béla király temetése. III. Béla király és 
felesége Antiochiai Anna királyné tetemeinek ünnepélyes 
eltakarítása nem fog megtörténni az idei Szent-István 
napján. Az embertani muzeum igazgatója. Török Aurél 
dr egyetemi tanár, a ki a csontokat őrzi, nyári szabadság 
idejét Marienbadban tölti s az ő távollétében nem lehet 
az előkészületeket megtenni. Különben is a tetemek meg-
örökítése s az egész szertartás megállapítása oly sok 
időt vesz igénybe, hogy a temetés csak ez év őszén mehet 
végbe. 

— Nagy zarándoklat és pedig 1. Mária-Taferl — 
2. Szt.-Háromság-hegy — 3 Nagy-Mária-Zell — 4. Szt-
József- és Szt.-Anna-hegyére f. é. augusztus hó 20-án 
(Szt.-István nspján) a budapesti II. ker. Szt.-Anna plé-
bániából Uti terv : Indulás aug 20 Szt.-István napján, — 

a várbeli nagy körmenet után — 12-kor délben, külön 
hajón a II. ker , bombatérről. Aug. 21-én d. u. érkezés 
Marbachba — s azonnal felvonulás Mária-Taferlhez (félóra) 
ott éjjeli szállás. Aug. 22. kora reggel szt. mise, lejövet 
átkelés a Dunán Krumnuszbaum vasúti állomáshoz, honnan 
indulás Rozenaube, innen felvonulás a Szt.-Háromság 
hfgyére — éjjeli szállás — Aug. 23 án reggeli szt. mise 
után indulás N.-M. Zelibe, és érkezés Gammingba, itt 
éjjeli szállás. — Aug. 24-én reggel szt. mise után az ut 
folytatása N.-M.-Zellbe, hova d. u. érkezünk. Itt maradunk 
aug. 25-én is egész nap. Aug. 26-án, kora reggeli szt. 
mise után visszaindulás Szt.-József- és Szt. Anna-hegy 
kegyhelyen át Türnitzbe ; itt éjjeli szállás. Aug. 27. reggel 
korán szt. mise után indulás Lilienfeldbe hol vasútra 
szállunk és Bécsbe érkezünk 9 óra tájban — egész nap 
itt tartózkodunk és este külön hajóra szállván, másnap 
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aug. 28-án, visszaérkezünk kora d. u. Budapestre, bevonulás 
a szt. Anna templomba, hálaadás és ezután szétoszlás. Ez 
a gyalogosok utiterve. Akik nem gyalogolnak, a Szt.-
Háromság-hegyéről lejövet, vasútra szállnak és mennek 
Kernhofig — onnét pedig kocsin N.-M.-Zellbe, hol a 
gyalogosokat bevárják. Arak : I. oszt. 11 frt 80 kr. II. 
9 frt 40 kr. III. 7 frt 80 kr. — nem gyalogosok vasút 
és kocsira 5 frttal többet fizetnek. — Szállásról gondos-
kodva leszen, de ezt külön fizetik. Tisztviselők és tanitók 
fizetnek II. osztályt s ezért I-őn utazhatnak. Részt vehet-
nek vidékiek is — magyarok, németek és tótok. Jegyeket 
kapni a fenti plébánia hivatalban, hol azokat postautal-
ványnyal is meg lehet váltani, de nagyon kérem — leg-
későbben aug. 5-ig. Az útba eső hajóállomásoknál a hajó 
kiköt, ha előre jelentkeztek zarándokok. A hajó 7 órával 
korábban, mint a rendes bécsi hajó érkezik az állomások-
hoz. Dömötör Gedeon, plébános. 

— I. Napoleon levelei . Plonnál a napokban két 
kötetben megjelentek I. Napoleonnak levelei, a melyeket 
a második császárság idejében gondosan kiselejteztek 
attól való félelemben, hogy ezek a nagy ember prestige-
ének ártanának. Ez azonban nagy tévedés, mert a leve-
lekből kitűnik ugyan uralom-vágya, lelke, de nagy eszé-
nek hatalmas voltáról és sokoldalúságáról is, a melyben 
a legnagyobb mellett a legkisebb is helyet talál, tanús-
kodik. A kötetben 1810. február 13-áról egy paratips van 
Prémusat-hoz, a palota prefektusához, a melyben a kö-
vetkezők állanak: „Miután már a „La Mort d!Abel" 
czimü opera inscenálva van, megengedem, hogy előadják. 
Ezentúl azonban egy^ operát sem szabad a parancsom 
nélkül előadni. . . . Általában nem helyeslem, hogy a 
bibliából merítsék a tárgyat : ezeket a tárgyakat át kell 
engedni az egyháznak . . . Mithologiai és történelmi 
balletteket kell előadni, de nem allegorikusokat . . . Erre 
az évre még egy más történelmi ballettet is követelek, a 
mely a körülményekhez jobban illik, mint a „Sabin nők 
elrablása." — Hogy Napoleon az újságokkal még zsar-
nokibb módon bánt, mint a művészettel, azt egy 1810. 
február 18-án kelt rendelete bizonyitja, melyet Fouché-
hez, a rendőrminiszterhez intézett: „Nagyon elégedetlen 
vagyok a lapok szellemével. Ki hatalmazta fel a Gazette 
de Francét, hogy azt jelentse, hogy Leon de Beauveau, 
de Novilles és de Mortemart rendkívüli megbízatással 
mentek Németországba ? Mit akar ez jelentem ? Nekem 
ez feltűnik, mert régibbb idő óta veszem észre, bogy a 
lapok olyan dolgokba avatkoznak, a melyekhez semmi 
közük s telve vannak megbízhatatlan hírekkel." Nagyon 
jellemző az az 1810. julius 1-én Saint-Cloudban kelt 
levél, melylyel utilaput köt Fouché talpai a lá : „Otrantoi 
herczeg ur ! A szolgálatai rám nézve nem kellemesek. 24 
óra alatt el kell utaznia. Több közleni valóm nincs s ké-
rem az Istent stb." 

— A Bismarck család Magyarországból származik. 
Lesser Miksa ismert nevü bécsi író a „Neues Wiener 
Tagblatt" legközelebbi számának tárczarovatában egy kis 
könyvet ismertet, melyet ő egy antiquariusnál talált, s 
melynek szerzője Bismarck Vilmos Henrik a következő 
érdekes és meglepő leleplezést közli a Bismarckok erede-
tére vonatkozólag : „A Bismarck család Magyarországból 
származik, a honnan később Csehországba, majd Szász-
országba és innen Altmarkba költözött át. A hét éves 
háborúban a Bismarck család egyik tagja, egy porosz 
lovassági tiszt elfogatott és Magyarországba küldetett. A 

mint ezen tiszt kijelölt tartózkodási helyére ment Magyar-
országon, csodálkozva pillantotta meg útközben egy vár 
homlokzatán a Bismarck családi czimert, mely áll három 
lóhere-levélből koronával, kőből kifaragva. A menet pa-
rancsnokától megnyerte az engedélyt, hogy a vár birto-
kosát meglátogathassa. A vár birtokosa egy éltesebb 
úrinő volt, a kivel folytatott beszélgetése folytán meggyő-
ződtek róla mindketten, hogy családjuk ugyanegy erede-
tűek, és hogy a család magyar ága megtartotta régi ma-
gyar nevét, mig a kiköltözött ág nevét megváltoztatta. 
Á tekintélyes úrinő kivitte, hogy a fogoly Bismarck fog-
ságának ideje alatt nála maradhasson, s midőn tőle eltá-
vozott, 500 aranyat adott neki. Visszatérve a tiszt Po-
roszországba, közölte családjával ezen magyar ág létezését. 
Azonban a két ág egymással többé nem érintkezvén, las-
sankint feledésbe ment e közösség tudata." 

— A sziámi király ajándéka. A „Tiszántúl" jelenti, 
hogy a sziámi király az ottani jogakadémiának 40 db. 
könyvet küldött, melyek Budha tanainak luxuskiadását 
tartalmazzák sziámi nyelven. Az érdekes ajándékot egy 
franczia nyelvű levél kíséretében küldötte el Sziám hatal-
mas ura, melyben azt í r ja , hogy kifejezést kívánván adni 
a magyarok iránt érzett kiváló nagyrabecsülésének, az 
ország híresebb 6 jogi tanintézetének és 3 egyetemének 
elküldi Budha összes tanainak gyűjteményét, melyet 25 
éves uralkodói jubileuma alkalmából adott ki. 

— Összehajtható iskolapad. A Pataky H. és W. 
budapesti szabadalmi iroda által szerkesztett „Műszaki 
Közlemények "-ben olvassuk, hogy Akbroit Samu odesz-
szai rektor uj összehajtható iskolapadja, az egészség-
tan összes követelményeinek teljes mértékben meg-
felel. Azon osztályok, melyek ily padokkal vannak 
felszerelve, könnyen és gyorsan kiürithetők és igy minden 
különös fáradság nélkül, torna- vagy játszó-termekké stb. 
alakithatók át. Minden tanuló megkapja a saját padját, 
a mely minden tanuló testalkatához mérten beállítható. 
Mig az ülés épp oly széles, mint egy közönséges szék, 
addig az asztallap sokkal szélesebb, miáltal megakadá-
lyozzuk azt, hogy a tanulók igen közel jussanak egy-
máshoz, a mi egyrészt azért fontos, mert járványok stb. 
dühöngésekor a járvány terjedését az iskolákban lehetőleg 
megakadályozza, másrészt pedig azért, mert a gyerekek az 
előadás alatt egymással nem közlekedhetvén, kénytelen 
tanítójukra figyelni. Az egész iskolapadot asztallapjával 
együtt egy különleges szerkezet segítségével annyira Ö9sze 
lehet hajlítani, hogy csak igen kevés helyet foglaljon el. 
Az asztal és a szék, melyek charnirszerü kapcsolással 
vannak egymással összekötve, tetszőleges magasan beállít-
hatók. Addig, mig a tanuló ül, saját súlyával tartja meg 
helyzetében a különben mozgékony asztallapot; mihelyt 
azonban a tanuló feláll, az asztallap a pad eredeti szer-
kezete következtében kimozdul és lehetővé teszi, hogy a 
tanuló kényelmesen álljon. Ezen iskolapad nincsen semmi-
nemű függélyes keresztdeszkákkal sem ellátva, minek 
következtében a tanitó minden a tanuló által a pad alatt 
elővett tárgyakat megláthatja, a mi fegyelem é9 egészségtan 
szempontjából igen fontos. Mivel ezen pad a fent felsorolt 
előnyökön kivül még azon fontos előnynyel is rendelkezik, 
hogy igen olcsón beszerezhető, igen nagy elterjedésnek 
fog örvendeni. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- é9 hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1S97 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

sserdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 

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

küldemény czimzendő. 

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

Előfizethetni 
ininden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

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

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

Budapesten, julius 28. 8. 

DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT, 
1 ) 1 K É V F O L Y A M . 

sz. II. Félév. 1897. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Dovnni, 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 imp er-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A hódmezővásárhelyi itélet. — A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. - Egyházi Tudósítás : 
G y u l a f e h é r v á r . Az erdélyi egyházmegye gyásza. — Katholikus Autonomia. Lubrich Ágost „Programm^-ja. — Katii. Nevelés és 

Tanitásügy. — Hivatalos — Vegyesek. 

A hódmezővásárhelyi itélet. 
Irta : Dr Acsay Antal. 

Hónapok óta t a r t j a izgatottságban Magyar-
ország közvéleményét a vásárhelyi monstruozns 
pör. Egyszerű asszonyok, a nép véréből és húsá-
ból való nénikék, kikről eddig azt hit tük, sőt 
tudtuk, hogy a „jóságos" jelző illeti meg őket. 
vérfagyasztó czinizmussal ál lottak a törvényszék 
előtt és megkisérlettek tagadni mindent, hogy 
megmentsék nyomorult életüket, melynek a 
becsület elveszítésével semmi értéke sincs. 

A társadalom, főleg az intelligens osztály, 
mely sokat ad arra, hogy bölcseleti alapon él és 
gondolkozik, ku ta t j a a jelen esemény szálait, 
akarva nem akarva fölveti a kérdés t : hogyan 
lehet ez, miként fa julhat tak az aranykalászos 
Alföld egyszerű népei vérszopó tigrisekké, kik 
nemcsak kíméletlenül, hanem bizonyos kéjes 
érzettel fosztják meg életüktől éppen azokat, 
kiket a természeti törvény szerint szeretni, kik-
nek hát jót akarni tar toztak.? 

A psichiaterre érdekes lehet ez a thé m a, 
az ő szempontjából hálás is. Józan észszel, tiszta 
értelemmel, önmagával senki sem jöhet ellenke-
zésbe. Az embernek éltető levegője a jótéte-
mény, megrontója, halálos betegség anyaga a 
rosszaság, a rossznak szeretete. Már pedig fizi-

kai életünkből tudjuk, mennyire kerülünk min-
dent, a mi fizikai életünkre nézve rossz lehet, 
amiben a veszedelem csirái rejtőznek. 

A lelki életben, akár az ér telmi akár az 
erkölcsi életet tekintsük, szintén igy kellene 
minden rosszat kerülni, eleve kiküszöbölni. De 
nem tör tén ik , sőt az ellenkező következik be. 
A rosszat, mely pedig erkölcsileg nihil, két kéz-
zel elfogadjuk, örömmel szolgálatába állunk, 

A hódmezővásárhelyi méregkeverők nagyon 
jól tudták, hogy rosszat cselekszenek. Értelmileg 
magas fokon állottak, az Ítélőképesség egyiknél-
másiknál erős volt. Mit mond a psichiater, be-
tegek voltak ezek a nyomorultak ? 

Értelmileg nem, de erkölcsileg igen. 
Az élet arra tanit , hogy az egészség gondo-

zásának öntudatosnak kell lenni. A legutolsó 
ember is tudja, mi lehet á r t a lmára egészségének, 
és amennyiben nem ellensége önmagának, ke-
rüli azt. Az egészség gondozásában egy szóval 
bizonyos szabályok érvényesülnek, melyeket he-
lyeseknek, köztapasztalat szerint jóknak talá-
lunk. ^ 

Ha szabad és lehet analógiát alkalmazni, 
a jelen esetben bát ran alkalmazhatjuk azt az 
erkölcsi életre. Az erkölcsi élet egészsége csak 
az esetben lehet biztos és állandó, ha általános 
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szabályokra, erkölcsi elvekre támaszkodik a cse-
lekvő ember. 

A gyarlóságok még ekkor is bekövetkeznek, 
értelmes, erkölcsileg magas fokon álló emberek 
is ki vannak téve a veszedelemnek. 

Ezt nem tagadjuk, sőt alázatos lélekkel el-
ismerjük. 

De a gyarlóság, infirmitás, sohasem tévesz-
tendő össze a gonoszsággal, a mali t iával . Az 
egyiket a szeretet nevében ment jük , a másikat 
pedig az igazságosság nevében eli tél jük. 

Erkölcsileg ez az ál láspont helyes. A psi-
chiater azonban nem fogadja p.zt el, men ten i 
akar o t t is, a hol Ítélni kellene. Ez az u j tár-
sadalomnak halálos bűne. A szeretet nevében 
nem az igazságosságból enged, hanem a bűnt, a 
defektust legyezgeti. Van-e oka ennek? 

En azt mondom igen. Az elvek erőssége 
egyeseknél és tá rsadalomban egyaránt nincs meg, 
a transzakczió kényelmes á l láspont jára helyez-
kednek az emberek. Ez az ál láspont sehol sem 
uralkodó annyira, min t éppen az intel l igens tá r -
sadalomban. 

Az intelligens társadalom meg sem gon-
dolja, hogy mily veszedelmes példát ad a nép-
nek, mily sokan élnek vissza esetleges jóakara-
tával , midőn az elvek föláldozásával akar béki-
teni. A nép csak a külső u tán indul, a dolgok 
belsejébe nem hatol. Az urak példája vonzó rá, 
azoknál föllépő eszményi szegénység veszedel-
mes csábító étel az ő lelkére. 

Eszmény nélkül nincs szellemi, nincs há t 
igazán emberi élet. Meg is van ez az eszmény 
minden emberben, kivétel nélkül. A különbség 
csak az. hogy egyiknél az eszmény értelmileg 
és erkölcsileg kifogás alá nem eshetik, a másik-
nál meg mind a két, vagy leginkább az utolsó 
szempontból kifogás alá esik. Vagy az Isten, 
vagy a kisér te tek uralkodnak. 

A hódmezővásárhelyi Í télet kényszerí t ben-
nünke t arra, hogy a fönnebbi reflexiókat föl-
támaszszuk lelkünkben. Igazságosnak ismerjük 
el a birói í téletet , és mégis megrendülünk hatása 
alat t . Nem a személyek szánalma ez egyedül, 
hanem a társadalomé is. 

Ez az Ítélet a beteg tá rsadalom fölöt t ki-
mondot t í télet , melynek mi is tagja i vagyunk, 
melynek fájó sebét érezzük. Ennek a beteg 
tá rsadalomnak gyógyító szert csak az nyúj that , 
ki nemcsak értelmileg, hanem egyúttal erköl-

csileg is helyes alapon akar ja azt nyúj tani . És 
a gyógyszer a lkalmazásában nem az elsőre, 
hanem a más ikra kell a fősúlyt fektetni . Az 
ész uralkodhatik, de a szív mégis erősebb legyeo. 

Csak a vallás igazságai vezethetnek ki a 
bajból, más semmi. A hódmezővásárhelyi Ítélet-
nél erősebben és meggyőzőbb ékesszólással semmi 
sem szólhat a tekin te tben, hogy az egyén és 
társadalom boldogsága szempontjából csak egy 
jel igénk l ehe t : vissza Istenhez. 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
Irta dr Böhm János. 

(Folytatás.) 

Annak a megál lapí tása : fennforog-e a szük-
ség valamely parochián, hogy a lelkészek számát 
szaporí tani kell, nem a plébános, hanem püspök 
joga. A püspök e jogát bizonyí t ja a t r i en t i zsi-
na t idézett határozata . E szerint a püspök kény-
szerítheti a plébánost, hogy annyi segédlelkésze 
legyen, a mennyi elégséges. Hogy a plébánost 
kényszeri thesse a szükséges segédlelkészek fel-
fogadására, a püspöknek meg kell előbb hatá-
roznia, mennyi szükséges. 

Eredetileg, mint láttuk, a püspök végezte 
az összes is tenit isztelet i ténykedéseket és ő szol-
gá l t a t t a ki a szentségeket. Az áldozópapok csak 
segítségére vol tak püspöküknek. De midőn idő 
fo ly tán a vidéken is keletkeztek plébániák, utóbb 
pedig széles te r jede lmet ö l tö t tek az egyházme-
gyék, a püspök maga nem győzte a munkát . 

Ez alapon adta meg a IV-ik la teráni zsinat 
(1215.) a püspököknek a jogot, hogy annyi segí-
tő t rendelhetnek, a mennyi szükséges. A IV. 
la te ráni zsinat rendelkezését törvénykönyvébe is 
fö lvet te az egyház és következőleg hangz ik : 

„Cum saepe contingat , quod episcopi propter 
occupationes multiplices vei invaletudines corpo-
rales . . . seu occasiones alias . . . per se ipsos 
non sufficiunt minis t rare populo verbum Dei, 
maxime per amplas dioeceses et diffusas: gene-
rali const i tu t ione sancimus, u t episcopi viros 
idoneos ad sanctae praedicationis officium salu-
br i ter exequendum assumant, . . . qui plebes sibi 
commisses vice ipsorum, cum per se iidem ne-
quiver in t . . . eas verbo aedificent et exemplo. . . 
Unde praecipimus, tarn in cathedralibus, quam 
in aliis conventualibus ecclesiis viros idoneos 
ordinari, quos episcopi possint coadjutores et 
cooperatores habere, non solum in praedicatioDÍs 
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officio, verum et iam in audientis confessionibus 
et poenitenti is iniungendis ac ceteris, quae ad 
salutem per t inent animarum." 

A t r ient i zsinat szavai szerint a plébános 
maga választhat magának segédlelkészt abban 
az esetben, ha oly népes a hitközsége, hogy ő 
maga nem elég hivei lelki gondozására. Azt 
mondja ugyanis a zsin t : „Episcopi . . . cogant 
rectores sibi tot sacerdotes od hoc munus ad lun-
gere, quod sufficiant . . . " A püspökök kénysze-
rítsék a plébánosokat, hogy annyi áldozópapot 
fogadjanak magok mellé, a mennyi elég a szent-
ségek kiszolgál ta tására és is teni t isztelet végzésére. 

Igy magyarázták a pápák a t r i en t i zsinat 
21. ülése 4. fe jezeté t 

XIII. Ince pápa 1723. má jus 13-án k iado t t 
„Apostolid ministerii' kezdetű konst i tuciójában 
tá rgyunkra vonatkozólag ezeket mondja : „Quoties 
i taque in aliis parochialibus, quae, u t praefer tur , 
un i tae non sint, opor tuer i t ex aliqua jus ta causa 
provideri per coadiutores parochorum au t per 
vicarios temporarios , curae er i t Episcopis, pro 
data sibi a Tr ident ina Synodo potes ta te , pa r t em 
f ruc tuum praedictis coadjutor ibus au t vicariis 
assignandam, de te rminare in ea quan t i t a t e , quae 
conveniens videbitur. Quodsi Parochi, ab Epis-
copis moniti , congruo eisdem t e rmino praefixo, 
coadiutores, sive vicairos temporarios, quoties opus 
fuerit , assumere neglexerint, po te run t ipsi Epis-
copi eos, quos huic muneri idoneos censuerint , 
auctoritae propria deputare, cum assignatione an te 
dictae port ionis f ructuum. E t nihilominus, ubi 
e t iam praedicti coadjutores au t vicarii t empora-
les a parochis nominate vei assumpti fuerint , 
eorum de idonei ta te Episcopis constare per exa-
men debeat, antequam ad exercit ium admi t t an -
t u r ; nec satis est, quod ad confessiones audien-
das antea fuer in t approbat i , nisi aliis e t iam quali-
ta t ibus, ad curam an imarum recte exercendam 
opportunis, praedi t i noscantur. Quibus, si careant, 
nec parochi deinde in t ra alium similem te rminum 
ab Episcopis praefigendum, alios vere idoneos 
nominaver in t , tunc par i te r ad ipsos Episcopos 
libera spectet deputat io cum dicta congruae 
assignatione." 2) 

Ezen konst i tut ióból nyilvánvaló, hogy a püs-
pök csak akkor rendelhet a plébánosnak segédet, 
ha a plébános a püspök felszólítására záros 

Decretal. Gregorii IX. lib. I. titul. 31. cap. 15. 
2) Hinschius, Das Kirchenrecht, II. 319. S. 

határ idő a la t t maga nem szerzett magának segéd-
lelkészt. A plébános pedig csak oly áldozópapot 
fogadhat magához segédlelkésznek, a k i t püspöke 
vizsgálat u t án alkalmasnak itélt . Nem elég e 
t ek in te tben , hogy ezen segédlelkész megkap ta 
püspökétől a gyón ta tás ra szükséges fe lha ta lma-
zást, joghatóságot . Ezen kivül még külön képe-
sí tést követel XIII . Ince pápa. A püspök továbbá 
akkor is rendelhe t a p lébánosnak segédlelkészt, 
ha azon áldozópap, a k i t a plébános magához 
vet t , nem bír a szükséges kel lékekkel és a plé-
bános a püspök ál tal k i tűzöt t ha tár időn belül 
nem szerzett magának alkalmas segédlelkészt. 

Tehát , ha a plébános püspöke felszólí tására 
vagy nem szerez magának a püspökétől k i tü?ö t t 
ha tár idő a l a t t segédlelkészt, vagy ha szerzett 
ugyan magának segédlelkészt, de nem alkalmasat , 
és ú jabb határ idő a l a t t sem gondoskodik alkal-
mas segédről : ekkor rendelhet neki a püspök 
segédlelkészt. 

Igaz, hogy XIII. Ince pápa ezen konst i tu-
ciója a spanyol egyházaknak szól, de XIII . Incze 
pápa közvetlen u tód ja XIII . Benedek 1724. szept. 
23. „In supremo militantis" kezdetű konsti tuczió-
jában elődje konst i tucziójá t egyetemes érvényű-
nek j e l en t e t t e ki. 3) 

Ily ér te lemben nyi la tkozot t a t r i en t i zsinat 
ha tá roza ta i ér telmezésére rendel t kongregáció 
1716. j anuá r 11-én. 

Frosolone város lakói l á t t ák , hogy plébáno-
sukat annyi ra igénybe veszi lelkipásztori gondja, 
hngy minden igyekezete és buzgósága mel le t t 
sem t u d o t t minden hivének eleget tenni. Föl-
kér ték tehát , hogy fogadjon magának segédet, a 
mi t a plébános meg is t e t t . De a püspök — 
úgymond 4 ) Zamboni, neglecta a parocho fac ta 
deputa t ione huiusmodi coadiutorem sacerdotem 
Felicem de Christophoro deputavi t . Ast deputa-
t ionem hanc firmám non habui t S. Congr. Conc. ; 
et u t Ordinarius provideat ad formám Conc. Trid. 
Sess. 21. cap. IV. de Reform. 

Máskor pedig meg is okolta a kongregáció, 
miér t vá lasz tha t ja maga a plébános segédlelkészét. 

Qunm sacerdotes coadiutores in parochia 
sint auxilium, e t parochi vices supplent, con-
gruum est, ut t amquam rectoris ministr i secun 

3) Dr Kohn, De cooperatoribus, Archiv f. kath. 
Kirchenrecht, 39. Band, 1878. 6. S. 

4) Zamboni, Collectio Deciarat. S. Congr. Conc. tom. 
III. p. 6. 

8* 
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dum eius volunta tem seligantur." And., 20. dec. 
1766, §. 6.5) 

Lambertini Prosper pedig, a ki később XIV. 
Benedek néven az egyháznak hírneves pápá ja 
volt, így nyilatkozik t á rgyunkra vonatkozólag: 
„Ad parochum spectat, si populo suo nequi t suf-
fi cere, diligenter consulere, ne populus ipse de-
t r imen t i quid capiat . Episcopus autem cogéré 
parochum debet, ne huic rnuneri desit et netot 
sacerdotes accire praetermittat, quot pro admini-
s t randis Sacramentis aliisque parochiae suae mune-
ribus obeundis necessario requi runtur . Id aper-
t issime decernit Tr ident ina Syncdus Sess. 21. cap. 
4. de reform." 6) 

Rómában 1749. márcz. 21-ón XIV. Benedek 
pápa parancsából Guadagni biboros, Vicarius 
Urbis a következő rende l te t t e t t e közzé : 

„Parochi, in quorum parochiis an imae eorum-
dem curae commissae mil lenarium numerum 
excedunt, tenentur , quacunque cont rar ia consue-
tudine non obstante, sacerdotem in sui adiutor ium 
deputare, non pro incident i aliquo tempor is au t 
necessitat is circumstantia , sed s ta t im et conti-
nuum, licet ad nu tum amovibilem ; approbandum 
tarnen ab examinator ibus eiusdem vicarii." 7) 

Ugyanezen ér te lemben nyi la tkoznak a kano-
nisták is. 

Ferraris például ezt m o n d j a : „Nominat io 
vicariorum t empora l i um ad nu tum amovibil ium 
s ectat ad rectorem principalem. Episcopus solum 
debet ipsum approbare ac l icent iam administrandi 
Sacramenta ei concedere, si per examen vei ali-
unde sibi constet esse idoneum." 8) 

Ezek u tán mondha t juk , hogy a t r i en t i zsinat 
szerint a plébános maga választhat magának 
segédlelkészt. De mivel XIII . Ince, illetve XIII . 
Benedek ha tá rozot tan megkövetel te , hogy csak 
oly segédet válaszszon a plébános, a ki t a püspök 
a lkalmasnak i t é l t : ez alapon azon szokásjog fej-
lődöt t ki Franczia- és Németországban, Ausztria-
és Magyarországban, hogy most kizárólag a püs-

pökök rendelnek a plébánosoknak segédlelké-
szeket. 

A Congregatio Concilii ezt a szokásjogot 
nemcsak mígengedettnek j e l en te t t e ki, hanem 

5) Zamboni idézett munkája, to na. IV. p. 493. 
6) Archiv, f. kath Kirchenrecht idézett kötete 8. 1. 
7) Zamboni, Collectio Declarationutn S. Congr. Coac. 

to m. III. p. 5. 
8) Ferraris, Bibliotheca, sub verbo : Vicarius paro-

chialis. 

továbbra is fen tar tandónak, mig az apostoli szék 
másképp nem intézkedik. 

fíouix „De Parochou művében 9) ezt mondja : 
Hodiernus Aturensis (d' Aire) Episcopus sic 

dubium proposuera t : 
An nominatio vicariorum, a fortiori ccipella-

norum, prout res nunc se habent in Gallia et eorum 
stipendia componuntur, exclusive pertineat ad 
parochum ? 

A püspök ezen kérdésére igy felelt a Congr. 
Concilii 1865 b e n : 

De iure spectare ad parochum, cum approba-
tion Episcopi. Attentis vero peculiaribus circum-
stantiis, servandum esse usum in caeteris Galliarum 
dioecesibus optinentem, usquedum aliter fuerit a 
Sanda Sede declaratum. 

Már pedig Francziaországban a püspökök 
nevezik ki a káplánokat épp úgy, min t mi nálunk 
Magyarországban. 

A jelenlegi tényleges helyzetet Vering követ-
kezőleg í r ja le.1 0) 

„Nach dem Tridentinum darf der Pfarrer 
selbst * sich den Caplan oder Vicar aus der Zahl 
der vom Bischöfe für die Seelsorge approbirten 
Geistlichen auswählen. Jedoch in vielen Gregen-
gen . . . haben Gewohnhei tsrecht und in Folge 
dessen auch Dioecesanstatuten die Anstel lung 
und Absetzung auch in Betreff derjenigen Pfarr-
gehilfen, welche kein eigenes Benefiicium haben, 
den bischöflichen Behörden vorbehalten." 

Dr. Z immermann pedig a következő meg-
jegyzést teszi e részben: „Nach dem je tz t in 
Deutschland, Frankre ich und Belgien bestehenden 
Rechtszustande haben die Bischöfe das auschH-
essliche Recht, d ;e Capläne zu ernennen und zu 
versetzen." n ) 

Tényleg az egri egyházmegyei főhatóság is 
gyakorolt i ezt a szokásjogot már a mul t század 
közepe tá ján , a min t erről hiteles ada ta ink van-
nak. így példáúl az 1 749. évi egyházmegyei Pro-
tocollum május 16-áról ezeket jegyezte fö l : 

„Tn Sessione Deputat ionis Vicarialis ad 
vacantes Parochias et Capellanias dispositi sun t : 

Ad Tokaj pro Capellano Joannes Kristóffy, 
a lumnus Agriensis, ad Jászberény pro Capellano 
Mathias Balog, alumnus Agriensis." etc. etc." 

9) Tractatus de Parocho, Editio Tertia, 1880. p. 645. 
10) Lehrbuch des kath. und protest. Kirchenrechtes, 

II. §. 130. 
]1) Archiv, für kath. Kirchenrecht, 42. B. 1879. 

417. S. 
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Világos tehát ezek után, hogy a püspök 
kényszerítheti a plébánost, hogy a lelkipásztori 
tiszt helyes betöltésére segédlelkésze vagy segéd-
lelkészei legyenek. A Cong. Cone, kijelentette 
1762. szept. 25., hogy a püspök kötelessége kény-
szeríteni a plébánost, hogy alkalmas segédlelkészei 
legyenek, ha sok a népe. 

„ Tenetur Episcopus cogere parochum, ut, 
ratione necessitatis et populi afíluentiae sibi 
adiungat opportunos coadjutores." 12) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Gyulafehérvár. Az erdélyi egyházmegye gyásza. — 

(Vége.) 

1882. márczius hó 30-áról van a püspökké való 
kinevezés okmánya keltezve, mely április közepén lőn 
publikálva s mely az egyházmegyében mindenfelé örömet 
és lelkesedést keltett. Az uj megyés püspök szeptember 
17-én intronizáltatta magát. E napon vette kezébe Lönhart 
az egyház kormányzásának gyeplőjét; ekkor kezdé meg 
igazán a valódi apostolkodást : ekkor lett Erdély főpapja, 
egyházi kormányzója, legfőbb tanítója. S ezennel meg is 
kezdé terhes és nagy felelőséggel járó kötelességeinek 
teljesítését. 

A jó pásztornak először is övéit, nyáját kell meg-
ismerni. A helyi és személyi ismeret legelső és nélkülöz-
hetetlen kellék az egyházkormányzat mérlegében, hogy a 
suly mindig az igazság, a méltányosság felé hajoljék. 
Egyházi kormányzatunk főjellege : szilárdság, gyors pon-
tosság és részrehajlatlan igazság. S ezért kívánta boldo-
gult főpásztorunk egyházmegyénknek összes esperesi 
kerületeit, s az egyes kerületeknek minden egyes plébá-
niáját, sőt még a filiákat is meglátogatni, a mi neki 
Isten szent segítségével sikerült iŝ  

Fáradalmas útjában nem tartóztatta vissza az idő 
viszontagsága, nem hátráltatta a saját egészségi állapo-
tára való tekintet. Körüljárta az egész megyét, jót tévén 
mindenütt. Egy helyen az idők multával ejtett és titkos 
sebeket puhatolta ki s orvosolta meg, más helyen a bér-
málás szentsége után sóvárgó hű népet kente fel az 
Urnák : és miként székhelyén, ugy megyénkben minde-
nütt, hol hivei szerencsések valának az Ur nevében jövő 
áldott főpásztort üdvözölhetni édes vigaszt erkölcsi és 
anyagi támogatást nyertek a szegények, özvegyek, árvák, 
templomok, iskolák, papok, tanítók, intézetek, egyletek. 
Azon szavak, melyeket szent Jeromos mondott, hogy ő a 
„vakok istápja, az éhezők kenyere, a szegények remény-
sége, a szenvedők vigasztalása" boldogult főpásztorunkra 
is teljes mérvben illenek. 

Bámulatra méltó vala boldogult főpásztorunknak 
kőrútjaiban kifejtett igazi apostolkodása. „Docuit verbo 
et opere." Még a legkisebb egyházakban is órákon át 

Zamhoni, Collectio Declarationum Congr. Conc. 
torn. IV. p. 493. 

beszélt az ő szívhez szóló egyszerű és azonnal hóditó 
eloquentiájával, a legelhagyottabb iskolákban is buzdító 
szózatokat intézett az ajkain csüggő tanulókhoz és 
szülőkhöz, s ezen mag csakugyan termékeny talajra hul-
lott. A hallgatóság megszivelte a főpásztori intő és vigasz-
taló szavakat. „Erat enim docens sicut potestatem habens." 
S bátran elmondhatjuk, azóta uj alakulásnak indult sokat 
szenvedett megyénk. Mindenütt, a hová, a merre csak 
tekintünk mindennütt és mindenhol lelkesdést és buzgal-
mat lát szemünk. „Emisit spiritum suum et renovabit 
faciem terrae (uostrae.)" 

Sok plébánia van megyénkben és közöttük nagyon 
sok van olyan, a hol a lelkész nem vala egyéb, mint 
valóságos és a szó legszorosabb értelmében vett missio-

; narius. A különféle hitfelekezetek számos ezreinek köze-
: pette áll ő kicsiny nyájával, gondos pásztor gyanánt 
j folyton őrködvén, gondosan vigyázván arra, ne lupus 
; venien8 rapiat unam et aliam ex ovibus suis, s akárhány-

szor még kitéve a keserű bántalmaknak is, miket — mint 
hajdan az apostoloknak — örömmel kell eltűrnie. Keresz-
tény önfeláldozással szenteli életét embertársai földi és 
mennyei boldogságának előmozditására s minden gondo-
lata, szava és cselekedete nyáját s ennek üdvét illeti. 
Ezen lelkészeket, nevezzük őket missionariusoknak, meg-
nyugtatni, megvigasztalni, mostoha sorsukon enyhíteni, 
az anyagiakban a tisztességes megélhetés fokáig biztosí-
tani, vala boldogult főpásztorunknak egyik kiváló gondja. 
S megteremté ő maga a congruát, melyre évenként 
5000 frtnyi összeget adott. S akkor érzé át a megyének 
segélyezett, bánatát feledett is igy jobb jövőben bizó 
papsága, hogy az egész megye csakugyan egy nagy 
családdá alakult , a melynek szerető, gondos édes atyja a 
püspök. 

A papság fölsegélyezése mellett boldogult főpász-
torunk atyai gondoskodásának egyik kiváló tárgyát 

j képezte a templomok és plébániák építése, vagy legalább 
is jó karba való hozatala. Eltekintve a piskii templom 
és plébániától, mely 100000 frtba került, s mely „aere 
perennius„ hirdeti Lönhart Ferencz munificentiáját, nem 
említve a bolyait, mely szintén boldogult főpásztorunk-
nak köszöni létét, hány templom és hány plébánia kapott 
hol orgonát, hol oltárt, hol belső fölszerelést, hol meg 
ezrekre menő összeget. 

S hogy ezen bőkezűség mennyire járult a hivő nép 
áhítatának emeléséhez és szt. hitéhez való ragaszkodásá-
nak fokozásához, azt mindenki belátja, ki meggondolja, 
hogy a külső dekórum képezi Isten belső tiszteletének 
egyik lényeges tényezőjét. 

Az egyház veteményes kertje az iskola. I t t serdül-
nek, nőnek és nevelődnek egyházunk leendő bajnokai. 
Nagyon fontos s egyházunk virágzásában a legszüksége-
sebb kellék az iskolánknak jó karba való hozatala. S 
boldogult fépásztorunk jól ismerve az iskoláknak egyházra, 
hazára, társadalomra és családra való nagy és átalakít-
ható befolyását, a népiskolázás terén sokat nagyon sokat, 
tett. Boicza, Szeben, Toplicza, Lövéte, Szováta s még 
hány iskola köszöni létét s a kor didaktikai követel-
ményei szerinti berendezését? Hány tanitó, meg tanítónő 

I hol évi fizetését, hol meg állandó segélyezését? S mind-
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ezen adakozásokat saját minden oldalról eléggé igénybe 
vett pénztárából fedezte. 

Ezek után jönnek a különféle segélyezések, szegé-
nyeknek, egyleteknek, intézeteknek, melyek, a főpapság-
tól kérnek támaszt és istápot. S boldogult főpásztorunk 
erszénye ezeknek is mindig bőven juttatot. Mennyi titkos 
nyomort szüntetett meg, hány könycseppet szárított fel, 
azt csak az tudja, ki azokat íölfegyezte az élet könyvében 
s kihez a segélyezettek fohászai feljutottak áldást és 
hosszú életet esdve a jóságos és kegyes főpásztor életre. 

Irodalmi Társulatunk is nagy mérvben tapasztalta 
boldogult főpásztorunk és védnökünk pártfogását. Minden 
évben 400 forintnyi összeggel segélyezé társulatunkat s 
26 szegényebb ellátású papnak és tanítónak küldeté meg 
lapunkat. Hogy ezen adomány — mely az összes elő-
fizetési pénzek közt a legpontosabb, mennyire lendített 
Irodalmi Társulatunkon, ezt jól tudják azok, kik átélték 
azon korszakot, midőn társulatunk ezen adomány meg-
szűntével — megszűnt volna létezni. 

De hát mit mondjunk tovább ! ? Minél mélyebben 
merülünk be azon magasztos kép szemléletébe és leírá-
sába, mely szemeink előtt áll, annál inkább érezzük, 
hogy a kép fenségének növekedtével erőnk hanyatlik. Ha 
hű irónak egy közönséges és középszerű férfi kellő 
méltánylása is nehézséget okoz, annál inkább fokozódnak 
a nehézségek, midőn egy kiváló emberről kell irnia. 
Hiszen amott az irónak szellemessége mindig találhat 
olyas vonást, mely legalább az olvasók előtt érdekes; 
tollának erejével és szépségével bámulatban ejtheti 
olvasóit, hamár az általa dicsért embernek nem is, de 
magának mindég szerezhet elismerést. 

Ámde hol hősének tulajdonai kiválók, fényesek, 
sokoldalúak ; hol az olvasók lelke már előre át van hatva 
a tiszteletteljes bámulattól s az olvasók méltatást kiván-
nak, minő azon férfi, kiről az író hozzájuk szól: oda 
csakugyan olyan író kell, kinek lángesze fel tud azon 
magaslatig hatolni, hol hőse áll. Erezzük, hogy gyengék 
és erőtlenek azon vonások, melyekben boldogult főpász-
torunk 15 évi működését vázlalni törekedtünk. Ámde a 
gyenge vonások is képeznek egy bár halvány-képet s 
ezen képet gyönyörűen szinezi be humánus modora, atyai 
jóságos és leereszkedő nyájasság^. Egyházmegyénknek 
éppen 15 évig vala jó pásztora, ki a gondjaira bizott 
nyáját Isten szavával legelteté, szerénységben megtartá, 
tiszta magaviseletben megerősité, ki nyájának hű védője, 
a szegények vigasztalója, a tévelygők kalauza s mind-
nyájunknak éjjeli-nappali őre — mindenkinek mindene 
vala, hogy mindenkit üdvözítsen. 

Sokakat vezetett az üdvösség útjára, s erősített meg 
ezen tizenöt évi főpásztorkodása alatt. Adja Isten, hogy ő 
is lelje meg az örök üdvösséget a pásztorok Pásztorától. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 

és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Lubrich Ágost „Programm'-ja. 

Második alapja a kath. egyház jogállásának a király 
apostoli jogosítványa, az úgynevezett főkegyúri jog. Mind 
a kettő összehatott és kiegészítette egymást a katolicziz-
mus jogainak és függetlenségének biztosítására. 

Az állam érintett befolyását mindenütt ott találjuk, 
ahol az egyház államegyház; de nálunk e befolyást a 
főkegyúri jog még hatványozta. A megkoronázott magyar 
királynak azon sajátszerű személyes joga ez, amelyet sz. 
István, mint a nemzet apostola, az egyház körüli érde-
meiért az egyháztól maga és utódai számára oly különös 
— apostoli — jogkörrel kapott, hogy az egyház nagy-
fontosságú ügyeit tevőlegesen is intézhesse. 

Ennek alapján a főkegyur jogosítva van: 1. az egy-
házi javadalmak tekintetében a pápa beléegyezésével püs-
pökségeket, káptalanokat, apátságokat és prépostságokat 
alapítani, megszüntetni, felosztás, egyesítés bekeblezés 
által átalbkítani, 2. a javadalmak adományozása tekinte-
tében egyházi reális és czimzetes állásokat betölteni, 3. a 
kinevezetteknek a javadalom élvezetét a pápai megerősítés 
előtt átengedni, a magánkegyuraság szempontjából kisebb 
javadalmakra kegyúri jogot adományozni, elvenni, szabá-
lyozni s vitás kegyúri kérdésekben ítélni, 4. az egyházi 
javak tekintetében azok és az egyházi és iskolai alapít-
ványok kezelésére felügyeni. 

Történethamisításnak és ravasz czélzatosságnak kell 
tehát bélyegeznünk némelyek azon állítását, mintha e 
főkegyúri jog a magyar királyt mint ilyent, vagy épen az 
államot illetné meg, amely is e jogát a királylyal gyako-
roltatja. Nem ! Ez a királynak mint apostoli királynak 
joga ! A kath. egyház ugyanis kezdettől fogva a mai napig 
mint önálló, független társulat szerepel a világ színpadján 
s mint ilyen nevezi ki tisztviselőit, kezeli vagyonát stb. 
Ha tehát ezeket más végzi, csakis az egyházi felsőbbség 
jogának megbízásával végezheti. Sz. István is a pápa 
engedélyére hivatkozva tette egyházi intézkedéseit. E jog 
egyházi voltát igazolja a köztudat, a kettős kereszt, a 
kilenczszázados gyakorlat, nem egy törvény s rendelet, nem-
különben Verbőczy ; igazolja az, hogy míg az állami jogok 
valamennyi felekezet irányában egyenlők, a magyar király 
csak a kath. egyháznak kegyura, s főkegyúri jogával más 
fejedelmek nincsenek felruházva. 

Ezek ellenében azt állítják, hogy sz. István csak e 
főkegyúri jogok föltéte mellett csatlakozott a nyugati 
egyházhoz s amolyan „adok, hogy te is adj "-féle üzletet 
csinált. De ezt állítani ugyan lehet, bizonyítani azon-
ban nem. 

Állítják továbbá, hogy a pápák illetéktelen beavat-
kozását a főkegyúri jogokba az ország nagyjai és maga 
sz. László és Kálmán is erélyesen visszautasították. No 
itt ugyan elvetik a sulykot; mert sz. Lászlónak épen 
semmi alkalma nem volt a pápa ebbeli követelését vissza-
utasítni, miután ilyen nem is fordult elő ; Kálmán pedig 
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nemhogy visszautasította volna, hanem teljesítette a pápa 
jogos követelését, t. i. lemondott a beigtatásról. 

Igaz továbbá, hogy Hunyady János kormányzósága 
alatt az országgyűlés a kegyari jog kérdésében felírván 
a pápához, e jogot az ország szabadságának nevezi. De a 
király e joga akkor is nevezhető az ország szabadságának, 
ha az a király személyéhez kötött egyházi jog. Aztán 
maga az országgyűlés is a király koronajogának nevezi e 
jogot a pápához intézett feliratában, és számos törvény-
czikk e jogot a király s nem az ország jogának ismeri el. 

Döntőbb érvet vélnek némelyek faraghatni Hunyady 
Mátyásnak a modrusi püspökség betöltése alkalmából a 
szentszékhez intézett ama fenyegetéséből, hogy az ország 
jogának ilyetén megsértése könnyen lázadást s a kettős 
keresztnek hármassal való fölcserélését idézheti elő. No 
ennek a bizonyítéknak csak az a kis (?) hibája van, hogy 
a levelet a király nem a pápának irta, hanem az arragó-
niai bíborosnak, s annak sem oly szavakkal, mint a czél-
zatos idézetben van. Magánlevél az, amelyből nem lehet 
a főkegyúri jog állami voltát kiokoskodui ; csak királyról 
van benne szó, nem államról. 

De legdöntőbb érvül hozzák fel a kegyúri jog állami 
voltának igazolására azt, hogy Báihory Zsigmond erdélyi 
államfő, nem pedig a megkoronázott király nevezte ki 
nagyváradi püspökké Napragyi Demetert. Itt is nagy 
tévedés van a kréta körül, úgyhogy épen ez az eset egyik 
szembeszökő tanúság a király főkegyúri jogának személyes 
természete mellett. Ugyanis Báthory az illetőt nem nagy-
váradi, hanem erdélyi püspöknek nevezte ki, s azt nem 
saját fejedelmi hatalmából tette, hanem Rudolf magyar 
király sógorának engedményéből, aki azt a püspökséget 
Napragyinak szánta és sógorának kegyesen megengedte, 
hogy a kinevezési okmányt kiállíthassa. Báthory birtokosa 
volt az állami hatalomnak Erdélyben, de püspököt nem 
nevezhetett ki. 

Egyébiránt is csak a jogtörténet nem- vagy félre-
ismerésével állíthatni, hogy a főkegyúri jog államjog ; 
mert hisz a középkorban az államot nem tekintették még 
jogok alanyának, hanem a jogot személyhez kötötték. 
Személyes érdemeért nyerte azt el sz. István is, s mint 
ilyet gyakorolták háborítlanul utódai is. Hogy vannak oly 
törvényink, amelyeket e személyes jog gyakorlása és az 
államérdekkel való érintkezése tekintetéből hoztak : az 
nem von le semmit annak személyes természetéből ; mert, 
mint ki volt mutatva, ezek a törvények az államegyház 
szempontjából fejtetnek meg. 

íme, igy álltak a dolgok 1848-ig. A kath. vallás 
államvallás és a király annak főkegyura levén, az állam 
és a király nagy befolyást gyakorlának a kath. egyház 
ügyeire. E befolyásnak mintegy kárpótlásául az állam a 
kath. vallásból merítette erkölcsi tartalmát, törvényeit 
annak szellemében alkotta, a papság kiváltságait fentar-
totta és az egyháznak tetemes befolyást engedett az állam 
életére. De azért a viszonyban épen nem érezte magát az 
egyház uralkodónak, sőt sok tekintetben kevésbbé szabad-
nak, mint a bevett felekezetek. Szabadsagát a kormányok 
korlátozó rendeletekkel sokfélekép megnehezítették, fél-
tékeny rendőri kémkedéssel kisérték s igy élte erejét 
megzsibbasztották, úgy hogy még a pápával való érintkezés 

is a diplomaczia féltékeny ellenőrzése alá vala rendelve, 
míg a protestánsok a lülföldi bibliai s egyéb társulatok-
kal szabadon érintkezhetének. Az egyházi javadalmak 
adományozásában a primások vagy más püspökök tanácsa 
mellőzhető volt, míg a felekezetek szabadon választák 
elüljáróikat. A kegyes alapítványok nagy részét a hely-
tartótanács kezelte s rendelkezett is róla, ellenben a pro-
testánsok önállóan kezelék a magokéit és rendelkezének 
is rólok. A kath. tanügy egészen a kormány kezében volt : 
míg a felekezetek a fölség felügyelete mellett szabadon 
szervezék iskoláikat s kezelék egyházi és iskolai alapít-
ványaikat, szóval csak nemleges befolyása alatt valának 
az államnak ; a katholikusok egyházi és iskolai ügyeibe 
pedig igenlegesen folyt be a kormány. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai értesítők. 

(Vége.) 

1. A nyitrai r. kath. nyilvános felsőbb leányiskola 
Értesítője az 1896/7. tanévről. Közzéteszi Zongor József 
igazgató. Nyitra, 1897. 8-r. I l l 1. 

Tar ta lma: I. Az ősember műveltsége. Dudek János 
drtól. II. Szózat a szülőkhöz az isk. év megnyitása alkal-
mából. III. Adatok az intézet első évi történetéhez. IV. 
Tanári testület (13 tagból, köztük az igazgató Zongoron 
kivül oly két kiváló tudós, mint dr Tóth és dr Dudek 
theol. tanárok.) V. Végzett tananyag. VI. Az intézet 
fölszerelése. "VII. Az intézet tandijügye. VIII. Jutalmazás. 
IX. Belélet : egyletek és körök. X. Jelentés a tanuló 
ifjúság magaviseletéről és előmeneteléről. XI. A facultativ 
és rendkívüli tárgyak tanulói. XII. Kimutatás a kiállított 
kézimunkákról. XIII. Statisztikai kimutatások. XIV. A 
jövő i. évre vonatkozó értesítés. 

Sok tekintetben kiváló intézet. Nyitra vele nagy 
kincsre tett szert. A hősi keresztény anyákra ugy szük-
ség lesz. 

2. Az ungvári gör. szert. kath. leánynevelő- és 
tanintézetek Értesítője az 1896/7. tanévről. Közli az 
igazgatóság. Ungvárott, 1897. 8-r. 45 1. Tar ta lma: I. 
Főbb mozzanatok az 1896—97-iki tanév történetéből. II. 
Az intézet 1896—97-iki tanévi állapota. III. Bevégzett 
tananyag. IV. Az érdemjegyek s egyéb rövidítések magya-
rázata. V. Általános érdemsorozat az 1896—97-iki tan-
évben. VI. Statisztikai táblázat. VII. Jutalmazott növen-
dékek az 1896—97 iki tanévben. Az intézeti növendékek 
házi rendje és fegyelmi szabályaik. IX. A jövő 1897—98-ik 
tanévre való figyelmeztetés. 

3. A szatmári kir. kath. főgymnasium 1896/7. évi. 
Értesítője. „Pázmány-Sajtó8 Szatmáron, 1897. 8-r. 94 1. 

Tartalmát igen becses paedagogia értekezés nyitja 
meg e czim alatt. 1. „Beszélgetés a színházról," irta dr 
Fodor Gryula. További tartalma. 2. Az iskola 1 8 9 6 - 9 7 . 
életéből. 3. A tanári személyzet (23 tagból, 9 pap, 14 
világi.) 4. Az~1896—97. évi tanítás tárgyának kimutatása, 
írásbeli dolgozatok. Rendkívüli tantárgyak. 5. A tanulók 
érdemsorozata. 6. Statisztikai kimutatás a tanulókról 
Felvétetett 426, osztályzatot nyert 401, köztük róm. kath. 
271, gör. kath. 48, ref. 19, zsidó 63. 7. Tanszerek gya-
rapodása. 8 Ösztöndíjak, jutalmak és segélyezés. 9. 
Tudnivalók. 10. Grymnasiumi tápintézet. 
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H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére a szent-Miklós püspökről nevezett nagy-szom-
bati társas-káptalannál Keller János őrkanonoknak az 
éneklő-kanonokságra és KrchnyáJc Lénárd idősb, kanonok-
nak az őrkanonokságra való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, az eként megüresedő utolsó kanonoki állást 
Morva Miklós kéreghi alesperes plébánosnak adományozom 

Kelt Bécsben, 1897. évi julius hó 13. 

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

VEGYESEK, 
— A toursi érsek szent Márton püspök halálá-

nak 15. százados évfordulója alkalmából arra kérte ő 
szentségét XIII. Leo pápát, hogy sz. Márton püspököt 
Francziaország védszentjének proklamálja. Az érsek Fran-
cziaország összes püspökeit levélben fölkereste és kérte 
püspöktársait, hogy ebben az ügyben legyenek segítségére 
a pápa ő szentségénél. 

— Az „Association catholique française" s pá-
lyázata. Francziaország egészséges szellemi életének bi-
zonyos jeléül kell tekintenünk azt a pályázatot, melyet 
az „Association catholique" a következő czimen tűzött 
ki : A katholikus ifjúság szerepe napjainkban értelmi, val-
lási és társadalmi tekintetből. A legjobb pályaműnek 
jutalma száz frank és valamelyik nagy franczia szónok-
nak művei, a második jutalom ötven frank. Az elsőt egy-
úttal ki is nyomatják. Csak negyven évesnél fiatalabbak 
pályázhatnak. 

— Indexbe tett könyvek. A „Congregatio Indicis" 
julius 2-án kelt dékretummal, melyet julius 5-én publi-
káltak, a következő könyveket helyezte indexbe : Diaz 
Rodriguez : Sensaciones de viaje. Danton G. : História 
general de la Masoneria. Rohling: Der ZukunfStaat, 
David : Le cierge canadien. 

— Az iskolatestvérek alapitójának boldog Salle 
ker. Jánosnak szenttéavatásával foglalkozott a „Congre-
gatio ss. Rituum" julius 20. ülésén Parocchi biboros 
püspök elnöklete alatt. 

— Bartha Miklósnak kegyelmet kérnek. Az a 
mozgalom, mely Bartha Miklós, a „Magyarországban" a 
kormány ujságvásárlásairól szóló czikkeiért elitélt hirlap-
irónak megkegyelmezése iránt Budapesten megindult, most 
már kiterjed az egész országra. Kis és nagy emberek 
pártkülönbség nélkül irják alá az e czélra szétküldött 
iveket s érdemes a megemlitésre, hogy az aláirók közt 
nagy számmal szerepelnek a nők is. A kitöltött aláírási 
ivek nagy tömege élénk bizonyítéka annak, hogy a 
magyar közönség megbecsüli a sajtó munkásait s ez annál 
örvendetesebb, mert Bartha Miklós, a volt képviselő 
erősen keresztény irányú publiczista A kegyelmi kér-
vénynek eddig 200,000 aláírója van, kik között számosan 
vannak képviselve főpapok és főranguak is. 

— Hazánk Nagyasszonyának tiszteletére az első 
katholikus templomot nsgos és főtiszt, dr Kozma Károly 
egri székesfőepyházi főesperes, prépost-kanonok ur épít-
teti szülőföldjén Mező-keresztesen, Borsod vármegyében. 
A templomot Czigler műegyetemi tanár tervrajza szerint 
tiszta román stílben Wild István egri épitő-mérnök épiti. 
Ugy az épitési- mind a beruházási összes és tetemes 
költségeket nezezett kanonok ur a sajátjából fedezi, ki 
pedig már a mult évben tizenkétezer forintot meghaladó 
költséggel minta katholikus iskolát és tanítói lakot épít-
tetett szülővárosának s igy közvetve hazánk kulturális 
czéljaira fejedelmi ajándékot áldozott. A templom alap-
kövét a kanonok ur a környékbeli papság segédkezésével, 
a kath. hivek és református testvéreink ezreinek és ezrei-
nek jelenlétében, f. hó 18-án személyesen áldotta meg és 
illesztette helyére, mely egyházi ünnepség egyúttal kez-
dete volt a kath. kultusz visszaállításának azon a helyen, 
hol az már negyedfél száz év óta szünetelt. Az ünnep-
ségen a vidék intelligencziája is teljes számban jelen volt, 
élén a kerület országos képviselőjével, Kubik Béla úrral. 
Facta loquantur! 

— Lányi Ernő, egri főszékesegyházi karnagy babé-
rai ismét szaporodtak. Mint értesülünk, egyik zenemű-
pályázaton első dijat nyert. Göll János, az O. D. Sz. 
pénztárnoka még a mult évben pályázatot hirdetett az 
aradi országos dalosünnepélyen előadandó közös darabra 
zenekisérettel. A pályanyertes díj jutalma 150 korona. 
Beérkezett 8 pályamunka, melyek közül pályadij nyertes 
lett az „Istennel" jeligével ellátott „Szabadság, dicső-
ség" . . ., Ábrányi Emil költeményére irt műdal, a mely-
nek szerzője Lányi Ernő. A jeles zeneszerző ez ujabb 
sikeréhez gratulálunk. 

— Egyetem nók számára. Tokióban, mint egy an-
gol újság írja, egyetemet akarnak létesíteni kizárólag nők 
számára. Az eszme Niso Narusse japáni tudóstól szárma-
zik, a ki egy éven át foglalkozott a terv kidolgozásával, 
a melyet aztán az Osakában tartott gyűlésen bemutatott. 
A gyűlés, a melyen a legmagasabb udvari és állami hi-
vatalnokok is részt vettek, helyeselte a tervet és kimon-
dotta szükségességéi a Nichon-Siochi-Daigaku-nak, azaz a 
japáni nők egyetemének. A költségeket az állam hozzá-
járulásával gyűjtés utján szerzik be. A tervet a japáni 
császár és császárné is kedvezően fogadták. 

— Emléktábla Deák Ferencz szülőházán. Zala-
megye törvényhatósági bizottsága ez év május 3-án tar-
tott közgyűlésen elhatározta, hogy Deák Ferencz szülő-
házát emléktáblával fogják megjelölni. Az ünnepélyt ren-
dező bizottság a határnapot folyó évi augusztus hó 8-ára 
tűzte ki. A bizottság aug. hó 8-án délelőtt fél 9 órakor 
indul Zala-E ^erszegről Bakra külön vonaton, onnan 
kocsin Söjtörre. Söjtörön délelőtt 11 órakor kor isteni-
tisztelet a plebánia-templomban, melynek végeztével az 
ünneplő közönség Deák Ferencz szülőházához vonul, 
hol megtartják az emlékbeszédet. Az emlékbeszéd 
befejezése után visszautaznak külön vonaton Zala-Eger-
szegre a Baros-ligeti vendéglőben tartandó társasebédre. 
A törvényhatósági bizottság tagjait megkeresik, hogy az 
ünnepély fényének és méltóságának emelése tekintetéből 
mentül számosabban megjelenni szíveskedjenek. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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„Perge álacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A műemlékek 
országos bizottsága. — G y u l a f e h é r v á r . A z u j erdélyi püspök pásztorlevele. — Katholikus Autonomia. Lubrich Ágost „Programm"-ja. 

— Kath. Nevelés és Tanításügy. — Hivatalos — Vegyesek. 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
Irta dr Böhm János. 

(Folytatás.) 

Mig azon esetben, ha nagyon népes a hit-
község, a lelkipásztori tiszt helyes kezelésére 
püspöke kényszerítésére a trienti zsinat szerint 
maga a plébános fogadhat magának segédlelkészt : 
addig ugyanezen zsinat 21. ülése 6. fejezete értel-
mében a tudat lan és járat lan (ecclesiarum paroc-
hialium rectoribus i l l i teratis et imperitis) plébá-
nosoknak maga a püspök rendel segítséget vagyis 
segédplebánost, coadjutort. 

Ezen rendelkezésnek oka magában a dolog 
természetében rejlik. Mert a tudat lan lelkipásztor 
nem azért szorul segítségre, mivel ő — mint az 
előbbi esetben 21. ülés, 4. fej. — legnagyobb 
buzgósága mellett sem képes minden hívét kel-
lően gondozni, hanem azért, mivel egyáltalában 
nem képes, egyetlen hívének sem képes lelkiüdvét 
helyesen gondozni. I t t a segéd-plebános egészen 
helyettesíti a plébánost. Tehát épp úgy, mint a 
plébános kinevezése, az ily segédplebános kiren-
delése is püspöki jog. 

Azonfelül a tudatlan és jára t lan plébánosra 
bajos a segéd megválasztását bízni. 

A tudat lan és járat lanokat már Geláz pápa 

494-ben elt i l t ja az egyházi rend fölvételétől. *) 
És ha mégis fölszenteltetnek és egyházi javadal-
mat kapnak, mely lelkipásztorsággal kapcsolatos, 
a t r ient i zsinat szerint maga a püspök rendel 
nekik segítőt vagyis inkább helyet test . 

Ezek egészen azon elbírálás alá esnek, mely 
a beteg vagy tehete t len plébánosra vonatkozólag 
irányadó. A beteg vagy tehetet len plébánosnak 
pedig a püspök rendel segítőt. 

„De Rectoribus Ecclesiarum leprae macula 
usque adeo infectis, quod Altari servire non pos-
Sunt, nec sine magno scandalo eorum, qui sani 
sunt, Ecclesias ingredi: hoc volumus te tenere, 
quod eis dandus est coadiutor, qui curam habeat 
animarum : et de facidtatibus Ecclesiae ad susten-
ta t ionem suam, congruam recipiat portionem." 2) 

A második , k é r d é s . 

Rendelhet-e a püspök a segédlelkésznek kong-
rnát a plébánia jövedelméből ? 

Már 6. ülésében (in decreto de reform, cap. 
II.) meghagyta a t r ient i zsinat a püspököknek, 
hogy alkalmas eszközökkel szorítsák a javadal-
masokat, kiknek helybenlakással kapcsolatos 

Decre t i p r i m a pars , dist. 36. c. 1. „I l l i te ra tos . . . 
nullus praesumat ad clericatus ordinem protnovere, quia 
l i t e r i s carens sacr is non po te s t esse ap tu s officiis." 

Dec re t a l , l ib . 3. t i t . 6. De CÏerico Aegrotante vei 
Debilitato. 

& 
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javadalmuk vau, hogy tényleg helyben lakjanak. 
Es csak igaz és észszerű okokból ad janak a püs-
pökök a javadalmasoknak ideiglenesen fe lmentés t 
a helybenlakás kötelezettségétől . Ezen esetben 
kötelessége a püspököknek őrködniök. hogy a 
lelkek gondozása semmi hiányt ne szenvedjen. A 
mit az ál tal tesznek a püspökök, ha a távollevő 
javadalmasoknak a lkalmas helyet teseket rendel-
nek és a helyet teseknek megfelelő jövedelmi 
részt oda Ítélnek. 

„Quibus casibus . . . officium episcoporum . . . 
providere, u t per deputa t ionem idoneorum vica-
r io rum et congruae port ionis f ruc tuum assigna-
t ionem cura an imarum nullatenus negligatur." 

Ezen szavakka l : per congruae portionis fruc-
tuum ossigriationem, fe lhatalmazza a t r i en t i zsinat 
a püspököket , hogy a helyet teseknek jövedelmi 
részt rendelhetnek annak a javadalmából , a k i t 
helyet tes í tenek, a kinek segítségére vannak. És 
pedig oly mennyiségben, mely megfelelő az élet 
fennta r tására . 

Egészen ugyanazon szavakkal ismétli a t r i -
enti zsinat hetedik ülésében (cap. Y. decreti de 
reform.) a püspökök most je lze t t kötelességét, a 
hol arról szól a zsinat, ha valakinek több java-
da lma van, melyek lelkipásztorsággal kapcsola-
tosak. hasonlóan „per deputa t ionem idoneorum 
vicar iorum et per congruae portionis fructuum 
assignationem" gondoskodjék a püspök, hogy a 
lelkek üdvössége hiányt ne szenvedjen. „ Ut ani-
marum cura nullatenus negligatur, et bénéficia 
ipsa debitis obsequiis minime defraudentur ." 

21. ülése 4. fejezetében de reform, ismét két 
más analog esetről szól a t r ien t i zsinat. A feje-
zet eleje arról rendelkezik, hogy a püspök kény-
szerítse a plébánost , ha nagyon népes hitközsége 
van és ő maga nem elég a lelkipásztori teendők 
helyes elvégzésére, hogy segédlelkészt fogadjon 
magának . A fejezet második része pedig arról 
intézkedik, hogy a püspökök új parochiát szer-
vezhetnek a plébános aka ra t a ellenére is, ha 
távolság vagy más nehézség mia t t a hívek csak 
nagy alkalmatlansággal , csak nagy nehezen jelen-
hetnek meg a tényleg meglevő plébániai t emp-
lomban az is teni t iszteleten és a szentségekhez 
is csak nagy ügy gyei-bajjal já ru lha tnak . 

Mig az utóbbi esetben intézkedik a zsinat a 
szervezendő új parochia lelkésze el látásáról : az 
-első esetben szükséges segédlelkészek ellátásáról 
mi t sem szóL 

Hasonlóképpen intézkedik a zsinat ugyan-
azon ülése 6. fejezetében a segédplebánosok, a 
co^djutorok ellátásáról is. 

A püspököt ruházza föl a t r ien t i zsinat 
mindkét esetben, hogy ő határozza meg : mennyi t 
kap jon a coadjutor illetve a szervezendő ú j plé-
bánia lelkésze az anyaegyház, illetve a plébániai 
javadalom jövedelméből. 

A IV. fejezet második része ugyanis így szól: 
„Illis au tem sacerdotibus, qui de novo erunt 

ecclesiis novi ter erectis praeficiendi, competens 
assignetur portio arbitrio episcopi ex fructibus ad 
ecclesiam matricem quomodocunque pertinentibus ; 
et si necesse fueri t , compellere possit populum ea 
subministrare, quae sufficiant ad vitám dictorum 
sacerdotum sustentandam.u 

A VI. fejezet pedig ezeket rendel i : 
Episcopi i l l i terat is . et imperi t is 

rector ibus parochia l ium ecclesiarium possunt 
coadiutores pro t empore deputare, par temque 
f ruc tuum eisdem pro sufficienti victu assignare, 
quacunque appellat ione et exemptione remota," 

A t r i en t i zsinat t e h á t tényleg nem szól azon 
segédlelkészek kongruájáról , k iket azért rendel-
nek a püspökök a plébánosoknak, mer t nagyon 
népes a hitközség, és a plébános maga nem elég. 
hogy hívei lelki üdvösségét kellően gondozza. A 
kiket t ehá t oly körülmények közöt t rendel a 
püspök, melyekre ráill ik XIV. Benedek pápa 
k i j e len tése : „Experient ia comper tum: imparem 
esse Parochi laborem, ubi doctoris düigentiam 
numerus vincit." 3) 

De a t r ien t i a tyák fenntebb vázolt eljárásá-
ból — mely felhatalmazza a püspököket, hogy 
úgy a távollevő javadalmasoknak (sess. 6. cap. II. 
de reform.), továbbá a több — lelkipásztorsággal 
kapcsolatos javadalommal bíró papoknak (sess. 7. 
cap. V. de reform.), min t a nagy távolság mia t t 
szervezett ú j plébániák lelkészeinek (sess. 21. 
cap. IV. de reform.) és a segédplebánosoknak 
(sess. 21. cap. VI. de reform.) kongruát rendel-
jenek a javadalom jövedelméből — szabad ar ra 
következte tnünk, hogy a püspökök a nagy népes-
ség mia t t szükséges segédlelkészeknek is ugyan-
abból a forrásból — t. i. a plébániai javadalom 
jövedelméből — rendelhetnek kongruát . 

Sőt abból, hogy a t r ien t i zsinat (21. ülése 
4. fejezetében) egy pontba foglalta össze a nagy 

3) 1742. febr. 7-én kelt „Etsi minime" kezdetű 
konstitucziójában. 
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.népesség mia t t szükséges segédlelkészeket és a 
távolság mia t t szervezendő új plébániák lelké-
szeit, azt köve tkez te tem, hogy a t r ient i zsinat a 
pont második részében eml í t e t t lelké-zek el látá-
sát szabályozó intézkedését a nagy népesség mia t t 
szükséges segédlelkészekre is k i te r jesz te t te . 

A pápák és a t r i en t i zsinat ha tá roza ta i 
értelmezésére rendel t kongregáczió tényleg így 
fogták fel a doglot. 

Tárgyunkkal , min t fenntebb lá t tuk , részle-
tesen foglalkozott XIII. Incze pápa. XIII. Incze 
kijelentése szerint a t r ien t i zsinat azon intézke-
dése, mely a plébános coadiutorának a plébánia 
jövedelméből rendel a püspök meghatározása 
szerint el látást — a segédlelkészekre is vonat-
kozik. Vagyis azt mondja XIII . Incze, hogy a 
püspök a plébániai javadalom jövedelméből ren-
rendelhet a segédlelkésznek megfelelő ellátást . 

Ezek XIII. Incze pápa szavai: 
„Quoties i taque in aliis parochialibus eccle-

siis, quae, u t praefer tur , un i tae non sint, opor-
tue r i t ex aliqua iusta causa provideri per coa-
diutores parochorum, au t per vicarios t empora-
ries, curae er i t episcopis pro da ta sibi a Tri-
dent ina synodo potes ta te p a r t e m f ruc tuum prae-
dictis coadiutoribus aut vicariis assignandam 
determinare in ea quant i ta te , quae pro suo pru-
denti arbitrio et conscientia conveniens videbitur, 
ratione videlicet habita reddituum et emolummtorum 
ecchsiae parochialis, in qua deputati fuerint, nec-
non irispectis conditionibus loci, numero animarum, 
qucditate laboris et quantitate impensarum, quas 
commissi officii nécessitas postulaverit 

XIII. Ince pápa szerint t ehá t a segédlelkész 
ellátásáról való gondoskodás ugyanazon alapon 
tör ténik, mely i rányadó a segédplebános, coadiutor 
parochi anyagi helyzete rendezésénél. 

Már III. Luczius pápa is az egyházi javada-
lom, jövedelméből rendel a segédplebánosnak ellátást. 

„De Rectoribus Ecclesiarum leprae macula 
usque adeo infectis, quod Al tar i servire non pos-
sunt, nec sine magno scandalo eorum, qui sani 
sunt, Ecclesias ingredi : hoc volumus te tenere, 
quod eis dandus est coadiutor, qui curam habeat 
an imarum : et de facultatibus Ecclesiae ad sus-
ten ta t ionem suam, congr u am recipiat portion em. 

Ugyanezen értelemben rendelkezik XIII. 
Bonifácz pápa.5) 

4) Lib III. Decretal, tit. VI De Clerico Aegrotante 
vel Debüitato. Cap. III. 

5) Sexti Decretal, lib. III. tit. V. De Clerico Aegro-
tante et Debilitato. Cap. nnicum. 

„Coadiutores de proventibus praelatorum, in 
quorum assumentur auxilium, sumptus recipiant 
moderatos." (Folytatjuk.) 

E&YEA2I TIÎDOSITASOK. 

Budapest, julius 30. A műemlékek országos bizott-
sága legutóbb tartott ülésén több érdekes műemlék 
ügyét tárgyalta. 

így a pozsonyi Clarissa-torony helyreállítási munká-
latainak megkezdéseül róla a csúfos rézsisakot, mely szél-
vihar idején az egész emlék fenmaradását veszélyezteti, 
el fogják távolítani s egyelőre ideiglenes tetővel látják 
el. Ez a torony nemcsak Pozsony városának dísze, hanem az 
összes hazai építészeti emlékek között kiváló helyet fog-
lal el ötszögü idománál és jellemzően szép alkotásánál 
fogva. Csak nemrég avatták föl Pozsonyban ő felsége 
jelenlétében a ferenczrendiek stílszerűen helyreállított tor-
nyát, melynek konzerválása után most a Clarissák tor-
nyára kerül a sor. 

A csütörtökhelyi kettős kápolna stílszerű restaurá-
lásának munkálatait a bizottság ajánlatára a kultuszmi-
niszter megbízásából Steinhaus László fogja még az idén 
megindítani. E ritka becsű műemlék fentartása és helyre-
állítása czéljából Gmitter Alfonz minorita házfőnök évek 
óta országszerte buzgón gyűjtött adományokat ugy, hogy 
a restauráczióhoz immár hozzá lehet fogni. 

Az aracsi (Torontálmegye) régi benczés apátsági 
templom romjait, melyek jelen állapotukban is igen be-
cses adatokat szolgáltatnak árpádkori (XIII. századbeli) 
építkezésünk történetéhez, a bizottság intézkedéséből 
Stehlo Ottó műépítész felmérte és Torontálmegye kíván-
ságához képest elkészítette a romok konzerválására vonat-
kozó költségvetést is. A megye bizonyára nagy szolgála-
tot tesz a hazai műtörténelemnek, ha e romokat mintegy 
1200 frt költséggel járó biztosító munkálatokkal megóvja 
a pusztulástól, mint ez pár év előtt a műemlékek orszá-
gos bizottsága utján a zsámbéki régi prépostsági templom 
romjaival történt. 

A kusalyi részben romban lévő ref. templom helyre-
állítására, illetve kiépitésére vonatkozó tervezetet és költ-
ségvetést a bizottság elfogadta. Most már a tulajdonos 
egyházközség buzgóságától és áldozatkészségétől függ, 
hogy ez a félig rom templom a kiépítés által műemléki 
jelleget nyerjen. 

A kisbényi (Esztergom m.) régi premontrei prépost-
sági templomnak, mely a XIII, század első felében épült, 
megrongált falait Gzigler Győző építész tervei szerint 
alaposan átjavítják, valamint két tornyának roskadozó 
pilléreit ujjá építik. Ezt az árpádkori műemlékünket leg-
utóbb 1862-ben — műemlékek országos bizottsága még 
nem lévén— — avatatlan kezek kivetkőztették eredeti 
mivoltából. Nagyon sok pénz kellene stilszerű helyreállí-
tásához ugy, hogy ezúttal csak a legsürgősebb munkála-
tok végzésére és az épület jelen alakjában való további 
konzerválására szorítkozhatnak. A költségeket a templom 
saját vagyonából fedezik. 
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Gyulafehérvár. L. J. Chr.! Gustavus Carolus e 
romitibus Majlath de Székhely Dei miseratione et Aposto-
licae Sedis gratia Episcopus Transsylvaniensis, domus pro-
cerum regni membrum haereditarium, ss. Theologiae 
Magister, omnium Scholarum et Institutorum Romano-
Catholicorum per Transsylvaniam supremus Director, 
status Rom. Cath. Transsylvaniensis et Senatus dirigentis 
Dioecesani Praeses. 

Venerabili Clero tam saeculari, quam regulari Dioe-
oesis Transsylvaniensis Salutem a Domino sempiternam! 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! 
Adfuistus nuper, Fratres dilectissimi, in urbe et resi-

dentia Nostra episcopali ; ingenti animi solatio vidi vos 
tanto numero congregatos circa tumbam defuncti Vestri 
et mei Praesulis et Patris, et cum luctu magno multis-
que simul mecum lacrymis terrae mandastis Eum, qui 
per longam temporis seriem maxima sollicitudine Vobis 
praefuit rexitque Transsylvaniae Ecclesiam. 

Me quidem per discessum ejus, cuius eram interim 
adiutor, vehementer commotum summoque dolore affectum 
fuisse aperte fateor, perdidi enim virum multorum anno-
rum experientia excultum, et lubentissimo animo elegis-
«em multis adhuc annis qua socius et discipulus ipsi 
assistere, quam tanto in ipso congesto Thesauro praema-
ture privari. Sed et vos haud minore dolore affectos per-
suasum habeo ; perdidistis enim patrem vestri multum 
sollicitum ; perdidistis pastorem, qui infirmo licet corpore, 
munere suo constanti usque ad ultimum halitum labore 
perfunctus, viribus exhaustus, senio confectus, internis 
attritus doloribus, velut miles in pugna corruit, agonia 
•enim quattuor dierum non in otio, sed in curis pastorali-
bus eum invasit. 

Certe memores fuistis Eius una cum fidelibus vestris, 
et pro vestra erga defunctum patrem filiali affectione, 
animae eius iuvamen affere tum privatis precibus, tum 
sacro solemni ritu peracto studuistis. 

Ne tarnen cito luctum deposuisse videamur, et me 
pro aeterna eius requie minus sollicitum existimetis, vobis 
iniungendum statui, ut pro defuncto Praesule nostro unum 
saltern sacrum praesentibus vestris fidelibus, quo primum 
licuerit, ex praescripto Deo offeratis. 

Modo vero, per summum animarum pastorem Jesum 
Christum et Suum in terris Vicarium Leonem XIII. an-
nuente Augustissimo Rege Nostro Apostolico Francisco 
Josepho pastor fidelium Transsylvaniae constitutus, illuc 
imprimis toto corde me converto, unde omnis virtus, om-
nis gratia, omne gaudium spiritus et solatium velut ab 
immenso fonte promanat, ad Cor scilicet amantissimum 
Divini Salvatoris, ut mei indignissimi misereatur, mihique 
donare cor sapientia, scientia, fortitudine, amore Dei ple-
num largiri dignetur, ut cum tali corde inter vos com-
parere, in medio vestri vivere ad ultimum vitae halitum 
mihi contingat. 

De vobis cogitans, Fratres dilectissimi, aperte fateor, 
vos mihi charissimos factos esse, et me cum divo Paulo 
velle fieri „parvulum in medio vestri, tamquam si nutrix 
foveat filios suos." (1. Tkess. 2, 7.) Me velle fieri infirmis 
infirmum et omnibus omnia, ut omnes faciam salvos. 

Vellern summopere dicere posse cum Christo: „Ego 
cognosco (oves) meas, et cognoscunt me meae" (Joa. X. 
14.) vellem nosse omnes et singulos nominetenus et om-
nibus me impendere et superimpendere. Ast, cum hoc 
vires excedat humanas, saltern quoad vos, viri fratres, id 
attingere liceat. Ideo sic me habete, sicut amicum et 
fratrem vestrum, et domum meam et cor meum vobis 
quocunque tempore apertum esse ne dubitetis. 

Vellem dicere posse aliquando ante Judicem divi-
num constitutus : „Pater sancte, quos dedisti mihi, custo-
divi, et nemo ex eis periit." (Joa. 17, 12.) Sed et illud 
boni pastoris munus implere optarem, quod primum om-
nium censeo, ducere scilicet oves meas ad pascua bona, 
eisque praeire, protegere a lupis, nam et vos ipsi id mihi 
cum cantici verbis inclamatis : „Tu nos pasce, nos tuere, 
tu nos bona fac videre in terra viventium." 

Quid mei valeant humeri, quid ferre recusent, non-
dum scio, id tamen perspectum habeo, opus esse, ut sa-
cerdotibus maxime meis pascua optima et maxime neces-
saria demonstrem eosque illuc perducam. 

Ex omnibus mediis ad sacerdotalem spiritum resu-
scitandum et fovendum aptis, nullum aptius mihi patet, 
quam quod ille ipse, qui via, Veritas et vita est nobis 
demonstravit. 

Ipse elegit solitudinem per 30 annos in domo Na-
zarethána ; postmodum „ductus est in desertum a Spiritu" 
(Math. 4, 1.) et in tribus vitae suae apostolicae annis 
fere qualibet nocte secessit ad montem et erat „pernoctans 
in oratione Dei" (Luc. 6, 12.) Juxta verba divinitus data 
in Vet. Testamento : „ducam earn in solitudinem, et ibi 
loquar ad cor eius" (Os. 2, 14.) etiam apostolos suos ad 
id adegit, ut missionibus perfunctis se colligerent, quasi 
ad vitam apostolicam reformandam. 

Quidquid praeterea magnum per Ecclesiae Doctores, 
Antistites, Sacerdotes virosque praeclaros illis temporibus 
actum in Ecclesia Dei, in solitudine fuit conceptum at-
que operi mandatum. „Non enim in commotione Domi-
nus" (HI. Reg. 19, 11.), sed in solitudine mentis et cor-
poris, inter Deum et animam solam, divina perficiuntur 
consilia. 

Perspectum erat hoc ab antiquissimis temporibus 
Ecclesiae Pontificibus : sacerdotem solummodo in sacris 
exercitiis posse exuere veterem hominem cum vitiis et 
concupiscentiis suis, et induere novum hominem ad exem-
plar Jesu Christi summi pastoris Nostri; ideo Praesules 
in omnibus orbis catholici partibus sacro canone urgent 
hune secessum annuum et novissimis temperibus etiam in 
Hungaria in omnibus fere dioecesibus hie usus necessa-
rius asservatur non exiguo fructu virorum ecclesiastico-
rum. Urgent hunc usum sanctissimum ob earn quoque 
causam, ut in pugna pro Ecclesiae iuribus vindicandis 
victores prodeant. Licet enim, viri fratres, „non sit con-
silium, non sit prudentia adversus Dominum" (Prov. 21.), 
Deus nostram quoque cooperationem ad salvandos nos 
ex ore leonum exigit ; at sine Deo adiuvante frustranea 
sunt nostra conamina, iuvamen vero hoc vix Deus conce-
det viris, sacerdotali spiritue gratia sanctificante carenti-
bus, facile enim dixerit „non est mihi voluntas in vobis" 
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— 9icut révéra, experientia testante labor ingens multo-
rum frustraneus hucusque inventus est. 

Auxilium Dei per vitam piam et sanctam acquiren-
dum. Preces et orationes sacerdotum inter vestibulum et 
altare fusae, tunc solum exaudientur, si ex corde casto, 
innocenti, impolluto provenerint ; solum per hostiam pu-
ram, sanctam, immaculatam flectitur Deus. 

Quapropter fratres dilectissimi, ne miremini si et 
ego hoc utar exercitiorum medio, quo ipse ego, me sum-
mo emoluments quotannis excultum gratissimo erga Deum 
animo fateor. 

Et licet paucis tantum diebus vobis praesim, liben-
ter omnia impendam, ut vobis hoc pascuum maxime sa-
lutare aperiam. Annuntio igitur vobis, viri fratres, et 
sciens de vestro desiderio esiam libenter annuntio exer-
citia spiritualia trium dierum inchoatum iri men se Augusto 
currentis anni, die 23-a, vespere hora 5-a. 

Et cum sciam, multos ex vobis occupatos in labo-
ribus agrestibus, neminem de vobis quacunque vi trahere 
ad id opus salntare intendő ; veniat, qui facilius venire 
potest, sed adsit statuta hora. 

Valde tamen vos rogo ut, quicumque adesse deside-
rat, hoc mature saltern ad 15-am Augusti diem cum spi-
rituali seminarii nostri Directore D. Eduardo Steiniczer 
per litteras communicet, ut de sustentatione providere 
valeamus. Nil secum afferant, nisi breviárium, quod hic 
in choro recitabitur, et si habent, librum Thomae Kemp. 
„De imitatione Christi", et quaedam pro iter facientibus 
necessaria. 

De sustentatione ne solliciti sitis, quia pastoris est, 
oves suas ducere ad pascua convenientia. Quando quis in 
urbe nostra advenerit, sistat se Directori Spirituali Semi-
narii maioris, qui locum habitationis assignabit, sive in 
maiori, sive in minori seminario ; lubet enim, ut exteri in 
seminario locum occupent, et communi mensa utantur. 
Apud eundem D. Spirituálém accipient fasciculum, in quo 
ordo diurnus exercitiorum tempore stricte servandus, com-
municabitur. Accedite ergo, fratres dilectissimi, quicum-
que absque detrimento parochiae vei laborum agrestium 
accedere potestis, sed advenite sola illa intentione, hos 
très dies in silentio et solitudine soli cum solo Deo con-
versandi salutique propriae animae unice incumbendi. 
Solum tunc fiet, quod propheta de simili occasione prae-
dixit „Insiliet in te spiritus Domini et mutaberis in virum 
alium" (I. Reg. 10, 6.) quod faxit Deus misericors, et 
Christus Summus Pontifex Noster. 

Albae-Carolinae, die VII-o Julii 1897. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Lubrich Ágost „Programmera. 
Ez a régi állapot 1848-ban az uj államrendszer 

felavatásával megváltozott. Az állam megszakította a 

keresztény közjog szellemének folytonosságát ; kivetkőzött 
nemcsak katholikus, hanem keresztény jellegéből is, midőn 
megalkotá az 1848-ki 3. és 20. s az 1868-ki 38. és 53. 
törvényezikkeket. Ezek következtében ma már az apostoli 
király felelős kormány ellenjegyzésének, a kormány pedig 
a törvényhozás határozatainak van alárendelve intézkedé-
seiben. S mivel az államrendszer felekezetlen, azért a 
kormányt semmi felekezeti érdek nem korlátozza; a tör-
vényhozás pedig hivatottnak véli magát arra, hogy a 
felekezetek belső és vallási ügyeibe is intézkedjék, de 
amely intézkedés persze csakis a katholikusokra vonatko-
zik, mivelhogy a többi felekezeteket védi autonomiájok. 

Nem tartozik ide kimutatni, hogy a felekezetlen 
állam képtelenség, de egy megjegyzést mégis kell tennem. 
A mai kormányok rendszerint azonosítják magokat az 
állammal, képzelvén XIV. Lajossal: az állam én vagyok. 
De áilam alatt nem kormányt kell értenünk, sem pusztán 
jogi intézményt, aminővel a szellemi szunnyadásban tengő 
népek megelégedhetnek, "hanem embereknek rendeltetésök 
könnyebb elérhetése végett a természettől rendelt, de 
szabadon szervezett legmagasabb egyesületét, magát a 
népet, minden életfeladataival és szükségleteivel, t ehá t : a 
jogi intézménynyel, a tudománynyal vagy iskolával és az 
egyházzal. E három alapelem okvetlenül szükséges az 
ember rendeltetése igényelte életére. Ezeket az államnak 
mint épen e rendeltetés eszközölhetése végett alakult 
legfőbb intézménynek mindenki számára biztosítni kell. 
Igy az állam nem önczél, hanem az egyesek önczéljának 
elérésére szolgáló eszköz. Mihelyt e három alapelem vala-
melyikét a többinek károsításával, vagy elnyomásával 
mindenhatóvá teszik; ahol az egyik elem a másiknak 
területét nem tiszteli : ott nincs szabadság, nincs kedvező 
talaja az emberi rendeltetés munkálásának. Az államnak 
kötelessége mind a három elemet tehetsége szerint 
összhangzóan gondozni, tehát az egyházi életet is minden 
felekezetnél előmozdítani. A felekezetlen államnak pedig 
vagy egy vallással sem szabad törődni, vagy mindnyáját 
egyenlően támogatni ; de részrehajló nem lehet, mert 
ellentétbe jut eszméjével. Ámde a mi felekezetlen álla-
munk semmibe sem veszi a kath. egyház jogait. Az idéz-
tem törvényezikkek ugyanis azt a visszásságot szülték, 
hogy az állam feje, a király, az ő apostoli jogaival katho-
likus maradt; az állam pedig az ő felelős kormányával 
és törvényhozásávál felekezetlenné lett. Ámde ezen visszás-
ságnak szükségkép zavarólag kell hatni a kormányzás 
azon ágaira, amelyek az apostoli király főkegyjogainál 
fogva a katholikusok érdekeit illetik ; összeütközésbe hoz-
hatja a polgár kötelességeit a lelkiösmerettel, viszályt 
idézhet elő a felekezetek közt s igy a nemzet minden-
nemű fejlődésére zsibbasztólag hathat. 

Valóban megfoghatlan gondolkodás és rossz szándék 
szülöttjének kell bélyegeznünk azt a követelést, hogy a 
kath. egyházat magától ellökő felekezetlen állam nevezze 
ki annak tisztviselőit s kezelje vagyonát s igazgassa 
iskoláit ! (Folytatjuk.) 

Az autonomia irodalma. Az autonomia ügyében meg-
indult mozgalom az irodalomban is mozgalmat idézett elő, 
több erre vonatkozó munka jelent meg rövid idő alatt. 

Szemnecz Emilnek, a „M. Állam" szerkesztőjének, 
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munkája messzire kimagaslik mindegyik fölött előadásá-
nak érdekességével és világosságával, tartalmának és 
álláspontjának korrektségével, kath. meggyőződésének 
tisztaságával és erejével. A szép munkát az érdekeltek-
nek, különösen a ft. lelkészkedő papságnak szives figyel-
mébe ajánljuk. 

A munka behatóan ismerteti az autonomiai moz 
galmakat s az uj kongresszusra valósággal kézikönyvül fog 
szolgálni. Bolti ára postai küldéssel 4 írt, megrendelhető 
a szerzőnél: Budapest, IV., Zöldfa-u. 43. sz. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGrY. 
Jubileumi évzáró beszéd, 

mélyet dr Stegmüller Károly praelátus és egyházmegyei 
főtanfelügyelő a szombathelyi püspöki elemi iskolák évzáró 

ünnepén mondott. 

Tisztelt szülők és vendégek ! Tanitó urak és kedves 
gyermekek ! 

A hely, a melyen e záró ünnepélyt tartjuk, az iskola, 
amelyben a serdülő gyermekeket valláserkölcsösen nevel-
jük, az egyház magasztos áldásai, a szülők kegyelete, 
hálafohászai és a gyermeki szivek édes érzelmei által már 
25 év óta hathatósan megszentelve, az egyház és haza 
dicsőségét fönnen hirdeti. 

Akik ezen idő előtti korra visszaemlékezni képesek, 
még jól tudják, hogy az itt létező elhagyatott tér, ha 
nem volt is gazdátlan, de szomorú állapotában legfölebb 
kóborló állatok váltakozó tanyáját képezé. 

A 
Mily nagyszerű ellentét 25 év hű tanúsága mellett ! 

mely első tekintetre tán önkénytelenül is a legmagaszto-
sabb örömünneplésre ragadhatna bennünket. Csakhogy 
kissé behatóbb vizsgálat óva figyelmeztet, hogy a legne-
mesebb gyümölcs a jubileumi örömünneplés első fokán 
még teljes megérésre alig juthatott. Bár adná a végtele-
nül jó Isten, hogy az a második, az ötvenéves fokozaton 
annál biztosabban és dicsőbben érvényesülhessen. 

Akinek érzéke van az igazság tiszta felfogására, ha 
számolni és összehasonlítani képes, az a jelen évi „Érte-
sitő" történelmi hü adataiból könnyen felismerheti, hogy 
az ingadozó talajnak mily nagy szüksége van még az 
óhajtott szilárdabb alapnak végleges biztosítására ; mi 
rokonszenves segédkezés nélkül közeli kilátással aligha 
kecsegtethet bennünket. 

Mi Istenbe vetett bizalommal, a meddig csak lehet, 
törhetlen készséggel folytatjuk áldást árasztó munkálko-
dásunkat, melynek folyamán most egy évet ismét szeren-
csésen befejezve, hálával emeljük föl a mennyei Atyához 
szivünket és szavunkat, hogy amit az ő nevében öröm-
mel megkezdettünk és az ő segélyével lankadatlan buz-
galommal folytattunk, azt most az ő dicsőségére teljessé 
is tehettük. 

Isten után hála a fáradhatatlan tanitó uraknak is, 
kik önfeláldozó nehéz munkájúkkal Isten dicsőségét ma-
gasztosán hirdeték ; az egyház elismerését nagymérvűén 
kiérdemelték és a jó szülők szeretetét is maguknak örökre 
biztosították. 

A gondviselésökre bizott gyermekek jövő boldogi- ' 

tása legyen saját örök boldogságuknak is örvendetesen 
biztos fokozása. 

Áldás még a jó szülőkön is, kik Istentől nyert 
drága magzatjaiknak földi előmenetelét szintúgy amint 
egykori örök üdvösségét teljes lelkiismeretességgel ag-
gódó sziveiken nagy készséggel hordozzák. 

Ti pedig kedves gyermekek : mielőtt az iskola kü-
szöbétől hálatelt szivvel távoznátok, fogadjátok meg a jó 
Istennek, hogy róla megfeledkezni soha nem fogtok. A 
mit az iskolában tanultok, azt az életben kell gyakorol-
notok. Mit használna tudnotok, hogy a végre vagytok itt 
e földön, hogy az Istennek szolgáljatok és igy azután 
örökre üdvözüljetek, ha az Istennek szolgálni nem akar-
nátok és igy természetesen nem is üdvözülhetnétek. 
Istennek szolgálni annyit tesz, mint az ő parancsolatait 
megtartani, aki tehát Isten parancsolatait nem tartja meg, 
az biztosan el fog kárhozni. 

Azért ne csak most a szünidő alatt, hanem egész 
életetekben is tartsátok meg a parancsolatokat. Aki azt 
megteszi, az szentül él, az olyan, mint egykor a szentek 
voltak itt közöttünk, és azért majd a szentek társaságába 
fel fog vétetni. 

Hogy hogyan történhetik ez meg, azt egy példával 
akarom számotokra megmagyarázni. De nem csak számo-
tokra mert ebből mindnyájan megtanulhatjuk, hogy hogyan 
lehetünkmi is szentek, azaz hogyan juthatunk egykor mi is 
egészen biztosan mennyországba. Tehát jól figyeljetek ! 

Egykor a 16-ik században, tehát 300 évvel ezelőtt 
élt Rómában Istennek egy kitűnő szentje. Neve neri-i 
szent Fülöp. Ez egy általa alapított szerzetes társulatnak 
főnöke volt Rómában. Oly nagy volt a híre, hogy Ró-
mában ekkor mindenki csak ezen szent férfiúnak tetteiről 
és csodáiról beszélt. 

Igy történt ez egy mulató helyen is, a hol napszá-
mosok, hordárok, munkások szintén a szent férfiúról be-
szé'gettek, Az egyik ezt hallotta felőle, a másik meg más 
valami érdekest. Végre egy közülök igy szólalt fel. Hall-
játok társaim. Nekem ugy tetszik, hogy mégis csak nagy 
és nehéz dolog lehet az, hogy valaki szent legyen. 
Elmegyek tehát a szent férfiúhoz és megkérem, hogy 
közölje velem az ő titkát, mert én is szent óhajtanék 
lenni. Amit mondott azt rögtön végre is hajtá. Nem 
kétlem édes gyermekek, hogy ti is szeretnétek szentek 
lenni, de talán senki sincsen közöttünk, aki ezt hasonló-
képpen nem óhajtaná. Jertek tehát lélekben ti is mind-
nyájan ezen jólelkű napszámossal szent Fülöphöz. 

A szentté lenni vágyó napszámos elment a kolos-
torhoz, amelyben szent Fülöp lakott. A csengetyűt meg-
húzván kérdé a kijövő portást, hogy itthon van-e a szent 
férfiú. Melyik szent férfiút érted ? lőn a válasz. No bizony 
tán több szent férfiú is van nálatok ? Ea csak szent 
Fülöppel óhajtok beszéln1'. Néhány perez múlva ott 
termett a társalgó szobában szent Fülöp. Jó napot szent 
férfiú ! igy üdvözlé őt a jólelkű munkás. Szent Fülöp 
kedélyesen válaszolt: az csak nem illik édes barátom, 
hogy engem is saját házamban kigúnyolj. Eszem ágában 
sircs, mondá a munkás. Hanem mindenki a te szent 
életedről beszél. En tehát teljes bizalommal jöttem hoz-
zád, miszerint szépen megkérjelek, hogy közöljed velem 
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a te titkodat, amely által én is szentté lehessek. Szent 
Fülöp a legédesebb hangon mosolygó arczczal válaszolt: 
Tudsz-e fiam olvasni ! Tudok szent Atyám ! Olvastál-e 
valaha evangeliumos könyvet? Ugy emlékszem, hogy 
olvastam, mikor iskolába jártam, a mikor a jó deákoknak 
az evangeliumos könyvből kellett felolvasni. Szent Fülöp 
tehát előhozott egy szép evangeliumos könyvet, és azt 
felnyitván azt mondá : nézd fiam ! ebből olvass naponkint 
három-négy sort ; ne többet, banem azután azt, amit 
olvastál, azt az életben gyakorolni is iparkodjál. Oh szent 
férfiú, isy válaszolt a munkás, ha csak ebből áll a te 
egész titkod, akkor én igen hamar szentté fogok lenni. 
Hanem, hogy jól megértsem a dolgot, még egyszer kér-
dezem : naponkint csak három-négy sort olvasni, ez az 
egész feladat? és hóna alá fogván a könyvet, távozni 
akart. Szent Fülöp azonban még utána kiáltott : fiam ! 
14 nap múlva mindenesetre jöjj vissza. Minden bizony-
nyal ! válaszolá örömmel a munkás ember, 

Alig telt le 14 nap, a szegény munkás csakugyan 
megjelent., de nem o ly^ó kedvvel és bátran mint előbb. 
Halk, alig érthető hangon kérdezé a portást : itthon 
van-e a szent férfiú ? Midőn szent Fülöp lejött, a szegény 
ember nagy szomorún elővette az evangeliumos könyvet 
és e szav&klal sdta vissza: szent férfiú! ezen könyv 
szerint lehetetlen szentté lennem. Az olvasás csak meg-
járná, hanem, hogy az éleiben az itt foglaltakat meg is 
valósitsam, az teljesen lehetetlen. Mert az evangeliumos 
könyvben az áll, hogy azokkal, kik velünk rosszul bán-
nak, jól cselekedjünk, hogy mindent eltűrjünk, minden-
kinek szivből megbocsássunk, ezt én megtenni nem 
tudom. 

No no ! édes fiam ! még csak 14 napi próbád volt 
és már is kétségbe akarsz esni ? Hiszen az Úristen is a 
világot nem egy nap alatt teremté és Róma sem egy 
napon épült fel. Csak bátorság fiam ! ami az ember előtt 
lehetetlennek látszik, Isten kegyelmével nagyon könnyen 
véghez vihető. Nézd fiam ! újra kérd az Istent, hogy adja 
hozzá szeLt malasztját és biztositlak, hogy másként fogsz 
gondolkodni és cselekedni. Menj tehát az evangeliumos 
könyvvel és tégy újra próbát és 14 nap múlva jöjj vissza 
ismét. 

Az atyai szép szó szemlátomást hatott, ámde a 
szegény ember nem jött vissza. Nemcsak 14 nap, hanem 
4, sőt hat hét is elmúlt és a szegény munkásnak semmi 
nyoma, semmi híre. Végre mégis megint megszólalt a 
csengetyü, Csakugyan a szegény munkás állt a porta 
előtt, de mily gyászos külsővel! Keze fel volt kötve, 
sebekkel borított feje többszörös kötelékkel körültekerve. 
Siralmas hangon kérdezé a szent férfit, ki midőn őt 
megpillantá, szánalmasan kiáltott fe l : Mi lelt édes fiam! 
honnan jösz ily gyászos állapotban? A kórházból, szent 
férfiú ! Nézze c<ak mind ennek oka az ön evangeliumos 
könyve ! Ezt nem érthetem édes fiam ! ha csak tüzetesen 
magad nem magyarázod meg. 

Ekkor zokogva beszélte el a szegény ember, hogy 
mi történt néhány hét előtt a nyilvános téren vele, 
Szokásom szerint — igy szól — egy hátas kosárban nagy 
tehert vittem a kitűzött helyre, midőn egy nri ember 
lóháton közeledett felém. A megvadult ló engem meglátva 

áíaskodni és ugrándozni kezdett mindaddig, mig csak 
urát magáról a kövezetre le nem vetette. Ekkor a fel-
dühödött ember mérgében rám vetette magát, földre 
tepert és korbácsával addig vert agyba főbe, mig csak 
bele nem fáradott. Igaz, hogy én ízzé porrá zúzhattam 
volna ő t ; de eszembe jutott az evangeliumi tanulság és 
én teljes szivemből megbocsátottam neki mindent, boszut 
nem állottam sőt érette még imádkoztam is. Csak később, 
midőn a jó emberek engem véremben fetrengve láttak, 
szállítottak el a kórházba, ahonnan most annyira mennyire 
meggyógyulva siettem önhöz, miszerint megkérdezzem 
öntől, óh szent férfiú, hogy valljon ezen a módon szentté 
lehetek-e egykor ?Szent Fülöp szeretettel ölelte meg a jámbor 
férfiút, biztosítva őt, hogy már is a szentélet igazi utján 
halad, ahol egykor kétségkívül mennyországba fog Ör-
vendve eljutni. Kívánságára őt a szent szerzet kebelébe is 
felvette, a hol a szentség hírében élt még sokáig és 
boldog kimúlásával mindenkinek legnagyobb épülésére 
szolgált. 

Látjátok édes gyermekeim és mindnyájan, kik szavai-
mat hallgatjátok, hogy csak is ugy lehetünk szentek, ha 
az evangeliumi kívánalmakat nemcsak olvassuk és meghall-
gatjuk, hanem azokataz életben tettel is gyakoroljuk. Például 
hiában mondanók naponkint bármily buzgón a „Miatyánk"-
nak ötödik kérését: „és bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek", ha 
azokkal, akik bennünk megbántottak, szóba sem akarnánk 
állani. Igy csak saját magunkra mondanók ki százszor és 
ezerszer a kárhoztató ítélet ezen rettenetes imaszavakkal : 
Oh Istenem ne bocsásd meg az én vétkeimet, mert én 
sem akarok megbocsátani azoknak, akik ellenem vétkez-
tek Vagy ezen rettenetes imafohászszal : Oh Istenem 
bocsásd ugyan meg büneimeit, de ne engedj szent színed 
elé jutni soha, valamint én sem akarok ellenfelemmel ez 
életben találkozni soha. 

Meg ne csalja magát önámitással senki. Mindenki 
szent lehet, de csak ugy, ha nem csak fohászkodik és 
imádkozik hanem az Isten parancsolatait is hiven meg-
tartani igyekszik. A ki csak egy parancsolatot is megszeg 
Istennek törvényét szegi meg és mint ilyen törvényszegő 
sem Isten barátja nem lehet, sem a szentek társaságába 
nem juthat. Egykor keservesen fogja megbánni azt, amit 
most az életben oly könnyen el lehetett volna kerülni. 

Mindenki szentül éljen, hogy egykor szentté lehes-
sen. Ha pedig a szentség útjáról gondatlanul letért, 
hova hamarább igazi vezeklés által oda ismét visszatérni 
siessen. Es ekkor nyugodt lesz az életben és egykor 
boldog az örök üdvösségben. 

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

terjesztésére Fábián Ferencz rozsnyói székesegyházi ka-
nonok és ottani plébánosnak a Boldogságos Szűz Máriá-
ról nevezett vuta- vagy untavölgyi szépkuti czimzetes 
apátságot, Verbjár Péter rimaszombati alesperes plébános-
nak pedig a Szent-Hubertról nevezett grábai vagy garábi 
czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Ischlben, 1897. évi julius hó 17 én. 

FERENCZ JÓZSEF s. k. 
Dr Wlassics Gyula s. k. 
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V E G Y E S E K . 
*** A váczi püspök születésnapja. Schusster 

Konstantin váczi püspök, a magyar püspöki kar nesztora, 
ritka jubileumot ül. Ma tölti be ugyanis áldásos életének 
nyolczvanadik évét. Az agg főpap, a kinek minden lépte-
nyomát az egyházáért, hazájáért dobogó sziv lángolása s 
a felebaráti szeretet nagylelkűsége jelöli s a kinek nemes-
szivüségénél csak szerénysége nagyobb — ezt a ritka 
napot is visszavonultam ünnepli. Nem önmagára, ember-
társaira gondol, s mint hirlik, 80.000 forintos alapítványt 
tett nyolczvanadik születésnapja emlékére. A váczi püspök 
jótékonysága valóban mesés, alapitványai meghaladják 
jóval a félmilliót és ez az öreg főpap nem fogy ki ezek-
ből a meglepetésekből. Csodásan gyűjtötte össze azokat 
a százezreket, melyekkel a szenvedő emberiségen segiteni 
kész. Mi is ott állunk az üdvözlők között s lelkünk 
mélyéből kivánjuk, tartsa meg az Eg kegyelme az agg 
főpapot még sok éven át egyháza és a keresztény 
Magyarország javára és örömére. 

— Zászlószentelés Kecskeméten. A kecskeméti 
kath. kör jövő hónap 15-én szép ünnep megülésére ké-
szül. Ezen két és fél év óta fenálló egylet tagjainak 
egyedüli óhaja volt egy egyleti zászló beszerzése. Ezen 
óhaj sikerült fáradhatatlan alelnökük Krezsák Géza segéd-
lelkész dicséretes buzgólkodása folytán s a zászló remek 
értékes kivitelben elkészült. A zászló fehérszinű legnehe-
zebb minta szerinti damaszt 200 cm. hosszú és 150 cm. 
széles, arany díszes kereszttel. Az egyik oldalán valódi 
aranynyal himezett babérkoszorú és a koszorú fölött szent 
István magyar király hű képe, a mint a bold, szűz Máriá-
nak a koronát felajánlja. A zászló másik oldalán ugyan-
ilyen koszorú és e koszorú fölött a szent Család himezett 
képe e felirással „Mindent az Isten nevében." A zászló-
szentelési ünnepélyre e derék alföldi város katholikus 
tagjai közt nagy az előkészület és érdeklődés, a mely 
után Ítélve a legfényesebb siker várható. 

— Uj iskola. Páratlan áldozatkészségnek adta 
tanújelét a mult héten Dunakesz község képviselőtestülete. 
A hitközség uj diszes iskolát akar emelni három nagy 
tanteremmel, az épület költségei 14 ezer forintot tesznek 
s ezen költség felét vagyis 7 ezer forintot a politikai 
község egyhangúlag vállalta magára, mig a másik fele 
hitközségi vagyonból lesz fedezve. Miután Pest vármegye 
e határoz ltot már előzőleg jóváhagyta, az épités már e 
napok folvamán kezdetét veszi. Ugy a tervező mérnök, 
mint a műépítész lemondtak tiszteletdijaikról s fáradozá-
saikat a népnevelés ügyének ajánlották föl önzetlenül. 
Ezen cselekedettel is megmutatta Dunakesz községe, hogy 
páratlanul áll a fővárost környező községek között s i 
hogy népe torzsalkodás nélkül vállvetve fáradozik keresz-
tény művelődésén. 

f Ráth Károly, a székesfőváros főpolgármestere, f. hó 
30-án d. u. egy órakor meghalt. 

— Szeminárium Eszéken. A djakovári püspök-
ségnek eddig csak egy kicsiny papképző-intézete volt a 

püspökség székhelyén Djakováron. A szűk papképző-iuté-
zet természetesen nem tudott elegendő számú papot 
nevelni és igy a szlavon-horvát papságnak egy része a 
pécsi szemináriumból került ki. Strossmayer püspök Eszé-
ken most egy megfelelő épületet rendezett be szeminá-
rium czéljaira, ugy, hogy a következő tanév kezdetével a 
40 növendékpap részére rendezett intézet felavatható lesz. 
Streit djakovári czimzetes püspök már értesitette Eszék 
város tanácsát püspöke elhatározásáról és egyben arra 
kérte a tanácsot, hogy a házbéradót az intézetnek en-
gedje el. 

— Faure fenyegető levelei . Mialatt Oroszország-
ban örömünnepeket készítenek Faúrénak, otthon Párizs-
ban halommal érkeznek hozzá a fenyegető levelek. Minap 
a többi közt ilyen tartalmú levelet kapot t : „Holnapra 
már töltve lesz bombánk vasszögekkel és a zsarnok többé 
nem fog bennünket bánthatni. Egy anarkista." Egy másik 
levél igy hangzik: „Julius 14-én nagy táncz lesz Páris-
ban. A köztársasági elnök és czimborái ugy repülnek a 
levegőbe, mint a nyulak. Egy néjíbarát." Faure az összes 
fnnyegető leveleket a legnagyobb lelkinyugalommal 
fogadta. A rendőrség egyszerű szájhősöknek tartja a 
levelek íróit, a kiket nem érdemes komolyan venni, de 
azért megtett minden óvó intézkedést. 

— Egy imakönyv kitüntetése. Ochab^ A. János 
dr. esztergommegyei áldozópap, a pozsonyi koronázási 
dóm káplánja, millenáris emlékül az ország németajkú 
katholikusai számára egy mag} ar-német szövegű igen szép 
imakönyvet adott ki, a melynek ajánlását Frigyes főher-
czeg családja fogadta el. Az imakönyv eljutott az ural-
kodó család összes tagjaihoz és a szerzőnek levélben 
elismerésüket fejezték ki : Frigyes főherczeg és családja. 
Frigyes főherczeg nővére a spanyol regens-királynő, Ste-
fánia özvegy trónörökösné, Ferencz Ferdinánd és Ottó 
főherczegek, József főherczeg Alcsuthról, Ferencz Salvátor 
főherczeg Welsből, ezenkívül többen közéletünk kitűnő-
ségei közül. Az imakönyv irója a befolyó jövedelmet 
hazafias jótékony czélokra fordítja. 

— Az akadémia a Petőfi-ünnepen. A magyar 
tudományos akadémia a segesvári Petőfi-ünnepp alkal-
mából hatalmas babérkoszorút rendelt, melynek nemzeti 
szinü szalagján ez a fölirás : „A magyar tudományos aka-
démia — Petőfi Sándor emlékének." A koszorút Szily 
Kálmán miniszteri tanácsos, az akadémia főtitkára fogja 
a Petőfi szoborra letenni. — A Magyar Történelmi Tár-
sulat képviseletével Szádeczky Lajos dr kolozsvári egye-
temi tanárt bizta meg azzal az utasítással, hogy a szobor 
talapzatára a társulat nevében beszéd kíséretében koszo-
rút tegyen. 

— Felekezetnélküliek. Bács-Bodrog megyében a 
bács-almási szolgabiróságnál 54 egyén jelentette be ujab-
ban, hogy felekezetnélkülivé lesz. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 



„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabor-a... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, gui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imp er-

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. inárcz. 27-e'n. 
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A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
Irta dr Böhm János. 

(Folytatás.) 

Midőn a plébános püspöke engedélyéből, 
causa prius per episcopum cognita et probata, 
egy időre eltávozik plébániája köréből, helyet te-
sének megfelelő dijat köteles adni, vicarium ido-
neum ab ipso ordinario approbandum cum débita 
mercedis asngnatione relinquat.1) 

A püspök határozza meg a segédplebános 
illő ellátását a plébánia jövedelméből. Ugyancsak 
a püspök határozza meg, hogy mily jövedelmi 
rész illeti meg az eredeti plébánia jövedelméből 
a szervezett u j plébánia lelkészét. A plébánosnak 
a maga jövedelméből kell dijaznia helyettesét, 
midőn egy időre eltávozik plébániája köréből. 
Tehát önkényt következik, hogy a plébánosnak 
plébániai jövedelméből kell t a r tan ia és dijaznia 
segédlelkészét is. És pedig a püspök meghatáro-
zása szerint. 

Majerati város 1758. augusztus 1-én elhatá-
rozta közgyűlésén, hogy kérelmet intéz a törvé-
nyes elöljárósághoz: állitana a tényleg megüre-
sedett gazdag Archiprebsyteratus földbirtokából 
és más uévszerint felsorolt alapokból kapellániai 
javadalmakat. A szervezendő uj javadalmak lel-

Trienti zsinat, 23. ülése, cap. I. de Reform. 

készei segítségére volnának majd az Archipres-
byternek a lelkek gondozásában. Több mint 3 
ezer hive van. az Archipresbyternek, a kik szét-
szórva nagy területen laknak. Többen eddigelé 
szentségek nélkül hal tak meg, mert papot nem 
kaphat tak . 

Ezen eset 1760-ban a Congregatio Concilii 
elé került. 

A Congregatio tagja i első sorban azt vet ték 
fontolóra: „num magis congruat menti Tridentinae 
Synodi : cogere Archipresbyterum ad supplendum 
indigentiae numerosi Populi mediantibus Coadiuto-
ribus per ipsum cum redditibus Ecclesiae assu-
mendis, prout Episcopus insinuât animarum curae 
consuluisse, vei potius Conciliaris sanctio expos-
cat reddituum Parochiae dismembrationem ad 
effectum erigendi Capellanias cum onere coad-
iuvandi curae animarum." 

A püspök a t r ient i zsinat 21. ülése 4. feje-
zete értelmében tényleg segédlelkészt rendelt a 
kinevezett u j Archipresbyternek, és a plébánia 
jövedelméből rendelt neki megfelelő jövedelmi 
részt. Egyút ta l ki jelentet te a püspök a maga 
fel terjesztésében: „non esse deveniendum ad 
pet i tam erectionem." 

A kongregácio tagja i ha tározatukat a trienti 
zsinat 21. ülése 4. fejezetére és Pignatelli követ -
kező észrevételére a lap í to t ták : „Sola populi nume-

10 
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rositas non praebet sufficientem causam erectioni 
novae Ecclesiae parochialis, quia illi providendum 
est per Coadiutores Rectori dandos, u t ex d. cap. 
IV. sess. 21. pa te t . " 2 ) 

A kongregacio jóváhagyta a püspök intéz-
kedését az által, hogy a fel ter jesztet t kérdésre: 

„An sit procedendum ad erectionem Capella-
niarum, dequibus agiturf nemmel felelt. Negative.3) 

Ugyancsak 1760-ban augusztus 23. kijelen 
t e t t e a Congr. Conc.: „Onus praestandi salarium 
coadiutoribus in ipsum parochum refunditur, ob 
curam habituaient, ei competentem. Et quatenus 
parochi congrua non sufficiat, supplendum est 
ab ipso populo." 

1721. augusztus 2-án a Congregatio Concilii 
a következő kérdésre felel t : 

„An Parochus cogi debeat retinere Coadiuto-
rem pro administratione Sacramentorum propriis 
sumtibus et expensis?" 

A felelet igy hangzik: 
„Affirmative facta per Parochum obligatione 

in forma valida retinendi propriis sumptibus Coa-
diutorem ab Episcopo approbandum.u 5) Aquen. 
Dismembrationis. 

Ez alkalommal Saxelli város népe uj paro-
chiát akar t álli t tatni, plébánosa pedig azt hitte, 
hogy segit a bajon, ha segédlelkészt ta r t . Foga-
dot t is segédlelkészt. Ezen esetre felelt a Cong-
regatio Conc. idézett határozatával . 

A mantua i egyházmegyében van egy paroc-
hia, mely sz. Erasmus püspök és vértanú nevét 
viseli. 3600 lélekből áll. Nagy területen több 
községben szétszórva laknak a hivek. A plébános 
legjobb akara ta mel le t t sem képes összes hiveit 
kellően gondozni. A plébánia területén laknak 
ugyan áldozópapok, de ezek önkényt laknak o t t 
és helyben lakásra nincsenek kötelezve. Vasár-
napon kint szoktak ugyan misézni és a temeté-
seknél segitségére vannak a i lebánosnak. De 
nem gyóntatnak, nem prédikálnak és iskolába 
sem járnak, hogy o t t a gyermekeket okta tnák. 

1857-ben a Congr. Concilii-hez fordult a plé-
bános ós két segédlelkészt kér t . Mindenkinek 
évenkint 500 livre-t fizetne a plébános, azon-

2) Pignatelli, Consultât. Canon. torn. IV. Consultât. 
230. num. 13. p. 382. 

3) Thesaurus Besolutionum Congr. Conc. In causis 
sub anno 1760. propositis. tom. 24. Romae 1761. 

4) Zamboni, Collectio Declarationum Congr. Conc. 
torn. IV. p. 494. 

5) Thesaurus Sesolutionum Congr. Conc. In causis 
ab anno 1718. usque 1821. 

kivül még 400 livre mellékjövedelemre számit-
hatnának. De az 500 livre-t csak úgy fizetheti 
a plébános, ha köteles miséinek számát, mely 
1050-re rug, leszállitják. Ezen járandóság fejében 
a segédlelkészek lá togatnák a betegeket és segit-
ségére volnának a plébánosnak a hitelemzői 
taní tásoknál és sz. beszédeket is t a r t anának a 
templomban. A plébániai templomban kellene 
misézniök abban az órában, mely a plébános 
Ítélete szerint legalkalmasabb hiveinek. Segitsé-
gére volnának a plébánosnak a gyóntatásban és 
anyakönyvek vezetésében. Vasár- és ünnepnapo-
kon miséznének a jótevőkért , a kik a miseala-
pi tványokat te t ték . 

A mantaui püspök a plébános kérelmét 
melegen a jánlot ta a kongregáció figyelmébe, 
egészen a plébános akara ta szerint. A kongre-
gatio meghal lga t ta a kérelmet mindenben.6) 

I t t is a plébániai javadalom jövedelméből 
szervezték a két segédlelkészi állomást. 

Az Archiv következő megjegyzésével kiséri 
ezt az esetet. 

,;Das Concilium von Trient will, man soll 
die Einwohner eines Ortes nöthigen, zur Besol-
dung der Hilfgeistlichen in den Pfarreien beizu-
steuern. In der vorliegenden Angelegenheit ist 
man nicht zu diesem Auskunftsmit te l geschrit-
ten, weil die Bevölkerung zu arm ist, als dass 
sie beisteuern könnte." 

Ha oly gyenge a plébániai javadalom, hogy 
csak a plébános e l tar tására elégséges ós a segéd-
lelkész e l tar tására abból már nem tel ik: akkor 
a püspök kényszerí theti a népet a segédlelkész 
ta r tásá ra . Már IX. Gergely figyelmeztet ügyle-
veleiben, hogy a püspök megtér í t te thet i magának 
az egyházközség által a költséget, melyet tennie 
kell, mikor templomszentelésre megy, mert senki' 
sem katonáskodik saját zsoldján. 

„Pro Ecclesiarum consecratione nil potes vei 
debes praeter procurationem exigere. Sed procu' 
rationem moderatam, quum Apostolus dicat : 
nemo cogitur suis stipendiis militare, ab eadem 
ecclesia exigere potes . 7) 

Ez alapelvre támaszkodva rendeli a t r ient i 
zs inat : „Si necesse est, episcopus compellere 
possit populum ea subministrare, quae sufficiant 
ad v i tám dictorum sacerdotum sustentandam." 8) 

6) Archiv f. kath. Kirchenrecht. 3. 1858. 442. S. 
7) Caput, Cum sit romana, de Simonia. Decret. Greg. 

IX. lib. V. cit. III. 
8) Conc. Trident, sess. 21. decretum de reform, cap. 4. 
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Ugyanezt rendeli a t r ient i zsinat 24. ülése 
13. fejezetében, midőn igy szól: 

„Per parochianorum symbola ac collectas, aut 
qua commodiori ei (npe eppo) videbitur ratione, 
t an tum redigatur, quod pro rectoris aut parochiae 
necessitate dementer sufftciat 

A hajkoronát fölvevő növendékek e szavakat 
mondják a püspök előmondása u t án : „Dominus 
est pars hereditatis meae et calicis mei, tu es, 
qui resti tues hereditatem meam mihi." 

Az ó-szövetségi papok betűszerinti értelem-
ben mondhatták magokról a 15. zsoltár e sza-
vait. Az ó-szövetségi papság, Lévi törzse t. i., 
nem kapot t Palest ina felosztásakor külön földte-
rületet és birtokot, mint a többi törzsek. De e 
helyett bőven kárpótolta a papságot az Ur, mer t 
az áldozatokból, a mi tulajdonképpen az Uré 
volt, arról Jehova papjai j avára lemondott . Az 
Ur volt tehát az ó-szövetségi papság öröksége 
ily értelemben is, az ur kárpótol ta papságát 
azért, hogy e papság nem kapot t Palest ina fel-
osztásakor külön földbirtokot. A tizedet és a 
zsengékből esedékes részeket, tulajdonképpen az 
Urnák hozták Izrael fiai áldozatul, de az Ur 
ezeket papságának engedte át. 

Bőven kárpótol ta a papságot az Ur, a kinek 
szolgált. „ Tu es, qui restitues hereditatem meam 
mihi.'Nem csoda ezek után, ha hálából e gazdag 
kárpótlásért igy kiált fel e papság: „Funes mei 
ceciderunt mihi in praeclaris." Vagyis a mérő-
zsinór nekem a legjobb földet ju t t a t t a , t . i. az 
Urat . 

Ez okon az uj-szövetség papsága is eredeti-
leg és sok századon át az áldozati adományokból, 
vagyis a nép adományaiból élt. Mert az áldozati 
adományokból nemcsak a sz. áldozat anyagára 
tel t — régente mindenki maga gondoskodott az 
anyagról, midőn a sz. áldozáshoz járul t — hanem 
a papság el tar tására is,9) 

Ez a tör ténet i alapja, hogy az újszövetségi 
oekonómiában is a nép köteles papsága el tar tá-
sáról gonkoskodni.10) Igy gondoskodott példáúl 

<J) vNeque vero, quod a singulis fidelibus offerebatur, 
modicum quid erat panis et vini, quae posted per Sacer-
dotem consecrata, atque in Christi Corpus et Sanguinem 
conversa, ipsimet offerentes perciperent ; sed quilibet, pro 
sua facultate, plures ofíerebat panes, cum larga vini amp 
hora, quorum exigua pars consecraretur, et réliqua massa 
Sacerdotibus cederet." Benedictus XIV. Synod. Dioeces. 
lib. V. cap. VIII. 1. 

10) A mint ezt tények is igazolják. Nagyon érdekes 
például, hogy a törökök kiűzése után csakhamar mint 
kötelezi magát Eger népe, hogy plébánosának mit fog 

1753-ban Eger népe a második káplánról. Egy 
káplán volt már Egerben mindjár t kezdettől 
fogva, midőn a török kivonult Egerből. 1753-ban 
szervezték a második káplánságot, melyhez a 
város, vagyis a nép 100 forinttal járult . Eger 
város levéltára egyik okirata ugyanis többi 
között ezeket mondja : „1753-0 proposuit Domi-
n ium: Civitatem iam adeo impopulatam, u t 
Parochus cum uno capellano administrare eam 
haud quaquam sufficiat, adeoque de secundo 
quoque capellano ac eius subsistentia prospicien-
dum esse, ordinavitque Parocho adhuc 100 flnos 
superaddendos ea lege, u t alter et iam capellanus 
habeatur. Quod si tarnen Parochus duos eapellanos 
non ser varét, neque auctos 100 flnos habeat. 
Sufficiens videtur rat io reddi per manifest am-
in magno numero impopidationem, suburbia enim 
prius inhabi ta ta non sunt, nunc iam maximam 
Populi par tem efficiunt." Eger város levéltára, 
B. XXVII. 95. 

Ha pedig a nép oly szegény, hogy nem 
képes a káplán tar tás költségeit viselni, a tr ienti 
zsinat előtti jog értelmében, azon esetben, ha a 
plébániai javadalom prépost vagy apáté, a püs-
pök kényszeri thette a prépostot vagy apátot, 
hogy az őt helyettesi tő pap megélhetéséről gon-
doskodjék. 

„Si quae tarnen capellae sunt, quae suis 
reditibus clericos sustentare non possunt, earum 
cura ac dispositio praeposito maioris ecclesiae, 
cui capellae subditae esse videntur, immineat et 
tarn de possessionibus, quam de ecclesiasticis 
capellarum officiis ipse provideat." 1A) 

Es a IV. lateráni zsinat (1215) rendeli: „Cum 
os bovis ligari non debeat t r i turant is , sed, qui 
altari servit, de al tar i vivere debeat, statuimu^, 

fizetni. 1703-ban „Plebanus et Canonicus Agriensis Michael 
Balog habuit Conventionem cum Civitate Agriensi per 
annum, ut sequitur: 1-mo in parafa pecunia fllor. Rh. 
150.—2-0 Chilas Tritici 1 0 0 . - 3 - o Vini vasa 100.—4-o 
Saginatos Setigeros 2. —5 o Lapides Salis 2.—6-o Currus 
Foeni 12.—7-o Currus Lignorum 25. 

Et haec pro Persona Dni Plebani fuit Conventio, 
pro Capellano a parte, quae fuit Conventio, expertus 
potest declarare Adm. Rndus Dnus Plebanus Saarien-
sis, Michael Gyetvay, tune Capellanus Agriensis. Quoad 
stolam pro Baptismate 8 polturas vel duas gallinas vel 
panes, pro Introductione tantumdem, pro sepultura 20 
polturas, pro Sacro Cantato unum flor. Rhen., pro lecto 
sacro medium, si cum adstantiis, unum imperialem, pro 
Concione funebri unum imperialem, pro Copulatione, sicut 
pro conditione personarum poterit convenire, plus vel 
minus. Egri városi levéltár. 1703. B. III. 90. 

u ) Cap. Sanctorum, Distinct. 70. Decreti prima pars. 
10* 
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ut consuetudine qualibet Episcopi vel patroni 
non obstante, portio presbyteris ipsis sufficiens 
assignetur. Qui vero parochialem habet ecclesiam, 
non per vicarium, sed per se ipsum Uli deser-
viat in ordine, quem ecclesiae cura requirit, nisi 
forte dignitati parochialis ecclesia sit annexa. In 
quo casu concedimus, ut is, qui talem habet dig-
nitatem, quum oporteat eum in maiori ecclesia 
deservire, in ipsa parochiali Ecclesia idoneum 
habeat vicarium, qui, ut praedictum, congruenbem 
habeat de ipsius ecclesiae proventibus portionéra. 
Alioquin illa se sciât auctori tate huius decreti 
privatum, libéré alii conferenda, qui velit et 
possit, quod dictum est, adimplere." 12) 

A lateráni zsinat ezen határozatát a kor 
körülményeiből kell magyaráznunk. A 13. század-
ban már szokásba jöt tek a Reservátiók és Ex-
spectativák, a miből azután a javadalmak egy 
kézben való összehalmozása származott. De azért 
ma is van értelme, ha p. valaki kanonok és plé-
bános, és előfordulnak az i t t jelzett körülmények. 

Ha nevezettek mind szegények, akkor a tri-
enti zsinat előtti jog értelmében a püspök gon-
doskodott a segédlelkész eltartásáról, a mint 
erről ugyancsak a IV. lateráni zsinat intézkedett. 

„Cum saepe contingat, quod eppi propter 
occupationes multiplices vei invaletudines corpo-
rales . . . . per se ipsos non sufficiant ministrare 
populo verbum Dei, maxime per amplas dioece-
ses et diffusas: generali constitutione sancimus, 
ut episcopi viros idoneos ad s. praedicationis 
officium . . . assumant . . . qui plebes vice ipso-
rum, quum per se iidem nequiverint . . . verbo 
aedificent et exemplo, quibus ipsi, quum indigu-
erint, congrue necessaria subministrent. Unde pra-
ecipimus . . . . viros idoneos ordinari, quos eppi 
possint coadjutores et cooperatores habere non 
solum in praedicationis officio, verum etiam in 
audiendis confessionibus ac caeteris, quae ad 
salute m pertinent animarum." 13) 

Ha szegény volt a püspök is, a régi jog 
értelmében keze munkájával, tisztességes mester-
séggel kereste a pap kenyerét.1 4) 

(Folytatjuk.) 

t2) Caput, Exstirpandae. §. Cum igitur, Decretal. 
Greg. IX. lib. III. tit. Y. de Fraebendis. 

13) Cap. 15. Inter caetera, De officio Ordinarii, Dec-
retal. lib. I. tit. 31. 

u ) Decreti pars prima, dist- 91. Gratián következő 
megjegyzésével kiséri ezt a distinctiót : „Qui turpi lucro 
vei inhonesto negotio victum sibi quaerere perhibentur, 
de oblationibus ecclesiae stipendia consequantur. Quod 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest, aug. 3. A katli. autonomia föladatai. —-
A csanádi egyházmegye 21 esperességi kerületének 

papsága fölhívást intézett Magyarország összes lelkész-
kedő papságához, mely egyrészt behatóan tárgyalja a 
papság föladatait a folyamatban levő katholikus kon-
gresszusi választásokkal szemben, másrészt teljes prog-
rammot állit föl a kongresszus és a katholikus autono-
mia föladatairól. A programm, ép ugy mint a Polónyi-
féle, 12 pontból áll s szövege a csanádi egyházmegye 
egyik kiváló állásban levő tagjának tollából folyt. 

Az egész fölhívás igy hangzik : 
Fölhívás a római katholikus lelkészkedö papsághoz. 

Krisztusban szeretett testvéreink ! 
Apostoli királyunk legfelsőbb elhatározása megadta 

az alkalmat országos autonomiák szervezésére. 
Önmaga s hivei iránti legszentebb kötelességét tel-

jesiti a lelkészkedö papság, ha a magyarországi katho-
likus egyház történetében beállott eme jelentőségteljes 
fordulai kapcsán kifejezésre jut tat ja irányelveit azon 
hatáskörre nézve, melylyel a megalakítandó autonomiát 
fölruháztatni kívánja. 

A csanádi egyházmegye aluljegyzett esperesi kerü-
leteinek papsága komoly tanácskozmányok után elért 
idevonatkozó megállapodásait a következőkben ajánlja 
szeretett pályatársainak nagybecsű figyelmébe : 

Katholikus autonomiánk nem lehet a már létező 
protestáns avagy görög-keleti autonomiánk egyszerű után-
zata, mivel a katholikus egyház lényegesen különbözik az 
emiitett vallásfelekezetektől ugy szervezet, mint azon 
viszony tekintetében, mely közte és a magyar állam és 
annak koronás feje, az apostoli király közt nyolcz év-
századon át kifejlődött. 

Az autonómiának, hogy katholikus legyen, első 
sorban alkalmazkodnia kell a kath. egyház szervezetéhez. 
Ezen alaptételből önkényt következik, hogy az autonomia 
illetékességéhez nem tartozik az egyházi hierarchiát illető 
rendi és joghatósági hatalom (potestas ordinis et juris-
dictionis) határainak taglalása avagy megállapítása, nem 
tartoznak oda a hittani, egyházkormányzási, liturgiái, 
egyházfegyelmi ügyek. Az autonomia megalakításánál nem 
hagyható nyílt kérdésnek az egyházi hierarchia intézke-
dési jogköre, mivel azzal az egyházi és világi elem közt 
az állandó egyenetlenség magva eleve elhintetnék, az 
autonomia nem az egyház oltalmára, hanem elnyomására 
szolgálna. 

Kívánjuk azért, hogy az autonomia tartalmát képező 
ügykör tüzetesen megállapittassék, másrészt a sok tekin-
tetben hiányos és hézagos 1869-diki választási módozat, 
a választási jognak szűkebb körre való szorítása mellett, 
olykép alakíttassák át, hogy az autonomiai kongresszu-
son s az autonomia egyéb szerveiben az egyháziak a 
világiakkal egyenlő számarányban legyenek képviselve. 

si ecclesia ei sufficere non potuerit, proprio artificiolo vei 
agricultura, exemplo Apostoli, qui de laboré manuum 
vivebat, sibi necessaria inveniat . . . 
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A főkegyúri jogot, mint olyat, melyet dicső emlékű 
királyaink az egyház iránt tanúsított jótéteményeikkel 
szereztek s a magyar közjog oltalma alatt teljes joggal 
birtokolnak, sértetlenül föntartani kívánjuk. Miért is az 
autonomia számára a főkegyúri jog gyakorlata körül 
igénybe veendő befolyást nem tar t juk azon fokig fejleszt-
hetőnek, a hol az származásának jellegét avagy korlátait 
már elveszítené. E szempontból lesz főkép azon kérdés 
elbírálandó, minő befolyás adassék az autonómiának a 
királyi adományozástól függő főpapi és egyéb javadal-
makra való kijelölésnél. 

Az autonomia fogalma hozza magával annak az 
egész vonalon való szervezését, vagyis az egyházközségin 
kívül fokozatos kerületi, egyházmegyei s országos köz-
ponti autonom szervezet fölállítását. — E szervezet föla-
data lesz fokozatos hatósági minőségben teljesíteni az 
autonomia funkcziót. — Különös jelentőséget tulajdonítunk 
az autonomia központi képviseletének, a mely egyrészt 
az állam és a felekezetekkel szemben az egyháznak az 
utóbbiakkal egyenrangú jogszerű önállását fogja kifeje-
zésre juttatni, másrészt az autonomia keretén belül hivatva 
lesz számos nagyfontosságú, elintézésre, rendezésre, új já-
alakításra váró ügyekben kezdeményezőleg föllépni. 

A katholikus alapok és az azokkal szoros kapcso-
latban lévő felsőbb és középiskolákra nézve, a mi illeti a 
dicső emlékű Pázmány Péter által alapított egyetemet, 
annak mostani visszás helyzetéből való kiemelésre az 
egyedüli utat abban látjuk, hogy a katholikusoknak egye-
tem alapítására és fölállítására vonatkozó joguk elismer-
tetvén a katholikus egyetemi alap az autonómiának eme 
joggal való élhetés czéljaira kiadassék. 

A vallás és tanulmányi alapok s a tanulmányi alap-
ból föntartott közoktatási intézetek katholikus jellegét 
minden kétségen felül állónak tudjuk. Igazaink tudatában 
azt a törekvést, mely ezen alapok és intézetek jellegének 
ujabb vizsgálása czimén a kétségtelen igazságot homályba 
állítaná, a leghatározottabban elitéljük és visszautasítjuk. 

Másrészt nem téveszthetjük szem elől, hogy az 
emiitett alapok és intézetek jövő sorsának alakulása szoro-
san összefügg az alapok háztartási viszonyaival. Köztu-
domású, hogy az alapok nem rendelkeznek fölösleggel, 
czéljaik elérésére elégtelenek, ujabb s igen tetemes áldo-
zatokat követelnek. Ezen áldozatok első várományosa a 
nagyméltóságú püspöki kar lévén, a püspöki kart tar t juk 
első sorban illetékesnek arra, hogy az alapok mikénti 
intézése tekintetében határozatot hozzon. Részünkről tel-
jes bizalommal környezzük és követjük főpásztorainkat, 
eleve kijelentve megnyugvásunkat hozandó határozataikban. 

Reményteljes várakozással az autonomia hatáskörébe 
utalandónak véljük népiskoláink közigazgatását. Jelenben 
sajnálkozva és élénken érezzük e téren egy, az összes 
egyházmegyékre kiterjedő oly központi organizmus hiá-
nyát, a mely tetterős inicziativa mellett egységesen mun-
kálná iskolaügyünk fokozatos fejlesztését. E hiánynak, 
valamint azon körülménynek, hogy iskoláink katholikus 
jellege sokak által koczkán forgónak tekintetik, kell 
tulajdonitanunk a katholikus iskolaügynek az ország több 
részében tapasztalható pangását Bizalommal hisszük, hogy 
nagyszámú jeles katholikus tanférfiaink az autonomia 

keretén erőt fognak nyerni tehetségük czéltudatos 
gyümölcsöztetésére s az iskolaügynek ennek folytán remél-
hető föllendülése elüzendi az államosítás gyakran fölidé" 
zett rémképeit. 

Rendkivül horderőt kell tulajdonitanunk a katholi-
kus hitoktatás fölkarolásának, ettől remélvén a jövő nem-
zedék vallásosságának biztosítását. Az autonomiához fog 
tartozni a sokszor föltornyosuló technikai akadályok 
elhárítása által főpásztorainknak lehetővé tenni, hogy a 
hitoktatókat, a lelkipásztoroskodás eme kiváló munkásait, 
minél nagyobb számban küldhessék a tanuló ifjúság val-
láserkölcsi kiképzésére. 

Kapcsolatos, részben rokontermészetű az ískola-
ügygyel az iskolai és egyházi kisebb alkalmazottak, a 
tanhók és kántorok javadalmazási, önképzési, fegyelmi és 
nyugdijügye. Elodázhatlan kötelessegnek tar t juk erre mun-
katársaink jogos érdekeinek legmelegebb fölkarolást, hogy 
ilykép biztosittassék az általuk viselt hivatalok pontos, 
egyben ügyszeretet által lelkesített buzgó betöltése. 

A teendők hosszú sorozatát nyitja meg az autono-
mia előtt a magánkegyuri viszony és a papi illetmények 
rendezése. Ugy a kegyuraság, mint némely papi illetmé-
nyek oly korszakban illeszkedtek az egyházi életbe; a 
mikor a mostanitól lényegesen különböző gazdasági rend-
szer uralkodott. Nem csodálható tehát, ha lépten-nyomon 
tapasztaljuk az összeütközést a tételes egyházjogi szabá-
lyok és a gyakorlati élet követelményei között. Szüksé-
ges ennélfogva az idejét multa intézmények javítása avagy 
átalakítása annyival inkább, mivel a korszerű újítások 
elmulasztása esetében az egyházi gazdasági életben is be-
látható időn belül jelentkezni fognak ama konvulziók, 
melyek jelenben a magyar társadalmat izgatottságban 
tart ják. 

A magán-kegyuraság általános megszüntetését jogi 
s pénzügyi szempontból kivihetetlennek tart juk. Ellenben 
szükségét érezzük a gyors eljárási mód megállapításának 
oly esetekben, midőn a kegyúri birtok földarabolása a 
megváltást kívánatossá teszi. Szabályozandó a hozzájárulás 
kérdése, az eljárás a késedelmező kegyurakkal szemben, 
az illetékesség vitás kegyúri ügyekben. Az autonomia 
föladata leend ezen ügyek rendezése körül részint saját 
hatáskörében, részint törvényhozási intézkedések szorgal-
mazása által eljárni, valamint azon visszás állapotok meg-
szüntetésére is közreműködni, mely szerint katholikus lel-
készek választásába a viszonosság elvének nagy sérelmé-
vel más vallásúak is befolynak. 

A párbér megváltására és némely lelkészi illetmény 
szabályozására az autonómiától várjuk a kezdeményezést 
azon elv szem előtt tartása mellett, hogy az alsó nép-
osztály lehetőleg mentesittessék az egyházi terhektől. 

Az egyházközségi adó, a hol annak behozatala elo-
dázhatatlan szükséget képez, olykép korlátozandó, hogy a 
hivek a jogtalan és tulcsigázott kivetések ellenében hat-
hatós és gyors védelmet nyerjenek. 

Az autonomia egyik legfontosabb teendőjének tart-
juk a lelkészi kongrua rendezésének szorgalmazását oly 
tüzetes megállapodások kíséretében, melyek biztosítékot 
nyújtanak, hogy ezen ügy a legrövidebb idő alatt meg-
oldást nyer. 
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Az autonomia hatáskörébe utalandcnak tartjuk az 
egyházközségi vagyon kezelését s az egyház által eddig-
elé kezelt alapitványok ellenőrzését, bizalommal remélve 
a világiak közreműködésétől a jótékony czélu adományok 
és alapitványok fokozódását és gyarapodását. 

Fájdalommal vettük tudomásul, hogy görög-katho-
likus testvéreink körében szeparatisztikus törekvések jelent-
keznek. Ezekkel szemben hangsúlyozni kivánjuk, hogy 
gör.-kath. testvéreinket szertartási és egyházfegyelmi joguk 
épségben tartása mellett, az ezen jogokat egyáltalában 
nem érintő, annál kevésbbé sértő országos autonomia 
keretébe tartozandóknak tudjuk, mivel ők velünk együtt 
egyenlő jogú és kötelezettségű tagjai az osztatlan római 
katholikus egyháznak s mivel az országos autonómiában 
nemzetiségek vagy szertartások szerinti különválasztást 
jogosnak el nem ismerhetünk. Álláspontunk igazolásául 
csupán utalunk ama tapasztalati tényre, hogy görög-
katholikus testvéreink az eredetileg latin szertartású egy-
házi javakból eredt katholikus alapok jótéteményeit nagy 
mértékben élvezik, azokról külön autonom, jogok czimén 
soha le nem mondottak, sem pedig azok tőlük e czimen 
soha el nem vonattak. 

Irányelveinket a most vázolt rövid indokolásunk után 
12 pontban foglalva össze, kivánjuk : 

1. A választási szabályzat módositásait olykép, hogy 
a választói jognak szűkebb körre szorítása mellett az 
egyháziak a világiakkal egyenlő számarányban legyenek 
a kongresszuson képviselve. 

I. Az autonómiának egyházközségi, kerületi, egyház-
megyei és országos központi közegekkel való szervezését. 

3. A főkegyúri jog csonkitatlan föntartása mellett a 
királyi adományozástól függő egyházi javadalmak betöl-
tésénél az autonomia számára méltányos befolyás bizto-
sítását. 

4. Azon jog biztositása mellett, hogy a kath. egy-
ház egyetemet állithat föl, e czélra a budapesti egyetemi 
alap kiadását, s vallás és tanulmányi alapokra, a tanul-
mányi alapból föntartott intézetekre nézve a katholikus 
egyház jogainak föntartása mellett a részletes megállapo-
dásokra a püspöki kart jelentvén ki illetékesnek és hiva-
tottnak. 

5. A katholikus népiskolák és azokkal kapcsolatos 
intézeteknek az autonomia körébe való utalását és a hit-
oktatói állásoknak, országszerte való szervezését. 

6. A kisebb egyházi és az iskolai alkalmazottak, a 
kántorok és tanitók javadalmi, fegyelmi, nyugdíjügyének 
az autonomia keretében való szabályozását. 

7. A magán kegyúri viszony összes vonatkozásaiban 
való rendezését olykép, hogy katholikus lelkész választá-
sába más vallásúak be ne folyjanak. 

8. A papi kongrua ügy mielőbbi megoldását. 
9. A párbér megváltását és a többi lelkészi illetmé-

nyek rendezését. 
10. Az egyházközségi adóknak korlátozás melletti 

rendezését. 
I I . Azf egyházközségi vagyon kezelésének és az egy-

ház által eddig kezelt alapitványok ellenőrzésének az 
autonomia hatáskörébe való utalását. 

12. Az összes görög szertartású katholikusok teljes 
szolidaritását az országos autonómiában. 

Fölsorolt kívánalmaink fölállításában iparkodtunk 
kellő figyelembe venni az egyház gyakorlati életszükség-
leteit, másrészt szem előtt tartani azt a mérsékletet, mely 
szükségesnek mutatkozik, ha nem akarunk széttépni min-
den szálat, mely a római katholikus egyházat az apostoli 
király fölkent személyéhez, a magyar közjoghoz s a ma-
gyar államiság épületéhez ugy az egyház, mint a haza 
közös javára odafüzi. 

Intő példaként állanak előttünk az 1870. évi kon-
gresszuson szerzett tapasztalatok, melyek arról tanúskod-
nak, hogy az igények tulcsigázása az autonomia meg-
hiúsítására vezet. Meddő vitatkozásokban volt már részünk 
az első kongresszuson a nélkül, hogy azok az ügyet 
előbbre vitték volna. 

Huszonhét évi sivár pangás után nagy felelősség 
háramlik jelenleg a lelkészkedő papságra, mely elsősor-
ban van hivatva a választások intézésére : tőlük függ, fenn 
akarják-e tartani akár közönbösség, akár pedig pártos-
kodások által a mostani áldatlan helyzetet, avagy ráaka-
runk-e lépni a tetterős belterjes munkálkodás terére ? A 
maradást javasolhatja az egyház érdekei iránti hidegség, 
előidézheti a pártszenvedélyt de a bátor előrelépést paran-
csolja a kötelességérzet, mely elénk írja, hogy jogainkat 
tételes intézményekkel kell körülbástyáznunk és életképes 
működésre alkalmasakká tennünk. 

Testvéri bizalommal ajánljuk pontozatainkat főtisz-
telendő paptársaink nagybecsű figyelmébe, kérve őket, 
hogy azokat elfogadni, elfogadásra szélesebb körökben, 
különösen pedig jelöltjeiknek ajánlani s igy buzgalmuk-
kal azoknak erőt adni és ha Isten ugy akarja, érvén}t 
szerezni szíveskedjenek. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czé)ja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Lubrich Ágost sProgrammu-ja. 

Észre is vették azonnal az 1848-ki országgyűlésen 
jelen volt püspökök s némely világi katholikusok, hogy 
az uj kormányrendszer behozatalával a kath. egyház 
viszonyának az államhoz változni kell, s módját keresték 
annak, hogy ezen az állam érdekeire s a katholiczizmus 
szabadságára veszélyes politikai és egyházi ellentéteknek 
véget vessenek ; márczius 20-ki tanácskozásukban kimon-
dották, hogy az apostoli király az egyháztól kapott, 
személyéhez kötött főkegyúri jogának gyakorlását a fele-
lős minisztériumnak át nem adhatja ; hanem ha nem 
gyakorolhatja azt tovább függetlenül, mint esküje köte-
lezi, az egyház jogainak és javának védelmére, akkor 
vissza kell annak szállani azon egyházra, amely azt pie-
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tásból és legszentebb érdekeinek megvédése czéljából a 
koronának adta ; és ez esetben azt kérik ő fölségétől, 
bogy megtartván átruházhatlan főkegyúri jogát, azt egy 
vegyes egyházi bizottság által engedje gyakoroltatni, 
vagyis az 1790-ki törvény erejénél fogva a kath. egyház-
nak önkormányzatot fcdni, amelyet a felekezetek már 
fégóta élveznek. 

Ezen óhaját a püspöki kar egy alázatos feliratban 
ő felsége elé terjesztette. Eredménye az lett, hogy az 
országgyűlés megalkotta az 1848-ki 3. törvényczikket, 
amely szerint ő felsége csupán a főpapok miniszteri 
ellenjegyzés melletti kinevezésének jogát tartotta fen 
magának ; a kath. egyházi és iskolai s alapítványi ügyek 
pedig a minisztérium hatáskörébe kerültek, még pedig 
úgy, hogy még azt a józan minimális kikötést sem tették, 
hogy azokat kath. közegek kezeljék ; mig a protestánsok 
elég eszesek valának, és joggal, törvénybe iktattatni, hogy 
territoriális rendszerüknek megfelelően elismerik, liogy 
kath. fejedelemnek is van legfőbb egyházi hatalma, fel-
ségi joga egyházukban, de azt prot. vallásuakkal köteles 
gyakoroltatni. 

A püspökök jogos kivánalmai megtagadtatván, a 
20. törvényczikkely 2. §-a alapján az országgyűléshez 
intéztek kérvényt. E §. ugyanis, amelyet a debreczeni szu-
perintendenczia csakis a katholikus kiváltságok megszün-
tetése végett kéretett beiktatni, igy szól: „E hazában 
törvényesen bevett minden felekezetekre nézve különbség 
nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapittatik 
meg. E törvény a felekezeteknek egymásközti viszonyát 
rendezi, az államhoz való viszonyuk pedig az eddigi marad. 
De az egyenlőség itt lefektetett elvében a kath. autono-
mia iránti jogos követelés is le van téve. Ugyanis az 
állam előtt a vallások és egyházak teljesen egyenlők levén, 
azok, következéskép a kath. egyház viszonyának az állam-
hoz szintén egyenlőnek kell lenni, s ezen létesítendő uj 
viszonyának törvényileg biztosíttatni mint ahogy azt a 
protestantizmusnak az 1791-ki t.-cz., a görög nemegye-
sültekre nézve pedig az 1848-ki 20. t.-cz. 8. §-a biztosítja. 

Mivel tehát az 1848-ki törvényhozás nem szabadí-
totta fel a katholikusokat : az országgyűlésen levő püs-
pökök és több világi katholikus a 20. t.-cz. alapjára állva, 
ápril. 6 án kérvényt intéztek az országgyűléshez, amelynek 
elég lesz ezen első pontját idézni : „Valamint minden be-
vett vallás egyházának a polgári hatalom irányában való 
viszonyai egyedül törvény által vannak meghatározva : ugy 
a kath. egyháznak a polgári hatalom irányában való 
viszonya is a szabadság és függetlenség alapján hasonlóan 
törvény által rendeztessék, s minden ellenkező gyakorlat 
s rendelet megszüntettessék." Ápril. 7-én Rónay János 
csanádmegyei követ nyújtotta be a kérvényt. Ennek fel-
olvastával Deák Ftrencz sajnálatát fejezte ki, hogy a 
kérvényt korábban nem adták be, hogy részletesebben 
lehetett volna róla szólani; „mert van abban, mondja, 
olyan, amit félre tenni nem lehet, nem szabad ; de mivel 
a legszámosabb felekezet ügyeiről van szó, igy is kell azt 
tanácskozás és határozás tárgyává tenni." 

Ezt az indítványt elfogadták ugyan, de meghiúsí-
tották. Ugyanis sz nap 6 órakor a rendek kerületi ülé-
sében Kossuth Lajos azt kérdezte, bevégezhetik-e a tár-

gyakat 10 ig, amidőn ő felsége Pozsonyba érkezik. Beöthy 
Ödön indítványára elfogadták, hogy többé semmi uj tár-
gyat nem vesznek föl. Ellenben Madarász L. indítványára 
Kossuth azt ajánlja, hogy a kérvény ügyében még az 
nap 10 órakor értekezletet tartsanak. Itt a kérvényt mint 
elkésettet egyszerűen félre tették ; pedig mikor Kossuth 
a 20. t.-czikket benyujtá, azt rögtön elfogadták; az ezen 
t.-czikkből legtermészetesebben folyó pótjavaslat elfoga-
dására azonban már nem volt elég egy pillanat, hanem 
(sti 10 órára, értekezletre kellett azt utasítani. (?) Ez 
annál jellemzőbb, mert kimondták, hogy több uj tárgyat 
nem vesznek föl, s mégis ápril. 8-án a szerb küldöttséget 
a kerületi ülés elé bocsátották, szólani engedték és kisü-
tötték, hogy az nem késett el, és a szerbek a 20 t.-cz. 
8. §-ában megkapták, amit egyházuk és nemzetiségűk 
érdekében kértek volt. 

A kérvény mellőzése után másnap a püspökök és 
mind a két tábla sok kath. tagja tanácskozásra jővén 
össze, azon tervben állapodtak meg, hogy a kath. egy-
házi és iskolai vagyon kezelése ő felsége jogának sértet-
len fenmaradáía mellett egyházközségi, esperes-kerületi 
és központi székesegyházi bizottságokra bizassék, s ennek 
eszközlése végett mennél több katholikus aláírásával 
ellátott országos kérvény terjesztessék a jövő ország-
gyűléshez. 

Ezzel megkezdődött a szélesebb autonomiai mozga-
lom. De a törvény gyanúsításoknak volt kitéve, s a népet 
több helyen visszaijesztették az aláírástól. 

Pár holnap múlva azonban maga Horváth Mihály 
kultuszminiszter is kezébe vette az ügyet s augusztus 
20-ára Pestre kath. közgyűlést hirdetett az autonomia 
megalkotása czéljából. „A kath. egyház súlyos, lealázó 
gyámság alá volt helyezve, mondja, kell, hogy vissza-
nyerje autonómiáját, önkormányzati jogát. Az ország 
kormánya illetetlenül fenn akarja és fogja tartani minden, 
tehát a kath. vallásnak is az utolsó országgyűlésen (1848. 
20. t.-cz.) biztosított szabadságát*. 

A gyűlés azonban a közbejött zavarok miatt nem 
volt megtartható, s az autonomiai mozgalomnak vége lett. 

* 
* * 

Csak 1865-ben és 1866-ban kezdett ismét az auto-
nomia eszméje fölszinre kerülni, midőn a magyar püs-
pöki kar folyamodványt terjesztett föl, de sikertelenül, 
ő felsége elé, amelyben a kath. alapokat egy vegyes-
bizottság kezelésébe kérte kiadatni. 

Szerencsésebb volt Erdély katholikusainak 1866-ban 
megírdult mozgalira, amely nemcsak visszaállitotta régi 
autonómiáját, hanem alkalmul szolgált a magyarországi 
kath. autonomiai szervezkedés megindítására is. Időszerű 
lesz e mozgalom főmozzanatait megismerni, mert ezek 
tanulságul szolgálnak arra, mily okszerűtlen eljárás lenne 
részünkről a kath. autonomia szervezésében nem gyakor-
lati irányt követni, hanem nagy elvi kérdésekről való 
vitálódzással Ingerültséget, elkeseredést a siker főfeltétét 
tevő egyetértés helyett visszavonást, háborút és szent 
ügyünk bukását idézni elő az ellenfél nem csekély kár-

örömére. 
Erdély kath. autonómiáját üldözés hozta létre. Tud-

nunk kell ugyanis, hogy Erdélyben a reformáczió elter-
jedésével a katholikusokat a vallási jogegyenlőséget biz-
tosító törvények daczára minden tekintetben elnyomták ; 
püspökük nem lehetett, káptalanjokat eltörölték a szer-
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zeteseket kiűzték, javaikat elkobozták. Ekkor a kath. 
hivek maguk kényszerültek gondoskodni vallásukról s 
megalkották a Katholikus Státus-gyűlést, amelynek Isten 
után leginkább köszönhetni, hogy Erdélyben a katholi-
czizmus az üldözés daczára is uj életre kelt. A Státus-
gyűlés első szervezetéről elég annyit tudnunk, hogy 
hatáskörébe mindazon tárgyak tartoztak, amelyek fön-
tebb mint a papság és hivek közös cselekvésének és 
buzgalmának átengedhető ügyek vannak felsorolva. A 
Státus-gyűlés hatáskörét azonban 1867-ben Mária Terézia 
az úgynevezett Catholica Commissio felállításával teteme-
sen megszorította. Ez ellen a Státus-gyűlés 1791-ben 
panaszt emelt az erdélyi országgyűlésnél; ez pedig jog-
orvoslást kért a felségtől ; de bár a legfelsőbb kézirat 
megengedte, hogy a katholikusok maguk intézzék egy-
házi, alapítványi s iskolai ügyeiket, 1848-ig minden a 
régiben maradt. Ekkor Kovács Miklós püspök augusztus 
utolsó napjaira általános kath. Státus-gyűlést hívott össze, 
amely is a hazai törvények és régi jogosultság alapján 
elhatározta, hogy az egyházi és iskolai ügyek kezelését 
átveszi, s e czélra 24 tagból álló vegyes-bizottságot 
választott. A Státus-gyűlés fölterjesztésére azonban a köz-
bejött zavarok miatt nem érkezett válasz. Csak 1866-ban 
indult meg újra a mozgalom, midőn az erdélyi ország-
gyűlés kath. tagjai megkérték Fogarassy Mihály püspököt, 
hogy hivja össze a Státus-gyűlést. A püspök ezt meg-
tevén, a gyűlés feliratot terjesztett föl » fölséghez az 
autonómiának teljes visszaállítása végett. 0 felsége 1867. 
évi augusztus 19-én kelt legmagasabb elhatározásával 
megengedte az autonomiai szervezkedést. Erre a püspök 
1868. február 9-ére összehívta a Státus-gyűlést, hogy az 
magának az uj viszonyokhoz mért uj szervezetet adjon és 
24 tagból álló igazgatótanácsot válasszon. 

Elkeseredett viták folytak a püspök jogkörének 
meghatározásánál; úgyhogy a jelentékeny kisebbség 
ellenvéleményt adott be. Ezt a püspök a többség javas-
latával fölterjesztette a kultuszminiszterhez és a gyűlés 
szétoszlott, s csak 1873-ban jött ismét össze, amikor is 
felhagyva a nagy elvi vitákkal, gyakorlati irányt követett, 
vagyis működését oly téren kezdte, amelynek elfoglalása 
tőle függött, s amelyről majd az akadályok elhárításával 
tovább terjeszkedhetik. A miniszter a fölterjesztett javas-
latot helyben hagyta, de a kath. alapokat nem adta ki 
kezéből, azt mondván, hogy e kérdést az egész magyar-
országi kath. egyház autonómiájának szervezésével együt-
tesen fogják elintézni. (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— A Sacra rituum congregatio ülése. A ritusok 

szei t kongregácziója legutóbbi ülésén a következő ügye-
ket tárgyalták : 1. Salesi Chappuis Francziska Máriának 
troyesi kolostorfőnöknő, szentté avatásának ügyét. 2. Pos-
tel Julia, illetve Mária Magdolna nővérnek az irgal-
masságról nevezett keresztény iskola-nővérek intézetének 
alapitója és főnöknője szentté avatásának ügyét. 3. Ver-
zeri Eustachio Teréz a Jézus sz.-Szive leányai intézete 
alapitója iratainak, Garricoitz Mihály áldozár iratainak 
és végül Deuchesne Filippina szerzetesnő iratainak reví-
zióját. A kongregáczió hosszas és beható tanácskozás 
után oszlott szét. 

— Szeminárium a kath. szocziologia elsajátítá-
sára. Mindenki tudja, hogy a németországi kath. klérus 

mennyit tesz a mindinkább terjedő szocziáldemokráczia 
feltartóztatására. A klérus élén áll a porosz episkopátus, 
mely minden kitelhetőt elkövet, hogy a papságot ebbeli 
kötelessége teljesítésére serkentse. Most is hatalmas lé-
pésre szánta magát ez a püspöki kar. U. i. hír szerint a 
porosz püspököknek augusztus 20 án Fuldában, sz. Boni-
fácz sírjánál tartandó értekezlete el fogja hetározni, hogy 
a klérus számára Berlinben egy olyan főiskolát alapíta-
nak, amelyeken szocziálpolitikai tudományokat tanítanak. 
Áz uj főiskola hallgatói kolostorban fognak élni, de azért 
a katholikus irányú egyesületekben és a népgyűléseken is 
részt fognak venni. A püspökök azt tervezik, hogy a 
tehetségesebb papokat három éven át fogják tanítani a 
szocziális tudományokra. Mindenesetre hatalmas eszme, 
mely nagyot fog lendíteni a kath. társadalmi tudomány 
terjedésén és felvirágoztatásán. 

— A legifjabb Habsburg. Frigyes kir. herczegnek fia 
született. Az öröm, mely ez eseményt kiséri, annál iga-
zabb és nagyobb, mert Frigyes kir. herczeg családjában 
eddig csak leányok születtek, számszerint heten. Nekünk 
magyaroknak az újszülött főherczeg büszkeségünk, mert 
ő Árpád véréből származó herczeg. Fenséges anyja, Iza-
bella főherczegnő ugyanis a Croy herczegi család fejének, 
Rudolf Miksa Konstantin herczegnek leánya. A Croy 
család pedig eredetét II. (vak) Béla (1131 —1141) magyar 
király unokájától, IV. István (f 1163) Márk nevü fiától 
veszi, ki hazánkból idegenbe származott át. Nagy családot 
alapított ott, mely a franczia nemzetnek küzdelmeiben 
tevékeny részt vett, hirt, dicsőséget aratva mindenütt. A 
Croy család Napoleon ideje óta mindig hü volt a törvé-
nyes Bourban-dinasztiához. A most uralkodó családfőnek 
egyik leányát, Eugéniát Eszterházy Pál herczeg, Izabellát 
pedig Frigyes kir. herczeg vette nőül és ezen családból 
származik az újszülött főherczeg, kit e napokban keresz-
teltek meg. 

— Az esztergomi főmegyében három pap tartotta 
a napokban aranymiséjét : Blűmelhuber Ferencz pápai 
praelátus, prépost-kanonok ő méltósága, Pellet József 
kanonok ö nagysága és fdtő szőkefalvi Nagy József 
dr, eperjesi plébános. Szivből üdvözöljük a három kiváló 
egyházi férfiút. Ad multos annos ! 

— A budapesti é s esztergomi papság szavazása. 
Hoszival István dr m. hó 20-án a következő felhivást bo-
csátotta ki az autonemiai választások tárgyában: Bibor-
nok herczegprimás ő eminencziájának foiyó hó 5-én Bala-
ton-Füreden 4027. sz. a. kelt kegyelmes leiratával meg-
bízatván az esztergomi érsekség főszékesegyházi főespe-
rességében a katholikus autonomiai gyűlésre kiküldendő 
papi képviselőkre — azon egyházi férfiak, kik esperesi 
kerületekhez beosztva nincsenek, s a külön nem képviselt 
szerzetek áldozárai részéről — beadandó szavazatok 
beszedésével, a szavazás megejtése végett a székesfővárosi 
m. t. papságot folyó évi augusztus 25-én d. e. 11 órakor 
a budapesti központi papnevelő intézet dísztermében, az 
esztergomi m. t. papságot pedig augusztus 31-én d. e. 
11 órakor az esztergomi papnevelő intézet dísztermében 
megtartandó papi gyülekezetre tisztelettel meghívom. A 
szavazatokat d. e. 11 órától d. u. 4 óráig fogom elfo-
gadni. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenclae 
adlabora. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. — Egyházi Tudósítás. R ó m a : A pápa mint köztár-
sasági elnök. — Katholikus Autonomia : Lubrich Ágost „Programmera. — Autonomiai választások. — Kath. Nevelés és Tanitásügy. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
I r t a dr Böhm János. 

(Folytatás.) 

1749-ben a nagy terjedelmű egri egyház-
megyében összesen huszonegy káplán volt. *) 
Elég érdekesnek ta r tom ide jegyezni, hol volt 
1749-ben az egri megyében káplán. Gyöngyösön 
2, Pétervásárán 1, Egerben 1, Árokszálláson 1, 
Jászberényben 1, Fügeden 1, Arlón 1, Mező-
Kövesden 1, Hegyaljai Tállyán 1, Tolcsván 1, 
Ujhelyen 1, Kassán 2, Eniczkén a kastélyban 1, 
Szepsiben 1, Nagy-Sároson 1, Sóvárott 1, Bártfán 
1, Munkácson 1, Tokajban 1. 

Ezeken kivül előfordul még Capellanus Epis-
copalis, Georgius Richvaldszky, a ki 1761-ben 
lemondott az egri kanonokságról és elment 
főpásztorával gr. Barkóczy Ferenczel, mikor gr. 
Barkóczy primás lett. 

Az 1798. május 12-én kiál l í tot t jegyzék 
szerint az ősi egri egyházmegyében már 60 helyi 
káplánság és 93 segédlelkész volt. 

Honnét e nagy változás, alig 50 év a la t t? 
1782. márczius 22-éről kelt levelében érte-

síti Almásy Ignácz2) gr. Eszterházy Károly egri 
püspököt a helytartótanács legújabb rendeletéről. 

Clerus Agriensis, egr i e g y h á z m e g y e i l evé l t á r , 927. 
csomó, F N . d a r a b . 

2) Szederkényi (Hevesvármegye története, IV. k ö t e t e 

„Mély engedelmességgel ide rekesztem Föl-
séges Helytartó Tanácsnak szerzeteseknek dol-
gában, ugy ujj-Plebánosoknak és respective Káp-
lányoknak szükséges volta felől emanál t Kegyel-
mes Parancsolatyát , melyhez képest csekély Íté-
letem szerint az lenne gondolatom, hogy exmit-
tálandó Magistratualis Deputátusaim Vice-Esperes 
Uraimékkal egyet értsenek, és igy az Remonstra-
tion Excellentiádnak szent akarat tyával illy 
nyomós materiában, melytül mostani Critica Cir-
cumstant iában az igaz Római Anyaszentegyház-
nak gyarapodása nem keveset függni láczatik, 
egyezvén mind Excellentiád, mind én buzgó 
szándékunkat és czélunkat, eö Fölségének kegyel-
mes Parantsolat ihoz képest bizonyosabban elér-
hessük." 3) 

A helytartóság parancsa, melyet Almásy 
levelében említ 17 82. márcz. 4-éről kelt Pozsony-
ban ós igy hangzik: 

„Necessarium ac inevitabile comperit Sua 
Mattas, ut medio huiusce Trimestris tempore per 
Politicas Regni, Par t iumque Eidem adnexarum 
Iurisdictiones Loca illa, Pagi et circumviciniae 
individualiter referantur , ubi constitutio novae 
Parochiae aut adminus Localis Capellaniae, t am 

307 . és 314 . I .) szer in t consiliarius, m a j d a m e g y é n e k 
követe , u t ó b b sep t emvi ra l i s assessor volt Almásy I gnácz . 

3) E g r i e g y h á z m e g y e i l evé l t á r , N r o 302 . CV. 
11 
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propter animas quam et longinquitatem, Com-
municationisque difficultatem necessaria videbitur. 
Ubi iam exstructae Capellae, Claustra vel etiam 
Dominalia Sacella, quorum omnium, 11e novas 
Ecclesias excitari oporteat, usus haberi posset, 
praesto sunt, . . . . in generali connotatione spe-
cifice at t ingantur." 

„Singulus Comitatus ac respective Districtus 
separatas Portas habens, Libera item Regiaque 
Civitas de suae Iurisdictionis Gremio connotati-
onem eiusmodi perficiendam, atque una penes 
singulum Locum id specifice adnotandum habe-
b i t : ad quam ille Dioecesim pertineat? quis ibi 
decimam percipiat? Quis item mendicantium 
ordinum Religionis mendicationem ibidem exer-
ceat? Sed et ratio disertis verbis exprimenda 
erit, cur in Loco N. constitutio Parochiae aut 
Capellaniae proponatur? an id nempe fiat ex 
reflexione maioris numeri Populi? vel Longin-
quitatis aut impediti Itineris ob montes, aquas, 
et hyberno tempore nives? praeterea ab uni ver-
sis Dioecesanis opinionem super id deposci 
Benigne iussit Eadem Sua Mattas Sacratissima, 
quanam ratione comparative ad popul ationem, 
aliasque circumstantias numerus summe neces-
sariorum Religiosorum in Civitatibus, oppidisque, 
quae his actu provisa sunt, defigendus. Quot 
animae ad Religiosum unum censendae ? quot 
Ecclesiae apertae relinquendae ? ac quanam rati-
one Divinum obsequium ac peculiariter Sacro-
sancta Missae officia in iisdem ita ordinanda 
subrepartiendaque forent, ut requisitae ad 
explenda Christiana officia spiritualeque solatium 
necessitati subveniatur. Superflui autem in Civi-
tatibus Reli^iosi ad supplendum Ruri defectum 
applicentur, quem in finem fundata etiam Sacra 
pro dotatione Localium Capellaniarum perinde 
transferri, atque opportune eo converti pote runt.4) 

Ezen parancs, még inkább az 1783. október 
14-én Bécsben kelt Nachricht von verschiedenen, 
zur Verbesserung und Vermehrung der Seel-
sorge . . . . ergehenden, allerhöchsten Verordnun-
genJ) . . alapján megindult a parochiák és káp-
lánságok rendezése. 

Ezen rendezés alkalmával a bizottságok 

4) Egri egyházmegyei levéltár. Nro 302. CY. 
5) Ugyanott, 294. es. CN. Első pontja ezeket ren-

deli: „Wo die Seelsorger an der Zahl zu wenig, oder 
von ihren Gemeinden zu entfernt sind, werden nach Maass 
der Volksmenge entweder eigene neue Pfarrer oder 
Localkapläne bestimmt? . . . 

azon elvből indultak ki, hogy a szervezendő plé-
bánosok és káplánok eltartásáról a nép tartozik 
gondoskodni ós a földesuraság, mely tizedet szed. 

Igy például Borsodvármegye bizottsága 1785. 
julius 8-áról kelt jelentésében ezeket mondja: 
„Quia pro intertentione inducendorum Parochi et 
Capellani non contemnendae impensae forent 
necessariae, has autem partim Domini Terrestres, 
partim vero Parocliiani essent resoluturi: idcirco 
necesse, ut totum hoc negotium tam Dominis 
Terrestribus, quam ipsis Parochianis significetur." 6) 

Eltérnénk tárgyunktól, ha ezen rendezés 
részleteivel foglalkoznánk. A mit e tekintetben 
felsoroltunk, az csak arra való, hogy rámutatunk 
ezzel az okra ós alkalomra, mely jelentékenyen 
szaporította a plébániák és káplánok számát. 

Ezen most érintett rendezés örvendetes ered-
ménye az a hivatalos kimutatás, mely 1804. jun. 
27-én készült, s mely szerint a felosztás idejében 
az egri egyházmegyében 150 plébánia 20 helyi 
káplánság és 71 segédlelkész volt. A kassai 
egyházmegyében 149 plébánia, 49 helyi káplán-

I ság és 43 segédlelkész volt. A nagybányai egyház-
megyében pedig 58 plébánia, 9 helyi káplánság 
és 10 segédlelkész.7) 

Ezen hivatalos kimutatás előbb készült és 
csak ezután érkeztek meg Rómából az uj egyház-
tartomány szervezésére vonatkozó okmányok. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma, aug. 6. A pápa, mint köztársasági elnök. — 

— Az olasz keresztény demokráczia programmja. — 
Demokeresztényeknek nevezik az olasz katholikus 

demokratákat ; ezek a nép minden osztályában el vannak 
terjedve és a Vatikánban is találkoznak egyes hiveik. 

A milyen arányban nő Olaszországban az elégület-
lenség és az ellenszenv az uralkodó ház iránt, azon 
irányban terjed a propaganda, melyet a demokereszte'nyek 
a republikánus elvek mellett csinálnak és egyszersmind a 

ö) Ugyanott, 302. csomó. FQ. *b. 
7) Egri egyházmegyei levéltár. Tabella exhibens 

! Parochias, Locales Capellanias et Cooperaturas iuxta 
s Regulationem Parochiarum connotatas, in Systemate Dis-
1 membrationis Dioecesis Agriensis in très Eppatus fiendae. 

Az a figyelemre méltó ezen hivatalos tabellában, hogy a 
harmadik egyházmegye, vagyis a mostani szathmári egy-
házmegye nagybányai-ua.k neveztetik ezen hivatalos irat-
ban. T. i. azért, mert eredetileg Nagy -Bányát szemelte 
ki gr. Erdödy egri püspök ezen uj püspökség székhelyé-
nek. Gr. Erdödy egri püspök indította meg ugyanis a 
mostani szathmári püspökség szervezése ügyét. V. ö. Egri 
Egyházmegyei Közlöny, 1893. folyamában. A szathmári 
egyházmegye czimű tanulmányt dr. Bőbm Jánostól. 
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pápa világi hatalmának helyreállítása érdekében ; az ellen-
mondás az olasz reszpublika és a pápa világi hatalmának 
helyreállítása közt csak látszólagos, a mint az alább a 
demokeresztények politikai programmjából látható. 

Érdekes, hogy miként keletkeztek a demokereszté-
nyek, eredetileg minő czélt tűztek ki maguknak és végre 
hova fejlődnek e párt törekvései. 

Az olasz egység a pápa világi hatalmának rovására 
jött létre azon egyezmény alapján, melyet a Savoyai ház 
a forradalommal kötött. 

Viktor Emánuel és Garibá'di titkos szövetsége, III. 
Napoleon pártfogása alatt, hozták létre az Unita Italiát. 

Midőn Crispi szomorú emlékű és szégyenletes kor-
mányzása a monarchikus elvet Olaszorsza'gban megingatta, 
a mihez járult a Savoyai ház által elkövetett számos bal 
lépés, az olasz katholikus demokraták azon része, kik a 
pápaság bivei, igy szóltak : „a forradalom kitörése Olasz-
országban és a Savoyai-ház elüzetése csak idő kérdése. 
Olaszország múltjánál és geográfiái helyzeténél fogva 
csak is federativ republika lehet az amerikai Egyesült-
Államok mintájára. 

— Északi és déli Olaszország egymástól éppen ugy 
különböznek, mint az északi- és dél-amerikai államok, az 
ellentétes érdekek soha sem érvényesülhetnek egy egysé-
ges monarchiában. 

Ez utóbbi önfentartása érdekében minden hatalmat 
a központban konczentrál. 

Ebből származnak aztán az Unita-Itáliában a rész-
letes forradalmak, ugy Szerbiában, mint a nápolyi király-
ságban, melyeket csak katonai hatalommal lehet leverni ; 
azonkívül a monarchia fentartása érdekében mindig nagy 
hadsereget keli készen tartani és tengerentúli exped'cziók-
ban kell angazsirozni Itáliát, hogy eltereljék a nép figyel-
mét a belügyekről. 

Ezen szempontból kiindulva, az olasz katholikus de-
mokraták, kik a pápaság hivei, idejekorán kezökbe akar-
ják venni ama nagy mozgalom vezetését, mely a közvé-
leményt meggyőzze arról, hogy Itália az egységet ne a 
monarchikus katonai államban keresse, hanem a federativ 
republikában, mely mint Amerika példája mutatja, az 
egységet a különféleségben is megtalálja. 

Róma legyen a pápa birtoka, ki ott a souverain lesz 
és egyszersmind az olasz Egyesült-Államok elnöke 

Igy szóltak az olasz katholikus demokraták már 
évekkel ezelőtt és ma már a demokeresztények által pro-
pagált eszme a nép minden osztályába beszivárgott, ugy, 
hogy, a legmérvadóbb olasz államférfiak maguk közt be-
vallják, hogy az Unita Itália ugy, amint most létezik, 
nem tarthatja fenn magát és hogy a federativ olasz re-
publika a pápa világi hatalmának helyreállításával csak 
idő kérdése lehet. 

A demokeresztények programmja szerint, szem előtt 
kell tartani az egyes olasz államok történelmi fejlődését, 
szokásait és aspiráczióit és ezeknek megfelelőleg minden 
egyes állam legyen teljesen önálló és kormányozza magát 
ugy, amint akarja. 

Az olasz hadsereg szerveztessék a svájczi hadsereg 
mintájára és a konfliktusokban az egyes olasz államok 
közt döntsön a pápa, mint itélőbiró. 

Az olasz federativ republika külpolitikáját és közös 
kereskedelmi érdekeit vezesse egy szenátus Rómában, 
melynek tagjait az egyes államok a Suffrage Universel 
utján választják. Ezen Szenátus tiszteletbeli elnöke lenne 
a pápa és egy pápai vikárius elnökölne a Szenátusban. 

íme a demokeresztények programmjának főbb pontjai. 
Korai volna a felett vitatkozni, mennyiben életre-

való vaoy utópikus a demokeresztények programmja. 
Hanem jellemző Itália jelen helyzetére nézve az, 

hogy á republikánus eszme kapcsolatban a pápa világi 
hatalmának helyreállításává] — a politikai pártok közt 
diszkusszió tárgya lett és oly mozgalom fejlődött ki a 
demokeresztények programra alapján, mely felkeltette a 
monarchista komoly aggodalmát. 

Még Crispi alatt a pápa világi hatalma helyreállítá-
sának eszméjét csak guny és megvetéssel említették, mint 
néhány klerikális emoer utópiáját. 

Két év óta azonban ragy átalakuláson ment át az olasz 
közvélemény. Annyira nyomott és kietlen állapotok jöt-
tek létre, hogy az olasz nép többsége a republikánus 
eszmében keresi a jövendőbeli kibontakozást szerencsétlen 
helyzetéből. 

A mióta pedig XIII. Leo kimondotta, hogy a szent-
szék nem köti magát a monarchikus kormányformához, 
hanem respektálja a népek akaratából létrejött kormány-
formát, bármely legyen is az azóta a katholikus Olaszor-
szág Leo felfordítja tekintetét és az ő szavára hallgat. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két vég-let irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok ligprimás 
és a püspöki kar bölcs esége vezetni szándékozik, liogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Lubrich Ágost „Programmera. 

B. Eötvös József miniszter nemcsak az erdélyi kér-
vényt pártolta őszintén, hanem ez alkalomból nagyfontos-
ságú levélben arra hívja fel a prímást, hogy a magyar-
országi kath. autonomia létesítésére tegye meg a kezde-
ményező lépéseket. A prímás, miután a miniszter levelének 
egynémely alaptalan vádját s tévedését helyre igazította, 
a püspöki kart 1867. évi októberben Budán tartandó 
értekezletre hivta össze. 1868-iki februárban már közölve 
volt a püspöki kar nem véglegesnek tekintett tervezete 
az autonomia szervezetéről. Ez lényegesen eltérvén az 
országos autonomiai kongresszus megállapította szervezet-
től, csak azf említem meg, hogy a püspöki szervezet az 
autonomia hatáskörét nem terjeszti ki a személyi kine-
zésekre. Egyébiránt e tervezet le is tünt a napirendről. 

Ugyanis a püspöki kar czélszerünek találván az 
országgyűlés tagjai közöl többeknek bölcs nézetét és tá-
mogatását kikérni, ezekkel 1868-iki októberben vegyes 
tanácskozmányt tartott. Deák Ferencz, a kath. egyház 
istenileg megállapított alkotmányával nem egyező indoko-

lt* 
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lássál ugyan, azt indítványozta, hogy a püspöki kar ne 
bocsátkozzék egyelőre az autonomia szervezésébe, hanem 
csak az első gyűlés képviselőinek megválasztását szabá-
lyozza. Ez az első gyűlés azonban nem lesz szervező, 
hanem csak előkészítő, amennyiben némileg engedélyezett 
szabályok alapján lesz megválasztva. E gyűlés feladata 
lesz egy rendszeres választás rnód kidolgozása, amely 
szerint a szervező-gyűlés képviselői lesznek megválasz-
tandók. S ez az össznépet képviselő gyűlés fogja aztán 
az autonomia minden részletét megállapítani, kivévén val-
lásunk dogmáit, az isteni szolgálatot, a papság nevelését 
és fegyelmét. Deák ezen indítványát Perczel Mór ugy 
kívánta módosíttatni, hogy az utóbb felsorolt tárgyak is 
tartozzanak az autonomia hatáskörébe. De a primás kije-
lentette, hogy a püspökök semmikép sem járulhatnak a 
módosításhoz, mert mindent megtehetnek, csak azt nem, 
hogy megszűnjenek kath. püspökök lenni. Deák indítvá-
nyát egyhangúlag elfogadták, s a tanácskozás véget ért. 

Elkészülvén a választási szabályok, a primás 1869 ki 
január 24-ére összehívta az előkészitő-gyülést ; s miután 
itt a rendszeres választási eljárást részletesen megállapí-
tották, 1870. év október 26-án megnyilt a szervező-kong-
resszus. Ennek 3—7. ülésében 27 tagu bizottságot küldtek 
ki, hogy az javaslatot készítsen az autonomia szervezetére 
és hatáskörére nézve. A javaslat csakhamar elkészült, de 
sajnos, két ki nem egyeztethető, mert alapfelfogásában 
ellentétes álláspont volt benne képviselve, amelyekről 
márcz. 9-től 20 ig folvt vala a vita. A kongresszus a 
bizottság többségének javaslatát fogadta el és azt a 
pr>más vezetése alatti küldöttség által 1871. évi junius 
12-én ő fölségének szentesítés végett fölterjesztette, aki 
is azt azon kijelentéssel fogadta el, hogy megvizsgáltatja ; 
le is küldte a szervezetet, de a minisztérium nem vála-
szolt rá, jeléül annak, hogy a magyar katholiczizmust 
semmibe sem veszik. 

Ezzel megint vége szakadt nagy időre a mozgalom-
nak, kivévén, hogy a püspöki kar 1884-ben emlékiratot 
terjesztett föl ő felségéhez, amelyben tiltakozik azon 
minősithetlen felfogás ellen, mintha a főkegyúri jogok 
gyakorlása állami jog volna, amelynek következtében 
Trefort miniszter azt mondta, hogy amit az állam eddig 
kezében tartott, azt nem bocsátja ki. „Már hogy is 
bocsáthatta volna ki kezéből a kath. vagyont a Kégl féle 
bérletek hires feltalálója, írja „Hazánk" (1896. 336. sz.), 
ez a pazar aggastyán, aki félmillió adósságot hagyott 
hátra s utódja, Csáky gróf parlamenti vallomása szerint 
milliókig károsította meg a tanulmányi és vallási alapot." 
A püspöki emlékirat tiltakozik az ellen, hogy az eszményi 
természetében megváltozott állam saját benső járulékának 
tekintse azt, amit valaha Magyarország kath. államában 
az állam közegei a királyi védur hatalmi járulékaként 
gyakoroltak vala. Kifejti az emlékirat, hogy az egyház 
szent ügyeire áldásos és hatalmas befolyással levő apos-
toli véduraság nem as állam eszméjéből és az államokban 
fennálló hatalmakból folyó következmény, és gyakorlatilag 
tekintve nem egy ezeknek természetéből magyarázandó 
joggyakorlat. Kitetszik ez magából eredetéből, működési, 
fejlődési történetéből és minden tüneményeiből, mint 
ezeket fölséges királyaink s hazai törvényeink tanúsága 

Róma szentséges főpapjainak nyilatkozataival, tetteivel 
együtt kétségtelenül kideríti. (Folytatjuk.) 

Autonomiai választások. 
A magyar katholikusok önkormányzati kongresz-

szusára világi képviselőkül eddig megválasatattak : 
1. Zichy Nándor gróf a budai kerületben 4209 szó-

többséggel Vörös László államtitkár ellen. 
2. Esterházy Miklós Móricz gróf a budapesti II. 

választó kerületben 898 szótöbbséggel Gerlóczy K., bpesti 
polgármester ellen. 

3. Márkus József bpesti polgármester a budapesti I. 
kerületben. 

4. Apponyi Albert gróf két helyen : az egri és jász-
berényi kerületben egyhangúlag. 

5. Brezovay László a miskolczi kerületben. 
6. Horánszky Nándor a gyöngyösi kerületben egy-

hangúlag. 
7. Dessewffy Aurél gróf a nagykállói kerületben 

egyhangúlag. 
8. Szapáry Gyula gróf a törökszentmiklósi kerü-

letben. 
9. Károlyi Sándor gróf a kápolnai kerületben. 
10. Apponyi Géza gróf a bonyhádi kerületben egy-

hangúlag. 
11. Heiclekker Béla clr a szegszárdi kerületben. 

Programm. Kanócz István mohácskerületi képvise-
lőjelöltnek programmjából közöljük a lényegesebb pon-
tokat : 

Vannak anyaszentegyházunknak oly ügyei és viszo-
nyai, melyek nem isteni, hanem emberi rendelkezésen 
alapulnak s azért szent vallásunk sérelme nélkül vonhatók 
az autonomia hatáskörébe. Ezeket három pontba lehet 
foglalni: 1. A személyi ügyek. Kívánatosnak tartanám s 
tőlem telhetőleg azon leszek, hogy a kath. papságnak és 
népnek közös részvét és befolyás nyujtassék az egyházi 
állások, hivatalok és méltóságok betöltésére. 2. Vagyoni 
ügyek. Okvetlenül szükségesnek vélem azt, hogy a kath. 
autonomia hatáskörébe engedtessék át ugy a kath. egyház 
vagyona, valamint a kath. egyház alapitványainak, javai-
nak, pénzeinek kezelése, ellenőrzése, minél gyümölcsözőbb 
befektetése, minden támadás és veszély elleni megvédése, 
csonkitatlan fentartása s ha lehet, gyarapítása is. 3. 
Katholikus nevelésügyünk, kath. iskoláink. Ezen ügyek a 
kath. társadalom legvitálisabb érdekét s jogát képezik ; 
magától értetődik tehát, hogy azok intézése a kath. tár-
sadalmat képviselő autonomia teendőjét fogja képezni. 

Ezen három pont képezi nézetem szerint a katho-
likus autonómiának tárgyát és tartalmát. 

Az önkormányzat szervezetére nézve egyébiránt 
magam részéről alapul elfogadom az 1869 ben összehívott 
autonomiai kongresszus által 1871. márczius 29 én har-
madszori olvasás után elfogadott szöveget. 

A kath. autonomia, ha létre jön, nem csak azt fogja 
eredményezni, hogy szent vallásunk külső ügyeit magunk 
fogjuk katholikus szellemben intézhetni, hanem a kath. 
közszellemet, együttérzést, testvéri szeretetet is fejlesztendi, 
mikre nálunk a lethargikus álmából csak most ébredő 
katholikus társadalomnak kiválóan szüksége van. 
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ígérem, hogy megválasztatáson! esetén ugy, mint 
mindenütt, a kath. kongreszszuson is, és pedig itt a fen-
tebb leirt elvek szem előtt tartása mellett, Isten dicső-
ségét hirdetve anyaszentegyházam és keresztény testvé-
reim javára fogok munkálkodni. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A kegyes-tanitórend 1897—1898-ban. 

Frank Ferencz rendfőnök. 
Kalmár Endre tisztb. rend-főnök. 
Kormánysegédek : Horvát Pius, Pap nep. János, 

Fekete Endre, Müllner Pál, Farkas József, Vajda Gyula, 
Vámos Károly, rendfőnöki titkár. Kormánytanácsosok : 
Váry Gellért, Magyar Gábor, Palczer Ernő. 

A középiskolai rendi hittanárokat képesítő bizottság. 
1. Budapesten. E lnök: Fekete Endre. Vizsgáló tagok: 
Szölgyémy János, Tóth György, Janny László, Acsay 
Antal, Titz Antal. Vizsgáló pót tagok: Csősz Imre, Drajkó 
Béla. 2. Kolozsvárott. Elnök : Vajda Gyula. Vizsgáló 
tagok : Palczer Ernő, Salzbauer János, Russel Károly, 
Réti Márton, Hám Antal. Vizsgáló pót tagok: Tóth Jenő, 
Erdélyi Károly. 

Budapesti ház. Szölgyémy János, házfőnök. Csaplár 
Benedek, tisztb. kormánytanácsos házi lelkiatya. Bertalan 
Alajos, tisztb. kormánytanácsos, urad. kormányzó. Jauky 
Károly, házi másodfőnök, főgymn. igazgató. Matusik 
János, aranymisés. Schmidt Ágoston, gymn. tanár. Pfeiffer 
Antal, gymn. tanár. Pivár Ignácz, a vakok orsz. intézeté-
nek igazgatója, Budapesten. Maywald kai. József, Firtinger 
Jakab, Hajnal Imre, Bartos József, Pintér Kálmán, Drajkó 
Béla, Haáz János, gyöngélkedő. Körösi Albin, Réti Ferencz, 
Takáts Sándor, Tomozy Endre, Suták József, Titz Antal, 
Eberhadt Béla, Prónai Antal, Szabó Ignácz, gimn. tanárok. 

Budapesti Kalazantinum. Igazgató: Szölgyémy János. 
Praefectus : Acsay Antal, theol. tanár. Theol. tanár : Titz 
Antal. Egyetemi és theologiai tanfolyamra járó III. éves 
tanárjelöltek : Suller János, Agárdy Lajos, Frick János, 
Arendt Endre, ifj. Horváth György, Simon Gyula, Schima 
János, Ladika Miklós, Prelogg József. II . éves tanár-
jelöltek : Pózna József, Bartha György, Friedreich Endre, 
Keller Lajos, Mathiasz Arthur, Molnár Kálmán. I. 
éves tanárjelöltek : Kummergruber Emil, Kövesi Lajos, 
Gibicz Géza, Kontraszti Dezső, Groszman Antal, Staudt 
János, Freész Endre, Polló István, Lakatos József, 
Kiss Béla, Kucsera Rezső, Somogyi József, Preseller 
Ferencz, Magassy Antal, Szabó István, Kósa István. Egye-
temi hittanhallgatók : II. éves: Margorin István. I. évesek : 
Komáromi Dezső, Csernyi József. 

Debreczeni ház. Cserhalmy József, házfőnök, gymn. 
igazgató, Mácska Lajos, házi másodfőnök, gymn. tanár, 
Langh János, gymn. tanár, Priváry József, gymn. tanár. 
Világi tanárok: Starck Andor, Mifka Antal. 

Kecskeméti ház. Tóth György, házfőnök, gymn. 
igazgató. Arányi Ágost, házi másodfőnök, Janny László, 
Vékony József, Sárgay Antal, Molnár Pál, praefectus, 
Bartek Lajos, Horváth György, Kováts Antal, Junker 
László, Salánky István, Zentay József, Bán József, gymn. 
tanárok. 8. oszt. rendi növendékek : Kapp Károly, Haun-

städter József, Fehér Flórián, Lukinich Imre, Majoros 
Béla, Lukács József, Mátrai János, Magony József. 7. 
oszt. rendi növendékek : Hogyor József, Zacher György, 
Hársing István, Ulrich József, Kőhalmi Mihály, Zalai Já-
nos, Valentin József, Erdélyi József, Nagy István, Néder 
Gyula, Szakáll Gyula, Földi József. 

Kis-szebeni ház. Viszolajszky István, házfőnök, gymn. 
igazgató, Zimka nep. János, tisztb. kormánysegéd, házi 
lelkiatya, Matirko Konrád, házi másodfőnök, Kraszno-
polszky József, Porkoláb József, gymn. tanárok. Világi 
t anárok : Szalay Pál, Neuberger István. 

Kolozsvári ház. Tóth Jenő, házfőnök, gymn. tanár, 
Salzbauer János, tisztb. kormánytanácsos, házi lelkiatya, 
Erdélyi Károly, házi másodfőnök, gymn. igazgató, Réti 
Márton, házi lelkiatya, elemi isk. igazgató, Schichmann 
Endre, Kozár Ferencz, Számek György, Pintér Pál, Wag-
ner Antal, Baksay József, Mondik Pál, Rietly Károly, 
Lóky Béla, Vincze József, gymn. tanárok. IV. éves tanár-
jelölt : Pálfy János. II. éves tanárjelöltek: Szukup János, 
Both Ferencz, Para Endre, Csukovits Sándor, Farkas 
Miklós, Nagy Vilmos, Rehák Pál. I. éves tanárjelöltek : 
Viezner Gyula, Szalai Károly, Márki Ferencz, Tarány 
István. 

Kolozsvári Kalazantinum. Főfelügyelő : Vajda Gyula, 
igazgató : Russel Károly, theol. tanár, praefectus : Hám 
Antal, theol. tanár. Egyetemi és theologiai tanfolyamra 
járó III. éves tanárjelöltek : Niklos János, Puder József, 
Stodolni Gyula, Hollósy Béla, Flóderer Imre, Bognár 
János. II. éves tanárjelöltek: Martin Pál, Perger Imre^ 
Wolmuth Endre, Szőke Lőrincz, Hangonyi Leo, Virnhart 
Ágoston, Kovács Géza, Szabó János ifj., Schultheisz Vin-
cze, Sándor Venczel, Szente Károly, Perger Kálmán, 
Litán Gergely. I. éves tanárjelöltek : Bereczki János, Szé-
kely Ernő, Lindner József, SrófF Gábor, Kausch Mihály, 
Varga Ferencz, Gärtner József, Szedlmayer Gyula, Ben-
czik Béla, Czimmermann Pál, Adler Jenő, Vidákovics 
Dániel, Neuvirth Gábor, Hatvani Ede, Barna Leander, 
Mustó Béla. 

Lévai ház. Perger kai. József, házfőnök, gymn. 
igazgató, Gusztafi Endre, házi másodfőnök és lelkiatya, 
Tóth Sándor, Pap ev. János, Rozmanits Cimót, Tludoro-
vics Zsigmond, Dékay Lajos, Sinkovits Ferencz, Nagy 
József, Hadady Géza, Priváry Géza, Abelsberg József, 
Gácsér Endre, gymn. tanárok. 

Magyaróvári ház. Rappensberger Vilmos, házfőnök, 
gymn. igazgató, Faeth Alajos, a rend legidősbje, arany-
misés, tisztb. kormánysegéd, házi másodfőnök és lelki-
atya, Kapronczay Ede, aranymisés, házi lelkiatya, Iváiifi 
Ede, aranymisés, házi lelkiatya, Weigang kai. József, 
Bacskor István. Palásti Gyula, Brach József, gymn. tanárok. 
Világi tanár : Irsik József. 

Máramaros-szigeti ház. Malonyay István, házfőnök, 
gymn. igazgató, Kustár Ignácz, aranymisés, házi másod-
főnök és lelkiatya, Szűcs István, Saláta Károly, gymn. 
tanárok. Világi tanárok : Tirczka Antal, Martinkovics Iván. 

Nagybecskereki ház. Balázsi József, házfőnök, gymn. 
igazgató, Kis Sándor, házi másodfőnök, Pakos János, 
Frank István, Voggenhuber Oszkár, gymn. tanárok. Vi-
lági tanár : Cser Gyula 
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Nagykanizsai ház. Pachinger Alajos, házfőnök gymn 
igazgató, Járvás Mihály, házi másodfőnök, gymn. tanár, 
Kroll Rudolf, Simonides István, Boross Antal, Incze Ist-
ván, Sáfrány Károly, Kalcsok Leo, Kiss Ernő, Vándor 
József, Vörös Cyrill, Esztergályos Ágoston, Tubán Tibor 
gymn. tanárok. 

Nagykárolyi ház. Palczer Ernő kormánytanácsos, 
házfőnök, h. plébános, Vanke József, aranymisés, tisztb. 
kormánytanácsos, házi lelkiatya, Hám József, házi másod-
főnök, gymn. igazgató. Nádor Béla, gymn. tanár, Timár 
Péter, plebánossegéd, gymn. tanár, Czirbusi Géza, Hol-
czinger Imre, Jakab Gyula, Poór János, Guba Pál, ple-
bánossegéd, Majoros Endre, Czimmermann János, Csóti 
Márk, Lőrincz Gábor, Schüssler Albert, Somogyi István 
gymn. tanárok. 

Nyitrai li'z. Horvát Sándor, házfőnök, gymn. igaz-
gató, Váry Gellért, kormánytanácsos, házi másodfőnök és 
lelkiatya, gymn. tanár, Kádek István, gymn. tanár, Fe-
renczi József, gymn. tanár, Kovács József, beteges, Cseh 
Lajos, Szapita Antal, Huber Imre, gymn. tanárok. 

Podolini ház. Szárnovszky Ede, házfőnök, gymn. 
igazgató, Géczy Benedek, házi másodfonök és lelkiatya, 
Csintalan Pál, gymn. tanár, Erdélyi Gyula, gyöngélkedő. 
Világi tanárok: Mikulics Károly, Geőcze Zoárd, Janknra 
Béla, 

Privigyei ház. Rózsahegyi János, házfőnök, gymn. 
igazgató, Etele Károly, házi másodfőnök, Leitner József, 
Ambruszter Sándor, Klacskó István, gymn. tanárok. Világi 
tanár : Kopácsy György. Elemi isk. világi tanitók : Chladok 
István, Prónai János, Sztancsek József. 

Rózsahegyi ház. Pálmai Miklós, házfőnök, gymn. 
igazgató, Budavári József, hazi másodfőnök, gymn. tanár , 
Feld Vilmo*, Fehérváry István, Sárffy Ignácz, Finda Antal, 
gymn. tanárok, Schweighoffer János, gymn. tanár és 
praefectus, Fejér Gyula, AlterBela, gymo. tanárok. Világi 
tanárok : Vlkolinszky Dániel, Zafka Simon, Illés István. 
7. oszt. rendi növendékek: Vincze László, Magas Mihály. 
6. oszt. rendi növendékek: Gerőfi Miklós, Fábián Imre, 
Pellei Jenő, Ughy András, Torma Károly, Vajnóczki 
István, Turcsányi Miklós. 

Sátoralja-ujhelyi ház. Ormándy Miklós, házfőnök 
gymn. igazgató, Tóth Pál házi másodfőnökés lelkiatya, 
Kövessy Kálmán, Bauer Lénárd, Koács Endre, Harkay 
stván, Hidegh Mihály, Rádi József, Löb Antal, Perényi 
József, gymn. tanárok. Világi tanárok: Dvorák Emil, 
Sax Sándor, Kereskedő László. 

Sebneczbányai ház. Panek Ödön, házfőnök, gymn. 
igazgató, Riedl György, aranymisés, házi másodfőnök és 
lelkiatya, Medveczky János, Rózsa István, Hencz Ede, 
gymn. tauárok. Világi tanárok : Wieber Jakab, Patkó 
József, Zánk Gergely. 

Szegedi ház. Pap nep. Járjos, kormáoysegéd, ház-
főnök, gymn. tanár, Magyar Gábor, kormánytanácsos, 
házi másodfőnök, gymn. igazgató, Való Mihály, házi lelki-
atya, Kovács János, gymn. tanár, Tóth Antal, elemi nép-
isk. felügyelő, Zvér Endre, Cserép Sándor, Vörös Mátyás, 
Sáfrány József, Fekete Ipoly, Varjú János, Váradi Ká-
roly. Szinger Kornél, Oraftsik kai. József, Schandl Miklós. 

Bite Béla, Jászai Rezső, Pécsi Ödön. Szalay István, Divé-
nyi Gyula, Rozs Lajos, gymn. tanárok. 

Szentgyörgyi ház. Füredi János, házfőnök, gymn. 
igazgató. Mihály Pál, házi másodfőnök és lelkiatya. Farkas 
Ignácz, gymn. tanár, Kurutz János, gymn. tanár, Sebes 
János, gyöngélkedő, Balogh Sándor, gymn. tanár. Világi 
tanárok : Ujságny Géza, Liptay István. 

Tatay ház. Pintér Elek, tisztb. kormánytanácsos, 
házfőnök, gymn. igazgató, Vas Károly, házi másodfőnök, 
Benczik Ferenci, Sztmutny Rezső, Szabó János, Hannig 
István, gymn. tanárok. Elemi isk. világi tanitó: Láng 
Kálmán. 

Temesvári ház. Veber Antal, házfőnök, gymn. igaz. 
gató. Hudra János, házi másodfőnök, gymn. tanár, Lauch 
nep. János, Cserei József, Szkokán Sándor, Palkovics 
Károly, Mészáros József, Olejovics János, Sarang József, 
Popini Albert, Glass Ferencz, Mátyás József, Németh 
Karoly, gymn. tanárok. Világi tanár : Bán Aladár. 

Trencséni ház. Krasznyánszky Károly, házfőnök, 
egyházi hitszónok, gymn. tanár, Charusz László, arany-
misés, tisztb. kormánysegéd, házi lelkiatya, Budaváry kai. 
József, aranymisés, tisztb. kormánytanácsos, házi lelkiatya, 
Rauchbauer József, házi másodfőnök és gymn. igazgató, 
Merényi Lajos, Karsay János, Tietz Sándor, gymn. tanárok. 
Világi tanár : Hommer József. 

Váczi ház. Halmi László, tisztb. kormánytanácsos, 
házfőnök, gymn. igazgató, Roch Gyula, tisztb. kormány-
tanácsos. az ujoncznövendékek mestere, Csősz Imre, házi 
másodfőnök, gymn tanár, Polák ev. János, aranymisés, 
házi lelkiatya, Arányi Bela, Martin Péter, gymn. tanárok, 
Randveg Mihály, az ujoncznövendékek másod-mestere, 
Hévizy János, Szabó József, Hénap Tamás, Zsigmond 
János, Czweck Sándor, Hatala József, Réger Ede, Tőkés 
Lajos, Király Lajos, gymn. tanárok. Ujoncznövendékek : 
Zimányi Gyula, Gera Antal, Horváth Jenő, Dombai Gyula, 
Acsay Ferencz, Papp István, Kiss István, Bognár Endre, 
Suppán Antal, Miskolczi István, Lakner Ferencz, Dutschak 
András, Nyék Sándor, Bognár Pal, Pintér József, Szabó 
László, Faber Oszkár, Sinka János, Bauer György, 
Csiacsek József, Scheck Ede, Breniuger Ferencz, Bieber 
Mátyás, Seiboldt Ferencz, Führer Ferencz, Vékony István, 
Thész József, Néveri János, Nagy József, Egner Emil, 
Fáber Vilmos, Makai Lajos. 

Veszprémi ház. Takács József, házfőnök, gymn. 
igazgató, Szabó Mátyás, házi másodfőnök és lelkiatya, 
Brenner Lajos, Szegess Mihály, NyiUssy Károly, Horváth 
Sándor, Tölcséry Ferencz, Laczkó Dezső, Keller János, 
Madarász Pál, Hám Sándor, Wittkó József, Novotny Endre, 
Jakobinyi Alajos. 

Budapesten, 1897. évi julius hó 28-án. 
Frank, Ferencz, rendfőnök^ 

IRODALOM. 
= A „Magyar Sión" juliusi füzete a következő ér-

dekes tartalommal jelent meg: 
Az autonomiai mozgalmak psychologiá ja. Dr Pethő-

től. Vetési Albert veszprémi püspök. Makkay Józseftől. 
A klérus teendői a szocziális kérdés megoldásánál. Aschen-
brenner Józseftől. Benczés kolostorok Ausztriában. Felhé-
vizitöl. Irodalom és művészet: Dr Hugo Weiss: Judas 
Makkabeus, Ism. dr Kereszty V. Dr Paul Schanz: Apo-
logie d. Christenthums. Albert M. Weisz 0 . Pr. : Apologie 
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des Christenthums, Ism. Liberias. Iskolai értesítők. Ism., 
X. Y. Cenner-Schmiedt : A mi könyvünk. Ism. Liberius. 
P. Andreas Hamerle : Ecce Panis Angelorum ! Ism. Szücsy 
Géza. Coloma : Lappalien. Ism. X. Vegyes közlemények. 

— Vettük dr Halmos Ignácz t. kanonok, papnöv. 
alkormányzó szerkesztése alatt megjelent „Isten igéje 
szentbeszédekben" cz. egyházi beszédeket tartalmazó havi 
folyóiratnak juliusi számát. Tar ta lma: Pünkösd után IX. 
vasárnapra. A beszéd tárgya : A megtéréshez két dolog 
szükséges : idő és kegyelem. Dr Fehér Gyula eszt szab. 
kir. vár. plébánostól. Szűz Mária szent neve ünnepére. 
Szent István király ünnepére. Palkovich Viktor gutái 
esperes-plébánostól. Pünkösd után XI. vasárnapra. A be-
széd tárgya: A keresztség szertartásairól. Assumtio Pün-
kösd után XII. vasárnapra. A beszéd tárgya: A fele-
baráti szeretet. 

Az esztergomi gremialis papság két füzetes vállala-
tát melegen ajánljuk t. paptársaink becses figyelmébe 
és jóakaratú pártolásába. 

— Szemnecz Emil : „Katholikus autonomia". Az 
összes eddig megjelent munkák közt legkiválóbb mű tar-
talma: Előszó. Első rész. I. A kath. autonomia lényege. II. 
A kath. autonomia ügye 1848-ban. III. A kath. aut. 
kongresszus előzményei. IV. A kath. aut. kongresszus 
összehivása. V. Az aut. kongresszus megalakulása. VI. A 
kongresszusi munkálat. VII. A kongresszusi szervezet tár-
gyalása. VIIL. A kongresszusi szervezet sorsa. IX. A 
kath. autonomia, a pápa és az egyház. X. A kath. auto 
nomia és a királyi patronátus. XI. A kath. autonomia és 
az állam. XII. A kath. autonomia alapelvei. XIII. A 
kongresszusi kisebbség viszonya a kath. autonomia alap-
elveihez. XIV. Az or^z. kath. autonomia és az erdélyi 
kath. Státus. XV. A görög kath. románok autonomiája. 
XVI. A ruthén gör. katholikusok és az autonomia. XVII. 
Az autonomia joga a kandidáczióra. XVIII. Az egyházi 
javak. XIX. Az iskolai autonomia. XX. A függő kérdé-
sek. XXI. Kongresszustól-kongresszusig. Második rész. A 
felekezetek autonomiája. I. A gör. keleti román egyház 
szervezeti szabályai. II. A gör. keleti szerb egyház kon-
gresszusi szervezete. III. A magyarországi ágostai hitv. 
ev. keresztyén egyház alkotmánya. IV. A magyarországi 
ev. ref. egyház alkotmányos szervezete. 

Ára 4 frt, megrendelhető a szerzőnél : Budapest, 
IV., Zöldfa utcza 43. sz. 

A segesvári emlék. 
Karcsú, magas obeliszken, kiterjesztett szárnyú turul-

madár tekint széjjel a fejéregyházi sikon, ahol egykor a 
véres csata tombolt. Az emlékoszlop és a turul-madár 
Köllő Miklós szobrász müve. 0 mintázta azt az ércz-
szobrot is, amely a közeli kis város, Segesvár piaczán 
emelkedik és amelyet Petőfi Sándor emlékezetére emelt 
a magyar nemzet kegyelete. 

A szürke gránit talapzaton álló bronzszobor, más-
félszeres életnagyságban, mint katonát, mint szabadság-
hőst mutatja be a költőt. Jobb lábával előre lép, egyik 
karját a magasba emeli és balja kardjáuak markolatán 
nyugszik. Válláról katonaköpeny omlik alá, mely festői 
redőzetben simul testéhez. Fejét büszkén hátraszegve néz 
maga elé. Az egész alak élni látszik, szemei szinte villá-

mokat szórnak, ugy áll ott, mintha rohanni készülne a 
harcza, vészbe. 

A szobor talpazatába ércztáblát illesztettek, melybe, 
tiz nyelven van bevésve a költőnek ez az örökszép verse : 

„Szabadság, szerelem e kettő kell nekem, 
Szerelmf mért föláldozom az életet, 
Szabadságért föláldozom szerelmemet." 

A tábla alján babérkoszoruzta kard és lant nyugszik, 
szimbóluma gyauánt annak, hogy az akit az emlékszobor 
megörökít, poéta volt és bős. 

A magyar nemzet egyik legszabadságszeretőbb része, 
a székelység impozáns módon rótta le kegyeletét a magyar 
lyrikusok elismert királyának emléke előtt. Távoli vidék-
ről ezeren meg ezeren sereglettek ös3ze, hogy szivük 
idealizmusát megdicsőítve láthassák Petőfi ünneplésében, 

A julius 31-iki segesvári Petőfi-ünnepen impozáns 
tömegben vett részt a költő kedvelt népe, a székelység. 
Igy Székelyudvarhelyről: 5000, Székelykereszturról pedig 
2000 székely ment a hallhatatlan költő ünneplésére. A 
kis székely népvándorlást 14 vonat vitte Segesvárra. 

Koszorúkat — a következő hatóságok, egyletek és 
testületek tettek le a szoborra. 

' Udvarhelymegye minden községe mezei virágokból. 
A segesvári magyar kaszinó, Kedves István. Az országos 
középiskolai tanáregyesület, Rombauer Emil. Az országos 
magyar diákszövetség, Sebesi János. A honv. egyletek 
központi bizottsága, Mikár Zsigmond. Udvarhelymegye, 
Jakab Gyuia. Az udvarhelyi ref. kollégium „Ifjuzági 
Petőfi-Önképzőkör", Csorvásy István ügyvéd Nagyszalonta. 
„Magyar Történelmi Társulat", Szádeczky Lajos. A pozso-
nyi Toldy-kÖr. Erzsébetvárosi ev. ref. egyház Zayzán 
János. Pozsony város. Biroly Tivadar és Vutkovits Sándor 
dr A budapesti újságírók egyesülete, Hentaller Lajos. A 
nagyszebeni polgári kör, Pünkösdi Ferencz. A „Brassói 
Magyar Intéző bizottság", Moór Gvula, Vajna Gábor. 
Erzsébetváros, sz. kir. város. Székely-keresztúri jótékony 
nőegylet. Ritkán-belüli honvéd-egylet, Tuzson János ts 
Horváth László, Nagyküküllő vármegye tisztikara, Somogyi 
István. Segesvári magyar nők. 

Korunk mély érzésű, az ideálokért még lelkesedni 
tudó ifjúság kedvelt költője Pósa Lajos szavaliata volt az 
ünnepély fénypontja. Ez alkalomra irt és frenetikus 
hatással előadott remek költeménye a következő; 

Petőfihez. 
Petőfi ! Petőfi ! Rázd meg sirhahnodat ! 
Pendítsd meg elnémult, kettétört lantodat ! 
Szakadozott húrján lobogó láng égjen, 
Füröszd meg a lelkünk lánglelked tüzében ! 
Gyújtsd föl a szivünket, mert, óh jaj. kialszik ! 
Dobogása is már alig-alig hallszik . . . 
Tüzet nekünk, tüzet abból a vulkánból : 
A szabadság fényes, piros hajnalából ! 

Te voltál, Petőfi, legelső sugara. 
Ragyogó reménye, hajnali csillaga ! 
A te dalod szülte a szent szabadságot 
Mint a kikelet a mosolygó virágot ; 
Dalo"cl kovácsolta bilincsből a kardot, 
Zugó zivatarban mindig ott viharzott, 
Ott csengett, kongott a templom harangjában : 
A székely ágyuknak bömbölő szavában . . . 
Vérrózsát dobott a sötét ég boltjára, 
Babért font a honvéd vérző homlokára, 
Daloddal hunyta be a szemét örökre . . 
Szállt a dalod tovább zúgva, menydörögve. 
Szállt a dalod tovább, mindegyre halkabban . , . 
Halljátok : hogy zokog, itt e sirhalomban ! 
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Szabadság alkonyát siratva siratja, 
Vele sir a hősök koszorús csapatja. 
. . . Halljátok-e, hogy zeng daltól e sirhalom ! 
Kardok csattogása csörtet át a dalon . . . 
Zúgva, menydörögve a harczot folytatják, 
Dobog a föld szive : éljen a szabadság ! 
Vagy tán meg se haltál ? Ez a hir csak költött ? 
Halhatatlan valód uj alakot öltött ? 
Mint csalogány zengesz erdők rejtekében, 
Elveszett édenről szomorúan, szépen, 
Hogy az esti csillag reszketve aláhull 
Bűvös dalodra a fénylő magasságbul ? 
Tán felhő képében gyászolod hazádat ? 
Beboritod, mint a legfeketébb bánat? 
Vagy te vagy az égnek haragos villáma ? 
Fenyegeted a sok zsarnokot czikázva ? 
Óh! czikázz. te villám ! Sújtsd agyon, ahány van ! 
Ne legyen egy nép se porban, rabigában ! 

A sok ezernyi főre menő haligatóság tomboló lel-
kesedése szűnni nem akaró éljenzésben tört ki a végső 
verssorok elhangzásánál. Lelkesedésük viszhangra talál 
mindenütt széles e világon, a hol csak egy magyar sziv 
dobog. Sőt nem is kell annak a szivnek magyarnak 
lenni, csak ideális legyen. 

VEGYESEK. 
— Az egyházi zene reformja. Ö szentsége az 

egyházi zene terén igen nagyszabású és rendkívüli refor-
mok életbeléptetését tervezi. A vatikáni körökben elterjedt 
hírek szerint az uj szabályzat igen szigorú lesz. A nők 
továbbra is kitiltatnak az énnekkarokból, kitiltják azonban 
a zenekarból a hegedűt is. Valóban ideje volna az 
egyházi zene alapos retormálásának. 

— Magyar sz. beszéd Soroksáron. Soroksár híres 
azokról a soroksári műértő kezekből kikerült, soroksári 
kenyerekről, melyekkel — persze pénzért — elárasztja a 
szomszéd Budapestet és környékét. Es ez a híressége 
elismerést érdemel. De hires és ez már éppen nem válik 
dicséretére, az ő jó „svóbjairól," a kik minden kedélyes-
ségük mellett, csak a magyar nyelv iránt oly kedélyte-
lenek, hogy mindeddig, még mindenütt a német nyelv, 
azaz a „svob" nyelv, virágzott nálunk: Isten házában, 
tanácsteremben, a közéletben, csak az iskolában nem. Ott 
már magvarul tanítanak és tanítottak, következőleg 
tanultak is, ugy hogy az ujabb generáczió ékesebben 
beszél magyarul, mint akár „svobul" még Soroksáron is. 
Hanem azért mégis megmaradtak régi jó „svób" nyelvük 
mellett a templomban, tanácsteremben (no talán már itt 
is magyarul beszélnek azóta,) piaczon, mindenütt. Leg-
újabb időben azonban megmozdult a soroksári föld, azaz 
hogy a soroksári kebelben dobogó magvar sziv és gon-
doltak merészet és nagyot a soroksári magyarok, melyért 
imhol mi is kalapot emelünk előttük. Legelső apostoli 
királyunk, sz. István király ünnepén magyar szót akartak 
hallani az Isten házában, a prédikáló papnak ajkairól, 
mert hiszen ők is magyarok akarrak lenni ezen a nagy 
napon. A merész, nagy és szép gondolatot tett követte. 
Soroksár legelőbbkelő folyamodványt intéztek a minap a 
megyés püspök ő excziájához Schuster Konstantinhoz, 
hogy merész, nagy és szép gondolatukat, kívánságukat a 
sz. István napi, magyar sz. beszédet engedélyezze. Kérel-

müknek, megyés püspök ur, előbb megvizsgáltatván a 
körülményeket, 3307/1897. sz. kegyes engedélyével kedvező 
elintézést adott, melynél fogva sz. István király ünnepén 
magyar szó fog hangzani a soroksári nagy templom pré-
dikáló székéről. Es meg vagyunk győződve, hogy ezután 
a magyar szó nem lesz idegen többé a soroksáriak előtt 
sem és az első magyar sz. beszéd után majd következik 
a második, harmadik stb. magyar sz. beszéd is és hova 
tovább magyar lesz Soroksár nyelvben és érzeményben 
egyaránt: Éljenek a soroksári magyarok! 

— Fraknói Vilmos pécsi püspök. A Neues Wiener 
Tagblattnak irják Pécsről: A pécsi püspöki szék még be-
töltetlen és még mindig nem tudtak a kinevezendő püspök 
személyében megállapodni. Az utóbbi időben erősen moz-
golódtak némely helyütt gróf Majláth Gusztáv érdekében ; 
a fiatal püspök édesanyjának Baranyamegyében és kivált 
Pécs környékén vannak a birtokai és szivesebben látná 
ebben a püspökségben, mint akárhol másutt. Az egyház-
megye papsága körében — amely már a kormánytól is 
kérte, hogy töltse be végre a rég üres püspöki széket — 
hire jár, hogy Majláth grófné több befolyásos ariszto-
kratát és magát Vaszary herczegprimást is megnyerte 
tervének. Wlassics miniszter azonban, ugyané hirek sze-
rint, föltétlenül fentartja Fraknói Vilmos püspöki jelölt-
ségét és ebben az értelemben nyilatkozott legutóbb a 
királynál volt audiencziáján is. Azt hiszik, hogy szeptem-
ber közepéig, amikor a király Baranyamegyébe látogat, 
mindenesetre meglesz az egyházmegyének kinevezett uj 
püspöke. 

— Szent István szobra Palánkán. Augusztus 20-án 
leplezik le Palánkán szent István király szobrát. Az ün-
nepélyre egy nagyobb művésztársaság is lerándul a haza-
fias községbe, a mely a vendégek tiszteletére banketet 
rendez. A rendezőség népünnepélyről is gondoskodik s 
már megtörtént minden intézkedés, hogy minél szebben 
sikerüljön. 

— Bessenyey György szobra. Tudvalevőleg Bihar-
megye egyik kis községében nyugosznak a magyar test-
őrök egyik legkiválóbbikának : Bessenyey Györgynek ham-
vai, ki Szabolcsmegyében született. Szabolcsmegye a mult 
évben elhatározta, hogy nagy fiának, a ki 1747-ben 
született és most van születésének 150 ik évfordulója, 
érczszobrot emel s ezen szoborra Szabolcsvármegye pályá-
zatot hirdetett. A pályázók közül Kallós Ede mintázata 
nyerte el Szabolcsmegye tetszését s igy Kallós Edét biz-
ták meg a szobor elkészitésével. Bessenyey Györgynek a 
tudományos akadémiában van egy arczképe, a hol a költő 
jobb kezét csipőjén tartva, bal kezében pedig kardja 
markolatját fogva, van lefestve. Kallós Ede szobra, mely-
nek nagy mintázata most készül, ugy ábrázolja Bessenyey 
Györgyöt, hogy bal karját mellén keresztül jobb karjára 
fekteti, jobb karját álla alá emeli a költő és gondolkodó 
fejét kezének három ujján pihenteti. A szobor Bessenyeit 
díszes gárdista uniformisban ábrázolja. A szobor talapzata, 
mely 3 méter magas lesz, kemény mészkőből készül. A 
talapzat, valamint a szobor a Mária Terézia korabeli 
barokk jelleget hordja magán. A szobor Nyíregyházán a 
vármegyeház előtti teret fogja disziteni. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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A segédlelkészekről és ezek ellátásáról. 
Irta dr Bölim János. 

(Vége.) 

A II. József fejedelem által megindí tot t 
plébániák és káplánságok rendezése a kánonjog 
elveire támaszkodik. Igy például 1787. augusztus 
18-án 3512/2904g' SZ. a la t t a detki káplánságot 
rendezte a helytartótanács. Es pedig ugy, hogy 
„Parochus ex proventibus suis Parochiolibus Capel-
lanum providere obligabitur." Y. ö. az 1810. évi 
egyházlátogatási jegyzőkönyvet. 

De lássunk több példát. A mezőkövesdi káp-
lánok ellátását igy i r ja le az 1829. évi egyház-
látogatási jegyzőkönyv: „Capellanorum solutio 
consistit in 100 fl. singillative, quos a parocho 
accipiunt praeter beneficium hospitii et victus, 
calefactionis, luminis, lotionis et servitii." 

Ugyanígy a szentistványi káplán e l lá tásá t : 
„Habet a parocho capellanus ti tulo honorarii 100 
fl., beneficium item hospitii et victus, calefac-
tionis, luminis, lotionis et servitii." 

Vannak példák, hogy a nép, a község is 
járul a káplántar tás költségeihez. 

Igy az 1828. egyházlátogatási jegyzőkönyv 
szerint Polgár „habet duos Capellanos, unius 
honorarium a Parocho 100 fl., al terum solvit 
communitas.u 

Az egerszalóki káplán „a Dominis Terre-

stribus et colonis Szoláthiensibus annui honorarii 
t i tulo accipit 100 fl.," az 1810. egyházlátogatási 
jegyzőkönyv szerint. 

I t t t ehá t a plébános, a földesúr ós nép 
együttesen t a r t j ák az egerszalóki káplánt. A 
plébános a káplánnak lakást, élelmet, világítást, 
fűtést , kiszolgálást biztosit, a földesuraság pedig 
és a nép tiszteletdijat . 

Ez a rendezés is megfelel tökéletesen az 
egyház szellemének és akaratának. 

A Congregatio Concilii ki jelentet te ugyanis: 
„De iure est, u t qui décimas percipit, de suo 
presbyteros curaeu alatt . *) 

Ez alapon tör tént , hogy a helytartótanács 
is ar ra figyelmeztette a törvényhatóságokat 1782. 
márcz. 4-én kiadott , fenntebb emiitet t utasításában, 
hogy a plébániák ós káplánságok rendezésénél 
arra is ügyeljenek: „Quis ibi decimampercipiat?" 2) 

Álláspontunkat igazolja a breslaui egyház-
megyei hatóság intézkedése, melylyel 1873. junius 
20-án a maga körében rendezte a plébános ós 
káplán közti viszonyt.3) 

1. §. A kinek plébániai javadalma van: annak 
kötelessége gondoskodni, hogy egész egyházi 
községi lelkipásztori gondozásban részesüljön. Ha 

Zamboni idézett munkája IV. kötete 494. 1. 
2) Egri egyházm. levéltár, 302. csomó. 
3) Archiv für kath. Kirchenrecht, 30. B. 1873 457. S. 
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maga nem képes e kötelezet tségének eleget t enn i 
— vagy azért, me r t igen sok hive van. vagy 
azért, mer t nagy területen szétszórva laknak 
hivei — kötelessége segédlelkészt elfogadnia 
(anzunehmen), nem azért , hogy a segédlelkész 
öt helyet tesí tse, vagy hogy a segédlelkészre 
ruházza t isztét , hanem azért, hogy őt segédlel-
késze hivatalos teendői végzésében hivei j avára 
támogassa. 

2. §. A plébános rendeli és osztja ki a 
munká t . Magától ér te tődik, hogy a plébános nem 
vonha t ja ki magát a kötelességszerű dolgok vég-
zése alól és, ha lehetséges, a káplánnal meg-
osztja a munkát . 

3. §. A kápláuok fizetésére i rányadók a 
következő osztályozások: 

1. Ezen osztályba sorozzuk azon káplánokat , 
a kiket a plébánia szükségletei igényelnek, köve-
telnek, és kik fizetésöket 

a) a plébánostól vagy a 
b) közalapokból kapják. 
2. Ezen osztályba sorozzuk azon káplánokat , 

a kik a plébános személyes körülményei mia t t a 
plébános helyettesí tésére szü ségesek. 

Ad. 1. a) Ha a plébánia javadalom összes 
jövedelme 1200 tal lér , vagy azon alul, ebből a 
káplán készpénzben 100 ta l lér t kap. 

b) Ha a plébániai j avada lom összes jöve-
delme 1200-tól egész 2000 tal lérig ter jed, ebből 
a káplán 125 ta l l é r t kap készpénzben. 

c) Ha a plébániai javadalom összes jöve-
delme több m i n t 2000 tallér , a káplán 150 ta l lér t 
kap készpénzben.4) 

4) Ist die Caplanstelle staatlich dotirt, so wird ihr 
Inhaber bei der Kgl. Regierung um Aufbesserung eiri-
zukommen haben. Ist demselben statsmässig ein Drittheil 
der Accidentien zugesichert, so muss dieses nicht nach 
dem Ansatz des Etat , sondern nach dem wirklichen Er-
trage der Accidentien berechnet werden. 

§. 4. Wenn an einem Orte eine Caplan-Fundation 
besteht oder observanzmässig von der Gemeinde Zuschüsse 
zum Caplangehalt geleistet werden, soll nach wie vor — 
mit Ausnahme des ad 1. b) vorgesehenen Falles der 
Pfarrer, welcher den Caplan zu besolden hat, zu seinem 
Unterhalt den Betrag beziehen. 

§. 5. Die Capläne haben — mit Ausnahme der 
staatlich dotirten — neben ihrem baaren Gehalt freie 
Station. Dieselbe besteht in Frühstück, Mittagessen, Ves-
per und Abendbrod, Bedienung und Beheizung. Dabei 
wird die alte Vorschrift bezüglich des gemeinsamen Mittag-
und Abendtiscbes erneuert. 

§. 6. Für die Functionen, welche in dem Stolge-
bühren-Reglement als Ritualhandlungen ad B) bezeichnet 
werden, hat der Caplan, der sie vornimmt, den vollen, in 
der Taxe verzeichneten Betrag, sobald derselbe eingeht, 
zu erhalten. Dasselbe gilt von den von dem Caplan abge-

Ad 2. Oly helyeken, a hol a káplán a plé-
bános személyes körülményei mia t t szükséges, 
legalább 125 ta l l é r t kap. 

Kapjon-e a káplán a javadalom minőségére 
való tekinte tből nagyobb összeget, ezt a püspöki 
he lyet tes i hivatal fogja eldönteni. 

Ad 1. b) Ha káplán van valahol, nem azért, 
mer t a plébánia igen népes vagy nagy terüle ten 
fekszik, sem azért, mer t a plébános személyes 
körülményei m ia t t szükséges o t t káplán, hanem 
csak azért, m e r t a község óha j t ja , hogy minél 
több is teni t isztelet legyen, ez esetben a község 
pénztárából legalább 100 ta l lér t kap a segéd-
lelkész. Ha a község nem volna erre hajlandó, a 
káplán onoét el fog rendel tetni . 

* 
* * 

Legújabb időben sok vi tára szolgál tatot t 
okot kérdésünk Ausztriában a lelkészi kongrua 
szabályozása alkalmával. Sokféleképpen magya-
rázták a t r i en t i zsinat többször idézett (sess. 21. 
c. 4. et 6. de reform.) ha tározata i t . Mindenik fél 

haltenen Manualfüibitten ausschliesslich derer am Aller-
seelentage. 

Für den Gang bei Begräbnissen hat der Caplan nur 
dann eine Gebühr zu beanspruchen, wenn dieselbe auf 
Grund von §. 18. des Stolgebühren-Reglaments liquidirt 
und entrichtet worden ist. 

§. 7. Die Collende ist ein pfarrliches Einkommen. 
Wenn sich der Pfarrer bei Abhaltung derselben durch den 
Caplan vertreten lassen will, hat er sich mit diesem über 
eine angemessene Entschädigung zu vereinigen. Wo der 
Caplan eine fixirte Collende bisher bezogen hat, ist die-
selbe in Zukunft in den fixen Gehalt einzurechnen. 

§. 8. Wenn der Pfarrer Fundationem durch den 
Caplan persolviren lässt, hat er diesem den für den c^le-
brirenden Geistlichen bestimmten Betrag unverkürzt zu 
geben, gemäss der in der Verordnungen des General-
Vicariat-Amst Nr . 114. II. mi tge te i l t en Entscheidung 
der Congregatio Concilii vom 28. März 1859 und einer 
anderen vom 19. Juli 1868. Nur wenn eine Fundation 
nach dem Tenor der Urkunde ausdrücklich zur Verbes-
serung des Beneficii gemacht worden ist, kann für das 
justum dioecesanum die betreffende Messe abgegeben 
werden 

§. 9. Wen der Pfarrer die missa pro parochianis 
durch den Caplan persolviren lässt, hat er diesem ein 
Stipendium von 10 Sgr. zu geben. 

§. 10. Es steht dem Caplan frei Manualstipendien 
für stille hl. Messen anzunehmen, Hochämter und gesun-
gene Requiem müssen von dem Gläubigen beim Pfarrer 
nachgesucht werden, da solche in die Ordnung des Got-
tesdienstes eingreifen und über diese zu bestimmen ledig-
lich Sache des Pfarrers als rector ecclesiae ist. 

§. 11. Die Caplanwohnung soll standesgemäss sein. 
Abwendbare Uebelstände sollen durch die resp. Herren 
Erzpriester beim General-Vicariat Amt zur Anzeige ge-
bracht werden. Bei Neubauten an Pfarrhäusern ist es 
wünschenswerth für den Caplan ein Zimmer nebst Cabinet 
herzustellen. 
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ezen két határozatra hivatkozott . Igy például 
1887. jannárius 23-án ki je lentet te az alsó ausztriai 
helytartótanács 20660. sz. alatt , hogy a plébános 
köteles — ha plébániai javadalma több jövedelmet 
hoz, mint a mennyi a törvényszerüleg megálla-
pí to t t lelkészi kongrua — ezen többletből kiegé-
szíteni segédlelkésze eddigi jövedelmét a tör-
vényben megállapitott segédlelké-zi kongrua-
összegig. A vallás- és közoktatásügyi ministerium 
jóváhagyta a helytartótanács végzését 1887. 
április 6-án 24,828. sz. alatt , és pedig azon az 
alapon, „weil sowohl nach kanonischen Grund-
sätzen, als nach dem Congruagesetzte die Ergän-
zung des Hilfspriestergehaltes aus den Über-
schüssen des pfarrlichen Einkommens zu decken 
sei."5) 

A közigazgatási bíróság ellenben törvény-
ellenesnek je lente t te ki 1888. április 25-én a 
vallás- és közoktatásügyi ministerium végzését, 
azzal a megokolással, hogy a ministerium vég-
zése sok plébános helyzetét nemcsak hogy nem 
javítja, a mire pedig a kongruarendezós töreke-
dett, hanem sokkal rosszabbra változtatja. Hiába 
t i l takozott a kormányképviselője, hogy a kongrua-
törvénynek nem kizárólagos czélja a kongrua-
javitás, hanem átalában a kongrua rendezése, a 
mi nem zárja ki azt, hogy némely plébánosnak 
csökkenni fog a jövedelme.6) 

LITTERAE APOSTOLICAE 
QUIBUS CONSTITUTIONES SOCIETATIS IESU DE 
DOCTRINA S. THOMAE AQUINATIS PROFITENDA 

CONFIRMANTUR 
LEO PP. XIII. 

AD PERPETUAM REI MEMÓRIÁM 

Gravissime Nos, pro apostolico officio, infesta Eccle-
siae tempóra atque humanae societatis in maximis rebus 
quasi naufragium, sub ipsa pontificatus exordia, reputantes, 
praecipuam tanti exitii causam in eo agnovimus quod 
certis iis principiis institutisque, quibus ad christianam 
fidem munitur via, neglectis passim et prope contemptis, 
libido invaluisset novarum rerum, quae per speciem pro-
gredientis doctrinae, sapientiae a Deo traditae obsisteret et 
repugnaret. Neque ita laboriosum fuit opportuna indicare 
remedia, fontes nimirum germanae doctrinae male desertos 
repeti oportere. Id Nos primum litteris datis encyclicis 
Aeterni Patris praestitimus ; pluribus deinde auctoritatis 
Nostrae actis, atque privatis etiam cum episcopis et mode-
ratoribus religiosorum Ordinum colloquiis idem saepius 

5) Vering, Archiv f. kath. Kirchenrecht, 1891. 424. S. 
6) Archiv, 1888. 174. S. és 1891. 100. S., a hol 

részletesen leirja a nevezett folyóirat a tárgyalások menetét. 

confirmavimus, deliberation Nobis esse et constitutum 
doctrinam Sancti Thomae Aquinatis in scholas omnes 
revocare ; eam nempe doctrinam, quam amplae romanorum 
Pontificum sacrorumque Conciliorum laudes commecdant, 
et qua, suffragante saeculorum voce, nihil solidius possit 
aut fructuosius optari. — Rem nos moliri et negotii et 
laboris plenam omnino intelleximus, quum tanti referret 
quanti graviorum disciplinarum paene omnium instaurare 
rationem : eam tarnen maturare et urgere contendimus, 
opera enim Ordinum religiosorum valde confisi, quorum 
explorata virtus nihil profecto neque ingenio neque 
viribus parceret ad consilia Nostra iuvanda et perficienda. 
Quo quidem in numero deesse non poterat inclita Societas 
Iesu, quippe quae et late pateat in Ecclesia et studiis 
deditam iuventutem suopte praescripto hab^at excolendam : 
alebantque in Nobis expectationem non modo perpetua 
testimonia summae eius pietatis in hanc Apostolicam 
Sedem, sed propriae eius sacratae leges, quibus alumni 
sapientiam Aquinatis persequi et profiteri tenentur. — Ea 
igitur mente ut Societas Iesu in proposito tarn praeclaro 
fidelissime constet, atque locum cum prions teneat in ea, 
cui tantopere studemus, doctrina vera tuenda et propa-
ganda, visum est easdem Societatis leges, prout in con-
stitutionibus Ignatii Patris, in decretis congregationum 
generalium, in mandatis praepositorum habentur, in 
summám quamdam conferre, easque fircnas atque in per-
petuam ratas suprema auctoritate Nostra declarare. Quo 
etiam fiet ut, si quae forte speciosae causae vei inductae 
consuetudinis aliqua ex parte contrariae, vel minus rectae 
interpretations resideant, eis penitus sublatis, regula et 
norma statuatur a Nobis certa, stabilis, definita. 

Quod primum est, idque omnibus probe notum, sie 
insignis ille Societatis auetor crebris constitutionum locis 

! decrevit, sequendam in unaquaque disciplina doctrinam 
I solidam et securam, atque etiam securiorem et magis 
1 approbatam :1) quod pluries redit ipsum per décréta et 
j iussa tum congregationum tum praepositorum rite affir-

matum. Hoc autem amplius ille praeeepit, ut doctrina, 
quam sequeretur Societas, una eademque esset apud omnes 
atque in omni munerum perfunetione : Idem sapiamus, 
idem, quoad eius fieri possit, dicamus omnes, iuxta Apos-
tolum. Doctrinae igitur différentes non admittantur, nec ver-
bo in concionibus vel lectionibus publicis, nec scriptis libris2) 
item : Patres deputati ex variis nationibus pro libro de 
ratione studiorum recognoscendo, quum de delectu opini-
onitm primo loco tractandum censuissent, ac tamquam 
fundamentum proposuissent, doctrinam Societatis esse debere 
uniformem, securam et solidam, iuxta constitutiones . . .3) 
Quae quidem uniformis doctrinae praeeeptio non eo 
circumscribi putanda est, ut sententias tantummodo quae 
sunt in scholis communes respiciat, verum etiam ad opi-
niones latius pertinere de quibus catholicos inter doctores 
minus conveniat : In opinionibus etiam, in quibus catholici 
doctores variant inter se vel contrarii sunt, ut conformi-
tas in Societate sit, curandum est.4) Qaando enim e lege 

!) Const, p. IV, c. Y. § 4. 
2) Ib. p. III, c. I. § 18, 
3) Congr. V., decr. 56. 
4) Const, p. III, c. I. decl. 0. 
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unius scriptoris doctrina in Societcite eligenda est,5) ideo 
per se apparet, opiniones item disputatas et disputabiles 
eo ipso praescripto contineri, quam in sententiis commu-
nibus, quocumque demum praeeunte auctore, nihil de 
ipsa doctrina accidat immutatum. — Haec vero legifer 
Pater, provida mente et sancta, ad altiora quaedam 
direxit, ut coniunctioni concordiaeque et universae 
quasi corporis Societatis et varia inter eius membra 
prospiceret : quae virtutes quanto magis necessariae 
sunt ad religiosi fervorem spiritus nutriendum uber-
tatemque salutarium fructuum gignendam,. tanto faci-
lius in varietate opicionum languent atque intereunt, 
quum dissimilitudo sentiendi disiunctionem saepius faciat 
animorum : hivat ad unionem menibrorum hums Societa-
tis inter se et cum suo capite . . . eadem doctrinal) Ad 
eum igitur assequendum concordiae et caritatis modum 
quem Societati praestituerat, optime vidit Ignatius Pater 
haudquaquam satis esse vulgatam probatamque regulám, 
opiniones dispares tolerandas, secundum illud, in dubiis 
libertás, sed necessarium opiniones taies minime haberi in 
Societate, easque praecise ab ipsa prohibuit. — Ne cui 
vero hoc de uniformi doctrina praeceptum saperet durius, 
idem cauíe consuluit, ut sodalis quisque, priusquam sese 
votorum religione obstringeret. rogaretur, Num paratus j 
sit ad iuclicium suum submittendum, sentiendumque ut 
fuerit constitutum in Societate :7) quo modo iam tum optio 
datur eius rei eligendae, quae, ex lege deinde imposita, 
vix toltrabilis possit videri. 

Itaque longe alienum fuerit a natura scripti-que 
legibus Societatis, ut quis in ea talem opinandi facultatem 
exposcat quali extra earn plerique potiantur. Quamvis 
enim de opinionibus ageretur valde probabilibus atque 
doctos nactis patronos, quae tarnen doctrinae refragaren-
tur praescriptae, eas qui sequerentur, reprehensionem 
quidem vitarent novitatis, temeritatis, erroris, at vero ab 
una i1 la eademque doctrinae forma, tantopere desiderata 
et commendata, prorsus discederent. Idque deterius fieret, 
si eiusmodi libera opinionis copia ad ea doctrinae capita 
advocaretur quae Societas in constitutionibus atque in 
elenchis per summos praepositos, mandato Congregatio-
num generalium confectis, iam aperte iussit ab universis 
admittenda esse vel improbanda; quae libertás m licen-
tiam et culpam descisceret. — Hoc legifer Pater tam-
quam fundamento in Societate posito, quo praeterea 
iudicio excellebat, certam ipse unam delegit formám 
doctrinae, quam, utpote maxime omnium integram et 
eminentem, consensione sapientum et diuturno usu com-
probatam, prae ceteris ab Ecclesia laudatam, bene potuit 
filiis suis praescribere, eorum mentibus non modo vim 
afferens nullam, sed immo pabulum exhibens incorruptum 
et salutare; eaque fuit doctrina S. Thomae Aquinatis: In 
tlieologia legetur . . . doctrina scliolastica Divi Thomae.8) 
Fatendum sane est sanctum Fundatorem, salvo quidem 
de uniformi doctrina praecepto, eiusque rei causa doctrina 
Angelici anteposita attamen. ut patet ex multis locis constitu-

6) Ib. p. Y III, c. I. litt. K. — Congr. V., decr. 56. 
6) Const, p. X, § 9. 
7) Exam. c. III, § 11. 
8) Const, p. IV, c. XIV, § 1. 

tionum. suavi quadam prudentia reliquisse posteris faculta-
tem designandae doctrinae, quamettempus et ipsa rerum trac-
tatio Societati aptiorem esse monerent : a cque vero fatendum 
eadem posteros facultate iamdiu esse usos, atque lauda 
tissime usos, quo plane modo decebat tanti patris filios, 
eius animi et virtutis heredes«, Etenim in congregatione 
V. generali commémorantes patres monita constitutionum, 
unius scriptoris doctrinam eligendam esse, unanimi con-
sensu statuerunt, doctrinam S. Thomae in theologia sclio-
lastica tamquam solidiorem, securiorem, magis approbatam 
et consentaneam constitutionibus sequendam esse:9) cui 
decreto quo plus firmitatis accederet, haec addita volue-
runt : Nostri omnino S. Thomam ut proprium doctorem 
habeant, eoque amplius ut nidlus ad d-ocendam theologiam 
assumatur, qui non sit vere S. Thomae doctrinae studio-
sus ; qui vero ab eo sunt alieni. omnino removeantur. 10) 
Quae omnia tam considerate et prudenter consulta, potius 
quam diuturnitate exoleverint aut defluxerint, frequenter 
sunt singulatimque confirmata, in congregatione praeser-
tim XXIII, peculiari quodam decreto edito ; quod quidem 
decretum, quum Nobis primum exhibitum est, XIV cal. 
dec. an. MDCCCLXXXIII, commendatione Nostra dignum 
habuimus, eique haec volenti animo adscripsimus : Decre-
tum de retinenda S. Thomae Aquinatis in scholis Societa-
tis Iesu doctrina, quod in conventu magno Ordinis nuper 
habito renovatum est, valde Nobis probatur, et maxime 
hortayiur ut diligentissime in posterum ab omnibus ser-
vetur. 

Qui porro Societatis praescriptiones de studiis 
pependerit, ei perspicuum erit, doctrinam S. Thomae 
etiam in philosophicis, non in theologicis tantum, esse 
omnino sequendam. Licet enim ex regula sequendus sit in 
philosophia Aristoteles, philosophia S. Thomae nihil 
demum alia est atque aristotelea : hanc nempe Angelicus 
scientissime omnium interpretatus est, hanc erroribus, 
scriptori ethnico facile excidentibus, emendatam, christia-
nam fecit, hac ipsemet usus est in exponenda et vindi-
canda catholica veritate. Hoc ipsum numeratur inter 
summa bénéficia, quae magno Aquinati debet Ecclesia, 
quod christianam theologiam cum peripatetica philosop-
hia iam tum dominante tam belle sociaverit, ut Aristo-
telem Christo militantem iam non adversarium habeamus n ) 

— Neqne vero aliter ab eo fieri poterat, qui doc-
torum theologiae scholasticae extitit princeps: nam, quod 
omnes norunt, haec disciplina eiusmodi est, quae fontes 
adeat, quidem proprios, doctrinas nimirum divinitus reve-
latas, ex eisque in rem suam omni religione et studio 
derivet, sed operam quoque multam adhibeat sibi philo-
sophiae tamquam optimae adiutricis, ad fidem ipsam sive 
tuendam sive illustrandam. Quotquot igitur Aristotelem 
cogitant debentque tuta via sectari, philosophiam Aquina-
tis amplectantur oportet : idque eo magis quod in Socie-

j täte philosophiam praeceptores ita interpretari iubentur, 
ut verae theologiae scholasticae, quam commendant consti-
tutions, ancillari et subservire faciant,12) atque idcirco 

9) Congr. V, decr. 41. 
10) lb. decr. 56. 
u ) Card. Sfortia Pallavieini, Vindicationes Soc. Iesu, c. 24. 
12) Congr. I l l , can. 8. 
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aristotelae institutions ratio praeoptata est, quia eidem 
proposito melius visa sit respondere: Quum Societas 
philosophiam Aristotelis, tamquam theologiae magis utilem 
amplexa sit, illi inhaerendum omnino est.13) Philosophia 
vero quam Societatis alumni profiteantur, nisi sit ad men-
tem et rationem Angelici, nequaquam subservire poterit 
theologiae eius scholasticae, quam omnes reapse tenentur 
sequi. Quod illi in primis sibi dictum habeant, qui Aristo-
telis interprétés vei catholicos in varias dissimilesque opi-
niones quum videant discedentes, integrum sibi fortasse 
putent quam velint opionem assumere, nihil fere labo-
rantes quid senserit Thomas : hoc enim ipso, ut palam 
est, etiam in theologia ab illo recederent, ob eamdemque 
causam ab ipsa deficerent doctrina uniformi quam legifer 
Pater constantissime iussit habendam. Quapropter consilio 
bene laudabili actum est a Congregatione XXIII. quae 
non ita multo post éditas a Nobis litteras encyclicas 
Aeterni Tatris convenit, hoc etiam scripto capite : Socie-
tas Iscu plenissimum filialis obedienticie atque assensus 
obsequium (eis encyclicis litteris) sollemni ac publico testi -
monio manifestandum sibi esse iudiccivit :14) eo autem 
totae spectabant litterae Nostrae ut S. Thomae philoso-
phia in scholis omnibus restituta vigeret. 

(Vége köv.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
À róm. kath. népiskolák uj tanterve és szervezet i 

szabályzatára észrevételek. 

Döbrössy Alajos pécsi tanitóképző-intézeti igazgatótól. 

A magyarországi latin- és görögszertartásu római 
kath. népiskolák számára ujabb tauterv és szervezeti sza-
bályzat látott napvilágot, melyet a herczegprimás az 
összes kath. népiskolák főhatóságáival, a püspöki karral 
a czélból közölt, hogy ezek véleményüket nyilvánítván, 
e tervezetben foglaltak iránt egymást tájékozzák, és a 
magyar kath népiskolai tanügy felvirágoztatásában egy-
másnak kölcsönösen segédkezet nyújtsanak. En azt hiszem, 
hogy midőn ezekre nézve szerény észrevételeimet közlöm, 
a kath. népiskolai tanügy érdekében cselekszem és bizo-
nyos tekintetben kötelességemet teljesítem. 

Az ember Isten képére és hasonlatosságára van 
teremtve. A bűn eltorzította ezen hasonlatosságot. A taní-
tónak mint nevelőnek feladata a gyermekben az Isten 
képét helyreállítani. Ez kizárólagosan azon eszközök segít-
ségével történik, melyeket Krisztus Urunk az anyaszent-
egyház által a tanítók, és nevelők rendelkezésére bocsáj-
tott. Ezen eszközökkel sokan nem élnek, mert azokat 
nem ismerik, és az anyaszentegyházat nem hallgatják. El 
lehet gondolni, hogy az egyház illetékes befolyása nélkül 
intézett nevelés és tanítás mily kártékony hatással van az 
emberi társadalomra, a népek, és nemzetek jövőjére ! 
Nekünk azon kell lennünk, és gondoskodnunk arról, hogy 
a keresztény nevelés otthon, és az iskolában tápot és 
támogatást nyerjen, és vissza kell térnünk azon örök, és 
változhatlan elvhez, melytől fájdalom, eltértünk, — hogy 

13) lb. XVI, decr. 86. 
u) Ib. XXIII, decr. 15. 

ker. kath. módon, isteni félelemben neveljük és tanítsuk 
gyermekeinket. A vallásos nevelésnek alapját ezen főigaz-
ság képezi: „Neveld az embert Isten képére, és hasonla-
tosságára." Az egyház jeleli tehát ki az egyedül helyes 
utat, melyen a tanitó, és nevelő Krisztus szellemében 
tovább haladhat, és a kinyilatkoztatás világánál czélt 
érhet. Bölcseleti elvek, melyek tisztán az észen alapulnak, 
nem nyújtanak biztosítékot a teljes sikerre, sőt mint a 
történelem bizonyítja, Kant, Fichte, Herbart, Ziller, stb. 
bármily magas tekintélyeknek tartsák is őket némelyek, 
az elbizakodott emberi ész botlásaitól mentek nem voltak, 
de abban tökéletesen megegyeztek, hogy a keresztény 
elvek, és hitigazságok mellőzésében egymásnak soha 
ellent nem mondottak. Keresztény kath. szempontból 
tehát nem lehetünk hivei a Herbart — Ziller-féle nevelési 
irányzatnak, érvényesülését pedig a magyarországi latin-
es görögszertartásu róm. kath. népiskolák revideált tan-
tervénél nemcsak fölöslegesnek, de határozottan károsnak, 
és veszedelmesnek tartjuk. Az érvényben levő püspöki 
tanterv e tekintetben aggodalomra okot sohasem szolgál-
tatott, kár lenne azt az alapot, melyre az egész munká-
lat fektetve lőn, és mely a tapasztalás szerint helyesnek 
bizonyuli, — elvetni, mert az irás szerint: „fundamentum 
aliud nemo ponere potest, — quod iam positum est." 
Részemről nem is e tekintetben tartom kívánatosnak a 
revisiót, mint inkább abból a szempontból, hogy a külön-
ben jó, és elvek dolgában kifogástalan elaboratum, a mai 
kor igényeihez idomíttassák. Egyébiránt a tanterv csak 
keret lévén, a tananyag minősége, és mennyisége a helyi 
körülmények szerint állapítandó meg. Világos, hogy ezen 
módosításokkal együtt járna a tankönyvek szerkesztésé-
nek, és jóváhagyásának kérdése. Inkább kevesebb köny-
vet, de jót és megfelelőt adjunk a gyermekek kezébe, és 
ne változtassuk lépten-nyomon azokat, könnyítve ez által 
a szegény szülők vállaira nehezülő súlyos terheken. Ezek 
volnának azon irányelvek, melyeket az osztatlan, és az 
osztott népiskolák számára készült revideált tervezetben 
szívesen látnék, s ha a tér engedné, bővebben is foglal-
koznám velük. Elégségesnek gondolom ezeket általános-
ságban felemlíteni, hogy a magyarországi latin- és görög-
szertartásu róm. kath. tanitó, tanítónő, polgári iskolai 
tanítónő, polgári iskolai tanítóképző, óvónő képző intéze-
tek, polgári fiu- és leány-iskolák, felső fiu- és leány-isko-
lák tantervének revideált tervezetére nézve is egyetmást 
elmondani alkalmam lehessen. 

Nagyon időszerűnek tartom a mozgalmat, mely 
kath. intézeteink fejlesztését, és azoknak a kor színvona-
lára való helyezését tűzte feladatául. 1877. óta ez az első 
nevezetesebb mozgalom a népiskolai tanügy terén, mely-
lyel kath. iskoláink védelme és fejlesztese czéloztatott. 
Körülbelül 20 év után mégis azzal vigasztalhatjuk ma-
gunkat, hogy a kezdet megtörtént, midőn az állami inté-
zetek nemcsak a kezdet nehézségeivel küzdöttek meg, 
hanem a fejlődés ama fokán állanak, melyre kath. inté-
zeteinknek is mulhatlanul el kell jutniok. B. Eötvös bo-
csájtotta közre az első tantervet, mindjárt a népiskolai 
törvények meghozatala után. Azóta az állami képzők szá-
mára már több tanterv látott napvilágot, jó, rossz egy-
formán, de mindig élénk érdeklődés tárgyát képezte a 

s 
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tanítóképzésnek az eddiginél megfelelőbb szervezése. Nálunk, 
legalább eddig önálló tevékenység nem létezett, és egész 
működésünk ha éppenséggel meddőnek nem is mondható, 
csupán csak az állami intézetek majmolásában állott, ter-
mészetesen iskoláink autonómiájának kárára, és a kath. 
tanitás, és nevelés nem kis hátrányára. Az előttünk fekvő 
tervezetet sok, de különösen ebből a szempontból, mint 
hézagpótló munkálatot, lelkem mélyéből üdvözlöm, s ha 
bár mindenben nem is érthetek vele egyet, általában jó 
nak, czélszerűnek tartom, és a kath. tanitás- és nevelésügy 
előmozdítása czéljából minél előbb életbeléptetendőnek 
gondolom. Attól tartok, hogy ez, ha meg is történik, 
hosszú életű nem lesz, mert egyre másra előtérbe tolul 
azon nézet, hogy az 1868. XXXVIII. t.-cz. revízió alá 
kerüljön, s a tanítóképzés, és tanitóképesités ügye, nem-
különben a tanitóképző-intézeti tanárképzésnek, és tanár-
képesitésnek, amazokkal, szorosan kapcsolatos ügye külön 
törvénynyel szabályoztassék. Eltekintve ezen aggályomtól, 
az előttünk fekvő revidiált tervezet oly szép és oly gya-
korlati elveken alapszik, melyek örökbecsüek, és kath. 
intézetek szervezésénél úgyszólván nélkülözhetetlenek Ezen 
örökbecsű elvek legfőbbike a vallás-erkölcsi irány érvé-
nyesülése az egész vonalon. Ebben benn foglaltatik a 
nemzeti hazafias irány is, mert a ki jó katholikus. az jó 
hazafi is; s azért a nemzeti iránynak a tervezetben nyil-
vánuló hangoztatására nincs valami nagv szükség. Ellen-
ben hiányzik a tervezetből a felső nép- és polgári tanitó-
és tanítónő képesítő vizsgálat sorrendje, holott az elemi 
tanitó és tanítónő, valamint a kisdedóvónő-képesitő vizs-
gálatokról körülményesen szó van benne. Már csak a 
viszonyosság elvénél fogva sem lett volna szabad ezeknek 
a tervezetből kimaradniok. Erre annál jobban lett volna 
szükség, miután az 1868. XXXVIII. t.-cz. 13., 102. és 
103. §§-ai szerint a felekezeti képző-intézetekben, a kiren 
delt, és 3, vagy 5 évre examinálni jogosult bizottság előtt 
a végzett növendékek, — felső nép- és polgári iskolai 
tanitó- vagy tanítónői képesítő vizsgálatot tehetnek. Mint 
tudjuk, a magas Minisztérium e tárgyban maga tette meg 
a kezdeményező lépést, felhívta a felekezeti hatóságokat, 
köröttük a pécsi egyhm. hatóságot is, 1895. ápril. 20 án 
47,146. sz. a. kelt átiratában körvonalozva egyszersmind 
a teendőket. Tudtommal ilyen bizottságokat sehol sem 
neveztek ki, csak Esztergomban, a hol az egyházmegyei 
és kir. tanfelügyelők közös elnöklete alatt valószínűleg az 
egyházi hatóság ajánlatára kinevezett tanférfiakból alakult 
ilyetén vizsgáló-bizottság már valóban létezik. Nézetem 
szerint kívánatos volna, hogy ezen bizottságok másutt is 
meg legyenek, és működésük, valamint megalakulásuk 
módozata a kath. tan- és nevelésügy autonómiájának 
keretén belül egyetemlegesen szabályozva legyen ! — Az, 
hogy a tervezet elrendeli a tanítóképzők mellett gyakorló 
iskolák felállítását, határozottan haladást jelent, szerintem 
azonban tekintettel kellett volna lenni, azok berendezése, 
— és főleg fejlesztésére nézve, mert a gyakorló iskolák 
azonkívül, hogy a tanítóképzés szolgálatában állanak, még 
arra is valók, hogy a kath. tanügyi igényeknek ott, a 
hol léteznek, minél nagyobb előmozdítóivá legyenek. Igy 
például Pécsett, kath. fiu népiskolák nincsenek, — mily 
áldás lenne a kath. tan- és nevelés-ügyre a képzővel 

kapcsolatos gyakorló iskola kibővítése, és hat osztá'yuvá 
való emelése. Ily módon osztott iskolák keletkeznének 
ugyan, és némileg több áldozatba kerülnének, de abból a 
szempontból, hogy sok helyen hézagot pótolnának, bőven 
kifizetnék magukat. Aztán módszertani tekintetben is az 
ilyen iskolák előnyösebbek, főleg a tanítójelöltek számára, 
mint az osztatlan iskolák, melyek vezetése már több gon-
dot, körültekintést, és ritka paedagogiai tapintatot igé-
nyel. Az osztatlan iskolák megállhatnak falun, de város-
ban nem. a hol az ilyen iskoláktól idegenkedik a közön-
ség, sőt irántuk, habár indokolatlanul, ellenséges indulat-
tal viseltetik. De azért ezekkel is megismerkedhetik a 
tanítójelölt, és időnként, midőn rákerül a sor, a tervezet-
ben jelzett, és e czélra szolgáló tanszobában mind a hat 
osztályból többen vagy kevesebben csoportosíthatók, hogy 
az osztatlan iskolát is, és pedig annak minden létezhető 
alakjában — szemlélhesse. (Folytatjuk.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czéJja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű lçgyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Lubrich Ágost „Programm'-ja. 

Most már az 1869—71-ki kath. kongresszus szerve-
zeti dolgozata volna megismertetendő, anyival inkább, mert 
azt néhány pont megváltoztatásával a jövő kongrtsszus 
is magáévá teheti, de annyira nem terjeszkedhetvén ki, 
elég lesz csak a kifogásos főpontokra szorítkozni. 

A 2. §. az autonomia hatáskörét ekkép határozza 
meg: „Ezen önkormányzat hatásköre, a személyes kine-
vezési ügyekben, a köznevelés terén, a kath. egyházi és 
iskolai javak és alapitványok tekintetében s általán fogva 
a magyar kath. egyház világi-vonatkozású összes ügyei-
ben, kiterjed mindazokra, mik a szoros értelemben vett 
hittani, egyházkormányzati, liturgiái s egyházfegyelmi 
dolgok körén kivül az egyházi és világi híveket egyaránt 
érdeklik." 

Az autonomia hatáskörét a változhatlan egyházi 
alkotmány megsértése nélkül szabatosabban kijelölni nem 
lehet, nem szabad : s mégis a kisebbség a világi vonat-
kozású szót kihagyatni, az „egyházfegyelmi dolgok" elé 
„belső" szót állítani s a kongresszust az összes egyházi 
ügyekre nézve korlátlan kérvényezési joggal felruházni 
kívánta. A szent ügyhöz nem illő, fölületes, alaptalan, 
de annál indulatosabb, szenvedélyesebb beszédekben árul-
ták el a kisebbség szónokai, hogy szeretnék a Jézus 
alapította hierarkiát megnyirbálni, a papság jogait rendes 
(?) mederbe szoritani, az ősi egyházat visszaállítani; 
hivatkoztak a régi egyházra, amelyben a világiak is részt 
vettek a zsinatokon. Ez utóbbi állítás igaz, de, amint 
már fönnebb ki volt mutatva, azon különbséggel, hogy a 
világiak nem szavaztak s a zsinati határozatokat csak a 
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püspökök előzetes határozata után irták alá. — Amit itt 
a kisebbség kívánt, az már nem autonomia, hanem magá-
rak az egyházi kormánynak gyakorlása; de ezt a pap-
ságnak megosztani nem szabad. 

A benső egyház fegyelem fogalmát megmagyarázni 
nem kisérlette meg az erre felhívott kisebbség. — Ami 
pedig a kérvényezési jogot illeti, az ártatlannak látszik 
ugyan, de már csak a Róma elleni különféle, kifakadá-
sokból is itélve látható volt, hogy az a legnagyobb veszélyt 
rejti magában ; mert az a kérvényezési jog csak abból a 
gondolatból indulhatott ki, hogy az egész egyház minde-
nestül emberi mű, amelyhez sokféle visszaélés tapadt az 
idő folyásában, amelytől meg lehet és meg is kell azt 
tisztítani. Beláthatlan zavarokra s végre az egyház teljes 
felbomlására vezetne ez ! 

A főkegyúri jogra nézve a szervezet 3. §-a igy 
szól : „Az apostoli király egyházfelüsyelői joga épen 
tartatik. Azon esetekben, melyekben az apostoli király a 
magyarországi kath. egyház érdekeit a római széknél 
államkormányzati közegek által képviselteti, az jövőre 
az illető önkormányzati hatóságokkal egyetértőleg fog 
történni." Ellenben a kisebbség a főkegyúri jog gyakor-
lását a maga egészében kivánta átruházni az önkormány-
zatra, tehát a Rómával való érintkezést is, továbbá a 
püspöki megyék szabályozását, amelyet pedig csak a pápa 
beléfgyezésével lehet eszközölni, a szerzetesrendek eltör-
lését. amelyet csak a pápa rendelhet el, s ha király teszi 
is, erőszakot követ el. — Furcsább ezeknél az, hogy a 
kisebbség, az egyház javára alakulandó autonomia 
képviselői, tetszvévyt (placetum) kívántak gyakorolni 
egyházukkal szemben. Ha ezt oly állam cselekszi, 
amelyben nincs előzetes czenzura, az jogtalanságot követ 
el az egyházon; de ha ezt az egyház saját gyer-
mekei teszik, az felfordult világ, a legjobb anya bán-
talmazása. A kisebbség, ugy látszik, nem tudta, hogy 
a jus placeti a pápaszakadás idejében eredetileg a valódi 
pápák és a püspökök iratainak védelmére irányult a 
hamis bullák s egyéb iratok terjesztői ellen, s a szakadás 
megszűntével V. Márton pápa azt, mint fölöslegest, el is 
törölte. A XVI. századtól fogva kezd az államokban az 
állami jóváhagyás szükségessége kiterjeszkedni a pápai 
iratokra, tehát a placetumnak éppen ellenkező egyház-
ellenes czélt tulajdonitni, azt a pápák és püspökök elleni 
bizalmatlanság kifejezésére használni. Hazánkban a tetsz-
vénynek mint törvénynek nincs semmi nyoma, mint azt 
Deák Ferencz is elismerte 1873. évi egyik beszédében; 
hanem II. József hozta azt be önkényüleg, de 1850-ben 
eltöröltek; 20 évvel későbben azonban b. Eötvös József 
feltámasztotta azt halottaiból a pápai tévmentesség dog-
májának kihirdetése ellen ; de ami a jelen szó- és gon-
dolatszabadság s gyors közlekedés korszakában egyrészről 
elszomorító eljárás, másrészről következetlen, nevetséges 
tüntetés számba megy, mint azt a boldogult Simor her-
czegprimás a püspökök nevében ő fölsége elé terjesztett 
emlékiratában kézzelfoghatólag kimutatja. 

A dolgozat 4. § a véleményem szerint ellenmondást, 
sőt veszélyt is rejt magában. Ez a §. az összes kath. 
egyházi javakat és alapítványokat, valamint a vallási, 
tanulmányi s egyéb alapokat a magyarországi kath. egy-
ház tulajdonának jelenti ki, bizonyosan azon hitben, hogy 

igy jobban lesznek azok biztosítva az államosítás vagyis 
elkobzás ellen. No, ez éppen oly önkényes eljárás, mint 
ha az országgyűlés jelentené ki, hogy ezeknek a javaknak 
az állam a tulajdonosa; amire már árult is el hajlamot, 
midőn a kath. alapok és alapítványok jogi természetének 
megvizsgálására bizottságot küldte Ki, bírói szerepet 
akarván gyakorolni ; holott az alapok és alapítványok 
jogi természetét a törvények tisztán meghatározzák, többi-
közt az 1791-iki, amely igy szól: A katholikusok ala-
pitványai a katholikusok, protestánsokéi, a protestánsok 
részére fordítandók. Nem is akadt eddig valamirevaló 
jogtudós, aki e javak természetéről kétkedett. Csak a 
ravaszságnak volt szüksége e kérdés fölvetésére, hogy 
ezen ürügy alatt a kath. autonomia már-már némi kilá-
tással biztató megoldását újra elodázhassák. Az „enyim"-
ről és wti^d"-röl nem a törvényhozó, hanem a biró ítél. 
A kongresszus itt összetévesztette az egyházi kormány-
hatalmat az egyház tulajdonjogával; mert a püspökség, a 
szerzet, a káptalan, a plébánia, az alapítvány jogi szemé-
lyek, tulajdonszerzési képességgel birÓK. Itt a kongresz-
szus az elmélet sikamlós terére lépett, a helyett, hogy a 
kánonjog bölcs gyakorlati eljárását követte volna, amely 
nem mondja ugyan ki tüzetesen, ki a tulajdonos, de ki-
jelöli pontosan, luhez tartozik az egyházi javak kezelése, 
képviselése, kié a rendelkezési s haszonélvezési jog. Es a 
gyakorlati életre ennél több nem szükséges. Hiszen ha a 
kath. egyház a tulajdonos, akkor a kongresszus, mint az 
egyház képviselője, korlátlanul rendelkezhetik a püspök-
ségek, szerzetesek stb. vagvonáról, de ami nem áll. Aztán 
az, hogy a kath. javak az egyházra vannak írva, nem ad 
nagyobb biztosságot; mert aki fosztogatni akar és bír. 
bizony nem nézi, kit foszt meg. Az ilyennek hiaba mon-
dod, hogy a tőpapok több jogczimen kapták örök ado-
rn ányozáskép a királyoktól jószágaikat, mint a világi 
főurak. Süket fülekre találsz, ha azt mondod neki, hogy 
a királyi örökös adományozásoknak bandériumok állítása 
és vezetése volt a világi urakra nézve egyedüli, a főpa-
pokat illetőleg pedig egyik jogczime, s hogyha az állandó 
hadak felállításával e hadi kötelezettség megszűnt, s a 
világi urak mégis megtartják jószágaikat, akkor annál 
kevésbbé lehet azokat elvenni a főpapoktól, mint akik 
hármas jogczimen bírják azokat. Egyébiránt ily alapon, 
illetőleg alaptalanságon minden egyház vagyonát el lehetne 
venni és kommasszálni, amikor a tán a protestánsoknak 
számarányuk szerint kevesebb jutna a közösből, mint 
amennyit ma birnak. 

Ennélfogva a 4. §. el van hibázva s a jövő gyűlésen 
kiigazítandó leszen. (Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
— Az Uj pápai encikiika. Agusztus elsején. Canisius 

Péter háromszázadik emlékünnepén Németország, Ausztria 
és Svájcz főpapságához körlevelet bocsátott ki ő szentsébe, 
amelyben főleg az iskolával foglalkozik Az encikiika első 
részében Canisius életéről beszél, aki elsőnek emelte föl 
szavát az egyhíz érdekében, amikor Luther kibontotta a 
lázadás zászlaját. Különben Canisius egész működése Köln, 
Ingolstadt és Bécs főiskoláin példájául szolgál annak, 
miként kell a vallás és egyház érdekében buzgólkodni. 
Ha volt valaha idő, mondja továbbá a', encikiika, amikor 
kétszeresen szükséges a katholikus vallást védelmezni, az 
a mostani Iror, amelyben a tudomány határait a vallás 
megtámadásával akarják kibővíteni. Azért is egyrangu 
erőknek kell e törekvésekkel szembenállaniok, hogy a 
fegyvereket, amelylyekkel az Istennek az emberekkel való 
összeköttetését akarják szétrombolni, eredménynyel ne 
használhassák. A papságnak első kötelessége arra fel-
ügyelni, hogy a hit tisztaságát az iskolákban fentartsák, 
illetőleg, hogy az iskolákat, akár régiek, akár ujak, elemi, 
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középiskolák, vagy pedig felsőbb tanintézetek, a hit 
világában visszavezessék. Vigyázzanak tehát az ország 
összes katholikusai arra, hogy a tanitásnál és nevelésnél 
a szülők és a vallás jogait senki se sértse. Szükséges 
továbbá, hogy a katholikusok mindenütt saját költségü-
kön iskolákat állítsanak fel, amelyekben nemcsak bizonyos 
órákat szenteljenek a vallástanitásra, hanem a katholikus 
szellem és vallásosság hassa át az egész tanulást. A vallás 
jogai azonban nemcsak az ifjúság tanulására vonatkoznak, 
hanem az egyetemen a theológiát az összes fakultások elé 
kell helyezni. A czélt azonban csak ugy lehet elérni, ha 
érdekében az összes katholikus papok és hivők egyesül 
nek, félretéve minden más pártpolitikai villongást. 

— A magyar püspöki kar kitűnősége, Schlauch 
Lőrincz dr biboros, nváradi püspök ő eminencziája aug. 
10-én ünnepli Védszentjének ünnepét. Lelkünk lelkéből 
üdvözöljük a nagytudományu főpapot és kérjük az isteni 
Gondviselést, hogy a magyar katholikus egyház javára 
engedje még sokáig munkálkodni ő eminencziáját. 

— Papszenteiés, Jung János püspök ő méltósága 
a napokban a kegyes-tanitórend tizenkét növendékét és 
egy ferencz-rendi növendéket papokká szenteli. A presbi-
teratus föladása aug. 15-én, Nagy-Boldogasszony nap-
ján lesz. 

— Templomszentelés Püspökiben Azt a szép 
román stílben épült templomot, amelyet aranymiséjének 
emlékére pazar bőkezűséggel emelt a nagynevű egyház-
fejedelem Bihar-Püspökiben e hó 10-én, a templom védő-
szentjének, Sit. Lőrincznek ünnepén ünnepélyesen felszen-
teli Schlauch Lőrincz bibornok püspök. A szép ünnepélyen, 
mint értesülünk, részt vesznek a megye legelőkelőbbjei, 
élükön Beöthy főispánnal és Bulyovszky polgármesterrel, 
valamint oda fog zarándokolni a hivők serege. 

— Középiskolai professzorok tanfolyama. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter tudvalevőleg az idén a 
leiró természettudományok köréből, jelesen a természet-
rajzból: az állattan, növénytan és ásvány-kőzet s föld-
tanból rendez a főgimnáziumi és főreáliskolai tanárok 
részére rendkívüli kurzust. Az előadások tartásával 
Entz Géza dr műegyetemi, Krenner József Sándor 
dr tudományegyetemi r. tanárokat és Mágócsy-Dietz Sán-
dor dr egyetemi m.-tanárt bizta meg a miniszter. Az 
ország különböző középiskoláiból összesen tízenhat tanár 
jelentkezett. A kurzus-megnyitók alkalmából Hóman Ottó 
dr miniszteri tanácsos, a középiskolai osztály vezetője, 
üdvözölte az ország különböző részeiből a székes fővá-
rosba érkezett professzorokat, akiket a szaktárgyuk iránt 
való ideális szeretet szólított közénk. Kifejtette, hogy kü-
lönösen a természettudományok nagy haladása volt a 
vezérmotivum, mely a rendkívüli szaktanfolyam rendezé-
sére késztette a közoktatási kormányt : a főiskolák kiváló 
szakerői fogják bevezetni a tanárokat a tudomány leg-
újabb vívmányaiba és a leiró természettudományok mód-
szeres kezelésébe és gyakorlatába. Wlassics Gyula dr mi-
niszter üdvözletét átadva a tanároknak, megnyitotta az 
érdekes rendkívüli tanfolyamot, mely e hó 28-ig tart. 
Délelőtt 8—12-ig az elméleti előadások, a délutánokon 
pedig a különböző gyakorlatok vannak soron. — Hazánk 
tanitórendei közül csak a piaristák vannak a kurzuson 
képviselve három tanárral, névszerint Poor János nagy-
károlyi főgimnáziumi, Klacskó István privigyei gimná-
zium), Tőkés Lajos váczi főgimn. tanárok, a többi pro-
fesszor mind világi. 

— Egy nagyprépost születésnapja. Ft. Sujánszky 
Antal püspök és főkáptalani nagyprépost ur ő méltga aug 
3-án ünnepelte 82-ik születésnapját. A főkáptalan összes 
tagjai a nagy egyházi költőt és szeretett nagyprépostjukat 

ez alkalomból lelkes ovácziókban részesítették. Mi is 
tisztelői sorába sorakozunk és boldogságáért imádkozunk. 

— Kovács József halála. Kovács József, az orvosi 
fakultásnak huszonhét éven át működött tudós tanára, az 
európai hirü sebész aug. 6-án este 6 órakor Erdőteleken 
meghalt. Az ősz tudós halála váratlanul jött, mert szívós 
természete ezideig daczolt minden betegséggel s haláltokozott 
baját ő maga sem tartotta valami nagyon jelentékenynek. Né-
hány hete jobb arczán egy kis seb támadt, amely gyuladni kez-
dett s mindjobban terjedt. Mikor a seb már erősen terjedt, 
operáltatta magát, de tiz nap múlva már újra tisztítani 
kellett s még ez sem használt. Azóta orvosai : Schächter 
és Bakó doktorok állandóan betegágyánál virrasztottak, 
de az utóbbi napokban már feladták a reményt is, hogy 
mesterüket életbem tarthassák, mert ujabb operácziót, a 
beteg túlságos gyengesége folytán nem eszközölhettek. Az 
erős ember teljes öntudatával birt helyzetének ; folyton 
eszméleténél volt s bár mozdítani sem birta tagjait, sok 
szor beszélt környezetével s még hü kertészét hivatta, 
hogy kedvencz kertjét illetőleg rendeléseket adhasson neki. 
Valóban mélységes tragikuma a nagy operateurnek : aki 
annyi veszedelmes operácziót vitt végbe, aki annyi halálos 
beteget adott vissza az életnek, annak el kellett pusztulnia 
egy parányi kis seb miatt, amit ő maga is semmibe vett. 

— Jótékony kanonok. Ft . Zsinkó István kanonok 
ur ő nagysága páratlanul álló jótékonyságot gyakorolt a 
péc?i püspöki tanitóképző növendékeivel a mult tanévben. 
Nem kevesebb, mint hatvanhárom növendék élvezte 
atyai gondoskodását. Ezek közül 32-en elelmezést, 10-en 
évi 100 frt, 5-en 80 frt, 3-an évi 50 frt, kettő évi 40 fr t 
és tizennégyen évi 20 frt segélyt kaptak a jólelkű kano-
noktol. E páratlan jótékonyság nem szorul dicséretre. 

— A főegyházmegye személyzetéből. Oszvald 
János vág-sz.-kereszti plébános Bohunicra, Mdlitzer Károly 
zsélyi plébános Csábra plébánosnak kineveztettek. — 
V'lassek János nógrád-ludányi plébános a Vöröskereszt-
egylet budapesti kórházába spirituálisnak, ifj. Méhes 
Károly Csábról Zsélyre adminisztrátornak, Hoffmann 
Alajos székesfővárosi hitoktató Bánkeszire subsidiariusnak, 
Koday Gyula pozsonyi főgymn. helyettes hittanár Vág-
ujhelyre, Merva Sámuel székesfővárosi hitoktató Mária-
völgyre, Kaveggia Kálmán uj misés Hédervárra káplánnak 
küldettek. — Szebesztha Ottó vágujhelyi káplán, Tillmann 
Béla végzett theologus, Tóth Árpád székesfővárosi hitok-
tató Nagyszombatba főgymnásiumi tanárnak kineveztettek. 
— Hauer Ferencz ujmisés a Jézus-társaságba lépett. 

— Posilovics érsek alapitványai. Mint Zágrábból 
irják, Posilovics érsek Zágrábban két fiúnevelő intézetet 
alapit. Az egyik intezet gimnázium lesz, amelyben a papi 
pályára készülő ifjakat fogják nevelni. Egy ilyen intézet 
czéljaira már Haulik biboros-érsek is tett alapítványt, 
amelyet szintén föl fognak használni. 

— A jászói vár restaurálása. A jászóvári pre-
montrei kanonok rend konventje a maga szépségében 
akarja föntartani nagy történeti múlttal biró várát, miért 
is elhatározta, hogy a vár homlokzatát diszitő freskókat 
megujittatja. A freskókat még a mult század közepén 
festette a hires lengyel művész, Krakker, de az idő viszon-
tagságaitól azóta igen sokat szenvedtek, ugy, hogy már 
alig voltak láthatók. A premontrei tanács Reifuss Ede 
fiatal festőt bizta meg a freskók renoválásával, aki föl-
adatának sikeresen meg is felelt s főleg kitűnő szinező 
tehetségét a legjobban érvényesítette a majdnem teljesen 
elmosódott freskókon. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Autonomiai választások. — Litterae Apostolicae Quibus Constitutiones Societatis Iesu de 
Doctrina S. Thomae Aquinatis Profitenda Confirmatur LEO PP. XIII. ad Perpetuam Rei Memóriám. — Kath. Nevelés és Tanitás-
ügy. A róm. kath. népiskolák uj tanterve és szervezeti szabályzatára észrevételek. — Katholikus Autonomia : Lubrich Ágost 

„Programm"-ja. — Vegyesek. 

Autonomia i vá l a sz t á sok . 
Irta : Acsay Antal dr. 

Lapunk múlt számában jeleztük a megvá-
lasztott világi autonomiai képviselőket. 

A jövőt nem tudhat juk, csak vizsgáló szem-
mel nézhetünk eléje. Kombinálhat juk az előzmé-
nyekből a következményeket . A jelek, általános-
ságban legalább azt muta t ják , hogy az őszszel 
megnyiló autonomiai kongresszus munkássága 
nem lesz olyan meddő, mint aminő az 1870-ben 
t a r to t t autonomiai kongresszus munkássága volt. 

Sajátságos idők voltak a jelen század hat-
vanas évei, különösen az utolsó esztendők. A 
franczia, olasz és német nemzet versenyez egy-
mással, valami dicső, fönséges munkát óha j to t tak 
volna végezni, melyben túlszárnyalva egymást a 
hegemóniát állapitják meg a művelt Európában. 
Politikusok, diplomaták, tudósok azon törik ma-
gukat, hogy valami eddig hallatlan, teljesen u j 
dolgot műveljenek, melylyel ők, illetőleg nem-
zetük a másik fölé emelkedik. A fegyver hatal-
mához hozzá veszik a szellem hatalmát, uj elve-
ket, eszméket, vagy legalább uj álláspontokat 
keresnek. Igy lesz általánossá a realizmus, igy 
teszi hóditásait jobban és jobban a liberalizmus, 
a szabadelvű felfogás, a szabadelvű eszmék. 

Tudom én azt, hogy mindezek újságához szó 

fér, de az is igaz, hogy a nagy tömegre, a nép 
bizonyos rétegére nézve, mégis csak uj volt ez. 

Az ember t ragédiájának bölcselő költője klasz-
szikus művének egyik helyén ezt mondja : min-
den ember uralomra vágy, ez érzet az és nem a 
testvériség, mely a szabadság zászlójához űzi a 
nagy tömeget . 

Mikor az emberiség múlt jában és jelenében 
előforduló eseményeket vizsgálom, sokszor ju tnak 
eszembe ennek a nagy gondolkodónak fönnebbi 
szavai. 

A franczia forradalom egész tör ténete ennek 
a gondolatnak megerősítésére, az európai orszá-
goknak a jelen század hatvanas éveiben kifej te t t 
küzdelmei is emellett szólnak és tanúskodnak. 

III. Napoleon sedáni veresége, Rómának el-
foglalása sokszoros összefüggésben van Madách 
eszméjével. 

A szellemek eme konvulziója, melyre csak 
táplálékul szolgált az 1869. deczemberében meg-
nyi to t t vat ikáni zsinat, az eszmék, a gondolatok 
közlésének" könnyüségével te r jedt el mindenfelé, 
népek és nemzetek egyaránt hatása alá kerülnek. 

Magyarország sem kerülte azt ki. A reális, 
liberális irány a hatvanas évek végén közéletünk 
különböző pontjain mutatkozik, helylyel-közel 
már ekkor, még inkább a hetvenes évek elején 

I uralkodik. 
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Az 1870-ben meg ta r to t t autonomiai kon-
gresszuson is látszik ez a hatás. A világi elem 
szaturálva van az uj eszmékkel, a haladás nevé-
ben némelyik követője, másik meg apostola lesz. 
Akik nem ugy gondolkoztak, azok lá tván a libe-
rálisok nagy számát és erejét , nem mer tek ha-
tá rozo t tan nyilatkozni, ál lást foglalni, még ke-
vésbé merészeltek a ka thol ikus elvekért és esz-
mékér t sorompóba lépni, azok érdekében fára-
dozni, küzdeni. 

A kathol ikus autonomia nem lehet más, 
min t igazán katholikus törekvés. Nevével meg 
kell egyezni szellemének is. 

Ez pr incipium, szigorú elv, mely nem ismer 
semmi transzakcziót . 

Az autonomiai törekvésekben t ehá t hiányozni 
kell teljesen a Madách-féle gondolatnak. A vi-
lági elem bevonása nem je lenthet i a világi elem 
uralkodását . Ok minden tehe tségüket az autono-
m e keretén belül a r ra kell hogy fordi t ják , hogy 
a kathol ikus eszméket, elveket vall ják és ter -
jeszszék, lelkükben égni kell a vágynak, hogy a 
kathol ikus ön tuda to t ugy magukban ápolják, 
m i n t másokban öregbitsék. 

A szellemi élet jelenségei azt mu ta t j ák , 
hogy ezen a téren csak apostolok, k iküldöt t lel-
kes hirdetők, illetőleg az eszméknek szolgái mu-
t a t h a t n a k eredményt , kik készek a val lo t t esz-
méér t élni ós meghalni . 

Világi autonomiai képviselőinknél ezt óhaj-
tanok melegen. Nem mondjuk merev szigorúság-
gal igy : elvárjuk tőlük, hogy i lyenek legyenek, 
a szeretet és igazságosság nyelvén szóljunk: 
nagyon de nagyon óhaj tanok, hogy világi képvi-
selőink mindnyá jan szoros és szigorú kathol ikus 
ál lásponton álljanak. 

Megmondjuk ennek az okát is. 
Az egyház sorsát nemcsak az emberek in-

tézik, hanem első sorban Az, aki igy szólt : Én 
veletek vagyok mindennap a világ végéig. 

A magyar katholikus egyház, és ennek e 
magyar kathol ikus egyháznak egyik igénytelen 
őrszeme, a „Religio-Vallás" is Abba helyezi első 
sorban reményét , aki mindnyájunkhoz igy szól: 
„Vigyázzatok és imádkozzatok". 

Hazánk Nagyasszonyának és első szent ki-
rá lyunknak ünnepén imádkozzunk Magyarország 
boldogságáér t és kérjük alázatos szivvel a ke-
gye lmek isteni A n y j á t : ajándékozza a magyar 
kathol ikus egyház mindenrendü és rangú képvi-

selőinek a „discretio spir i tuum" nagybecsű a ján-
dékát , hogy készek legyentk mindnyájan Krisz-
tus egyháza érdekében szolgálni, a katholicziz-
musért küzdeni ós fáradozni. 

LITTERAE APOSTOLICAE 
QUIBUS C O N S T I T U T I O N S SOCIETATIS IESU DE 
DOCTRINA S. THOMAE AQUINATIS PROFITENDA 

CONFIRMANTUR 
LEO PP. XIII. 

AD PERPETUAM REI MEMÓRIÁM 
(Materia instituta porro tractatur et absolvitur.) 

Neque tamen Nobis sententia est derogari quidquam 
de praeclaris scriptorum meritis quos Societss per aeta 
tes eduxit : isthaec immo domestica gloria retinenda con-
servandaque ita fst, ut omnes, sodales maxime Societatis, 
magni faciant et' diligenter consulant probatos illos et 
eximios Societatis doctores quorum laus in Ecclesia est.l) 
Nam virtute ut erant atque ingenio eximii, data studio-
sissime opera scriptis Angelici, certis locis senteatiam eius 
copiose luculenterque exposuerunt, doctrinam optima eru-
ditionis supellectile ornaverunt, multa inde acute utiliter-
que ad errores refellendos novos concluserunt, iis prae-
terea adiectis quaecumque ab Ecclesia sunt deinceps in 
eodem genere vel amplius declarata vel pressius décréta ; 
quorum sollertiae frnctus nemo quidem sine iactura negle-
xerit. At maxime vero cavendum ne forte, |ex opinione 
qua illi floreant eximii auctores ex ipsoque studio quod 
impendatur eorum scriptis, potius quam adiumenta, ut 
propositum recte est, ad veram colendam S. Thomae 
doctrinam suppeditentur, aliquid oriatur, quod uniformi 
doctrinae officiât: haec enim nullo pacto speranda erit, 
nisi Societatis alumni auctori adhaereant uni, ei scilicet 
iam probato, de quo uno praeceptum, sequantur S. Tho-
mam, eumque uti proprium doctorem Jiabeant. Ex quo 
illud consequitur ut, si qua in re ii ipsi auctores quos 
laudavimus a documentis magistri communis dissideatit 
nihil tunc ambigendum quae recta sit via; eamque non 
difficile erit tenere, propterea quod, in documentis quae 
certo sunt S. Thomae, non ita fiet facile ut scriptores 
Societatis ab illo omnes dissentiant. Quare satis fuerit, 
prout postulent quaestiones, si ex illis auctoribus deligant 
qui cum eodem consentiant, una opera dublicem capientes 
utilitatem, sequi se posse Doctorem Angelicum et opti-
mos Societatis auctores. 

Nemo autem inducat in animum licere sibi illis pro-
miscue opinionibus uti, quas forte deprehenderit in libris 
scriptorum Societatis eisque de moderatorum permissu 
editis. Praeter enim quam quod ex istis non pauci editi 
sunt antequam certas de studiis leges Societas con-
stituisset, eiusmodi libertati numquam summi prae-
positi non restiterunt, hoc praeterea frequenter aperte-
que, etiam sub haec tempóra, testati, in quibusdam 
librorum censoribus et diligentiae plus et severi-

») lb. deer. 18. 
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tatis fuisse optandum.2) In quo non equidem sumus 
nescii, quibusdam ex locis constitutionum aliquid veniae 
datum videri, atque etiam plane hoc esse affirmatum, 
doctrinae S. Thomae non ita Societatem habendam esse 
adstrictam ut nulla prorsus in re ab eo receclere liceat.3) 
Verum qui eosdem inter se constitutionum locos conférât 
diligenter, facile intelliget, tantum abesse ut ea ipsa ex-
ceptione quidquam de legibus positis derogetur, ut eae-
dem potius firmius consistant. Quaedam enimvero libera 
datur facultas, primo, si quando vel ambigua fuerit S. 
Thomae sententia, vel in iis quaestionibus, quas S. Tho-
mas non attingit: in quibus ergo quaestionibus ab illo 
tractatis sententia eius dilucida emergat, ne in istis qui-
dem liberum est ab ipso dtflectere. — Hie tamen illas 
revocare iuverit plenas iudicii cautiones, a P. C. Aqua-
viva datas : Neque vero satis est binis vel ternis locis 
niti sparsim collectis, et per consequentias aut incon-
venientia, vel cum violentia adductis ; quasi credeudum 
sit eam esse opinionem Sancti Viri, quia Mam quomodo-
cumque innuit aliud agens in Ulis locis. Verum necesse 
est videre, quid sentiat, ubi ex professo id agit, et attente 
expendere, quitquam coliaerenter vel dissonanter afferat 
cum reliquo corpore doctrinae :b) scilicet ne quis vanis 
artibus persuadeat sibi sententiam Angelici ambiguitati 
pátere. De quaestionibus autem quas ille fortasse non 
attigit, principia et capita doctrinae eius penitus cognita 
sint oportet, ne quae reddantur responsa ullo modo pug-
nent cum illis: apteque hie faciunt quae censuit ea ipsa 
Congregatio XXIII, serio monendos esse nostros tum 
theologiae tum philosophiae professores et scholasticos, ne 
proprio iudicio nimium fidentes novas a se conceptas in-
terprêtationes pro vera germanaque S. Thomae doctrina 
temere aut inconsulte tradant.— Similis videtur libera 
dari facultas, secundo, in quaestionibus mere philosophicis, 
aut etiam in iis quae ad Scripturas et ad Canones per-
tinent. 7) Verum, ut ceteras mittamus, palam est quaesti-
ones philosophicas, si qua ratione ad theologiam attineant, 
ab ea dirnotas esse facultate ; neque adeo multas apud S. 
Thomam reperire licebit, quas non ille ad theologiam 
retulerit. In ipsis porro quaestionibus mere philosophicis, 
duo opportune incidant admonenda : alterum, ut in rebus 
alicuius momenti ab Aristotele.8) (eademque de causa a S. 
Thoma) non recedant; ex quo libera cuiquam non erit 
facultas nisi in rebus parvi aut nullius momenti : alterum, 
ut sibi interdictum existiment recedere a S. Thoma in 
praecipuis, et quae tamquam fundamentum sunt aliarum 
plurium.y) — Iliad postremum in quo ab eo ipso magistro 
non temere sit d'ssentire, quum videlicet aliqua doctrinae 
forma, sententiae eius contraria, in catholicis acaclemiis 

2) Ex litteris P. C. Aquavivae, an. 1613, de observanda ra-
tione studiorum deque doctrina S. Thomae : ex Ordinatione P. F. 
Piccolomini pro studiis superioribus. an. 1651 : ex Ordinat. P. P. 
Beckx, an. 1858. 

3) Congr. V., deer. 56 
4) lb. deer. -il. 

De soliditate et uniformitate doctrinae, 24 maii 1611. 
Congr. V., deer. 18. 

') Ib. Y. deer. 56. 
lb. deer. 41. 

») Ex cit. litt P. C. Aquáivva, 1611. 

fere sit recepta,10) neque est commemorandum quidem : 
namque academiae tales aetate nostra numerantur paucae^ 
nec ulla prope in eis, si huic Apostolicae Sedi audiant 
dicto, obtinere potest doctrina quae adversetur Angelico, 
cuius immo vestigiis se omnes, ut debent, insistera profi-
tentur. Satius fuerit auream sententiam excitare, qua ea 
ipsa iussa ad exitum roborantur : Ceterum, ne forte ex iis, 
quae dicta sunt, sumat aliquis occasionem S Thomae do-
ctrinam facile deserendi, praescribendum videtur, ut mel-
ius ad docendam theologiam assumatur, qui non sit vere 
S. Thomae doctrinae stucliosus : qui vero ab eo sunt alieni, 
omnino removeantur. Nam qui ex animo S. Thomaefuerint ad-
dicti, certum erit, eosab eo non recessuros, nisi grcivate aclmo-
dum et rarissime. n ) Utraque haec probe expendenda 
conditio. Si enim non id liceat nisi gravate aclmo-
dum, nemo sane facere ausit probabili tantum causa, sed 
gravissima adductus, ipsasque inter opiniones probabilea 
maluer^t esse cum S. Thoma, ut eam assequatur doctri-
nam et uniformetn et securam quae dicta est. Quod vero 
non id liceat nisi rarissime, hoc si recte ex sua sententia 
accipiatur, ita nimirum ut non ad omnes universe spectet, 
sed ad opiniones inter doctores catholicos agitatas restri-
ctisque eis modis quos paulo supra notavimus, non acci-
det sane ut quispiam a doctrina S. Thomae recedat, nisi 
in una vel altera conclusione, non alicuius momenti, ne-
quaquam vero in praecipuis et quae tamquam fundamen-
tum sunt multorum plurium. 

Quam exposuimus studiorum rationem de doctrinae 
delectu habendo, ea plane est quam Societas Ie?u, ad 
praescripta legiferi Patris, alumnis suis omnibus praefini-
vit, eo consilio ut quam maxime idonei instituantur ad 
gloriam divinam augendam, utilitatesque procurandas Ec-
clisae et proxicnorum, neque minus ut consulant suo ipso-
rum profectui. Quae quidem ratio tam aequa visa est 
Nobis atque opportuna, ut, etiamsi per Societatis leges 
praecepta non esset, eam Nosmetipsi praecepissemus ; id 
quod pro auctoritate Nostra Apostolica in praesentia fa-
cimus atque edicimus. — Hoc tamen et laetitiam affert 
et auget spem, quod, quum alumnos Societatis Iesu in 
partem operae quam urgemus, instaurandae S. Thomae 
philosphiae, adsciverimus, nihil praeterea opus sit nisi ut 
eos ad instituta disciplinae suae custodienda adhortemur. 
Quod si praescriptis hisce Nostris iidem Societatis alumni 
religiose debent omnes diligenter parere, religiosius debent 
ac diligentius, tum magistri, conformanda ad ea iuventute 
quam docent, tum studiorum praefecti, vigilando et cu-
rando ut intégra ea ipsa valeant et observentur. Hoc 
autem ex conscientia officii singulaviter praestabunt mode-
r a t o r s , quorum est sodales ad magisteria deligere : neque 
dubitent sese in ipsa auctoritate Nostra tueri, ut quos 
obtemperanti ingenio viderint et studiosos doctrinae S. 
Thomae eos merito foveant provehantque, quos vero ad 
illam novertnt minus propensos, eos a magisteriis, respectu 
hominum nullo, submoveant. — Ita in pontificia Uni-
versitate Gregoriana, quae fere est in conspectu Nostro, in 
quam cogitationes et curas non leves contuliuius, laetamur 

10) Congr. Y, deer. 41. 
11) Ib. V, deer. 56. 



100 RELIGIO. 

optatis iussisque Nostris satis admodum esse factum, 
eamque videmus propterea et magna frequentia alumnorum 
et doctirnae fama rectae solidaeque florentem. Fructus 
lidem tarn praestabiles desiderandi quidem non erunt, 
ubicunque poctrina impertiatur ab iis quos eadem mens 

agat , eadem aluerint studia. 
Ad ultimum quo praescripta Nostra firmius perma-

neant et melius ampliusque succédant, decernimus, ut hae 
Apostolicae litterae in forma Brevis datae, in universa 
Societate Ie3u sint et ab omnibus babeantur tamquam 
definita ac perpetua lex de doctrinarum delectu; ut ad 
cetera pontificia documenta, quibus complentur instituta 
eiusdem Societatis, adiungantur, atque tamquam certa 
consulantur norma, si quae incidant de recta studiorum 
ratione cognoscenda quaestiones ; ut ipsarum exemplaria 
sodalibus, quotquot sunt erruntve medoratores, vel studio-
rum praefecti, vel magistri rei tbeologicae aut philosophi-
cae, vel librorum censores, singulis singula tradantur ; ut 
eaedem, statim ut allatae erunt, itemque quotannis in 
instauratione studiorum, in collegiis omnibus vel domiciliis 
Societatis ubi philosophiae vel tbeologiae studia coluntur, 
publice ad munsam legantur. 

Iamvero quae litteris bisce Nostris declaravimus et 
statuimus, ea omnia rata firmaque in omne tempus per-
maneant: irritum autem et inane futurum edicimus, si 
quid super his a buoquam contigerit atientari : contrariis 
nihil obstantibus quibuscumque. 

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris 
die XXX Decembris MDCCCXCII, Pontificatus Nostri 
anno decimo quinto. S. Card. VANVTELLI. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A róm. kath. népiskolák uj tanterve és szervezet i 

szabályzatára észrevételek. 

Döbrőssy Alajos pécsi tanitóképző-intézeti igazgatótól. 

(Folytatás.) 

A zeneérzék hiányában szenvedőket én a zene tanu-
lása alól felmenteném, mert a tanítóképző-intézetek czélja 
akadály nélkül elérethetik a kántorképzés mellőzésével is, 
lévén igen sokan a növendékek között olyanok, a kik 
kántorok sohasem akarnak lenni, és a zene sürgetése által 
csak egyéb, nekik sokkal szükségesebb tanulmányokban 
maradnának hátra. Azok részére, a kik alapos okoknál 
fogva a zene tanulása alól felmentetnek, zenepótló foglal-
kozásokat állapítanék meg, melyek felügyelet alatt a 
körülményekhez képest, vagy a gyakorló-iskolában, vagy 
a képző-intézet méhesében, a gyakorló-kertben, vagy a 
selyemhernyótelepen stb. jeleltetnének ki. Igy a fegyelem 
nem bomlanék fel, és a növendékek a zene helyett meg-
felelő mértékben nyernének munkateret. Mellettem bizo-
nyít azon körülmény, hogy a kántorjelöltek számára két 
évfolyamú felsőbb kántorképző állítása terveztetik. (5. 
lap. 8. §.) 

A polgári fiu- és leányiskolák, valamint az ilynemű 
képzőintézetek tananyaga között nem látom a viszonyosság 
elvét érvényesülve, miáltal ezen intézetek czélja van többé 
kevésbbé veszélyeztetve. Csak mélyre ható kutatás, és 

alapos tanulmányozás győzik meg az embert arról, hogy 
a tananyag kijelelésénél a fiu- és leányiskolákat csaknem 
egy és ugyanazon mérték szerint bírálták el, mert a fel-
dolgozandó tananyag mindkétnemü intézetekben csaknem 
ugyanaz. Hogy a fiuk, a kik természeti hajlamaik és 
képességeik folytán a leányok felett állanak, és mint 
ilyenek vezérszerepre, é3 sokkal tágasabb hivatáskörre 
számithatnak : terjedelmesebb tananyag feldolgozására 
utaltassanak, — ezt mindenki befogja látni, kivált ha még 
tekintetbe veszi azt a körülményt is, hogy a polgári 
fiúiskolákból kikerült ifjak többféle pályára lépni jogo-
sitvák, sőt bizonyos feltételek mellett tanulmányaikat a 
középiskolákban is folytathatják. Egészen máskép áll a 
dolog a leányoknál, a kik csak bizonyos korlátok között 
és csekélyebb körben érvényesíthetik tudásukat. Már maga 
ezen körülmény, ide számítva azt is, hogy a fiuknál az 
ész, a lányoknál a kedély viszi az uralkodó szerepet, és 
ez képezi rugóját cselekedeteiknek : világosan azt bizo-
nyítja : hogy a tananyag megválasztásánál egyforma mér-
téket használni nem lehet, és hogy a fiuknál az ész, a 
leányoknál a kedély képzése a fődolog, és ennek megfe-
lelőleg intézendő mind a tananyagnak megválasztása, mind 
az észnek, és kedélynek olyatén képzése, hogy a növen-
dékek rendeltetésüknek eleget tehessenek. Es én ebből a 
szempontból nem látok elég biztosítékot a revideált ter-
vezetben, hol a reális ismeretek egész halmazával talál-
kozunk, de kevés motívummal arra, hogy a női gyen-
gédség, 'és a kedély szeplőtlen ártatlansága táplálékot 
nyerjen, és képesítse azt a növendéket első sorban női 
hivatásának magaslatára emelkedni, akár mint tanítónőnek, 
akár mint családanyának rendeltetése helyét a szó teljes 
értelmében betöltetni, — nem pedig benne olyatén igé-
nyeket kelteni, melyek eredeti hivatásától elvonják, és 
végre is elégedetlenné teszik. A kath polgári iskoláknál 
és képzőintézeteknél ezen veszedelmes áramlat ellen kell 
küzdeni, és mert most még ez hatalmunkban áll, kár lenne 
elmulasztani a revideált tervezetben oly javításokat eszkö-
zölni, melyek által a polgári leányiskolák és képzőinté-
zetek tananyaga szűkebb korlátok közé szoríttatnék és a 
gyakorlati élettel jobban összhangzásba hozatnék. Őszintén 
megvallom, rám a revideált tervezetnek ezen része azt a 
benyomást tette, hogy a munkálat összeállításánál inkább 
a gépiesség, mintsem a tervszerűség uralkodott. Csak igy 
történhetett meg, hogy ezen különben dicséretes munká-
latban hiányzik a harmonikus egység, és itt-ott szembe-
ötlő ellentétekkel találkozunk. 

A neveléstani szakok felosztását az elemi tanító-
képző intézetekben részemről máskép intéztem volna, 
czélszerübben, — és a szellemi igényeknek megfelelőbben. 
Addig ugyanis nem lehet nevelni, még a nevelés anyagát 
t. i. az embert nem ismerjük, testére és lelkére nézve ; 
és addig nem lehet tanítanunk, mig a tanitástan szabá-
lyaival tisztában nem vagyunk. Azon "benső, és úgyszólván 
elválaszthatlan összefüggés, mely a test és lélek között 
létezik : mulhatlanul megköveteli, hogy ezek egy osztály-
ban tárgyaltassanak, ez által mintegy jeleztetvén a köztük 
levő szoros viszony, és ebből folyólag az is, hogy a test-
és lélektannak szétválasztása, és külön osztályokban való 
tárgyalása a harmonikus egység veszélyeztetésével járna. 
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Az előttünk fekvő tervezet körülbelül ezen hibában látszik 
lenni, mert a test- és lélektan tárgyalását szétválasztja, 
amazt az első, emezt a második osztályban irja elő. Igaz, 
hogy a tervezet az első osztályban a test- és a testi neve-
léssel, a másodikban a lélek- és a szellem nevelésével is 
foglalkozik ; — de kérdem, ezen látszólagos előny, kipó-
tolhatja e azon hézagokat, a melyek a növendékek isme-
reteiben keletkeznek mindannyiszor, valahányszor a testi 
nevelés problémáinak megoldása, az előttük még isme-
retlen lélek kétségtelen befolyásától, vagy a szellemi 
nevelés talán még fontosabb feladata, a test és a lélek 
közötti viszony együttes ismeretétől függ ? ! A test és a 
lélektan előadására az első osztályban három óra szük-
séges. — Az előttünk fekvő tervezetben továbbá a második 
osztályban a beszéd- és értelemgyakorlatok és az irva-
olvasás tanmódja is elő van irva ; az általános tanitástan 
pedig a harmadik osztályban tárgyaltatik. Szerintem a 
második osztály tananyagát az első osztályban szerzett 
ismeretek kapcsán, a testi és szellemi nevelés, és a tani-
tástan képezheti, — imigyen készíttetvén elő az ifjak a 
tanítás minden ágánál annyira fontos ismeretekre, a 
fegyelmezésre, és a mi az ekképen elsajátítandó tudnivalók 
nélkül teljes lehetetlenség, a tantárgyak módszerének 
öntudatos kezelésére. Miértis czélhozvezetőnek inkább azt 
az eljárást gondolnám, mely szerint a beszéd- és értelem-
gyakorlatok, és az irvaolvasás tanmódja helyett a második 
osztályban a tanitástan vétessék, mint előkészítő rész a 
módszertan sikeres megtanulása- és alkalmazásához. Ebből 
a szempontból a második osztályú növendékeknek még a 
heti 1 órai látogatást is a gyakorlóiskolában fölöslegesnek, 
ne mondjam, hátrányosnak gondolom, mert nézetem 
szerint ahhoz, hogy a növendékek a gyakorlóiskolát 
haszonnal látogathassák, nevelés- és tanitástani ismere-
teken kivül, a módszertannal való némi ismeretség okvet-
lenül szükséges. Eltekintve ettől a körülménytől, nem 
találom a második osztályú növendékek látogatását a 
gyakorlóiskolában czélszerűnek azért sem, mert ideszámítva 
a két felsőbb osztály mellőzhetlen látogatásait, a gyakori 
változások nemcsak a fegyelemre, de a gyermekek elő-
menetelére is hátrányos befolyással lennének. Ha a 
gyakorlóiskolák osztott iskolák volnának, mint én azt 
szeretném, akkor habár elvből ellene vagyok, mégis előbb 
lehetne módját ejteni annak, hogy a második osztályúak 
is hospitáljanak. A jelen körülményeket véve zsinórmér-
tékül elégséges, ha a két felső osztály látogatja a gya-
korlóiskolát. A harmadik osztályúak, hogy a tantárgyak 
kezelésmódját szemlélhessék, és maguknak jegyzeteket 
készíthessenek; a negyedik osztályúak pedig, hogy a 
tanultak és látottak alkalmazását immár gyakorlatilag is 
megkísérelhessék. Nem lehetne ellenvetésem az ellen, ha 
a harmadévesek, akiknél szerintem az egész módszertan 
lenne tárgyalandó, teszem újévtől, vagy akár valamely 
későbbi határidőtől kezdve, azon tantárgyakból tartanának 
gyakorlati tanítást, melyeknek módszerét már tanulták. 
Miután az előttünk fekvő tervezet szerint a nyelvszaki 
számolás, reáliák, és készségnek módszerét az illető szak-
tanárok adják elő a harmadik osztályban, bátorkodom 
megjegyezni, hogy a tervezetben ezen tárgyak módszerére 
fordítandó órák száma pontosan kiteendő. Ugyanezen 

osztályban tárgyalandó szerintem a szervezettan is, az 
általános tanitástan helyett, melyet az előadott indokokból 
a második osztályban vélnék tárgyalandónak. A negyedik 
osztályban a nevelés történetére, miután a szervezettan, 
és a tanítót érdeklő tanügyi törvények és rendeletek 
tüzetes ismertetése a harmadik osztályban fordul elő : 
elégséges 1 óra, sőt még az ismétlésekre is marad idő. 
Szerény véleményem szerint nem ártott volna a nevelés-
tani szakok tantervét bővebben körvonalozni, mint ez a 
tanítónőképző intézetek tantervénél történt, már csak azért 
is, hogy a felosztás logikus összefüggése ekkor talán 
könnyebben áttekinthető lett volna. Egyébiránt ezzel nem 
azt aharom mondani, mintha a tanítónőképző intézetek 
tantervét tökéletesebbnek tartanám, hanem csak azt, hogy 
ott még a laikus is könnyen tájékozhatja magát, mig itt 
a tanférfiunak is gondolkodnia kell! 

(Folytatjuk.) 

Kath. középiskolázás. 

A szent Benedek-rend győri főgymnáziumának ez 
évi Ertesitője egy nagyfontosságú, programmszerü beszé-
det tartalmaz, melyet a gimnázium irói és tanügyi érde-
mekben gazdag igazgatója, Acsay Ferencz intézett tanár-
társaihoz, midőn a tanév elején maga köré gyüjté őket, 
hogy ujult erővel fogjanak hozzá a nevelés magasztos 
munkájához. 

Azzal kezdi ezt a beszédet a tudós igazgató, hogy 
rámutat a mai társadalomra, a körülöttünk elő generá-
czióra, mely nem képes immár az ősök nyomdokait követni, 
mely nem képes hozzájuk hasonló lemondó honszeretetre, 
ideális törekvésekre, mert nincs bennük benső vallásosság, 
aminek hiánya önzővé teszi az embert, belemeriti az 
anyagba, hozzábilincseli a földhöz és szárnyát szegi min-
den lelkesedésnek. 

A középiskolázásnak tehát a jövőlen nagyobb gondot 
kell fordítania a vallásos nevelésre. 

„Ha egyszer észrevettük a bajt — úgymond a tudós 
igazgató, — kötelességünk mindent megtenni, hogy a 
bajon segítsünk, kötelességünk intenzivebbé tenni a val-
lásos nevelést, vissza kell adnunk az ifjúság lelkének az 
örökkévalóság gondolatát, mert csak ez fogja kiemelni a 
mindennapiságból, ez mentheti meg az elaljasodástól, ez 
fogja nemes, magasztos elhatározásokra emelni." 

E végre azonban — igy int tovább a nagyfontosságú 
beszéd, — ne csak a vallás tanárai tegyenek meg mindent, 
hanem a többi tantárgyak tanárai is. 

„A vallástanár használja fel tanítása közben a tudo-
mányok eredményeit és iparkodjék a tanítványok előtt 
minél világosabbá tenni, hogy csak egyben találja meg 
az emberi elme teljes megnyugvását, az istenség eszmé-
jében. A.z alsóbb osztályokban inkább a gyakorlati kér-
désekre fektetendő suly, a felsőbb osztályokban pedig 
arra kell törekedni, hogy a vallás tételeit tisztán és 
világosan megértsék. Mióta a vallástanból az érettségi 
vizsgálatot eltörölték, a középiskolából kilépő ifjak előtt 
az előző években tanult dolgok, sokszor a legfontosabb 
vallási dogmák feledésbe mennek. E bajon ugy segít-
hetünk, ha az illető szaktanár az egyháztörténelem felem-
lített dogmatikai tévedéseket mindjárt megczáfolja, alka-
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lomszerüleg röviden összefoglalván az alsóbb osztályok 
tananyagainak ide vonatkozó részét. Ha igy megyünk át 
az egybáztörténelmen, akkor a 8. osztályúak biztosabb és 
világosabb vallási ismerettel lépnek az életbe. Mert szo 
tnoru megvallani, de ugy van, hogy az érettségin a rómaiak 
és görögök vallásos szertartásaival, fogalmaival foglalko-
zunk, a keresztény valláséval nem lehet. Nem tévesztjük 
e meg mi magunk az ifjúságot ez eljárással? Ami a 
filológiát illeti, ott is bele lehet hozni a vallás egyes 
tételeit, párhuzamokkal. Az egyes irók és költők tárgya-
lásában tegyünk vonatkozásokat, hogy a tanulók lássák, 
hogy a vallás eszméjével minden szoros összefüggésben 
van. A magyarban igen sok alkalom van a vallásos elem 
kiemelésére egyes irók müveinek olvasása közben akár 
az esztétikai akár az irodalomtörténet tárgyalásában. A 
történelemben, az erkölcsös emberek erényeit különösen 
ki kell emelnünk és rámutatnunk, hogy nagy tetteik 
rugója a belső vallásosság volt. A természetrajzban is 
nyilik alkalom, hogy többször figyelmeztessük az ifjakat 
a tapasztalható bámulatos rend bölcs megalkotójára. A 
természettanban is minden természettörvénynél módjában 
áll a tanárnak felemlíteni a törvény alkotójának, Istennek 
mindenhatóságát. így minden tárgy körében nyilik alkalma 
a tanárnak arra, hogy többször rámutasson a vallás szép-
ségére, felemelő voltára, szükségességére. Ha igy minden 
tárgyban az Istenre irányítjuk növendékeink figyelmét, 
akkor fokozatosan vezetjük őket arra, hogy ideálisabban 
gondolkozzanak, magasztos dolgokért hevüljenek, önzet-
lenül cselekedjenek." 

íme, rövid szavakban egy egész programm, prog-
rammja a középiskolázás egész terjedelmére, egész körére 
kiható öszhangzó, czéltudatos irányzatos katholikus közép-
iskolázásnak, amit mi is hirdetünk, amiért mi is annyiszor 
szót emeltünk. 

Köszönet ez igazságot hirdető szózatért a szent 
Benedek-rend egyik kitűnőségének, áz igazgatói szék 
magaslatáról elhangzott szózat találjon követőkre, meg-
hallgatókra mindenfelé ! 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, bogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két vég-let irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, bogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Lubrich Ágost „Programm'-ja. 
Az egyházi javadalmak betöltését szabályozó 35. §. 

elfogadható ugyan, de czélszerüségi szempontból talán 
némi módosítást igényel. E §. szerint a magasabb egy-
házi javadalmak betöltésénél a 3 egyházi és 6 világi 
tagból álló igazgató-tanács minden megüresedett állásra 
három egyént terjeszt föl az apostoli királyhoz egyikök 
kinevezése végett, ugy azonban, hogy: 

a) az érseki és püspöki székek betöltésénél, vala-
mint a javadalmas apát-ágok és prépostságok adomá 

nyozásánál a püspöki kart és az illető egyházmegyei 
tanácsot meghallgatja ; 

h) a szerzetes-rendek apátságaira és prépostságaira 
nézve azok kijelölését veszi a fölterjesztés alapjául; 

c) a káptalani javadalmakra nézve a hármas ki-
jelölést az illető egyházmegyei tanács meghallgatása mel-
lett az illető megyés püspökkel, széküresedés ecetében a 
káptalannal egyetértőleg állapítja meg ; 

d) magánkegyurak által alapított és adományozni 
szokott prépostságok és apátságok az eddig fennállott 
módon töltetnek be ezután is. 

A kisebbség szerint a püspökség betöltésénél a 
püspöki karon kívül az egyházmegyei gyűlés (160—300 
ember) is tesz ajánlatot, s azután az igazgató-tanács 
véleményes jelentést tesz az országos gyűlésnek, és ez 
ejti meg a hármas kijelölést. A kanonoki állások be-
töltésénél a kisebbség a hármas kijelölést csupán az 
egyházmegyei gyűlésre bizza s az igazgató tanács ezt 
terjeszti föl a fólséghez ; a czímek adományozására nézve 
pedig a püspök meghallgatásával saját véleményét ter-
jeszti föl az igazgató-tanács. A püspökválasztást tehát 
sokkal szélesebb alapra kívánta fektetni a kisebbség, 
mint a többség; négy szűrőn kell annak keresztül menni. 

De a kongresszus nyilvános kijelölese korlátozná, 
vagy legalább feszélyezné a fölség apostoli jogát az 
alkalmas személy önálló kiszemelésében ; pedig az auto-
nomia csak javaslatba hozhat személyeket. Elvi szem-
pontból igy is, ugy is történhetik a választás, mert az 
Ur nem határozta meg annak közelebbi módját ; az a 
pápa és püspökök kormányhatalmához tartozik, s ők, 
amint jónak látják, a népet és az alsó klérust is fel-
ruházhatják püspökválasztási joggal ; de ha nem látják 
üdvösnek, nem adják azt meg, vagy "visszavonják, mó-
dosítják, a nélkül, hogy ezzel az illetőkön jogsértés 
ejtetnék. Nyugaton századokon keresztül gyakorlá a nép 
és az alpapság a püspökválasztás jogát. De az élet 
mestere, amelynek tanítását az egyház a változó viszo-
nyok szerint bölcsen értékesitni köteles, azt igazolta, 
hogy a püspökválasztás a nép kezében sok bajra, yissza-
élésre, korteskedésre ad alkalmat, a mi minden tekintet-
ben a püspöki méltóságnak, tekintélynek, a nép vallási 
és erkölcsi érzületének sülyedését idézi elő, egyebek közt 
a választást a botrányos politikai választások színvonalára 
sülyeszti ; de a mitől a szent ügyet mint pestistől óvni 
kell. Aztán tudja-e a nép, mi mindenféle tulajdonságok-
kal kell ékeskedni egy jó püspöknek ; ismeri-e a megye, 
vagy épen az ország kiválóbb papjait, akik a püspöki 
méltóságra többé-kevésbbé hivatottak ? 

E szempontból a kongresszus abbeli határozata is 
fogyatékosnak látszik, amely szerint az igazgató-tanács 
eszközli a püspöki kar és az egyházmegyei tanács meg-
hallgatása után a hármas kijelölést; mert itt a püspöki 
kar ajánlata mellőzhető is, ami nem járja. Bármely 
szempontból tekintjük is a dolgot, püspökajánlásra a 
püspöki kar a legilletékesebb. — A kanonoki kinevezés 
illetőleg meg logikai hibában szenved a kongresszus 
szervezete ; de ennek kimutatását most nem tartván 
szükségesnek, csak azt a véleményt legyen szabad ki-
fejezni, hogy a hármas ajánlást az egyházi törvények 
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szerint a püspök teheti legczélszerübben, de az egyház-
megyei tanács meghallgatásával, miért is az igazgató-
tanácsnak változatlanul kell azt a íölség elé terjeszteni. 

Ha a kongresszus szervezeti javaslatának eme rö 
viden méltatott szakaszait t ek in t jük: be kell ismernünk, 
hogy az egyben másban változtatásra és módositásra 
szorul Nem csoda, hiszen a kongresszus töretlen uton 
járt s igy a királyi és püspöki jogalapokat, amelyeken 
épülhet csak fel az országos és püspöki autonomia, nem 
juttat ta eléggé kifejezésre, sem a gyakorlati következmé-
nyeket nem vonta le belőlük. Az országos autonomiai 
testület ugyanis a főkegyur meghatalmazott közege : azért 
már a dolog természetében is rejlik, hogy ezen testület 
tagjainak megválasztásával a főkegyúri kinevezés valami 
okszerű kapcsolatba hozassék. Az egyházmegyei auto-
nómiát pedig, amely a püspök jogán keletkezik s igy 
tulajdonkép nem is tartozik az országos autonomia kö-
rébe, talán ugy szervezhetni legczélszerübben, ha a püspök 
mellé az egyháztól rendelt tanácsot, a káptalant, amelyet 
a püspök meghallgatni köteles s amely nélkül sok ügyet 
nem is intézhet el, világi tagokkal bővitik ki. Ez azon-
ban néhány más kérdéssel együtt, bár nem elszigetelten 
álló, de mégis csak egyéni meggyőződés, amely a jövő 
kongresszus tárgyalásai folyamán másnak adhat helyet. 

* 
* * 

Ezzel befejeztem előrajzomat. 
Azzal kecsegtetem magam, hogy ezen előrajzból 

világosan előtűnnek a fővocások vagyis azon irányelvek, 
amelyeket meggyőződésem szerint az összehivandó nagy-
fontosságú kat. gyűlésben minden képviselőnek követni kell. 

Ezek azonban csak az egyházi tudásra nézve adhat-
nak némi biztosítékot a T. Választóknak, de nem arra 
nézve is, amit a herczegprimás fönkelt körlevele nél-
külözhetetlen kelléknek mond a képviselőben, t. i. a 
keresztény életre, a keresztény szellemre nézve. No, erről 
én persze nem szólhatok ; de annyit mégis talán köteles-
ségem is kimondani, hogy egész negyvenévi irodalmi és 
ötvenévi tanári működésem Isten, király, haza ! jelszók 
alatt folytatott elvharcz vala, s mint a pedagógust az a 
tudat vigasztalhat, hogy sem szó-, sem Írásbeli tanaim 
nem rontottak meg egy tanitványomat sem. Főtörek vésem 
volt Krisztus Urunk szellemében tanítani és vezetni az 
ifjú nemzedékeket és a jövendő tanárokat. Mert nincs a 
nevelés terén sem másban üdv, mint Krisztusban, aki, ha 
csupán ember volna is, akkor is örök, még pedig meg-
testesült eszménye maradna ő az emberiségnek, mint 
akihez hasonló tökélyes ember nem volt, nem is lesz 
lesz soha! Azért esküdt ellensége valék mindig & feleke-
zetien tanrendszernek, amelyben nem-keresztény is tanitja 
pedagógiára és vizsgálja a tanárjelölteket, még a szer-
zeteseket is ; tanitja és vizsgálja, ha talán nem is talmudi, 
legalább valami általános erkölcs és jobb esetben holmi 
általános vallás alapján, amely szintúgy a holdban létezik, 
mint az általános madár, fa, érez. 

Szomorúan láttam a történelemben és közvetlenül 
látom ma nemzetünk vallási és erkölcsi állapotából, 
mily rombolást vihetnek véghez a lelkekben az úgyne-
vezett általános vallás és erkölcs szólamain nyargalászó 
lovagok! Ezek ugyan nem, de egy egy világbölcs az első 

kinyilatkoztatás vagyis a természet szemlélése által rátalál 
ugyan egy-egy általános vallási igazságra s ezekből aztán 
néhány általános erkölcsi igazságra is következtet, iga-
zolván, hogy független erkölcs nem létezik, hanem val-
lásból ered, s a kettő együtt él és hal. De ezek a 
fölfedezett igazságok is a bölcs fejében is többékevésbbé 
homályba burkolvák, a nép fejében pedig mihamar ezer-
féle babonasággá fajulnak. S ha ennek daczára is makacsul 
ragaszkodik valaki ahhoz az általános valláshoz és er-
kölcshöz, ne vesződjék agyrémekkel,' hanem mélyedjen el 
az evangeliomba, amely Istentől eredő tökéletes mű levén 
minden időre, minden helyre, minden népre, mind a két 
nemre nézve ugyanegy, minden viszonyokra alkalmazható 
és minden haladást fölvesz a tudomány, művészet, politika 
az anyagi és szellemi működés terén s igy általános, mert 
isteni, vallási és erkölcsi igazságokat tartalmaz ; amely 
evangeliomról találóan mondja Montesqieu : „Csodálatos 
tünemény ! A kereszténység csak a jövő élet boldogságára 
látszik czélozni s mégis a jelen élet boldogságának is 
megalapítója, úgyhogy amely állam egészen keresztény 
elvek szerint szervezkednék, az a lehető legtökéletesebb 
társadalmat alkotná." 

Ennyit lehetett és kellett a keresztény szellemet 
illetőleg magamról szólani. 

* 
* * 

Szeretve tisztelt választó hitfeleim jól tudják, 
hogy a kat. autonomiát szervező gyűlés nagy és nehéz 
mű létesítésére van hivatva, t. i. az alkotmányos jogok 
körén belül szentegyházunk függetlenségeért, önkormány-
zatáért, vallásszabadságunk biztositásaért küzdeni. Amit 
igy majdan jogos érdekeinkből biztositnia s a mit népünk 
vallásos nevelésére kieszközölnie sikerül, mindannak a 
nemzet és haza közvetlenül fogja élvezni gyümölcseit, 
már csak azért is, mert a mostani zilált viszonyok bölcs 
rendezése egyebeken kiviil a vallás erkölcsi életre is jó-
tékony befolyást fog gyakorolni; az igazán vallásos ember 
pedig nem pusztán tudattalan ösztönből, szokásból vagy 
hamis önbecsből, hanem tudatosan, lelkiismeretből jó 
hazafi, mint ahogy a pogány Róma keresztény légiói is 
leghívebbek, legvitézebbek voltak. 

A szervező-gyűlés eme nagy fontosságának magam 
is teljes tudatában levén, mélyen érzem a megválasz-
tatásom esetében rám nehezedő kötelesség súlyát ; de 
e tudat daczára is t. hitfeleim megelőző nagybecsű s 
azért kötelező bizalmától buzditva s Isten segélyében 
bizva Ígérhetem, hogy a gyűlésben anyaszentegyházunk 
mindennemű javára szerény tehetséggel ugyan, de annál 
erősebb akarattal, ildomosán törekszem közreműködni. 

Ha tehát a tisztelt választók a herczegprimás főpász-
torunk körlevelében kijelölt változhatlan elvekkel meg-
egyező ezen előrajzomban saját meggyőződésöket is talál-
ják kifejezve s ennek alapján igénytelenségemet meggyő-
ződésök képviselőjévé választani kegyeskednek : akkor 
hálás köszönettel fogadom e nagy megtiszteltetést s bol-
dognak érzem magam, hogy alkalmat adtak anyaszent-
egyházamat e téren is lelkiismeretes buzgalommal szol-
gálni, igazait^ hivatott vezérek oldala mellett harczolva, 
Isten segedelmével óhajtott diadalra segíteni. 

De ha más bivatottabb hittestvérünket érné e meg-
tisztelés, akkor is megmarad köztünk a kat. testvéri 
szeretet, s ezt mondjuk egymásnak : Isten velünk ! 

Budapest, 1897. évi julius 10. 
Lubrich Ágost. 

m. k. egyetemi nyilv. r. tanár. 
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VEGYESEK. 
— Az rAugsburger Postzeitung" 1897. augusztus 

5. számában : Der Klerus und die sociale Frage cz. alatt 
egy czikk jelent meg. A czikk írója bevezető soraiban 
megemlíti, bogy napjainkban is sokan vannak még olyan 
emberek, akik azt akarják, hogy a pap működésének 
egyedüli helye legyen a templom és a sekrestye. Az idok 
szellemét és járását tekintve ez alapjában elhibázott okos-
kodás, A papnak sohasem szabad elfelejteni, hogy nem-
csak „dispensator mysteriorum Dei", hanem tanitó is. A 
tanitó hivatását a papnak ott kell gyakorolni, ahol annak 
gyakorlására alkalom kinálkozik. Iskola, templom nem 
kizárólagos helyei a pap tanítói működésének. Napjaink-
ban a tanítói hivatalt legnagyobb sikerrel a sajtó utján 
lehet gyakorolni. A német újság is erre hivja föl a pap-
ság figyelmét és buzdítja őket, bogy minél többen sora-
kozzanak a sajtó munkásai közé. Szocziális tekintetben ez 
a legnagyobb hatalom, mely a keresztény szellem meg-
újhodását eszközölheti. 

— Érdekes átirat. Baranyamegye törvényhatósá-
gához érdekes átiratot küldött Veszprémvármegye. A hosszú 
átirat aggódva konstatálja, hogy milyen gyakori tűzvészek 
pusztítanak szerteszét az országban. Az idei év 4 első 
hónapjában előfordult tüzeseteknél meg lett állapítva, 
hogy mintegy 50 százaléka a tüzeseteknek gyújtogatás 
folytán keletkezik, minek a bosszúállás az okozója. A 
bosszúálló ember ugyanis tudva azt, hogy ellenségét 
koldusbotra legkönnyebben ugy juttatja, ha vagyonát tüz 
által pusztítja el, minden habozás nélkül ragadja kezébe 
az égő csóvát. — Ezen megdöbbentő jelenségnek csak 
ugy lehetne útját vágni, ha az ország elrendelné törvény-
hozásilag a kötelező állami tűzbiztosítást, mert ha a 
bosszúálló ember látná, hogy a kárt az állam teljesen 
megtéríti, nem vetemednék oly könnyen gyujtogatásra. 
Jelenleg leginkább azért nem biztosítják az emberek 
vagyonukat a tűzkár ellen, mivel tűzvész esetén a biztosító 
társulatok nem téritik meg a teljes kárt. — Veszprém 
megye javaslata szerint a tüzbiztositási dijakat az adóval 
együtt szednék be s az évi nyereséget az állam arra 
fordítaná, hogy a tözoltóságot az egész országban államo-
sítaná. A tagadhatatlanul sok üdvös reformot magában 
foglaló javaslat elfogadása végett Veszprémmegye fölír 
az országgyűlés mindkét házához s hasonló szellemű föl-
iratok intézése végett átirt valamennyi törvényhatósághoz. 
— De mit szólnak ehhez majd a biztosító társaságok ? 

— Ötven évig a zárdában. A szatmári irgalmas 
nővérek anyazárdájában Szatmáron ritka ünnep folyt le 
julius utolsó napjaiban. Ugyanis Orosz Teodora irgalmas 
nővér, 50 éve, hogy ugyanott tett fogadalmat s ötven 
hosszú éven át, most újra ifjú lélekkel, változatlan szívvel 
esküdött ismét hűséget szerzete szabályainak. A jubiláns 
agg apácza legelső magyar szolgája volt szerzetének ; 21 
éves korától szolgálja a nevelés ügyének, a szegények, 
árvák és szenvedők ápolásának szentelve egész életét. 
Nagy érdeme, hogy szerzetét egészen megmagyarositotta. 
Az öreg apácza, fején aranyos virágkoszorúval s benső 
meghatottsággal rebegte el újból fogadalmi imáját. Utána 
58 ifjú apácza lépett elő s tett Hámon József kanonok 
előtt fogadalmat, mely után az alkalmi beszédet Bóta 
jezsuita atya mondotta, lelkesítve az apáczákat szent 
hivatásuk teljesítésére. 

— A postai szállítási dijak emelése. Már régebb 
idő óta fő a két kormány feje abban, vájjon hogyan 
lehetne észrevétlenül magasabb postai díjtételeket életbe-
léptetni. A postának ugyanis intenzivebb hálózatra van 
szüksége, mely nagyobb beruházásokat és nagyobb évi 

szükségleteket követel. Azért már régebben hangoztatják 
különösen az osztrák részről, hogy a levelezőlap árát föl 
fogják emelni s egyéb postai díjtételek emelésén is dol-
gozik a kormány. Most hír szerint megtalálták a kormá-
nyok a jó alkalmat az emelések végbevitelére. A posta-
illetményeknek koronaértékre való átszámításnál ugyanis 
felfelé ki fogják kerekíteni az összegeket. A kormány ezt 
annál megokoltabbnak tartja, mert a világpósta-unió 
államai között a mi postadijaink a legolcsóbbak s igy 
az uj értékben való emelés csak a paritásra fog vezetni. 
Az ötkrajczáros bélyeg ezentúl is 10 fillér lesz. Ellenben 
a levelezőlap árát 5 fillérre kerekítik ki, az ajánlási dijat 
és a Németországon kívül menő levelek diját 10 krról 
25 fillére emelik s a csomagszállítás díjtételeit is, bár 
csekély összeggel, de magasabban szabják meg. A két 
kormány e kérdésben teljes egyetértésre jutott, s a 
költségvetés beterjesztésénél nyilvánosságra hozni s 1898 
január 1-én életbe is akarják léptetni az uj tarifát. Két-
ségtelen, hogy a fejlődő forgalom nevében egyáltalán nem 
üdvözölhetjük a magasabb tarifákat, melyek az olcsó 
postaforgalmat megdrágítják s megnehezítik. 

— Nemesszivü angol hölgy. Sokan ismerik Pécsett 
Mis Brucet, mint kitűnő angolnyelv-mesternőt, azonban 
az ő könyörületes arany szivét csak az „igazán szegények" 
ismerik. Midőn a társadalmi körökben megfordulván arról 
értesül, hogy egyik vagy másik uri szegény elhagyatott-
sággal, betegséggel és nyomorral küzd: ő haladék nélkül 
fölhasználja az előkelőkkel ápolt összeköttetéseit s igy az 
általa pártfogolt szemérmes szegényeken mindig várako-
zásom felüli eredménynyel szokott segíteni. A sok jótéte-
ményei közül a közelmúltból akarunk egyet fölemlíteni 
mások buzdulására ! Alig, hogy értésére jutott fenti angol 
hölgynek az, hogy egy éltes uri nő, egy katonatiszt 
özvegye nagy szegénységgel küzdve súlyos betegen fek-
szik, bár utóbbit nem ismerte még, elment a beteghez, 
kikérdezte őt körülményeiről, s ily módon megtudván azt 
is, hogy ezen szegény özvegy katonatisztné már 20 év 
óta hiába kérelmezett nyugdijért, ezen könyörületes angol 
hölgy azonnal gyűjtést rendezett a katonatiszteknél a 
szegény nő javára, kinek azonnal szép segélyösszeget 
nyújtott át. Összeköttetései által pedig ő felségénél a 
legrövidebb idő, pár nap alatt kieszközölte, hogy csak-
hamar megjött ő felségétől a kegyelmes leirat, melynélfogva 
a szenvedő és elhagyatott tiszti özvegy élte fogytáig éven-
ként 120 frtnyi nyugdíjban részesül. 

— Nyugalomba vonuló főorvos. Gebhardt Lajos 
dr. egyetemi tanár, a székes-főváros tudós főorvosa, a 
vaskorona recd lovagja, megrongált egészségi állapotára 
való tekintettel, a polgármesternél benyújtotta nyugdíjazás 
iránti kérvényét. Gebhardt 32 év óta áll a főváros szol-
gálatában. 

— Bartha Miklós kegyelmi kérvénye. Zichy Jenő 
gróf, kit a Bartha-bizottság a kegyelmi kérvény átadá-
sára felkért, aug. 5-én a fővárosba érkezett s a kérvényt 
átvette. A kérvény röviden, de gyönyörűen van megírva 
s diszkötésben van hozzámellékelre a 202.000 aláírás. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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SZ. II. Félév. 1897. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctiiis compingendae 
adlabora.. . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A titkos kártalanitás. — Katii. Nevelés és Tanitásügy. — Irodalom. — Vegyesek. 

A t i tkos kárta lani tás . 
I r t a : Vcdnicsek Béla 

A titkos kártalanításról (compensatio occulta) 
szóló tan soha oly időszerű, soha a mindennapi 
életbe oly mélyen belenyúló nem volt, mint épen 
napjainkban, midőn elégedetlenség uralkodik 
mindenfelé, a kézi munkával megterhelteknél 
csak ugy, mint a szellemi munkával foglalkozó 
egyéneknél. Aki figyelemmel kiséri a nagyob, 
főleg fővárosokban megindult mozgalmakat, 
szemmel ta r t j a a vitás gyűlésezések inditó okait 
tárgyalásait s emellett nem hagyja figyelmen 
kivül az észszel dolgozókat sem, szükségképen 
a következő Ítéletet alkotja magának: Olyan a 
társadalmunk, mint egy beteg test, amelyen 
férgek rágódnak, élősködnek, a szoczialdemokra-
tizmusnak életet, erőt kiszipolyozó férgei, mely-
nek következtében napi renden vannak a kárt 
okozások, másoknak megkárositása, de a kártalaní-
tást, jóvátevést nem ismerik még csak hirből sem. 

Hogy mik ennek az okai s melyek volnának 
orvosszerei most nem tartozik szorosan tárgyunk-
hoz. Csupán annyiból ta r to t tam szükségesnek mind-
ezeket felhozni, amennyiben az emiitet tek képezik 
alapját, inditó okát a t i tkos kártalanításra alkal-
mat adó tényezőknek, a lopásnak, a jogos bér 
visszatartásának a munkaadó részéről stb. 

A titkos kártalanitás (compensatio occulta), 

[ definicziója Gury morálisában következőképen 
hangzik : Est rei propriae recuperatio per alienae 
occupationem, vagyis jogos tulajdonomnak t i tkos 
uton való visszaszerzése a jogtalanul birtoklótól. 

Hogy a titkos kártalani tás megengedett, 
jogos legyen, két kellékkel kell birnia: 1. Az 
igazság szellemében (secundum justitiam) kell 
történnie, ami annyit jelent, hogy csak oly dolog 
körül foroghat fenn a t i tkos kártalanitás esete, 
melyhez az illetőnek szorosan vett joga van, 
terminus techmikussal : jus strictum ad rem. 

2. Sec. honestatem, a tisztesség határain 
belül kell történnie, vagyis szükséges, hogy más 
uton, módon, pl. törvény utján ne legyen alkalma 
a tulajdonosnak jogos bir tokát visszaszerezni, 
csupán a titkos kártalanítás utján. E helyütt 
felemlitendőnek tar tom azt is, hogy ha a törvény 
ut ján való visszeszerzése a jogos tulajdonnak kel-
lemetlenségekkel, viszálykodásokkal volna egybe-
kötve, vagy a perköltségek többe kerülnének, 
mint a vitás dolog maga, nem tartozik a jogos 
tulajdonos a törvényhez fordulni, hanem titkosan 
kártalaní that ja magát. Gury ugyan homályosan 
fejezi ki ezt morálisában, Ballerini azonban 
egész világosan kimondja az ily eset lehetőségét, 
nemcsak megengedettségét is. 

A titkos kártalanításnál azonban egyéb 
kellékeket is tekintetbe kell venni. Igy szükséges, 
hogy a t i tkos kártalanítással élő egyénnek joga 
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bizton, legalább moral i te r biztos legyen a vissza-
szerzendő tárgyhoz. Ha nincs meg ez a bizonyos-
ság, a compensatio jogtalan, meg nem enge-
dett , mer t kétség fenforgása esetén ez az elv áll: 
Melior est conditio possidentis. 

Másodszor kel' , hogy ugyanazt a dolgot, 
t á rgya t szerezze vissza, ami jogos tu la jdoná t 
képezi; terminus tehmikussal : U t sumatur res in 
eadem specie, si fieri possit. És ez természetes, 
mer t a tu la jdonos joga csak bizonyos t á rgy ra 
vonatkozik, melyet nem cserélhet fel kénye-kedve 
szer int akármivel. Csupán akkor k á r t a l a n í t h a t j a 
magá t egyébbel, min t ami t elvi t tek tőle, ha az 
már nem léteznék. 

Végre van egy körülmény, mely rendkivüli 
fontos az occulta compensat io t anáná l s ezt e 
szavak fejezik ki: Ut damnum déb i tons prae-
caveatur . — Lehetséges, hogy a tula jdonos kár-
t a l a n í t j a magát , visszaszerezvén tu la jdoná t a 
bitorlótól. Azonban a bitorló — a t i tkos ká r ta -
laui tás megtör tén te u tán — visszaadja resti-
t u á l j a a jogta lanul b i r t t á rgya t . I t t van az a 
damnum débitons, melyet megelőzni kell, m e r t 
ily esetben kétszer ká r t a l an i t t a t i k a jogos tu la j -
donos: egyszer occulta compensat io val, másodszor 
res t i tu t ióval . 

Mit tegyen most a jogos tu la jdonos? Egy-
szerűen engedje el a visszaadni akarónak t a r to -
zását. Nem kell megmondania , hogy már kár -
t a l a n í t o t t a magá t t i tkosan ; ez haragot , viszályt 
szülne, hanem látszólag engedje el a ta r tozás t . — 
És ha ez gavallérosan nem fogadja el, az 
e lengedést? Ha a jogta lanul bir tokló minden 
áron vissza a k a r j a a dolgot neki adni? A k k o r a 
már t i tkosan ká r t a l an í to t t tulajdonoson a sor, 
hogy res t i tuál ja az elfogadott t á rgya t . 

Nagyobb szemléltetés kedveért lássunk pél-
dá t . A munkadó és munkás megegyeznek bizo-
nyos összegben. Eljön a fizetés ideje s a munka-
adó megtagad ja a k ia lkudt összeget. Mit tegyen 
az a napszámos! Ha bepörli a gazdáját , többet 
vészit, min t amennyi t a napszáma ér, m e r t a 
tárgyalásokon jelen kell lennie. Ha a gazdájához 
megy s többször felszólítja, hogy fizesse ki a 
t a r tozásá t , utóbb még kidobja. Nincs egyébb 
há t ra , min t a t i tkos kár ta laní tás , melylyel emi i te t t 
napszámos bá t ran élhet, mer t van jus s t r ic tuma 
a d rem, a kialkudt bérhez; más uton módon 
nem ju tha t az összeghez s az az eshetőség sem 
áll fenn, hogy gazdája esetleg kifizeti még, 
hiszen nyilvánvalóan megmondta , hogy nem. 

De lehet egyéb eset is. A munkaadó és munkás 
pl. 1 f r t és 20 kr napszámban egyeztek meg, 
holot t az illető iparágban a rendes napszám 1 
f r t és 40 kr. A napszámos később megbánja ; z 
a lkut s igy gondolkozik : A legkisebb napszám 
1 f r t 40 kr, de ón csak 1 f r t 20 kr t kapok, 
t ehá t a 20 k r t megveszem gazdámon (occulta 
compensatio). Helyesen gondolkozik-e, vagy sem? 
Minden a t tó l függ, hogy önként , kényszerítéstől 
men ten egyezett-e gazdája a jánlatába, s hogy 
azt végzi-e, amiér t 1 f r t 20 krór t beszegődött! 
Ha igen, ugy jog ta lanul tenne, ha megvenné 
gazdáján a 20 kr t , mer t nincs jus s t r ic tuma ad 
rem s következésképen nem ká r t a l an í tha t j a 
magá t . 

El lenben ha kényszerből egyezet t csak az 
a jánla tba , ha fenyegetésektől kel le t t t a r tan ia , ha 
gazdája egyéb, az alkuban fel nem emi i t e t t dol-
gokkal terhel i meg, akkor helyén van a t i tkos 
kár ta laní tás , de nem a jánlha tó , mer t a munkás 
nem képes részrehaj la t lanul megítélni a tu la jdon 
m u n k á j a többletét , é r tékét . 

Lehet egy harmadik eset is, amikor a nap-
számos szívesen beleegyezet t az alkuba, de mégis 
többet végez, nem ugyan gazdája felszólítására, 
hanem mer t kedve t a r t j a . I lyenkor sem t a r t h a t 
igényt a kár ta lan í tás ra azon a czimen, hogy 
többet tesz, m in t kellene, mer t önként, jó szán-
tából teszi s ugy tekinte t ik , min tha a többet, 
a m i t tesz, a jándék gyanán t adná, hogy igy gaz-
dá ja kegyeit megnyerje . 

A felsorol taknál sokkal kényesebb azon eset, 
midőn valaki t á r ta t lanul Ítélnek el bizonyos 
összeg kifizetésére. Hogy fizetnie kell, az kétségen 
kivül van, mer t törvényes uton szor í to t ták rá, 
csupán az a kérdés, ká r t a l an í tha t j a -e magát 
t i tkosan , miu tán á r t a t l an s következőleg kár t 
szenved abban, ami tu la jdonképpen jogos, de a 
körülmények látszólagos összhangzása szerint 
jogtalan b i r tokát képezi. A moral is ták habozás 
nélkül adják meg a választ, hogy igen, mer t a 
biró í télete jogtalan, est innixa falsa praesump-
tione facti s következésképpen nem kötelezheti 
a lelkiismeretet . 

Az eddigiekből t ehá t lá t tuk, mikor van 
helyén a t i tkos kár ta lan í tás s most csupán az 
van hát ra , hogy t isztába hozzuk, vájjon vétke-
zik-e, s nevezetesen a jus t i t ia ellen vétkezik-e 
a ki mellőzve a törvényes uta t , mind já r t t i t -
kosan kár ta lan í t j a magát . I t t felteszszük, hogy a 
t ö rvény érvényre tudná j u t t a t n i kereset t jogát , 
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de az illető nem veszi igénybe, hanem önhatal-
múlag mellőzi. 

Az ilyen a jog, a jus t i t ia ellen nem vét-
kezik, feltéve, hogy csak annyit vesz vissza 
kártalanításul, amennyi jogos tula jdonát képezi. 
Mert ha többet vesz, természetes, hogy már 
contra just i t iam vét. 

De nemcsak hogy a jog ellen nem vétke-
zik, hanem egyáltalán nem vét súlyosan, mert 
abból, hogy mellőzvén a törvényes közeget — 
melynek segítségével kellemetlenségek nélkül 
ju tha tna tulajdona birtokába — mindjár t a t i t -
kos kártalanításhoz folyamodik, mondom : ebből, 
a rendnek ilyetén való megzavarásából nem 
származik nagy scandalum. 

Sőt mint föntebb emiitet tük, minden bűn-
től ment, ha akkor mellőzi a törvényes eljárást 
amikor nehézségek, kellemetlenségek nélkül nem 
vehetné azt igénybe vagy többe kerülne, mint 
maga a visszaszerzendő jogos tulajdon. 

Ide vehetjük végre a kár ta laní tás azon faját , 
midőn másnak lopással okozott kárá t kell jóvá-
tenni. A rendes mód erre a resti tutio, a lopott 
tárgy visszaadása ; vannak azonban esetek, midőn 
nehézséggel van összekötve a kárnak ilyetén 
való jóvátevése, ilyenkor a t i tkos kártalanítás , 
rest i tutio occulta alkalmazható. Pl. jóhirű uri 
ember lop s megg ,ón ja bűnét. A gyóntató meg-
hagyja neki, hogy adja vissza a lopott tárgyat . 
Kérdés, teheti-e ezt t i tokban ? Igen és pedig 
különféleképen. Vagy megbízhatja gyóntatóját , a 
ki nevének t i tokban tar tása mellett kár tala-
ní t ja a jogos tulajdonos, vagy maga teszi ezt 
ajándékozás ürügye alat t . Ha kereskedő az illető 
uri ember, még könnyebb a t i tkos kártalaní tás , 
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 mora-
listák mind megegyeznek abban, hogy az ilyen 
eleget tesz kötelességének a restitucziót illetőleg 

S ez könnyen érthető, hiszen ha nyilváno-
san restituálna, megtudnák milyen ember, további 
te t tében is kételkednének s ez nagyobb baj-
lenne, mintha az egész vagyonát elvesztené. 

Sőt, ha semmiképen sem volna lehetséges a 
t i tkos kártalanítás, amig kellemetlenség nélkül, 
lehetővé lesz, nem is tai tozik restituálni, mer t 
csak hírnevének ártana, amihez pedig szoros 
joga van s mert — ha a megkárosí tot t , jogos 

tulajdonosnak nem is tetszenék, mindegy — 
dominus esset irrationabili ter , invitus quia nihil 
pa t i tu r ; hiszen előbb-utóbb úgyis megkapja. 

Különben mód mindig van a t i tkos kár-
ta laní tásra : magának a gyóntatónak közbenjá-
rása, vagy a lopott tárgynak postán való név-
telen elküldése. 

De mint emii te t tem, a t i tkos kártalaní tás e faj ,t 
szorosan véve nem tartozik ide, ez már inkább 
rest i tut io occulta nem compensatio. A szorosan 
ve t t compensatio abban áll, hogy magamat kár-
ta laní tom azzal szemben, a ki engem megkáro-
sí tott akár jogos bir tokom eltulajdonításával, 
akár a jogosan járó fizetésem jogtalan vissza-
tar tásával ; ellenben a rest i tut io occulta az, mikor 
valaki nem önmagát, hanem azt kár ta lan í t j a 
titkosan, aki t megkárosítot t , meglopott . 

Ezt a különbséget a moralisták ugyan nem 
teszik formaliter, mégis kivehető tankönyvükből, 
amennyiben pl. Gury az occulta compensatio 
czimű s z a k a r á b a n egyetlen szóval sem tesz 
említést az occulta restitutióról, sőt a defini-
czióban csak ennyit mond: est rei propriae 
recuperatio, önmagam kártalaní tása, per alienae 
occupationem, nem pedig : rei alienae restitutio. 
A lopásnál tehát szintén lehet occulta compen-
satio, csakhogy nem a tolvaj, hanem a meg-
lopott részéről, ha t. i. tudja, ki lopta meg. A 
tolvajnak a lopot t tá rgyat vissza kell adnia 
akár nyíltan, akár t i tkon ; ez kötelessége. De a 
meglopott egyénnek nem kötelessége az occulta 
compensatióval élni sőt nem is szabad, csak a 
föntebb emii te t t kellékek mellett. 

Eddig a theoria. Hogy aztán mennyi t a ján-
latos mindebből tanítani , értem a népnek tudo-
mására hozni, azt kiki könnyen beláthatja. Azt 
hiszem, tó tágas t állana a világ, ha a t i tkos kár-
ta lani tás t aná t mindenki tudná, mert a gyanú-
sítások napirenden volnának s bizony a ha tá r t 
sem tudnák vagy akarnák megtar tan i a kár-
talanítás 8 módjában. 

E tannak csupán gyóntatókra nézve van 
fontossága, akik hivatva vonnák megítélni a t i t -
kos kár ta laní tásnak ta lán öntudat lan s bűnnek 
gondolt esetébeo, vájjon csakugyan bűnnek ro-
v.,ndó-e fel az, vagy sem. De seholsem igazodik 
be annyira a kö/mondás : Hallgatni arany, mint 
éppen a gyóntató székben, ha occulta compen-
satio esete forog fönn. A gyónót ugyanis nem 
ajánlatos felvilágosítani, hogy bizonyos körűimé-
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nyek között jogában áll magá t kár ta laní tani , 
főleg nem akkor, ha a ká r ta lan í tás erkölcsi sze-
mélyi je i , pl. ál lammal, kormánynya l szemben 
tö r t én ik azon okoskodás alapján, hogy a kive-
t e t t adók úgyis jogta lanul haladják meg azt a 
quant i tás t , amelyet nap ja inkban tényleg megha-
ladnak. Kényes a kérdés s a moral is ták is csak 
á t su r ranó lag foglalkoznak vele, minek bolygat-
nék há t mi. Alkalmazkodjunk inkább a közmon-
dáshoz és hallgassunk, mivelhogy nem jó az em-
bereknek mindent tudni . . . 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A róm. kath. népiskolák uj tanterve és szervezet i 

szabályzatára észrevételek. 

(Folytatás.) 

A tanitóképezdei rendtartási szabályok csekély 
különbséggel csaknem változatlanul megmaradtak. Hogy 
a tanítóképző intézetek 4 évfolyamuak legyenek, hogy a 
gyakorlati kiképzésre kiváló gond fordittassék, és ennek 
folytán életrevaló utasítások, és rendelkezések szolgáljanak 
zsinórmértékül, mind oly örvendetes jelenségek, melyek 
ezen rendtartási szabályok gyakorlati természetének kri-
tériumait képezik. Különös elismeréssel kell kiemelnem a 
tanítójelöltek gyakorlati fellépése körüli teendőkre vonat-
kozó szabályzatot, melynek értelmében a legfőbb tényezők, 
a paedagógia tanára, az illető szaktanár, a gyakorló iskola 
tanítója, és maga a fellépő növendék tevékeny összmü-
ködésre vannak kötelezve, igy lévén nézetem szerint is 
keresztül vihető a gyakorlati képzésnek egyöntetű meg-
valósítása. Említtetik az internátus is, de csak óhajképpen; 
pedig a kath. szellem ápolása, és a valláserkölcsü nevelés, 
ezzel kapcsolatos egyéb jótulajdonok, és erények átplán-
tálása a növendékek szivébe, a mai szállásadók köztudo-
mású lelkiismeretlensége miatt más módon alig lehetséges ! 
Nem hagyhatom szó nélkül a tanítóképző-intézetben a 
németnyelv tantervét, mely tetszésemet nemcsak azért 
nyerte meg, hogy ezen hasznos, és napjainkban igazán 
nélkülözhetetlen nyelv elsajátitása gyakorlati uton történik, 
hanem azért különösen, mert erre elégséges idő is van 
szentelve. Nem látom azonban eléggé indokolva azt, hogy 
a német irodalomtörténet mért van ezen tervezetbe fel-
véve, holott a tanczél itt nem lehet más, mint a nyelv 
egyszerű elsajátitása, hogy növendékeink a német nyelvet 
szóval és Írásban helyesen kezelni tanulják. Mire való 
erőltetni ezt a dolgot, midőn növendékeink nagy százaléka 
nem birja a német nyelvet, következőleg élvezni vagy 
méltányolni sem képes a német irodalom örökbecsű ter-
mékeit ? ! Még csak azt jegyzem meg, hogy a tanitóké-
pezdei III. osztályban 1 óra a földrajz tanitására a felvett 
tananyag mellett határozottan kevés, hogyan jut idő ezen-
kivül a földrajz módszerének tárgyalására ? ! 

A lényegtelenebb hibákra nem reflektáltam leginkább 
azért, mert ha szerény megjegyzéseim figyelembe vétet-
nének. azok maguktól is megszűnnének. 

A magyarországi latin- és görögszertartásu róm. 
kath. népiskolák-, — és róm. kath. népiskolai tanitókra 
vonatkozó rendszabályok revideált tervezetére nézve követ-
kező megjegyzéseim vannak : 

Az előttünk fekvő tervezet nagy feladatot van hivatva 
megoldani, és segíteni népoktatásuk olyatén bajain, 
melyekben az már régóta szenved, de belőlök kigyógyulni 
nem tudott. Daczára az 1868. XXXVIII. t.-cz. intézke-
déseinek és az ezek alapján készült püspöki rendtartás 
(elaboratum) sok üdvös és fájdalom nagyrészt papiroson 
maradt utasításainak : kevés kivétellel kath. népiskoláink 
kül- és belszervezetének szélesebb alapokra való helyezése 

! immár elodázhatlan életkérdéssé vált. Törvényekben, 
; utasításokban, tantervekben stb. eddig sem volt hiány, 
! mert hisz az 1877-ben kiadott, és kötelezőleg ér-

vénybe lépett püspöki rendszabályok, sokat, úgyszól-
ván mindent felöleltek a mivel a katholikus népiskolai 
tanügy, és tanítóink érdekei előbbre vihetők, — sőt 
azokat, ha a megváltozott viszonyok, és igények 
követelményeinek megfelelőleg átdolgoztatnának, most 
is olyanoknak tartom, melyek a kath. népiskolai tanügy 
czéljainak tökéletesen megfelelnek. Ezzel azonban nem 
azt akarom mondani, hogy az előttünk fekvő tervezet 
fölösleges, ellenkezőleg örömmel kell bevallanom, hogy 
az hézagot pótol iskoláink kellő gondozása és felkarolása 
körül, módot, és alkalmat nyújtván a kontemplált intéz-
kedések által a visszaéléseknek gátot vetni, a törvény 
betűjének pedig minden áron érvényt szerezni. Es ebben 
látom én azt a számottevő különbséget, mely a jelen ter-
vezet és az elaboratum között létezik. Amannak intézke-
dései széles alapokra fektetve, nagy apparatust igényel-
nek, és éppen ezért a siker biztos kilátásaival kecsegtet-
nek ; — mig emez csak szük keretben mozog, s csekély, 
úgyszólván számba sem vehető adminisztráczió mellett az 
ellenőrzést végtelenül megnehezíti, sőt azt néha lehetet-
lenné is teszi. Csak egy Kubinszkynak sikerülhetett a 
maga hatáskörében, és önfeláldozó munkássággal bebizo-
nyítani azt, hogy az elaboratum, daczára az akkor már 
előtérbe helyezett magasabb követelményeknek, nemcsak 
jó, hauem keresztülvihető is ! Azóta a katb. tanügy terén 
vajmi kevés történt, sőt a mi a püsp. rendszabályok ér-
telmében létesült, az uralkodó közöny folytán, megszűnt. 
Akárhány egyházmegyében a tanfelügyelői hivatal igazi 
rendeltetésétől elvonatott, a személyzet redukálva lett, 
a tanitóegyletek szétmállottak. Ily körülmények között, 
az előttünk fekvő revideált tervezetnek a jelzett hiányok 
erélyes megszüntetésére irányult sokoldalú, és valóban 
elismerésre méltó intézkedései nagyon időszerűek, és vélemé-
nyem szerint a kath. népiskolai tanügy előnyére is szolgál-
nak. Azonban nem titkolhatom el'afölötti aggályaimat, hogy 
ily tágas körű szervezet létesítése részint pénzügyi, részint 
a minősítés (qualificatio) hiányából származott akadályok 
miatt vagy nem történhetik meg, vagy ha mégis meg-

• történnék, akkor legyőzhetlen akadályokba fog ütközni az 
előttünk fekvő revideált tervezetnek annyira óhajtott 
keresztülvitele, és ott leszünk, a hol eddig is voltunk. Az 
egyhm. tanfelügyelők, iskolalátogatók és a tankerületi 
szakfelügyelők különböző czimeken fedezendő költségei, 

' és egyéb kiadásai csak egyházmegyénként is, meglehetős 
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összeget képviselnek, olyant, melyek a szegényebbek talán 
fedezni sem képesek. Vegyük magát a pécsi egyház-
megyét, amely pedig a jobban dotáltak közé tartozik, — 
alig hiszem, hogy ezen magas igényeknek megfelelni 
tudjon. A pécsi elemi népiskoláknál a hitoktatók fizeté-
sének rendezése, a kath, tanitók fizetésének 300 frtra 
való kiegészítése, és ugyanezek részére az ötödéves pót-
lékoknak biztosítása, és talán nem csalódom, ha egyéb 
tisztán kath. érdekek mellett, a tanítóképző intézeti 
tanárok megfelelő dijazását is ide sorolva azt mondom, 
hogy ezen tisztán egyházmegyei szükségletek fedezése 
határozottan pénzügyi akadályokba ütközik. En ezen 
pénzügyi nehézségek megszüntetését a kath. autonómiától 
várom, midőn a rendelkezésünkre bocsájtandó kath. alapok, 
és alapitványok tulajdonképpeni hivatásuk szerint fedez-
hetni fogják azon tetemes kiadásokat is, melyekbe az 
előttünk fekvő revideált tervezet életbeléptetése okvetlenül 
kerülni fog. — Egyébiránt feltéve, de meg nem engedve, 
hogy a pénzügyi nehézségek daczára a tervezet életbe lép, 
akkor azon másik nehézség, szakképzett egyének hiánya 
lép előtérbe, és teszi lehetetlenné a keresztülvitelt. Es ez 
nagyon természetes. Az előttünk fekvő revideált tervezet 
kath. népiskolai tanügyünk felvirágzását egyéb czélszerű 
intézkedések mellett, különösen a szakfelügyeletre alapítja. 
Ez nagyon helyesen van. Azonban a talaj nincs előké-
szítve, és kellőképpen gondoskodva arról, hogy szakkép-
zett egyéneink legyenek, kikre a felügyelet és vezetés 
nehéz és felelőséggel járó tiszte várakozik. A revideált 
tervezet szerint a tanfelügyelők, és iskolalátogatók, nem 
is említve az espereseket, és iskolaigazgatókat, csak papok 
lehetnek, a kiknek nézetem szerint már hivatásuknál 
fogva is, a tanügyhöz értő szakembereknek kell lenniök, 
a miért is az egyházmegyének mulhatlan kötelessége 
ilyenekről gondoskodni, akár a szemináriumban a paeda-
gógiai szakoknak a rendes tantárgyak közé való felvétele 
által, akár pedig azon intézkedés által, hogy a növendé-
keknek alkalom nyujtassék a népiskolát többször meglá-
togatni, minél gyakrabban katechizálni, és ekképen a 
gyakorlati életre előkészülni. Ugy látszik, hogy ezt a 
hiányt maga a revideált tervezet is érzi, és tudja, — mert 
különben nem rendelne az iskolalátogatók mellé szakfel-
ügyelőket, és nem palástolná ezzel a szakképzettség 
hiányát. Nézetem szerint az iskolalátogatónak szakem-
bernek kell lenni, olyannak aki egymaga képesül, a szak-
felügyelők közreműködése nélkül, feladatának megfelelni ; 
mert azok a szakfelügyelők, kik a revideált tervezetben 
kilátásba vannak helyezve, működő tanitók, s véleményem 
szerint a most uralkodó tanitóhiány folytán kevéssé 
számíthatnak arra, hogy távollétük alatt akár helyettest 
kaphassanak, akár pedig eléggé gondoskodva legyen arról, 
hogy iskolája hosszas, sokszor egy hónapig tartó távol-
maradásának hátrányait meg ne érezze. Én az iskolaláto-
gatók intézményét ugy, mint a revideált tervezetben fog-
laltatik, nem fogadom el, mert nem tartom életre valónak 
az olyan felügyeletet, mely nem önálló, és mások infor-
mácziói után kényszerül indulni valamely iskola szellemi, 
és anyagi nívójának megítélésénél. Az előttünk fekvő 
revideált tervezet ebben, és egyéb dolgokban is, az állami 
és községi iskolák hiányos felügyeletét palástoló intézke-

dések és utasítások tömkelegéből vett át egyet-mást, igy 
az iskolalátogatók intézményét is, mely valamint ott, ugy 
nálunk sem mutatkozik czélhoz vezetőnek. Az iskola láto-
gatók és szakfelügyelők helyett, addig is, mig szakem-
berekre elégséges számban szert tehetünk, s a talajt e 
nagy apparatus működésére előkészítettük : az egyesülési 
szellem előmozdítását, és az igy keletkezett tanítói egye-
sületek által évenként többször is tartandó értekezleteket 
előnyösebbnek tartom, ha ezen fontos tényezők kellő 
méltatásban részesülnek, és minden oldalról felkaroltatnak. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** A kegyúri jog, kougrua és autonomia Magyar-

országon. I r t a : Dr Surányi János. Győr, 1897. Ára 1 frt . 
A győri káptalan tudós kanonokjának nagyértékü 

munkáját legközelebb ismertetni fogjuk. Tartalma : 
Előszó. I. A királyi főkegyúri jog. II. A hazai 

közönséges kegyuraság. III. A kegyúri viszony és kongrua 
időnkénti rendezése. IV. Az autonomia. A kongrua és 
kegyúri jog uj szabályozásának szükségessége. V. A leg-
újabb austriai törvényhozás az egyház külső ügyeinek 
rendezése tárgyában. VI. A kegyuraság és kongrua ideig-
lenes rendezése Austriában. VII. Az erdélyi kath. autonomia. 
VIII. A kegyúri viszony és kongrua Erdélyben. IX. A 
magyarországi kath. autonomia. X. A kongresszus által 
követendő irányelvek. 

— Idealizmus az irodalomban. Irta : Kozáry Gyula. 
Pécs, 1897. Ára 2 korona. 

A bölcselő kutató eszével vizsgálja a pécsi egyház-
megyének kiváló fiatal papja ebben a művében századunk 
irodalmának szellemét, melyet pallini Inkey Lászlóné, 
született Bittó Ágnes úrhölgy ő nagyságának, mint az 
idealizmus lelkes hívének, ajánlott. 

A mély elmeéllel és ragyogó stillal irt munkát az 
eszményekért lelkesülni tudók szives figyelmébe ajáljuk. 
Igazán gyönyörködtetve tanít. Tartalma : 

Bevezetés. II. A dekadensek. A hanyatlás irodalma. 
III. Flaubert Gusztáv. IV. Guy de Maupassant. V. Bourget. 
Pál. VI. Daudet Alfonz s néhány ujabb franczia regény_ 
VII. Dostojewszki. VIII. Sudermann és Hauptmann. IX. 
Brunetière Ferdinand és Fouillée Alfréd. X. A franczia 
ifjúság és irodalom idealisztikus szövetsége. Záróbeszéd. 

— Borromaeus. Katholikus hitszónoklati folyóirat. 
Szerkeszti és kiadja : Nagy Antal. A IX. füzet tartalma : 

1. Pünkösd után VIII. vasárnapra: Az alamizsna 
mennyei kincseket szerez nekünk. Schlegel Péter, győri 
székesegyházi kanonoktól. 2. Pünkösd után IX. vasár-
napra : Amire Jézus könyei serkentenek bennünket. Hor-
váth Lajos, győrujvárosi plébánostól. Példák a vasárnapi 
evangéliom magyarázatához : A kövek a bibliában. Bács-
megyey Sándor, pomogyi plébánostól. 3. Pünkösd után 
X. vasárnapra (Nagy-Boldogasszony ünnepe): A boldog-
ságos szűz Mária : egek ékessége, magyarok Nagyasszo-
nya. Németh Gyula, győr-belvárosi káplántól. Példa az 
ünnepi szentbeszédhez. 4. Szent István király ünnepére : 
Szent István hitbuzgalma és hazaszeretete legyen a mi 
példaképünk. Schultz Károly, német-mároki esperes ple-
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bánostól. 5. Pünkösd után XI. vasárnapra. Az okos be-
szédről. Szemző János, jankováczi káplántól. 6. Pünkösd 
után XII. vasárnapra: Az utolsó kenet szentsége. Bará-
czius József, sajóvámosi plébánostól. Példák a vasárnapi 
szentbeszédhez. — Alkalmiak : 7. Bucsunapra (Szent Lő-
rincz vértanú ünnepén) : Szent Lőrincz rostélya mint az ő 
legdicsőbb nyugágya. Schlegel Péter, győri székesegyházi 
kanonoktól. 8. Szentségimádás napjára : Az oltáriszentség 
iránt tartozó tisztelet, hűség és szeretetről. Sankovits 
Bertalan, révfalusi plébánostól. 9. Templommegujitási ün-
nepély alkalmára : Az imádság áldásos volta a józan ész 
Ítélete szerint. Fejér Gyula, zombori apát-plebánostól. 10. 
Ács segédek egyesületi zászlója fölszentelésének alkalmára : 
Az ács-iparosok zászlójelvényeinek értelme. Dr Mohi An-
tal, győri székesegyházi apátkanonok, belvárosi plébános-
tól. 11. Keresztény tanítások: II. A házasság szentségé-
ről. (Folytatás.) Nagy Antal, szerkesztőtől. 

Előfizetési á r : egész évre 4 frt, megrendelhető a 
szerkesztőuél: O-szőny, postahely. A győri egyházmegye 
lelkes papságának hitre és tudományra tanitó folyóiratát 
mindenkinek melegen ajáljuk. 

— A kereszténység védelme erkölcsi és műve-
lődési szempontból. XXIX. füzet. I r t a : Weisz A. M. 
Fordították : Makra Imre és Rózsa József. Mindenki 
haszonnal és lelki élvezettel olvadhatja a kiváló munkát, 

melyre napjainkban szükségünk is van. Megrendelhető 
Makra Imre lelkésznél, Aracs, Torontálm. Nagy-Kikindán át. 

Egyes hat ives füzet ára 60 kr. Előfizetési á r : 12 
füzetre 6 frt, 6 füzetre 3 forint. 

— Jézus szentséges szivének hirnöke. 8. füzet. 
Szerkeszti : Tóth Mike S. J . Kalocsán. Minden lapja tiszta 
vallásosságot lehel, amiért is a gyermek és ifjúkorban 
különösen üdvös eredménnyel olvasható. A szülők és 
nevelők ne mulaszszák el megrendelni. A folyóirat megjelen 
havonkint, előfizetési ára 1 frt 50 kr. 

— Szalay-Baróti: A magyar nemzet története. 
66. füzet, ára 30 kr. A számos illusztráczióval ékesített 
füzetben a Habsburg házból való örökös királyok kora : 

I József (1705-1711.) és III. Károly (1711 — 1740) fog-
laltatik. A nmélt. vallás- és közoktat. m. kir. miniszt. a 
„nemzeti érzület ápolására alkalmas művet" hazai tanin-
tézeteinknek beszerzésre ajánlotta. 

— Lubrich Ágost. A budapesti tudomány-egyetem 
tudós tanárának negyvenéves írói és félszázados tanári 
jubileuma alkalmából megjelent életrajza. Irta : Acsay 
Antal dr., a budapesti egyetemen a neveléstörténelem m. 
tanára. A jubiláns arczképével ellátott füzet á ra : 30 kr. 
Megrendelhető: Gyürky Ödönrél, a „Kath. Paed." szer-
kesztőjénél, VI I I , Pál-u. 

— Reménységünk. Az oltári szentség imádás és 
Mária-tisztelet havi folyóirata. Havi folyóirat. Szerkesztői-
kiadó : Varga Mihály, székesegyházi kar-káplán, Vácz. 
Ara egy évre 80 kr. 

A lelkészkedő papság híveinek nagy haszonnal ajánl-
hatja. 

VEGYESEK. 
— A bihar-püspökii templomszentelés. A ft. 

Schlauch Lőrincz vár.-idi bíboros-püspök ur ő emja bő-

kezűségéből emelt remek bihar-püspökii templomot aug. 10. 
szentelte fel maga a nagy egyházfejedelem. A szép uj 
templom már fel van szentelve, hirdeti Isten dicsőségét, 
mutatja a hitnek, melyért szent Lőrincz vértanúságot szen-
vedett, csorbíthatatlan életerejét és magasztalja fenkölt 
lelkű fundátorának bőkezűségét s apostoli szellemét. Aug. 
10. délelőtt 9 órakor harangzugás jelezte, hogy Várad 
biboros-püspöke főpásztori útra indult. Kigördült a rezi-
dencziából az első kocsi, melyen ft . Schlauch bíboros ur 
ő emja ült ft. Nogáll püspök ur ő mga és ft. Fetser 
titkárral. Nyomban utánuk 10—15 kocsi, rajtuk a megye, 
a város, a káptalan képviselői s a többi meghívott ven-
dégek. Püspöki határában megállott a hosszú kocsisor: a 
bihari kerület esperese ft. Fejér Nándor köszöntötte len-
dületes szavakban a bíboros ur ő emját. O eminencziája? 
aki mellén a Szent-István-rend szalagját s a vaskorona-
rend csillagját viselte s bíbor talárban érkezett, bevonult 
a templomba, magára öltötte az egyházi ruhákat s az 
asszisztencziával együtt a templom előtt a számára készült 
térdeplőnél foglalt helyet, mire megkezdődött az uj 
templom felszentelésének szertartása, melynek befejezése 
után a hivek sokasága betódult falai közé, hogy imájában 
kérje az Ur áldását az uj templomra és a kegye3 ala-
pitóira. A szentelés után ő eminencziája a tisztelgő egye-
sületeket és testületeket fogadta egymásután. A díszes 
ünnepség után gazdag terítékű ebédhez ült a nagyszámú 
vendégsereg, mely alatt több lelkes pohárköszöntőt mondtak 
Beleznay plébános házában, ki a nagy egyházfejedelmet a 
következő szép tósztban üdvözölte : 

Főmagasságu bibornok és megyés püspök ur ! 
Kegyelmes urunk és atyánk ! 

A mai nap, melyre hitközségem apraja s nagyja 
felviradt, a fájdalom szülte örömnek nagy napja. A fájda-
lomra, mert az elmúlt századok képei tárulnak fel 
szemeink előtt, a mikor itt Püspökiben, Váradnak ezen 
kapujában, egyesült az egész Sárrét szive lelke, hogy 
ennek mintegy hívogató, csúcsíves részben máig is fennálló, 
templomából hajadon fővel mezítláb zarándokoljon nagy 
királyának sirjához, hogy a kegyelet adóját lerójak s az 
ő nagy közbenjárásával népére az ég áldását lekömörögnék. 
Fájdalom a hitélet gyümölcseit letarolta az idok vihara. 
S mint mikor sötét fergeteg alkalmával a gyorsan repülő 
vadgalambok közé az ég villáma lecsap, — s azok meg-
rettenve, elmélkedve keresnek a fák lombjai közt mene-
déket, — ugy érezte magát a fájdalom ama napjaiban a 
néhány megmaradt hivő s e kerület ezen kápolna oltá-
ránál meghúzódva keresett sokáig vigasztalás1. De a 
fájdalom megszülte öröm gyermekét, mert nem engedte 
az Ur, hogy szent jelvénye pusztulást lásson, sírjából 
ébredt fel újból a szent kereszt s a megváltás harmat 
csepjeit hinté e bár megfogyott, de meg nem tört hit-
község tagjaira. Örömünket fokozza a mai ünnep hármas 
jelentősége: A még mindig folyamatban levő jubileum 
év: 50 év, kimondani sok, megérni nagy isteni kegyelem. 
Ez év emlékére fejedelmi bőkezűség, 40 ezer fr;nyi költ-
séggel emelt templom felszentelése, mely ann 1 jelentő-
ség teljesebb, mert tudomásom szerint ez a legelső, melyet 
kegyelmes urunk consec rál, harmadszor atyánk névün 
nepe. S mi gyermekeid, miként fejezzük ki szivünk érzel-
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mét? Talán dicsőítsük személyedet? Nem! Hiszen jel-
lemben ragyogsz, mint a nap, emberi bánásmódod szelíd, 
mint a hold, tudományosságodat hirdeti a csillagos égbolt. 

Vagy talán köszönetünket, hálánkat fejezzük ki atyánk 
jóságáért. Ennyire gyenge vagyok. It t vannak nagy elő-
deid Lósi, Kisdi, Okolicsányi, Patasits, Miklósy, Lajcsák, 
Szaniszló élükön a nagy Pázmánnal, hogy a második 
Pázmányt üdvözöljék s megköszönjék neked azt, mit ők 
nem létesithettek. Nekünk, gyermekeidnek a hála szent 
érzelme marad, mely abban fog kifejezést nyerni, hogy 
imádkozni fogunk drága életedért, kérvén a jó Istent, 
hogy addig éltessen, mig ember élhet. Conservetet vivifi-
cet, et beatum faciat in omnibus vitae tuae, vivas in 
aeternum ! 

Az egész vendégsereg tiszteletteljesen felemelkedett 
helyéről és sokáig, lelkesedten éljenezte az ünnepelt fő ' 
pásztort. Kis vártatva ő eminencziája emelkedett fel s igy 
szólt : 

Nem kérdem : kinek van örömteljesebb napja. Ha-
nem ha azt veszem, amit a szentírás mond : beatius 
est magis dare, quam accipere, akkor nekem. De ha 
tekintem, hogy e mai nap a remények teljesülésének 
napia, akkor a plébános ur a boldogabb. A plébános 
ur megérte e napot, melyen templomot kapott az én 
Ízlésem szerint, szépet és a kiről az Isten anyagilag 
már gondoskodott, most már szellemileg is gondosko-
dott, mert e napon reményei teljesedésbe mentek. Kí-
vánom, hogy állítsa helyre az Ur megtámadott egész-
ségét s adjon még több napot olyant, a milyen a mai. 

— Vasút a Szinai begyre. Egy angol társaság 
Port-Szaidból a szinai és arábiai félszigeten keresztül a 
persiai tengeröböl mellett' fekvő Bassaróhba vasútépítési 
engedélyért folyamodott és azt is tervezi, hogy a közeli 
Szinai hegyre fogaskerekű vasutat épit. Ez a hegy, a 
melyen jelenleg a nagy Konstantin anyja, Heléna császárné 
által felállított kőkereszt áll, csak az egyik oldalról mász-
ható meg. Ezen a hegyen vette át a szentírás szerint 
Mózes az Istentől a tíz parancsolat két kőtábláját. A 
vasút ama barlang mellett is el fog haladni, a melyen 
Éliás próféta rejtőzött, a mikor Baal papjainak üldözése 
elől menekült. 

— Szent István napja. Hagyományos kegyelettel 
ülik meg aug. 20-án a fővárosban az első magyar király 
emlékünnepét. A szertartás aug. 20-án, pénteken reggel 
hét órakor kezdődik a budai királyi palotai szent Zsigmond 
kápolnában, ahonnan Szent István Jobbját ünnepi kör-
menetben viszik át a budavári koronázó Mátyás-templomba, 
ahol nyolcz órakor lesz a főistentisztelet. A szent misén 
fc. Vaszary Kolos biboros-herczegprimás ő emja pontifikál 
fényes segédlettel, mig az ünnepi beszédet ft. Széchenyi 
Miklós gr. jaáki apát ő nga mondja. Istentisztelet után 
zeneszó mellett ünnepi körmenetben viszik vissza a szent 
Jobbot a Zsigmond kápolnába s a régi ereklyetartóba 
visszahelyezik. 

— Nagy-Boldogasszony napján, a budavári Mátyás-
templom erkéiyén este 8 órakor katonazene volt. A 
főváros közönsége gyönyörrel és lelki épüléssel halgatta 
a szép egyházi zenét mely Bogisich v. püspök ur ő mél-
tóságának művészi emelkedettségét magasztalja. 

— Deák-Ünnepély Söjtörön. Folyó hó 8-án impo-
záns módon nyert kifejezést a nemes Zalavármegye kegye-
letteljes hódolata és benső hálája nagynevű szülötte, Deák 
Ferencz felejthetetlen emléke iránt. Zalavármegye tör-
vényhatósága legutóbbi gyűlésében hazafias lelkesedéssel 
elhatározta, hogy Deák Ferencznek, a haza bölcsének, 
születési házát emléktáblával jelelendi meg. A vármegye 
törvényhatósága rendező bizottsággá alakulván, az ünne-
pélyt f. hó 8-ára tűzte ki. A trikolor és kéksárga lobo-
gókkal feldíszített községben két gyönyörű diszkapu várta 
a vendégeket, egyik a róm. kath. iskolánál, másik Deák 
Ferencz szülőháza előtt. Az előre megállapított programm 
szerint a rendező bizottság és ünneplő közönség gróf 
Jankovich László főispán ő méltóságának vezetése alatt 
reggel különvonaton ment Zala-Egerszegről Bakig s innen 
körülbelül 70 fogaton az ünnepély színhelyére, Söjtörre, 
hova d. e. 10 órakor érkezett meg. Festői képet nyújtott 
a csikós banderisták bevonulása. Az iskola előtt emelt 
diadalkapu alatt sorakozott a közel és messze vidékről 
nagy számban összegyűlt ünneplő közönség. Itt fogadta a 
község nevében Pajthy Elek söjtöri plébános a rendező 
bizottságot, szép szavakban tolmácsolván Söjtör község 
kegyeletes háláját nagynevű szülötte iránt, megköszönvén 
a főispán ő méltóságának, valamint a rendező bizottságuak 
hazafias fáradozásait az ünnepély sikerült rendezéseért. A 
főispán szívélyes válaszában örömének ad kifejezést az 
egybegyűlt ünneplő közönség hódolatának, Zalavármegye 
dicső múltjához méltó megnyilatkozása felett. Ezután a 
rendező bizottság élén a több ezerre tehető ünneplő 
közönség a tűzoltók által képezett sorfalak között a 
templomba vonult, hol a helybeli plébános, Schmidt István 
p.-magyaródi pleb. és Nóvák N. prem. r. n. p. assisten-
tiája mellett ünnepélyes hálaadó istenitiszteletet tartott. 
Az istenitisztelet után az emléktáblával feldiszitendő ház 
elé vonult az impozáns tömeg. I t t tartá Skublics Jenő 
szivből jövő és szivhez szóló emlékbeszédét, nem egy 
érdekes epizóddal ismertetvén Deák Ferencz önfeláldozó 
életét, hazafias működését. A szép beszédet szivesen hall-
gatta a közönség és hatalmas éljennel, honorálta a szónokot. 
Az emlékbeszéd elhangzása után Háczky Kálmán lelkes 
szavak kíséretében a király ő felségének küldendő távirat 
szövegét olvasta fel, mely általános lelkesedéssel fogad-
tatott. Megható volt végül, a mint Tarányi Ferencz, az 
emléktáblával megjelölt ház jelenlegi tulajdonosa ünne-
pélyes fogadalmat tett, hogy ezt a házat élte végéig a 
jelenlegi alakjában föntartja nemcsak, de meghagyja 
utódainak, hogy miként ő, féltett kincsként őrizzék e 
hajlékot, mint felejthetetlen rokonuk, Deák Ferencz szüle-
tési házát; zárják szivükbe, az Istenbe vetett hitet, 
reményt és szeretetet. Az ünnepély befejezése után foga-
tokon. illetőleg különvonaton Zala-Egerszegre vonultak 
az ünneplők, - to l a Baross-ligetben fényes bankett követ-
kezett, melyen mintegy 80 an vettek részt s igen szép 
felköszöntők hangzottak el a királyra, Deák Ferencz 
emlékére, Tarányi Ferenczre, gróf Jankovich László fő-
ispánra stb. 

— Uj czimzetes püspök. Király ő felsége vallás-
és közoktatásügyi magyar minisztere előterjesztésére Pellet 
József főszékesegyházi prépost-kanonokot és komáromi 
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főesperest biduai czimzetes püspökké kinevezte. Ad multos 
anros! 

— József főherczeg és a magyar gazda. A 
,M—g" közli József főherczegnek utolsó erdélyi útjából 
a következő jóizü kis epizódot: A. főherczeg Kolozsvár-
ról, hol egyetemi díszoklevelét vette át, Brassó felé uta-
zott. Az erdélyi Hegyalja egyik állomásán a vonatot bor-
termelő gazdákból álló küldöttség várta, hogy a legma-
gyarabb főherczeget megkinálja egy pohár filokszerás 
világ előtti borral. A mint a vonat megállott, odament a 
küldöttség a főherczeg kocsijához s tiszteletteljesen fel-
ajánlotta a bort. A főherczeg a figyelmet megköszönve, 
el is fogadta a gazdák kedveskedését s egy pohár bort 
ivott. A mint a poharat a küldöttség vezetőjének vissza-
adta, hirtelen előlépett a tömegből egy jóképű paraszt-
gazda s igy szólt a főherczeghez : 

Felséges uram, — egy kérésem vona. 
Erre a főherczeg a legnyájasabban fölszólította az 

illetőt, hogy csak hamarosan adja elő, mert a vonat azon-
nal indul. A paraszt erre szemével hamisan hunyorítva, 
igy folytatta beszédét : 

— Hagyja ott felséges uram azt a fene katonasá-
got, — nem a felséges urnák való az ! 

A főherczeg erre azt kérdezte, hogy hát mit tegyen ? 
— Tudja mit, felséges uram, — feleli a paraszt — 

jöjjön el hozzánk királynak. 
A főherczeget egy perczig zavarba hozta ez a jó 

indulatu indítvány, azonban gyorsan feltalálta magát — 
s igy felelt a kérelmezőnek: 

— Bácsi ne beszéljen ilyen bolondokat, — mert 
még valaki meghallja s magát is bezárják érette, meg 
engemet is. 

— Anarchista-klubb. Dr. Schmitt Jenő, az ideális 
anarchizmus magyarországi apostola, érdekes tervvel dol-
gozik. Az anarchista tudós kisszámú hivei s mintegy 
50—60 szoczialista előtt tudvalevőleg az egyik fővárosi 
kávéház külön helyiségében időközönkint felolvasásokat 
tart az ideális anarchiáról s a társadalom jövendő beren-
dezéséről. A szoczialista „elvtársak* azonban gyakran 
félbeszakítják a felhők közt járó értekezést és a már 
mindenki előtt jól ismert érveikkel molesztálják Schmittet. 
Sőt a mult héten egy detektív is megjelent a felolvasáson, 
a kit dr. Schmitt Jenő, hivatkozva arra, hogy a helyi-
ségben magánemberek társasága „szórakozik" s igy hiva-
talos közegeknek helye ott nincs, kiutasított. Schmitt 
Jenő, hogy a jövőben mentve legyen a kelletlen zavartól, 
felhívta elvbarátait, hogy közelebb gyűljenek össze szokott 
helyiségükben tanácskozásra, a melyen mondják ki az 
„Ideális anarchista-clubb" szervezését s már az alapsza-
bályokat is vitassák meg. Csak arra vagyunk kíváncsiak, 
felterjesztik-e az anarchisták, a kiknek 9zemében az 
államhatalom „non sens", a belügyminiszterhez alapszabály-
tervezetüket s ha igen, jóváhagyva érkeznek-e vissza onnan 
az alapszabályok ? 

— Jászóvár Ünnepe. Kettős ünnepély folyt le. f. 
hó 8-ikán Jászóvárott. E napon ülte ugyan is Benedek 
Ferencz, jászóvári prépost-praelatus beiktatásának évfordu-
lóját, s ugyanezen napon adta át Kudora Károly, egye-
temi könyvtárőr a restaurált könyvtárt a prémontrei rend 
tudós, fenkölt szellemű főpapjának. Hogy mily felemelő 
érzés, mily boldogító öröm tölthette el az agg főpap 
szivét, azt az képes csak némileg is megérteni, ki tudja, 
hogy Benedek Ferencz megválasztása után első sorban 
éppen a gazdag, de elhanyagolt jászóvári könyvtár rende-
zését tűzte ki megvalósító czélul, ki tapasztalta, mily 
lelkesedéssel, ki látta, mily áldozatkészséggel mozdította 
elő a rend érdekeit szivén viselő praelatus a restaurálás 
nagy munkájának befejezését. Csakis ennek a meleg érdek-
lődésnek és áldozatkészségnek, továbbá Kudora szak-
avatott vezetésének, Tóth Albin, premontrei rendi 
könyvtáros buzgó munkásságának köszönhető, hogy az 
eddig kényelmetlen helyiségben levő, nehezen^ezelhető, 
25000 kötetből álló könyvtár végre valahára elfoglalta az 
őt megillető, Krakker-féle freskókkal gyönyörűen ékesített, 
hatalmas méretű termet, hogy századokon keresztül legyen 
hirdetője Benedek Ferencz áldásos tevékenységének, a 
prem. kanonokrend áldozatkézségének s előmozdítója a 
magyar kultura fejlődésének. 

— A virágzó Viktoria Regia. Még boldogult 
Jurányi Lajos egyetemi tanár halála előtt pár esztendővel 
meghonosította az egyetemi füvészkertben a Viktoria 
Regia nevű hatalmas, szép vizi növényt s kivitte, hog / 
nagy költséggel remek üvegvázas medenczét kapjon. A 
hatalmas, szép növény nem pusztult el, sőt fejlődött s 
minden évben virágzik, augusztus hó folyamán. A virágzás 
ideje megérkezett s a Viktoria Regia gyermekfej nagy-
ságú bimbója kibukkant a mintegy másfélméteres karélyos 
levelek közül. A ritka szép növénynek sok bámulója akad, 
a melynek bimbója pár óra alatt kinyilik, azután ismét 
elhervad s helyette ujak nőnek. A virágzó vízinövényt a 
napokban csoportosan keresték föl a Ludovika akadémia 
növendékei s bárki is megtekintheti azt díjtalanul a bota-
nikus kertben, a hol most a nagy pálmakert is érdekes 
látványt nyújt. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

Szerkesztőségi teleion. 

Dr S. János kanonok ur, Győr. Csak tegnap jut tat ták kezeim-
be Az oroszlán körmeit ugyan látom, de bővebben akarom tanul-
mányozni. A késedelemért ezer bocsánat, a küldeményért hálás 
köszönet. — K. Gyula. Pécs. Tüzetesebben fogjuk ismertetni. Köszö-
net és szívélyes üdvözlet. — Sch. Árpád, Kispest. Julius 21-ről 
keltezett becses levelét csak tegnap juttat ták kezeimbe és csak 
most intézkedhettem. Ha tán rendetlenség történt, szíveskedjék 
értesiteni és majd rendbe hozzuk. — Egy lelkész, üunapentele. A 
kérdésre bizonyosan régen megkapta már a választ. Nem az én 
hibám, hogy nem tőlem méltóztatott megkapni. Levelezőlapja éppen 
egy hónap múlva került kezeimbe. A kérdéses ügyben a válasz 
különben tagadó 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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Budapesten, augusztus 21. 15. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Szent István ünnepén. — Egyházi Tudósítás: G y u l a f e h é r v á r . Gr. Majláth Gusztáv 
Károly megyés püspök ur elnöki megnyitója. — Kath. Nevelés és Tanitásügy. — Katholikus Autonomia. A csanádi pontok. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

Szent I s t v á n ü n n e p é n . 
Irta : Acsay Antal dr. 

18§0-ben, a Kisfaludy-Társaság februar iusi 
nagy gyűlésén, egy szép kö l t eményé t olvasta föl 
Gyulai Pál. A kö l t emény czime : Kemény Zsigmond 
sirjánál. A köl temény á l ta lában borongós hagu-
latu, egyik sorában plane igy sóha j t föl a köl tő : 

A bont hiven szeretüi oly nehéz, 
Csordultig a 9ziv s elvakul az ész. 

Igaza van a költőnek, nehéz hiven szeretni 
a hazát. Nehéz különösen akkor, ha az egyént 
gondolataiban és érzelmeiben, vágyaiban és törek-
véseiben nem eszmények, nem érdektől, mocsok-
tól ment meggyőződés vezérli. 

De nehéz-e hiven szeretni a hon t annak, 
kinek lelkét a nemes ideálok, önzéstől m e n t 
törekvések foglal ják el, ki a szeretetnek tud és 
akar apostola lenni, ki egy perezre sem gondol 
ós törődik saját javával, hanem azoknak jóllé-
tével, k ikér t él, k ikér t cselekszik? 

Az emberi léleknek, igy t an i t j a a bölcseleti 
erkölcstan is, megvannak jó és rossz szokásai. Az 
egyik éppen ugy mint a másik képesit ik arra, 
hogy bizonyos könnyedséggel haj tson végre 
bizonyos cselekedeteket. Az egyes erényeknek, 
igy há t a szeretetnek is vér tanúi és apostolai 
is vannak. 

Ezeknek, én legalább azt tan i tom, nem 
nehéz hiven szeretni a hazát. 

Rosszul mondom, hogy én t an i tom ezt. Az 
egész emberiség ugyanezt t an i t j a , meg a szen-
vedélytől elvadult emberek is. 

A franczia for radalom legrémesebb napja i -
ból emi i the tek egy tö r t éne lmi tényt , mely fön-
nebbi ál l i tásom .megerősítésére szolgál. Franczia-
ország szivében dúl és puszti t a vér től megva-
dult tömeg. Egy szoborhoz ju t pusztító menet iben, 
egy egyszerű, igénytelen pap szobrához. A tömeg 
megáll, és akik előbb kéj érzettel mészárol tak le 
százakat a franczia papság soraiból, megszégye-
nülve ha l lga t ják e szavakat : ennek az ember-
nek pedig a szobrát ne bántsá tok, inkább Ír já tok 
r á : a legnagyobb ember. A szobor pauli sz. 
Vincze szobra volt. 

A magyar nemzeti t á r sada lomnak sohasem 
volt annyi ra szüksége apostolokra, a szere te t 
vér tanúi ra m i n t éppen napja inkban . 

Az emberek „forgó viszontagság j á r m a a l a t t 
nyögnek." gondolataikban kapkodás, gondolkodá-
sukban fegyelmezetlenség, érzelmeikben fásultság 
jellemzik. A jók fá jda lommal l á t j ák ezt, igazán 
„csordultig a sziv," ós a törekvés, a munkálkodás 
s iker telenségében könnyen bekövetkezhet ik, hogy 
„elvakul az ész." Pedig a lelki egyensúly el-
vesztése nemcsak az egyénnek lehet á r ta lmas , 
hanem a társadalomnak is. 

117 



114 RELIGIO. 

Mélyen üdvös ilyen viszonyok közt tanul-
mányozni a történelmet, lelkesedni nagyjainak 
példáján ! A nemes és eszményi magaslaton álló 
férfiak példája fölemelő hatással van lelkünkre, 
a szeretet csodatettei bizalmat és reménységet 
oltanak belénk. Az ember ha igazán szeret, egy-
út ta l hiven is szeret. Bármi legyen szeretetünk 
tárgya, a szeretet hatalma hűséget támaszt az 
emberi szivben. 

A hazaszeretetnél is ugy van ez. 
Első szent királyunk élete és cselekedetei 

a hűséges hazaszeretetnek örökidőre szóló pél-
dányai. A fejedelmi ész és sziv minden gondolata 
és dobbanása népeinek jóllétére vonatkozott. 
Egyenes lelke, mely a keresztény erkölcstan el-
veinek és parancsainak üditő és fölemelő hatá-
sát érezte mindig, egészen megszokta azt, hogy 
életének minden perczében a közjólét előmozdí-
tására törekedjék, egyházának és hazájának bol-
dogságát előmozditsa. Szive csordultig volt szere-
tettel, esze nemes eszmékkel. 

Igen, mert a nemzeti társadalom boldogsá-
gának megteremtője nemcsak vallásos, de szent 
férfiú is volt. Tudomány, művészet, vallás igaz-
ságai nem kötelességszerüleg, hanem eszményi 
magasságban uralkodtak lelkében. Szép, igaz, jó 
ás szent voltak ideáljai. Neki nem volt nehéz 
„hiven szeretői a hont." 

Nekünk, méltatlan fiaidnak, alattvaló jobbá-
gyaidnak nehéz az szent Királyunk. A szentség 
eszménye messze van lelkűnktől, a társadalom 
két erénye: a szeretet és igazságosság nem ural-
kodnak eszünk és szivünk fölött. A midőn látjuk 
a társadalmi ziláltság meg-megujuló jelenségeit, 
a Kainiták nagy számát, Abel ivadékainak el-
nyomatását, akkor 

Rólad gondolkozván 
Csordulnak könyeink. 

Az t 'dvözitő Jézus, kinek Egyházáért első 
Királyunk apostoli buzgalommal fáradozott éle-
tében. cselekedve és tanitva, saját példájával 
tani to t t bennünket arra, hogy hiven szeressük ha-
zánkat. Meg is van bennünk az akarat, de sok-
szor hiányzik az erő, hogy tet tekben is meg-
mutassuk. 

Sz. Királyunk, ki földi életében megmutatta, { 
mennyire össze lehet egyeztetni a vallást, a hit 
szeretetét a hazaszeretettel, legyen eszményképünk 
a jövőben, akkor a magyar társadalom boldog-
ságával fölvirad szt. István országának boldog- j 
sága. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Gyulafehérvár, aug. 14. Gr Majláth Gusztáv Károly 

megyés püspök ur elnöki megnyitója. — 
Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus! (Mindörökké. 

Amen !) 
E szentséges név erejében s oltalma alá helyezkedve, 

megnyitom e státusgyülést. 
Mielőtt azonban a mai napra kitűzött tárgysorozatra 

áttérnénk, engedjék meg, hogy a kegyeletnek, a hálának 
a szeretetnek adóját leróhassam azon férfiú iránt, a ki 
15 éven át a státusgyülés elnöke volt s erdélyi egyház-
megyéjét fáradságot nem ismerő buzgalommal kormányozta. 
Nem lehet feladatom e megnyitó beszéd szük keretébe 
illeszteni Istenben boldogult elődömnek életrajzát, nem 
annak alkotásait, munkában, szenvedésekben oly gazdag 
életét. Hivatottabbak erre azok, a kik hosszú munkában 
eltöltött életének szemtanúi, jótéteményeinek részesei, pél-
dás papi életének szemlélői voltak. Nekem csak igen 
rövid időre jutott a szerencse, hogy az ő közéletében 
lehettem. De ezért is áldom az isteni gondviselést, nemcsak 
azért, mert Istenben boldogult elődöm aggkorában, leg-
alább annak utolsó heteiben sikerült a reá nehezedő nagy 
terhet valamennyire megkönnyíteni, nemcsak azért, mert 
mint hiszem s remélem, sikerült őt életének utolsó hetei 
ben megvigasztalnom, hanem főleg azon tanulság miatt, 
melyet^ a vele való ezen rövid érintkezésből is merítettem. 
Mondhatom, sohasem távoztam tőle anélkül, hogy 
magamat jobbnak ne éreztem volna. Látni azt az isteni 
akaratban való teljes megnyugvást, melylyel az aggkor-
nak súlyos törődöttségét elviselte, látni azt a ruganyos, 
vidám kedélyhangulatot, melylyel nagy és sokszoros 
fáradalmai és fájdalmai közt másra nem gondolt akkor 
sem, mint egyházmegyéjéDek papjaira, hiveire, azoknak 
javára, látni ezt a magáról való megfeledkezést a fájdal-
mak közt, csakhogy másokra gondolhasson — tanulság 
volt reám nézve. De tanulság volt reám nézve látni azt 
az elhagyatottságot is, melyben Erdély püspöke végnap-
jait töltötte. íme, hova oszlik az emberi nagyság és mél-
tóság, ime mily balga dolog az, ha mi papok másba 
helyezzük bizalmunkat, reményünket, mint egyedül az 
irgalmas Isten végtelen kegyelmébe. Azt hiszem, ez 
könnvitette és enyhitette Istenben boldogult szeretett elő-
dömnek is utolsó napjait. Az Isteu kegyelme szüntelen 
vele volt ; erre gondolt, ez vigasztalta, mert egyebe 
sem volt. 

Mélyen tisztelt státusgyülés! Azt hiszem, hogy nincs 
köztünk egy is, kinek alkalma nem volt a boldogulttal 
érintkezni, a ki ment volna attól a varázstól, melyet az 
ő jó szive mindenkire gyakorolt. Mindenki át j volt hatva, 
hogy ez egy igazán tőről metszett becsületes jellem 
(Éljenzés.), egy igazán nagy s nemes lélek. Azt hiszem, 
hogy mindnyájunk érzelmének adok kifejezést akkor, mikor 
indítványozom, hogy a jelen ülés folyamán érdemeit jegy-
zőkönyvbe iktassuk, hálánkat, tiszteletünket iránta lerójjuk. 
(Éljen! Éljen!) De ne elégedjüuk meg ezzel, hanem 
legyen a mi kegyeletünk és hálánk változatlan, tettekben 
nyilvánuló és ne felejtsük el egyházunk ezen tiszteletre-
méltó nemes alakját. Emlékezzünk meg róla áldozataink-
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ban mi papok, imáikban a világiak. Ily módon számit-
hatunk az ő közbenjárására és áldására. Meg fogja áldani 
felülről a munkát, melyet ő kezdett, midőn e rendkivüli 
státusgyülést egybehívta, a mely hivatva van meghatározni 
azon álláspontot, melyet az erd. kath. státus az országos 
autonomiai mozgalommal szemben elfoglal. 

Mielőtt ennek tárgyalásába bocsátkoznánk, engedjék 
meg, hogy egész röviden kifejthessem azt, általában jogo-
sultnak tartom-e az országos autonomiai mozgalmat, s ha 
igen, miért ? Másodszor, melyek azon nehézségek, melyek 
szerintem veszélyeztetik az autonomia sikerét? 

Lehet, hogy talán tévedek, de ez az én egyéni né-
zetem, melyet szívesen alávetek a nagyméltóságú püspöki 
kar határozatának. 

Jogosult-e az autonomiai mozgalom ? En annak tar-
tom 3 okból : 

1. 1848. után, miután megszűnt a kath. vallás állam-
vallás lenni és a bevett vallásfelekezetek mind egyen-
jogúak lettek, a felekezetek lassan kivívták maguknak a 
szabadságot, az önállóságot egyházi ügyeikben; csak mi 
maradtunk el. (Helyeslés. Igaz ! Ugy van !) 

2. Miután az egyházpolitika gyászos ideje ránk 
következett, megfosztattunk azon támasztól, melyet azelőtt 
az államtól remélhettünk, mert a magát felekezetlennek 
valló államtól nem várhatunk segélyt, oltalmat, támo-
gatást. (Elénk helyeslés!) Ez a másik ok, a miért jogo-
sultnak tartom a mozgalmat. 

A harmadik pedig az, szűnjék meg végleg az a 
közönyösség, a mely a mai világi híveinket az egyház 
életével szemben eddig — sajnos ! — eltöltötte. (Igaz !) 
Ne tekintsük az egyház ügyét kizárólag a papok ügyének, 
Közös az mindnyájunkkal ! Legyen tehát része minden-
kinek a munkában, de legyen az érdemekben is. 

Már most minő nehézségeket látok ezen magában 
véve jogosult mozgalom sikere elé gördülni ? 

Az egyik nehézség magában szentegyházunk szer-
vezetében van. Az anyaszentegyház törvényei szerint a 
püspöké a korlátlan rendelkezés és a hatalom nemcsak a 
szorosan vett dogmatikus egyházi ügyekben, hanem az u. 
n. világi vonatkozásuakban is, a vagyon kezelésben is, 
ugy hogy az egyház kánonjai azt mondják a püspökre : 
megfeledkezik a hivatásáról, ki e hatalmáról lemond, azt 
másokra átruházza. 

E nehézség vájjon eloszlatható-e? Szerintem igen! 
Er re mutat a herczegprimás levele is, melylyel a válasz-
tásokat a kongresszusra bevezette. Körvonalozza ebben, 
hogy mily jogokat engedhetne át a püspöki kar a vilá 
giaknak is ? 

A világiak, a hivők nem fogják soha maguknak 
vindikálni azt, hogy ők kormányozzanak. Ok a püspöknek 
pusztán segítségére akarnak lenui. Vállvetve a püspökkel 
akarják az egyház érdekeit előmozdítani. Hiszem, hogy 
Szentséges Atyánk bölcsesége, a mely már annyiszor meg-
találta a módot, hogy az egyház törvényeit össze tudja 
egyeztetni a korszellem kívánalmaival, a jelen idők szük-
ségleteivel, — meg fogja találni a módot, hogy az 
egyházba az egyházszervezetnek épségben tartása mellett 
az autonomiai szervezkedés beilleszthető legyen. 

A másik nehézség az volna, hogyha a mi híveink, a 
világi hivők ugy fognák fel e mozgalmat, mint egy 
eszközt arra, hogy a püspöki hatalom túlkapásainak eleje 
vétessék. Méltóztassanak azonban elhinni, hogy a püspök 
hatalma az egyházra sohasem káros ! Nem a magam 
érdekében beszélek, hanem az egyháznak előttem fekvő 
történetéből. S hogy ez ne történjék, arra egy módot 
tudok és látok szemeim előtt. Sohasem fog az beköve!-
kezni, hogy a mi híveink ellenünk, papok ellen fordulnak, 
ha a papság hivatása magaslatán van (Elénk éljenzés !), 
ha látják, hogy feláldozzák egészségüket, életüket, vagyo-
nukat és minden tehetségüket az egyház benső érdekeiért, 
a hivek lelki üdveért, (Hosszantartó éljenzés és taps.), 
ha látják a hivők ezt, akkor nem lesz ellenkező állás-
pontjuk a papok és a püspöki karral szemben, hanem 
mint engedelmes fiuk fognak e vezetők alá sorakozni. 
(Éljenzés !) 

De még egyet kell pótolni. Beszélünk autonómiáról 
és talán egészen tisztában sem vagyunk annak fogal-
mával. Nem lehet az egyéb, mint az egyház, a kath. 
egyház önkormányzata, vagyis hogy az egyház a neki 
adott szervezetnek megfelelőleg minden idegen elem 
kizárásával a saját ügyeit maga intézze. Az autonomia 
fogalmában tehát bent van a szabadság fogalma. Kívánja 
a magyar katholiczizmus is az egyház szabadságát. Nagyon 
jól tudjuk^ hogy milyen irányban követeljük azt. E szabad 
ságot követeljük az egyházi kinevezéseknél, hogy az 
egyházi kinevezés, a magas méltóság adományozása ne 
politikai érdemek jutalma (Helyes ! Igaz ! Ugyvan ;), 
hanem egyházi érdemek elismerése legyen ! Kívánjuk ezt 
a szabadságot a tanításban, hogy az egyház minden gáto-
lás és minden beleszólás nélkül szabadon gyakorolhassa 
azon hivatását, melyet isteni mesterétől nyert, midőn 
mondta : „Elmenvén tanítsatok!" Nem azt mondta, h o g y : 
„Kérjetek engedelmet és tanítsatok," hanem hogy : En 
adom a hatalmat nektek a tanításra. Szabadságot kér a 
katholiczizmus a vagyonkezelésben, hogy az alapító 
szándékának megfelelőleg a vagyon oda fordittasék, a hol 
igazán egyházi czélokra szolgálhat. 

Végül szabadságot minden ágában az isteni tisz-
teletnek, az egyházi élet- és fegyelemnek. 

Ezekben röviden körvonaloztam volna az én állás-
pontomat az országos autonomiai mozgalommal szemben, 
melyet jogosultnak és kívánatosnak tartok. (Éljenzés.) 

Most már nincs más hátra, minthogy az erdélyi 
autonómiáról szóljak röviden. Merészség volna tőlem 
belebocsátkozni e kérdésbe, a mikor alig jöttem ide 
s a viszonyokat alig ismerem. Nem tudom még, mennyi-
ben válik áldásossá az egyházi életre az autonomia. De, 
a mint eddig is tapasztaltam, az autonomia üdvös mun-
kásságot fejt ki Erdélyben és kívánatosnak tartom, hogy 
az fentartassék. Mint minden emberi mű, tökéletlen ; nem 
mondom, lTogy az nem módosulhat, de azt hiszem, hogy 
az autonomia a püspöknek az alapítványok kezelésében, 
az iskolák feletti felügyelet gyakorlásában igenis segítsé-
gére lehet. 

A magam részéről nem kívánok egyebet, mélyen 
tisztelt uraim ! szeretett papjaim és hiveim, minthogy ne 
tartsanak engem idegennek körükben. (Hosszas éljenzés ) 
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Mióta a Szentlélek Ur Isten eljegyzett engem az erdélyi 
egyházmegyének s a felszentelő érsek e jegygyűrűt ujjamra 
tette, szemem előtt volt és van az én jegyesem: Az er-
délyi egyházmegye. (Éljen ! Éljen !) Ezé szivem minden 
dobbanása, vele élek, vele gondolkozom s ha kell, szen-
vedek is. Legyenek arról meggyőződve, hogy én sem 
tartom önöket idegeneknek, hanem barátaimnak. (Hosz-
szantartó éljenzés \) 

Ezzel a státus közgyűlését megnyitottnak nyilvá-
nítom ! 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A róm. kath. népiskolák uj tanterve és szervezet i 

szabályzatára észrevételek. 

Döbrössy Alajos pécsi tanitólcépső-intézeti igazgatótól. 

(Vége.) 

Az 1868. XXXVIII. t.-cz. keretében készült püs-
pöki rendtartás, a magyarországi latin- és görögszertar-
tásu róm. kath. népiskolák bel- és külszervezetének szabá-
lyozására szolgál, és különös súlyt fektet arra, hogy a 
tanítói egyletek, mint a tanügy fejlődésének, és a tanítók 
önképzésének mindenkor hatalmas tényezői fel karoltassa-
nak. A tanítói egyletek, és körök horderejét, és czélsze-
rüségét bizonyítani fölösleges. Én csak Szentséges Atyánkra 
akarok hivatkozni, akinek szavát nemcsak azért hallgatjuk, 
mert abból csupa bölcseség és szeretet áradozik, hanem 
hogy azt elménkbe, és szivünkbe véssük, hogy annak 
engedelmeskedjünk, „Maxime vero studia vestra in pue-
rorum, atque ado lescentium institutione fixa, et locata 
esse volumus" — vagyis kiváló gondot fordítsunk az 
ifjúság valláserkölcsi nevelésére, é3 aztán buzdít, hogy 
sorakozzunk és egyesüljünk körökben, és egyesületekben, 
^opportunum censemus, ut sodalitates, seu confraterni-
tates laicae in pristinum decus- revirescant." (XIII. Leo. 
„Insignes Deo." és „Constanti Hungarorum." enc. 1893. 
szep. 2. 1896. máj. 1.) 

En különös fontosságot tulajdonitok a tanítói egyle-
teknek azért is, mert a közszellemet ápolják, arra jóté-
konyan hatnak, és ezen jótékony befolyás az egylet tag-
ja i t szent hangulatba hozza, őket nemes versenyre ösztönzi, 
a tanitónevelői tulajdonok fejlesztésére kitartást, és kedvet 
nyújt, a tanítók valódi hivatásának kölcsönös tökéletesí-
tésében pedig hatalmas eszközül szolgál. Csak nem igen 
régen, és az egész országban oly lelkes mozgalom indult 
meg, és oly lázas tevékenység fejtetett ki a kath. egyleti 
élet terén, hogy még azon tanférfiak is, kik eddig bizal-
matlansággal viseltettek az országos tanítói gyűlések 
iránt, ma már nyíltan bevalják azok szükségességét, és a 
kath. tanügy biztosítására, magasztosan emelkedett szóza-
tokban nyilvánítják ebbeli meggyőződésüket. Azért nem 
lehet nem kárhoztatnom azon egykedvűséget, mely által 
az egyesülésre irányult komoly törekvés hajótörést szen-
ved, a tanítói gyűlések alapfeltételei, lételemei iránti 
•érdeklődés lanyhul, s kevés kilátás mutatkozik arra, hogy j 
azon vidéki egyletek, melyek magukról életjelt sem 
adnak, — eddigi tétlenségükből uj élefre, es tevékeny j 
munkásságra ébredjenek. Az idők és elvek mai hullám- ! 

zásában mi sem nyújthat menedéket hazánk kath. népis-
kolai tanügyének megmentésére, mint a komoly szervez-
kedés a küzderőknek egyesítése, és a védelemre való 
készentartása azon veszedelmes ellentáborral szemben, hol 
az elkeseredésig, és nem is igen válogatott eszközökkel 
küzdenek az iskoláért, azon helyes meggyőződésben, hogy 
a kié az iskola, azé a jövő is, és ahol a győzelem biztos 
sikerét a tömör és tervszerű egyesülésben keresik. A 
nemzeti közművelődés tágas mezején a népiskolai tanügy 
a leglényegesebb tényező, és azért ennek fontosságát a 
tanítók kölcsönösen hivatvák a nemzettel megértetni. 
Hiszem, és vallom, hogy a magyarországi katholikus 
tanítóknak a millenium alkalmából Budapesten tartott 
első nagygyűlésén, mint a szervezési osztály b) csoportja 
előadójának, és helyettes elnökének egyhangúlag elfo-
gadott következő határozati javaslatom: „Mondja ki a 
magyar kath. tanítók nagygyűlése, hogy a kath. népok-
tatási állandó bizottság felállítását és szervezését kath, 
népiskolai tanügyünk egységes elvek szerinti vezetése és 
irányítása szempontjából múlhatatlanul szükségesnek 
tar t ja ; miért is a mindig együtt maradó állandó bizott-
ságot azonnal megválasztja és szervezi; azonkívül melegen 
ajánlja, hogy az állandó bizottság felállításával kapcso-
latban, a kath. tanitók egyleti életének fejlesztése és fel-
virágoztatása országszerte m egindittassék ; hogy ezen 
egyletekben a keresztény felfogás és hitelvek érvényesü-
lése által az áldásos közszellem és összetartás uralkodjék, 
s ilyképen kath. népiskolai tanügyünk és édes magyar 
hazánk jövőjének, boldogságának alapjai megszilárdul-
janak." — közös érdeklődéssel, és Isten támogató segít-
ségével, — áldásos gyümölcsöket fog teremni. Nagy és 
nehéz feladat, de kivihető akkor, ha tanítóink össze tar-
tanak, az egyleti értekezleteken többször találkoznak, és 
egymással eszmét cserélnek. 

Tagadhatlan, hogy mindezekből akár a korkérdések 
megvitatását, akár az egyházmegyei hatóság által kitűzött 
tételek kidolgozását, vagy próbatanitások tartását tekin-
tem is, számtalan előny háramlik a népiskolákra és a 
tanügy napszámosaira — a tanítókra. 

Ami a reszleteket illeti, megjegyzem, hogy : az iskola 
főtanács tagjai közé, a dolog természetéből folyólag szak-
férfiak is kinevezendők s ha a megye székhelyén tanitó-
képző-intézet van, akkor ezen intezetnek a főtanácsban 
mindenesetre képviselve kell lenni, annál is inkább, mert 
ezen főtanács a tanitó- és tanítóképző intézeti tanárok 
kinevezésénél a főpásztornak javaslatot tesz, ezen intézetek 
működését ellenőrzi, s az intézeti rendszabályok értelmé-
ben az eléje utasított ügyekben intézkedik, vagy véle-
ményt ad. A főtanács, és főtanfelügyelő elnevezések, nézetem 
szerint nem megfelelők, és átvannak véve az állami 
utasításokból; az első helyett egyházmegyei hatóságot, a 
második helyett egyhmázm. tanfelügyelőt indítványozok. 
Az úgynevezett főtanács szervezete és hatásköre, a tan-
felügyelőség, segédtanfelügyelő, ezek működése, és hatás-
köre, a kath. népiskolai ügy fellendülését czélzó egyéb 
intézkedések, teljes elismerésemet érdemlik. Az iskola-
látogatók és tankerületi szakfelügyelők intézményéről már 
ily elismeréssel nem nyilatkozhatom, valamint az egyház-
kerületi tanfelügyelőkről sem, kiknek szerepét az iskola-
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látogatók, és szakfelügyelők mellett egészen fölösleges-
nek tartom. Az iskolaszékek szervezete, és hatásköre ujat 
nem tartalmaz, legfölebb, hogy a kisdedovodákra is ki-
terjeszkedik. A helyi tanfelügyeletre vonatkozólag örömmel 
üdvözlöm a tervezetben különösen azon intézkedést, mely 
a katechézist sürgeti, és az illető hitoktatók szigorú kö-
telességévé teszi a hittani órák betartását. A tanitók 
szolgálati szabályzata és minősítése igen szép, és a 
gyakorlati élet követelményeihez alkalmazott. Szép, ha 
valaki a magyarosodás, a közhasznú intézmények ter-
jesztése, vagy a paedagogiai irodalom terén szerez érde-
meket, de mégis legszebb és legnagyobb érdem, ha 
valakinek jó iskolája van : azért mindenek felett azon 
tanitók léptetendők elő, kiknek iskolája rendben van, s 
taneredmény tekintetében is dicséretet érdemelnek. Ebből 
a szempontból, és hogy az önképzés tápot nyerjen, nagyon 
czélszerünek tartom a „gyakorlati szakvizsgálatok" beho-
zatalát, de nem látom megakadályozva azon igen hátrányos 
és ma már napirenden levő „helyváltoztatást," különösen 
a tanév tartama alatt. Hasznos szolgálat tétetnék a tan-
ügynek, ha a tervezet erre is kiterjeszkedve, módot 
nyújtana ezen visszaélés meggátlására az által, hogy 
szakvizsgálatot csak azok tehetnek, kik állomásaikon egy 
egész tanévet megszakítás nélkül töltöttek, s a törvényes 
3 év után, midőn a szakvizsgára jelentkezniök kell, leg-
fölebb három állomáson voltak alkalmazva. A szakvizsgálat 
tárgyai közül a zene és ének kihagyandó, mert ez elvonná 
az illetőket eredeti czéljuktól ; a gyakorlati szakvizsgáló 
bizottság tagjai közé pedig a képezdei tanárok közül az 
igazgató, esetleg mások is, és a gyakorló-iskolai tanitó 
felveendők, mert ezek ismerik legjobban volt tanítványaikat, 
és mondhatnak ítéletet azok készültsége felett. Meg kell 
még említenem a fegyelmi eljárást, és bíráskodást is, 
mely a kath. iskolákban működő tanitók ügyeiben foga-
natosítandó, és mint látom a tanítói tekintély, és a 
népoktatásügy méltósága, a kifejezésre jutott rendelkezések 
által minden irányban megóva van. Hogy a népiskolai 
törvények és ezzel kapcsolatban a kisdedóvásról szólók, 
valamint ezen szakmákba vágó utasítások és szabályrende-
letek hasonlóképpen a tervezethez csatoltatnak, ez csak 
helyeselni tudom, habűr részemről még igen gyakorlati-
nak tartanám, ha a kilátásba helyezett törvénykivonatok 
és döntvények között, a tanítójelöltek és tanitók hadkö-
telezettségére vonatkozó rendelkezések, és kiváltságok is 
helyet foglalnának. 

Annyi bizonyos, hogy az előttünk fekvő tervezet 
haladást jelez a kath. népiskolai tanügy terén, és ennél-
fogva, habár kifogásaim vannak is ellene, melyeket rész-
ben már ki is fejtettem, többeket pedig, különösen a 
lényegtelenebbeket, — el is hallgattam, azt lelkem mélyé-
ből üdvözlöm, és örvendek annak, hogy népiskolai tan-
ügyünk monumentális épületéhez az első kapavágás 
megtörtént. Végül intézkedni kell az iránt is, hogy ezen 
tervezetet minden kath. tanitó, tanítónő és iskola igyen 
jnegkaphassa. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A csanádi pontok. 
A csanádi papság tizenkét pontozatához több újság 

hozzászólt és kifejtette véleményét. 
Az „Esztergom" és a „Váczi Közlöny" czikkei meg-

érdemlik, hogy országos figyelemben részesüljenek. 
Az „Esztergom" igy ír : 
Manap, midőn mindenütt a választói jog kiterjesz-

tésén dolgoznak, nagyon helytelen intézkedésnek tartanok, 
ha éppen a katholikus egyház retrograd irányban ha-
ladna ily fontos kérdésben. Többet erről nem szólhatunk, 
mert arról a csanádi pontok hallgatnak, mily irányban 
tartják megszoritandónak a választói képességet. Mi e 
tekintetben a választási szabályzatot helyesnek tartjuk 
azért, mert az az általános választói jog alapjára helyez-
kedik. De helyesnek tart juk amaz intézkedését is, mely 
szerint a szervező gyűlésben az egyháziak egy harmadát, 
a világiak két harmadát teszik az összes tagoknak. Mi itt 
semmiféle majorizálástól nem íélünk. Az a buzgó katho-
likus világi épp ugy jót akar egyházának, mint a pap, 
sőt lehet itt-ott még jobbat. De nem is volna tanácsos 
tápot adni annak a balhiedelemnek vagy rágalomnak, 
hogy a papság az autonomiát is csak a saját hatalmának 
öregbítésére akarja felhasználni. Azonkívül a papi képvi-
selők számának fölemelése vagy pedig a világiakénak 
leszállítása könnyen szolgáltathatta okot bizalmatlanságra 
is a világi elem részéről, ha pedig ez egyszer helyt fog-
lalna, egyszer s mindenkorra megbénítaná a kongresszus-
nak sikeres működését. E tekintetben tehát nem óhajtunk 
semmiféle változást. Van azonban a szabályzatnak sok 
oly intézkedése, mely módosításra szorul, sok hiánya, 
mely pótlandó, de ezek fölsorolása czikkünk keretébe nem 
tartozik. 

Helyesnek tartjuk azonban azt, amit a népiskolák 
közigazgatásáról, a tanitók, kántorok javadalmazásáról, 
önképzési, fegyelmi és nyugdíj ügyéről mondanak. To-
vábbá magunk is azt hiszszük, hogy a magán kegyuraság 
jogi és pénzügyi szempontból általánosan be nem szün-
tethető, amint másrészt kétségbe nem vonható, hogy ugy 
e körül, valamint a lelkészi illetmények és a párbér kö-
rül sok a rendezni való. A világi katholikusokat csak szo-
rosabb viszonyba hozzuk az egyházhoz, ha számukra az 
egyházközségi 'vagyon kezelésénél kellő befolyást bizto-
sítunk s azért a csanádi felhívásnak e részét is csak he-
lyeselni tudjuk. 

Nehéz nyilatkozni a főkegyúri jogra, a katholikus 
alapokra és a kongruára vonatkozó pontokról. Ezek álta-
lános kifejezésekben mozognak, semmiféle konkrét javas-
latot nem tartalmaznak. Nincs benne semmi kétség, hogy 
ez szándékosan igy történt. E tekintetben a katholikus 
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közvélemény már meglehetős határozottsággal nyilatkozott, 
de a csanádi pontok nagy óvatossággal kerülik a szín-
vallást. Sőt egy kis epilógusban meg is mondják, .hogy 
szem előtt tartották egyrészt az egyház életszükségleteit, 
másrészt pedig a mérsékletet, mely szükségesnek mutat-
kozik, ha nem akarunk széttépni minden szálat, mely a 
kath. egyházat az apostoli király fölkent személyéhez, a 
magyar közjoghoz, a magyar államiság épületéhez, ugy az 
egyház mint a haza közös javára odafüzi. 

Véleményünk szerint e szavakban rejlik a pontok 
homályos, határozatlan részeinek megoldási kulcsa. Ok 
már előre is közvetítőkként akarnak föllépni, az úgyne-
vezett ultramontán és liberális álláspont között. A fő-
kegyúri jog csonkitatlan föntartása mellett, kívánják a 
királyi adományozástól függő egyházi javadalmak betöl-
tésénél az autonomia számára méltányos befolyás bizto-
sítását. I t t természetesen m i n d e n attól függ, m i t értünk 
a főkegyúri jognak csonkitatlan föntartása mellett, s mit 
tartunk méltányos befolyásnak. Ok maguk a bevezetésben 
nem tartják e befolyást azon fokig fejleszthetőnek, a hol 
a főkegyúri jog származásának jellegét vagy korlátait 
elveszítené. Azt azonban nem mondják, váljon a mai 
gyakorlat mellett megőrizte-e a főkegyúri jog szárma-
zásának jellegét és korlátait. Valamint azt sem, mi az a 
főkegyúri jognak „jellege", vagy „korlátai" ? Minden 
természetesen attól függ, hogyan értik a C s a n á d i a k ezen 
homályos, általánosságban tartott, az ókori jósdák mon-
dásaira emlékeztető kifejezéseket. 

Az alapokkal foglalkozó rész is homályos. Világos 
csak az, hogy a püspöki kart tartják első sorban illeté-
kesnek arra, hogy az alapoknak mikénti „intézése" tekin-
tetében határozatot hozzon. De hogy mi ez az „intézés", 
váljon kezelést kell-e alatta érteni, vagy pedig felügye-
letet, avagy ellenőrzést, azt ki nem fejtik. Különben teljes 
bizalommal környezik és követik főpásztorainkat, eleve 
jelentvén ki megnyugvásukat a hozandó határozatban No 
hát ebben nem állanak egyedül; ezt megteszi Magyar-
ország összes papsága. Ep oly határozatlan a kongruával 
foglalkozó pont is. Ebben csak az világos, hogy oly 
„tüzetes megállapodások létesítését fogják sürgetni, a 
melyek biztosítékot nyújtanak, hogy ezen ügy a legrö-
videbb idő alatt megoldást nyerjen." E szerint csak a 
sürgős elintézést mondják ki s ezt is jól teszik. De ki 
legyen a rendező, váljon az autonomia, vagy pedig a 
kormány, avagy mindketten egyetértőleg, arról ismét 
hallgatnak. 

Miben rejlik ez óvatos beszédnek indoka, azt termé-
szetesen bajos volna megmondani. Mondják, hogy bizonyos 
személyi összeköttetések révén a pontok homályos részle-
teiben a kormány nézeteinek viszhangja nyilatkoznék 
meg. Mi igaz e föltevésből, azt nem tudhatjuk. Annyi 
bizonyos, hogy mindezek olyan kérdésekre vonatkoz-
nak, a mikben leginkább keilend majd megegyz-
zésre jutni a kormánynyal és előreláthatólag legnehe-
zebb lesz a megegyezés. S épp azért bizonyos, hogy 
tapintatra és mérsekletre is lesz szükség, s ebben a Csa-
nádiaknak igazuk van, de másrészt a katholikus álláspont-
nak határozott hangsúlyozásától sem szabad majd vissza-
riadni. Az autonomia arra van hivatva, hogy uj állapotokat 

teremtsen sok tekintetben ; ilyen átalakulás pedig bizonyos 
fokú ellentétek nélkül nem is képzelhető. Minden ujitás 
némi nehézségekkel jár. 

Akár igaz egyébkint az a nézet, akár nem, hogy a 
csanádi pontokba bizonyos tekintetben belejátszik a kor-
mány véleménye és álláspontja, annyi bizonyos, hogy e 
pontok az autonomiai mozgalmaknak egy figyelemre 
méltó momentumát képezik, mely ha egyebet nem is, 
annyit minden esetre bizonyit, hogy a legpontosabb kér-
désekben sincs meg a kivánt egyetértés, a mely pedig 
föltétlenül szükséges, hogy az autonomia létre jöjjön; 
ha pedig nem létesülhetne, ezért a felelősség ne a püs-
pöki kart és a papságot terhelje. Mert ez is egy igen 
fontos része az autonomiai mozga'omnak, melyet nem 
szabad figyelmen kivül hagyni. 

IRODALOM. 
Mi az „Esperanto" nyelv? 

— Egy uj világnyelv. — 

Mióta a sokat emlegetett és sokat magasztalt Vola-
pük nyelv megbukott, az emberek elvesztették bizalmukat 
minden olyan kísérlet iránt, a mi világnyelv czim alatt 
próbált szerencsét. 

Ez a bizalmatlanság önkénytelenül vetette fel a kér-
dést, hogy vájjon van-e szükség a világnyelvre? Nagy 
szellemek, mint Lacon, Descartes, Leibnitz, Voltaire, Am-
père, Crimen, bebizonyitották, hogy van. Van, mert több 
modern nyelvet évek alatt sem lehet megtanulni. Szükség 
van tehát egy oly nyelvre, melylyel az egész világon 
megértethetjük magunkat, de ennek a nyelvnek oly logi-
kusnak kell lenni, hogy megtanulása csak napokat vegyen 
— igénybe. 

A Volapük nem volt életképes. Most azonban el-
mondhatjuk," hogy a kérdés meg van valósítva. Az, a mi-
nek eszméjével a tudós világ oly régen foglalkozott, minek 
megalkotásán sok nyelvész sikertelenül fáradozott, azt 
végre létre hozta egy orosz tudós : dr Zamenhof. 

Mig a Volapüknek mindenfelől csinálták a reklá-
mot, ő elvonulva a világtól 12 éven át a világnyelv meg-
alkotásán dolgozott. 

Kilencz évvel ezelőtt, mikor munkájával készen volt 
közreadta s rövid idő alatt azt világszerte kimondták, 
hogy a dr Zamenhof alkotta „Esperanto" nemzetközi 
nyelv az egyedüli, melynek jövője van : ez a valódi világ-
nyelv. 

Az „American Philosophical Society", mely éppen 
azon fáradozott, hogy meghatározza, milyennek kell lenni 
egy világnyelvnek, mikor az „Esperanto" nyelvtant meg-
kapta, elragadtatással tapasztalta, hogy az „Esperanto" 
világnyelv éppen azon elveket valósította meg, a melyeket a 
tudós társaság maga tűzött ki. 

Abból, hogy kilencz év alatt az Esperantóról sem-
mit sem lehetett itt nálunk hallani, azt lehetne következ-
tetni, hogy az Esperanto még a vonagló, vagy talán már 
ki is mult Volapüknél is élhetetlenebb valami. Azonban 
nem az Esperanto nyelv semmisége az ok, hanem az, 
hogy mi ugy vagyunk, mint a róka a morga lyukában, 
csak arról van tudomásunk, a mi a lyuk szája közelében 
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történik ; a lyuk szájánál pedig leginkább bőrünkről, de 
nem előnyünkről van szó. Minek adni tudtára, a magyar 
embernek, hogy a nyolcz éven át kinosan deklinált latin 
és német nyelvnek azt a gyakorlati hasznát láthatja a 
dr Zamenhof logikus kombinácziójával, hogy az iskolában 
valahogy megragadt la'in, német, görög és a közbeszéd-
ből, ismert olasz, franczia és angol szókból olyan nyelvet 
állíthat össze, melylyel ismeretségbe léphet haladni kívánó 
embertársaival Grönlandtól Brazilia déli határáig, Lapland-
tól Kaplandig és Szibéria közepétől Amerika nyugati 
határáig. 

Él-e az „Esperanto" nijelv? 
Az Esperanto nyelv életképességének már is leg-

erősebb érve az a nagy elterjedtség, a melynek világszerte 
örvend. Alig van már ország, ahol e nyelvet ne beszélnék. 
Legnagyobb elterjedtségnek a következő országokban 
örvend : Francziaország, Németország, Angolország, Orosz-
ország, Svédország, Norvégia, Dánia, Finnország, Izland, 
Spanyolország, Portugália, Hollandia, Belgium, Szerbia, 
Bulgária, Románia, Svájcz, Ausztria; a többi világrészek 
közül Afrika és Ázsiában is, de Európa után Amerika az, 
amely leghamarabb elfogadta világnyelvnek s különösen 
az Egyesült-Államokban, Braziliában és az Argentina 
köztársaságban vannak nagy számmal Esperantisták. 

Nagyobb városokban, igy Párisban s Francziaország 
kisebb városaiban is; Nürnbergben, Szt.-Pétervárt, Odes-
sában, Grodnóban, Varsóban, Upsalában szervezett Espe-
ranto-klubbok vannak, ahol Esperanto estélyeket és 
szinielőadásokat tartanak. 

A következő párisi világkiállításon lesz Esperanto-
klub, Esperanto vezetők, s igy, ha valaki nem tudja a 
franczia nyelvet, a pár nap alatt megtanulható Esperanto 
nyelven könnyen boldogulhat. A jövő évi Moszkvában 
tartandó orvosi kongresszuson Esperanto nyelven is fognak 
tanácskozni. 

Az Esporanto nyelvnek szép irodalma van, s Homér 
Shakspere, Goethe, Byron, Heine. Puskin, szóval minden 
jeles iró müveit meg lehet találni olyan jeles fordításban, 
a milyet egy nemzeti nyelven sem lehet produkálni, mert 
oly aprólékos finomságok visszaadására csakis a neutrális 
Esperanto nyelv képes. 

Az Esperantisták-nak már lapjuk is van. „Lingvo 
Internacia," mely igen érdekes szépirodalmi tartalommal, 
már sok ezer példányban jelenik meg : egy párisi lap, az 
„Etranger" Esperanto nyelven is közöl czikkeket. 

Azon Esperantisták jegyzékét, kik külföldiekkel 
levelezni akarnak, minden évben kiadják, megjelölvén 
benne az illető pontos czimét és lakását s ez által, ha 
valamely városba utazik az ember, csak meg kell hogy 
nézze a jegyzéket s azonnal megtudja, hol, melyik utczá-
ban talál Esperantistákat, a kik mindig szívesen fogadják. 

íme az „Esperanto" nyelv! 
Előfizetési felliivás. 

Az a nagy érdeklődés, melylyel az Esperanto nyel-
vet fogadták országszerte, szükségessé tették nyelvtannak 
magyar nyelven való kiadását. 

A könyv tehát a következőket tartalmazza : I. Espe-
ranto nyelvtan, II. Esperanto gyakorlókönyv. 50 gyakor-
lattal, minden gyakorlat szótárczával és jegyzetekkel 

ellátva. Egy elbeszélés a nyelvtani szabályok elemzésével 
III. Szemelvények az Esperanto irodalomból. Terjedelmes 
mutatványok a legjelesebb irók műveiből Esperanto for-
dításban: Shakspere, Hamlet (30 lap). — Goethe, Faust. 
— Byron, Kain. — Heine, Költemények. — Homér, Iliász 
— Turgenjew, Költemények prózában. — Elbeszélés az 
Esperentisták életéből. — Vegyes elbeszélések. — Uti 
levelek. — Vegyes költemények. — Az Esperanto „Hym-
nus." IV. Esperanto-Magyar szótár. — V. Magyar-Espe-
ranto szótár. VI. A világnyelv kérdése. 

Jeles emberek véleménye az Esperanto nyélről. — 
Volapük-e vagy Esperanto ? — Párhuzam a Volapük és 
Esperanto nyelv közt. — Egy vers és egy levél össze-
hasonlítása 12 nyelven. 

A műhöz dr Bálint Gábor egyetemi tanár és nagy-
hírű nyelvész irt előszót. 

A művet előfizetés utján 1 fr t 80 krért szerezheti 
meg bárki; de később bolti ára jóval drágább lesz. — 
Gyűjtők 10 előfizető után tiszteletpéldányt kapnak. 

A gyűjtő-ivek szeptember hó 20-ig vagy legkésőbb 
szeptember hó 30-ig a szerző czimére : Barabás Ábel, 
Kolozsvárt, „Ellenzék" szerkesztősége küldendő; az elő-
fizetési dijak pedig ez év november 5-ik küldendők be. 

A katholikus tudósok nemzetközi kongresszusán 
Magyarországból többen vettek részt. A csanádi megyés 
püspök ő exczellencziája egyházmegyéjének három papját 
küldötte ki a kongresszusra saját költségén. A kiküldöt-
tek egyike, Kiss János dr. egijetemi m.-tanár, a kongresz-
szus díszlakomáján, latin nyelven a következő szép beszé-
det tartotta : 

Mélyen tisztelt uraim ! 
Az elhangzott tanulságos és ékes beszédek után 

szabad legyen nekem is fölemelnem gyenge szómat és 
ped g a világ minden részéből összejött tudósok e diszes 
gyülekezetében latin nyelven, mint a tudósok nyelvén. 

Ha csupán e diszes gyülekezetre tekintenék és a 
magam gyarlóságára gondolnék, nem mernék felszólalni, 
de azok, a kik engem ideküldöttek s mindaz, a mit e 
dicső országban és e nemes városban tapasztalok, oly 
hathatósan késztetnek a szólásra, hogy félelmemet le kell 
küzdenem. 

Ugyanis engem és társaimat1) főpásztorunk, Des-
sewffy Sándor csanádi püspök küldött, hogy általunk szive-
mélyéből köszöntse a kath. tudósok kongresszusát, mint 
kitűnő és nyilván gondviselésszerű intézményt. 

Küldötte vagyok továbbá két tudományos társaság-
nak : a Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályának 
és az Aquinói Sz.-Tamás-Társaságnak, melyeknek meleg 
üdvözletét van szerencsém tolmácsolni. 

Nem kevésbbé ösztönzött a fölszólalásra a dicső Hel-
véczia múltjának és jelenének elgondolása. Mert midőn e 
boldog ország földjén járok, visszaszárnyal lelkem az ős 
hajdankorba,-" amikor Helvéczia lakói, megannyi hős ha-
zájuk szabadságáért dicsőségesen harczoltak, minek ta-
núit a történelem évkönyvein kivül Freiburg váro-
sának ősi hársfájában2), a pápai hármaskorona drágakövé-

!) Ferch Mátyás és Kováts Sándor theologiai tanárokat 
Temesvárról. 

2) A burgundok felett kivívott győzelmet 1476-ban egy 
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ben3), de első sorban mégis Helvéczia tényleges és teljes 
szabadságában szemléljük. Es a mint egykor a magyarok 
különféle ellenségek s nevezetesen az egész kereszténység 
ellenségei ellen Jézus szent nevében s Nagyasszonyunk 
segitségül bivása mellett harczoltak, ugy a belveták is a 
történelem bizonysága szerint mindenkor Istentől remélték 
és kérték szabadságukat. Ami nem is lebet másként 
mert vallást és szabadságot egyaránt lehelnek begyei és 
völgyei e kiválasztott földnek, melyet Szemere Bertalan 
igy szólít meg : „0 Helvéczia, Helvéczia ! választott földje 
vagy te az urnák s mely benned megtelepedbetik, kedves 
előtte a nép, mert ez minden lépésnél közel érzi magát 
ő hozzá s benne a szabadságban. Mert e kettő együtt él 
s ha Isten Szabadság nélkül világolhat is népnek, de hit 
nélkül nincs szabadsági1) 

Továbbá elgondolom azt az állhatatosságot, melylyel 
Freiburg kanton és e város a katholikus vallást minden 
kísértés és támadás ellenében megőrizték. 

És felkél lelki szemem előtt boldog Canisius Péternek 
kátéi által Németorzzág, Helvéczia, Magyarország és 
Ausztria, sőt az egész kath. világ apostolának tiszteletre-
méltó alakja, ki e jeles várost tevékenységével és földi 
maradványaival megszentelte. 

De a múltnál nem kevésbbé örvendetes az, amit ez 
országban és városban a jelen kinál a szemlélőnek : 

A vallásosság, mely a magán- és nyilvános életet 
áthatja. 

A barátság köteléke, mely e kantonban az egyházi 
és világi hatalmat egybefüzi. 

A freiburgi ifjú katholikus egyetem, melynek 
Magyarország is adott egy tanárt,5) jelképe az igaz tu-
domány és a katholikus vallás összebangzásának. 

Es mit szóljak arról a buzgóságról és ügyességről^ 
melylyel ez ország polgárai a jelen kongresszust előké-
szítették ; a vendégszeretetről, melylyel az ide sereglőket 
fogadták s a kongresszusnak már is mutatkozó nagy 
eredményéről ? 

A szabadság és a hazaszeretetet, melyek Helvécziát 
betöltik ; a vallásosság, mely itt a sziveket áthatja ; a 
tudomány és a munkaszeretet, melyeknek gyümölcseit 
élvezzük : ezek indítottak engem arra, hogy ez ünnepies 
alkalommal fenhangon üdvözöljem és magasztaljam Hel-
vécziát s annak a magam és az egész Magyarország 
nevében kívánjam, hogy Isten segítségével a benső 
vallásosság, az igazi tudomány, a szorgalmas munka és a 
tökéletes szabadság boldogító gyümölcseit minél nagyobb 
mértékben élvezze. 

Éljen Helvéczia ! 

i f jú hársfaággal kezében futva hozta hirül a freiburgiaknak s a 
nagy fáradságtól kimerülve, „Győzelem" felkiáltással holtan 
rogyott össze a városban. A hársfaágat azon a helyen elültették 
s a belőle nőtt, még ma is élő, kőoszlopokkal megtámasztot t fát 
kegyelettel őrzik. 

3) A legyőzött burgundiaktól szerzett egy nagy gyémánt 
ma is a pápai hármaskoronát ékesíti. 

4) Szemere Bertalan, Utazás Külföldön, II. 228, oldal. 
6) Michel Leo, sz. Domonkos-rendi áldozópap, a bölcselet-

tudomány tanára. 

VEGYESEK. 
*** Szent István ünnepét mély vallásos kegyelettel 

ünnepelte meg a második millennium első évében a 
magyar katholikus egyház. A székesfőváros buzgó katho-
likusai és a vidékről érkezett hivek százával mentek föl 
a koronázó budavári Mátyás templomba, hogy Nagyasszo-
nyunk templomában szent hazánk és egyházunk boldog-
ságáért, fölvirágzásáért imádkozzanak. 

A szent Jobbot ünnepi körmenetben vitték a Mátyás 
templomba, hol az istenitiszteletet az ország bíboros 
főpapja, a herczegprimás ő eminencziája végezte fényes 
segédlettel. Az üunepi beszédet a megbetegedett Széchenyi 
Miklós gr. jaáki apát helyett Bogisich Mihály v. püspök 
ő méltósága mondotta. 

Az istenitisztelet végeztével a szent Jobbot szintén 
ünnepi körmenetbe vitték vissza a Zsigmond kápolnába, 
hol az ájtatos hivek nyolcz napig leróhatják kegyeletük 
adóját a „dicsőséges sz. Jobb" előtt. S. Stephane, ora 
pro Hungaria ! 

— A király Ischlben. A király mióta Ischlbe 
visszatért, állandó érdeklődést tanusit mindazon munkák 
iránt, a melyek az árviz által okozott károk helyreállí-
tására folynak. Több izben személyesen megtekintette a 
hidászkatonák munkáját, továbbá a hidak és utczák javí-
tására irányuló munkálatokat. A napokban Ebenseebe utazott 
a király, hogy az árviz rombolásairól meggyőződést szerez-
zen. — Ischlben még mindig állandóan beszédtárgyat 
képezi az emlékezetes jótékonysági ünnep, mely a királyné 
kezdeményezésére a királyi villában lefolyt. Számos apró, 
kedves apizódot emlegetnek, melyek mindegyike tanúsága 
a király szivélyességének és nemes szivének. Igy beszélik, 
hogy az uralkodó elhaladt egy kicsiny fiúcska mellett, a 
ki anyja által vezetve, csinos uniformisba volt bujtatva. 

— Micsoda ezredben szolgál a vitéz u r? kérdezte 
mosolyogva a király. 

Egy más helyen Maczio asszony énekmesternő négy-
éves kis fia odafutott a királyhoz és agyagperzselyét 
átnyújtva igy szólt : 

— Tessék a szegény gyermekek számára ! . . . 
A király megsimogatta a bátor gyermeket átvette 

a perzselyt, majd beszédbe ereszkedett a fiucskával. 
— Ez derék tett tőled, kis fiam. Hogy hívnak? 
— Életbölcsességek. Egy ócska könyvecskében, 

mely 1644-ben kelt, a következőket olvassuk: „Ha egy 
napig akarsz jó hangulatban lenni, süttesd fel a hajadat» 
ha egy hétig, eredj el lakziba; ha egy hónapig, végy 
magadnak hátaslovat; ha egy félévig, épits magadnak 
egy szép házat ; ha egy egész évig, végy nőül szép, fiatal 
leányt ; ha két évig, légy egy gazdag nagybácsi örököse ; 
ha azonban egész életeden át jó hangulatban akarsz ma-
radui, akkor légy — mértékletes. 

f Megdöbbenve vettük a liirt a piaristarend egy 
fiatal tudós tanárjának elhunytáról. Réti Ferencz a buda-
pesti kegyes tanitórendi főgimnáziumnak éveken át buzgó 
tanára, e hó 20-án Balaton-Almádiban, hova egészségének 
visszaállítása végett költözött, elhunyt. Könnyezve állunk 
ravatalánál, hisz még oly sokat taníthatott volna vallásra 
és tudományra. Az ö. v. f. n. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hittudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. 87..) 
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Megjelenik e Up heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
binden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Hagy 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 Н А Т О 

Budapesten, augusztus 25. 16. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszrnek is Tanulmányok: Szent Istvánnapi beszéd. — Ő fönsége Stefánia trónörökösné Jeruzsálemben. — Beligio-
Tárczája. Az utazás művészete. — Katholikus Autonomia. A esanádi pontok. — Irodalom. — Vegyesek. 

Szent-Istvánnapi beszéd. 
Tartotta 1897. aug. 20-án a budavári Nagg-Boldogasz-
szowyról czimzett koronázó plébánia-templomban Bog i s i ch 
Mihály, prisztinai cz. püspök, herpályi cz. prépost, ker. 

esperes, vári plébános, a m. t. akadémia tagja. 

Boldognak mondanak engem, minden 
nemzetségek. 

i,Sz. Lukács ev. I. 48.) 

Kettős ünnepet ül ma a magyar nemzet! 
Dicsőíti Szt. Istvánt, az első magyar királyt, ki 
apostoli buzgalommal vetette meg a ker. katli. 
egyház alapját; ünnepli Istvánt a bölcs királyt, 
ki megalapította a magyar birodalmat, annak 
polgári alkotmányt adott, az országot rendezte 
és a magyar nemzet szabadságát biztositá. 

A magyar kath. egyház és a magyar király-
ság bölcsői egymás mellett ringottak.*) Kilencz 
évszázad fergetege és vihara mult el a két al-
kotmány fölött; a kath. egyház fenn áll és 
virágzik; a magyar nemzet ól, létének első év-
ezredét betölté és lelkesedéssel, duzzadó élet-
erővel indul a második évezred felé! 

Mi ta r to t ta fenn a magyar kath. egyházat ? 
Mi izmosította és edzette meg a magyar nem-
zetet? Szt. István első apostoli királyunk hagyo-
mánya. A vallás ápolása ! A boldogságos szűz 
Máriának üui tisztelete. 

Ez lesz ünnepi beszédemnek rövid tartalma. 
Kérlek figyelmezzetek! 

A középkor legnagyobb magyar jogtudósa, 
Yerbőczy István az egybegyűjtött magyar tör-
vénytár „Corpus Juris Hungarici" kezdetén, mint 
beczikkelyezett törvényt mutat ja be Szt. István 
király két dekrétumát. Az első dekrétum szól a 
fejedelem jogairól és kötelességeiről; a második 
dekrétumban pedig az alattvalók jogviszonyait 
szabályozza. 

Az első dekrétumban a szent király, az 
apostol beszél fiához, trónutódjához, Imre her-
czeghez és általa és benne minden jövendő magyar 
királyhoz ; szivükre köti a vallás ápolását. A 
dekrétumot a szentháromság nevében kezdi meg 
és tanitását szentirási idézetekkel és fejtegeté-
sekkel erősiti.2) 

Szent István fiúi hódolattal és kegyelettel 
tisztelte a boldogságos szűz Máriát! Európa 
összes keresztény népei versenyre keltek a bold, 
szűz tiszteletében. A keresztény hitre tér t magyar 
nemzet szivébe szent István király oltotta a 
bold, szűz iránti tiszteletet. 

Ha az egész ker. világ a bold, szűz Máriát 
azért tiszteli, mert Isten őt öröktől fogva Isten-
anyai méltóságra emelte, minden angyalok, vér-
tanuk és szentek fölé helyezte ; mert könyörgése 

Szabó Imre „Szent-Is tvánnapi beszéd." 2) D r . Nemes Anta l : Jézus szent szive á j ta tossága . 
16 
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és pártfogása által legtöbbet tehe t ére t tünk 
Is tennél : a magyar nemzet még különös hálával 
is hirdeti a szűz anya dicsőségét, mert ő hazánk 
„Nagyasszonya", Magyarország Patronája , ki a 
magyar nemzete t kilenczszáz éven á t az idegen 
nemzetek között föntar to t ta . 

Géza fejedelem fia, Vajk, a bold, szűz i ránt i 
tiszteletből Nagy-Boldogasszony napján vet te fel 
a sz. keresztséget ; ő volt az eJső a vezérek között, 
ki a harczi kalandokban kifáradt magyar népnek 
csendes és biztos o t thon t k ivánt kevesni. Kilencz-
száz óv előtt , aug. 15-én vette fejére a Szilveszter 
pápa ál tal küldöt t koronát : ós élte alkonyán, 
aug. 15-én a ján lo t ta fel az országot a bold, szűz 
Máriának. Ezt mondja Hartwig regensburgi püs-
pök Sz. István király legrégibb életírója, midőn igy 
szól: „ Val a pedig a király valamint igazságos, иду 
hűséges férfiú minden cselekedetében egyedid csak 
Istenben bízott. Ki mind önmagát, mind országát 
szünteleni esdeklés között a szeplőtelen szűz Máriá-
nak, Isten anyjának védelmébe ajánlotta; ki iránt a 
magyarok oly dicsérettel és tisztelettel viseltetek, 
hogy a szűz Mária mennybevitelének ünnepét tulaj-
donnevének hozzáadása nélkül nyelvükön „Nagy-
asszony" napjának mondjákTörtént pedig ez 
Szókesfejérváron a sz. király ál tal ép i te t t Mária 
templomban. 

E percztől fogva a magyar nép Máriát szi-
vébe fogadta. 

Nézzetek szerteszét széles e hazában, hány 
templom emel te te t t Isten dicsőségére és a bold, 
szűz tiszteletére. Hány társulat alakult szűz 
Mária nevéről! hány szobor és kép ékesítette a 
templomok, kápolnák falait . Mily fenségesen 
hirdeté ezt négyszáz évvel ezelőtt a pesti ferencz-
rendiek zárdájának egyik ihletlelkü dalnoka : 

Angyaloknak nagyságos Asezonya, 
Ur Jézusnak dicsőséges a n y j a ; 
Menyországnak királyné Asszonya, 
Paradicsomnak megnyíló kapuja . 

Asszonyoknak vagy tiszta tüköré, 
Férfiaknak bajvivó fegyvere, 
Királyoknak oktató mestere, 
Magyarországnak választott vezére. 

(Peci codex 1509. év.) 

Az Á rpádház második szentséges királya, 
László, a daliás fejedelem Szt. István hagyomá-
nyát, a bold, szűz t iszteletét örökölte. Gyönyö-
rűen emlékezik meg erről Pázmány Péter biboros-
érsek, a XVII. század legnagyobb magyar i ró ja : 
„Szem előtt viselem, — igy szól a biboros egyik 

Mária prédikácziójában — hogy abban az ország-
ban lakom, melynek oltalmazó asszonyává. Szt. 
Is tván király a bold, szüzet választot ta és igy 
halálos óráján nemzetünknek végrendeletben 
hagyta a Nagyasszonynak t iszteletét ; megem-
lékezem arról is, hogy Váradon jöt tem a világra» 
mely várost szt. László király szűz Mária meg-
hagyásából ópi te t te és az ő templomával éke-
sítette. 

Szent Is tván hagyományát — szűz Mária 
t iszteletét hirdeti IV. Bélának, a második hon-
alapi tónak 1244-ben kelt kiváltságos levele és az 
1254. évben kelt oklevél, mely a t a t á r j á rás a la t t 
elpusztult ezen budavári templom felépítéséről 
szól. 

A vegyes házból eredett királyok : Cseh Ven-
czel, Bajor Ottó a koronázás után Budára siettek, 
hogy ezen, a bol. szűz tiszteletére emelt temp-
lomban tegyék le a fogadalmat és Róbert Károly 
az anjou házból eredet t király 1309. évben ezen 
Mária-templomban t e t t e fejére azon diademát, 
melyet a pápai követ megszentelt . Róbert Károly 
fia, Lajos, kinek a történelem a nagy nevet adta, 
a magyar fegyverek győzelmei között nem felejt-
kezet t meg szent Isván hagyományáról és ezen 
templomok két oldalcsarnokát épité, mig a magyar 
harczi dicsőség emlékére és a bold, szűz dicsői-
tésére hazánkban több Mária-templomot és Styriá-
ban a hires mária-czelli kegyhelyet épít tet te . 

A szeszélyes, könnyelmű és csapongásra haj-
landó Zsigmond király hosszú uralkodása a la t t 
többször érezte az isteni kegyelmet és mint Sz. 
Is tvánnak örököse, a bold. Szűz t iszteletét e 
templom fényének emelésével ter jesztet te . 

Mit szóljak a nagy Hunyadyról, a temesi 
bánról, a nándorfehérvár i kapi tányról és később 
Magyarország kormányzójáról , a boldogságos Szűz 
uj tisztelőjéről, ki 1444. évben a törökökön 
nyer t fényes győzelemért a bold. Szűz ezen temp-
lomában adot t Is tennek hálát . 

Beszéljetek t i falak és visszhangozzátok 
Kapisztrán Jánosnak, a lánglelkü szerzetesnek 
1454. évben i t t t a r t o t t buzditó és a bold. Szűz 
pár t fogását dicsőitő szavait. Az 1456-ban kivívott 
nándorfehérvári győzelem emlékére i t t ezen 
templomban t a r t a t o t t a nagy hálaadó ünnepély ; 
i t t h i rdet ték ki III. Calixt pápa világra szóló 
rendeletét , hogy ezentúl mindennap délben a 
bold. Szűz tiszteletéi e a harang meghúzassák !8) 

3) Dr. Nemes Antal : A budavári főtemplom 1893. 
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Szent István hagyománya a vallás ápolása a 
bold. Szűz tisztelete hatot ta át Hollós Mátyást, 
az igazságos, a nemzeti királyt, ki 1458. febr. 
7-én Prágából megérkezve, ezen templomban a 
Szűz oltára előtt te t te le a fogadalmat, hogy az 
ország jogait törhetlenül fogja megőrizni. 1476. 
évi decz. 22-én esküdött hűséget, i t t a Mária 
oltárnál Beatrix arragoniai herczegnőnek. 

A hazánk Nagyasszonya iránti tiszteletből 
emelte 1470. évben a nagy tornyot, melynek 
czimerét i t t őrizzük a templom oldalcsarnokában. 
1490. évben itt, az általa szeretett és tisztelt 
Mária-templomban volt holtteste kiterítve, innét 
kisérte az ország keserves kőnyek között Székes-
fejérvárra. 

A nagy királyt követő, a Jagellók házából 
eredő gyönge és tehetetlen, a nemzet nyelvét 
nem értő királyok alat t az ország a pusztulás 
út jára jutot t . Az egyenetlenkedő, hatalmaskodó 
főurak, megfeledkeztek Szent István hagyomá-
nyáról. 1526. évben Mohács lett az ország véres 
temetője; elhullott a nemzet virága, szine-java; 
a harczi dicsőséget hirdető Mária zászlók ron-
gyokra tépve hevertek a hősvértől pirosló csata-
mezőn . . . ! 

A hitegység megtöröt t ! Sz. István palástja 
kettészakadt. 1541. szept. 2-án jö t t Szulejman 
Budára és aznap lépett ezen százados Mária-
templomba a pusztulás. 145 éven át nem csen-
dült meg e szent falak között a magyar Mária-
ének ! 

1686. szept. 2-án megcsendült a harczi riadó, 
a magyar fegyverek, keresztény jelvények, a 
Mária-zászlók kitüzettek Budavár ormára. Az 
egész vár feldulatott, a Nagy Boldogasszony-
templom csodás módon megmaradt és a II. 
Ulászló ajándékozta Mária-szobor, mely 145 évig 
a fal által volt elfödve, sértetlenül napfényre 
j ö t t ! 1686. szept. 2-án a törökök a szobor lá t tára 
vad futással menekültek, a diadalmas keresztény 
sereg a Mária-szobor előtt fegyverét lerakva 
zengedezte hálaadó énekét! * 

Szent István hagyományát, a bold. Szűz tisz-
teletét örökölte I. Lipót és neje Eleonora 
királyné; a magyar nemzet dicsőségét és szomorú 
napjait lá to t t Mária-templom ékességeit vissza-
kapta, a középkori Mária-énekek ismét megcsen-
dültek. 

Mária Terézia, a kegyes királyné, 1749. évben 
— a budai kir. palota ujraépitésekor — itt , 
ezen Mária-templomban ta r to t t a az ünnepélyt. 

E nagy királyné uji tá fel a szent-btvánnapi 
körmenete t , a dicsőséges sz. Jobb kéznek körül 
hordozását ! 

Ismét megcsendültek a régi magyar énekek. 
A nemzet életét zsibbasztó fájdalom, az elnyo-
matás, a százados megaláztatás hangjai szólanak 
meg ezen egyszerű dalokban: 

Hol vagy István király, téged magyar kiván ! 
Gyászos öltözetben te előtted járván ! 

Sz. István hagyománya, a vallás ápolása, a 
bold. Szűz Mária tisztelete a magyar nép szivé-
ben István királyt és a boldogs. szűz Máriát 
elválaszthatlan egybeforrasztotta, melyről a jám-
bor poéta igy zengedez : 

Virágos kert vala hires Pannónia, 
Mely kertet öntözé hiven szűz Mária, 
Kertésze e kertnek István király vala, 
Ennek bő termése ő vele meghala. 

(Kéziratos énekeskönyv a mult századból.) 

Szent István hagyománya, a vallás ápolása, 
a bold. Szűz tisztelete kilencz évszázadon keresztül 
uralkodott a magyar nemzet társadalmi és poli-
tikai életében. Esztergom, Székesfejér vár és 
Budavár Nagyboldogasszony templomai élő bizony-
ságot tesznek erről ; i t t folytak le a nemzet tör-
ténetének legnevezetesb eseményei! Az ország 
pénzén, a nemzet harczi jelvényein a bold, szűz 
Mária képe tündöklöt t ; 1848-ban a magyar 
szabadságharczban, a névtelen hősök szűz Mária 
zászlait lengették a diadalmas csatákban! 

1867. évben a magyar törvényhozást Sz. 
István hagyománya, a bold, szűz Mária tisztelete 
vezérelte, midőn felséges urunknak és kirá-
lyunknak fejére Sz. István koronáját ezen nyolcz-
százados Mária templomb n te t te fel és a nemzet 
és király közötti kibékülést megerősitette. 

Felséges urunk és ap. királyunk birodalmi 
uralkodásának 25-ik évfordulóján, 1873. decz. 2-án 
legkegyelmesebben elrendelte, hogy a főváros 
ezen nyolczszáz éves múlttal dicsekvő főtemploma, 
melyet a t a tá r és török dúlások és elemi csapá-
sok többszörösen romba döntöttek, régi fényébe 
visszaállittassék. Felséges urunk akarata volt, 
hogy ezen Mária-templomban, mely a ker. magyar 
nemzet kilencz évszázados virágzásának és ha-
nyatlásának élő emléke, azon alakot nyerje, 
melylyel 400 év előtt nemzeti királyunk, Hollós 
Mátyás bőkezűségéből birt. 

Ezen ősrégi templom ujjáalakitása a Mária-
kultusz ujabb dicsősége! 

16* 
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Felséges urunk őseinek a szentemlékü 
magyar királyoknak példáját követte, a magyar 
törvényhozást Szent István szelleme ha to t t a át, 
midőn a mul t év május 3-án. a magyar nemzet 
ezredéves fennállásának hálaadó ünnepélyét a 
bold. Szűz tiszteletére felszentelt ezen ősi temp-
lomában ta r to t ta . Egy ezer évnek bánatos sóhaja 
csendült meg a felhangzott régi Mária énekben : 

Sirnak és könyeznek sokaknak szemei, 
Bána tba merülnek özvegyek szivei ; 
Űzd el a háborút , döghalál t , éhséget , 
Szerezz o rszágunknak csendes békességet . 
Tudod, hogy Szent Is tván örökségben hagyot t , 
Szent László király is minket reád bizott ! 
Magyarországról , édes hazánkról , 
N e feledkezzél meg szegény Magyarokró l . 
( .Boldogasszony Anyánk" ének a török hódoltságból . ) 

így vonul végig, к. k. Magyarország 900 
éves keresztény tör ténetén Szt. István ap. kirá-
lyunk hagyománya: a vallás ápolása, a bold. Szűz 
tisztelete ! 

Yissza, kedves nemzetem ! vissza Szt. István 
hagyományához ; és a haza ú j ra fényre derül és 
boldog lesz a magyar ! 

Most pedig feléd fordulunk, te 900 éves 
dicsőségünk ós fá jdalmunknak csendes t anu ja és 
nemzetünk szent ereklyéje, „te dicsőséges szent 
jobb kéz, melyet magyar óhaj tva néz" áraszd 
áldásodat urunkra, apostoli királyunkra, bölcs és 
jóságos a t y á n k r a : hintsd áldásodat az ország 
törvényes kormányára, vezéreljed a keresztény 
bölcseség ut ján, hogy keresztény észszel és magyar 
szivvel intézze az ország dolgait ! Áldd meg a 
magyar kath . egyház fejét, hazánk biboros fő-
papját , hogy a békében legyen bölcs tanácsadónk 
és jóságos atyánk, a harczban pedig bátor és 
re t tenthet len vezérünk. 

Es te, égi szép Szűz, hazánk Nagyasszonya 
hű magyar népedet vedd ol ta lmadba; hozzád 
sóhajtunk, m e r t : 

„Ez országnak te vagy fő gondviselője, 
Mindenekben legszerényebb segítője, 
El lenségtől megmentője , 
Hiveid reménységének felébresztője." 

(„Cantus Catholici" 1651. év.) 

Téged esdekelve kérünk : 
Légy a csüggedők reménye, a szegények gyámola , 
Szenvedők vigasztalója, sebhedet tek orvosa, 
Légy erőnk a bűnveszélyben, a halá lban ápolónk, 
Lelkiüdvünk ssent ügyében légy fiadnál pá r t fogónk . 

(Szabó Imre : 1854.) 
Amen. 

Ő fönsége Stefánia trónörökösné 
Jeruzsá lemben. 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

I. 

Fölséges u runk I. Ferencz József 1869. november 
9-én t a r to t t a meg bevonulását Je ruzsá lembe mindazon 
czeremóniák mellett , melyek a ka tho l ikus ura lkodót és 
apostoli fölséget a Ceremoniale Episcoporum szerint meg-
illetik. Époly ünnepélyesen fogad ta a szent város 1881-ben 
Rudolf t rónörökös ő fönségét . Az ő za rándokut já ró l annak 
idején a zarándokla tban résztvevők értesítései a lapján 
i r tam a „ Va te r land"-ban , a következőkben ő fönsége 
Stefánia főherczegnő öt nap ig t a r tó o t t lé téről szándékom 
ugyanez t tenni. 

E leírás a lap ján a t rónörökös özvegye Stefánia fő-
herczegnő márczius végével nagyobb tenger i u ta t szán-
dékozot t megtenni és a húsvéti ünnepeket Je ruzsá lemben 
tö l t en i ; de a kedvezőtlen időjárás miat t , mely a „Trieste* 
ha jó kapi tányá t a r ra kényszer i te t te , hogy már Dalmá-
cziában Zlarin és Teodo kikötőibe meneküljön, csak nagy-
szerdán érkezet t a fönséges utas Alexandr iába . О fönsége 
kívánsága, mely szerint a nagyhe te t és húsvété t nem 
a k a r t a utazásban eltölteni, húsvét utáni keddig tá r ták 
vissza Egypto inban . 

Szerdán, ápril 17-én délben ' / a ^ - k o r vetet t hor-
gony t a .T r i e s t e " Ja f fa k ikötő jében. A jeruzsálemi kon-
zul és a jfaffai viczekonzulatus ügyvivője a k ikötőbe jö t tek , 
hogy a fönséges utazó rendelkezéseit vegyék. Szőnye-
gekkel bor í to t t , v i rágokkal díszített , és t izennyolcz válo-
ga to t t férfiutói h a j t o t t csónak vitte a fönséges főherczegnőt 
kíséretével J a f f a kikötőjének h i rhed t zátonyai közt a 
révpar t ra , hol őt a jaffai ka imakam és nagyszámú sokaság 
fakad ta . О fönsége egyenesen a pályaudvarhoz indult és a 
közönséges vonat ra szállt, mely az u tazókat 2—6- ig 
Je ruzsá lembe viszi. 

Je ruzsá lem pályaudvarán ekközben nagy tömeg 
verődöt t össze a főherczegasszony fogadására . Mindenféle 
nemzet volt ot t képviselve Európábó l és Ázsiából, lehetet t 
ot t lá tni francziákat , olaszokat, magyaroka t , lengyeleket , 
sőt nemzet i viseletű orosz zarándokokat , szakadár gö rö -
göke t , ö rményeke t , a rabokat , s tb. 

A főherczegnőt a jeruzsálemi kormányzó nevében t i t -
kára , Bischara effendi, üdvözölte. Ezenkívül megjelentek 
üdvözlésére az osz t rák-magyar zarándokház második elöl-
já ró ja , az i t t időző osztrák papok, több ferenczrendi és 
pa t r ia rcha tusbe l i pap . 

E g y szakasz lovas csendőr nvitá meg a jaffai kapu-
hoz t a r tó kocsisort . Oi t is kíváncsi tömeg szorongott . 
A kapun belül, ot t , hol évekkel előbb a patr iarcha 
papságával u ra lkodónka t és a t rónörökös t fogadta, 
leszállt a menet kocsijairól és a szents i r - temploma felé 
t a r t o t t a lejtős u ton. Annak terén a jeruzsálemi konzul, 
Ippen Tódor ur az osz t rák-magyar zarándokház második 
e lö l já ró já t mu ta t t a be ő fönségének, hogy a föl támadás 
t emplomába kalauzol ja . A szentsír templom bejáratánál 
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van mind já r t az a kő, melyen a Megfeszítet t tes tét be-
ba lzsamozták . I t t állt a szentsir őre és várt, mig a t rón-
örökösné imádságát elvégezte, mire a szenfsir tu la jdon-
képeni szűk kápo lná jába vezette. Rövid, buzgó ima u t án 
a menet a Magdolna ol tár előtt elhaladva a je lenés-kápol-
ná jába ment, hol J ézus a legenda szerint fö l támadása 
után Any jának megje len t . Innen kezükben kis gye r tyák -
kal mindnyá jan a Kálvár ia -hegyére vonul tak s a keresztre 
szpgezés ol táránál , a t izenharmadik stáczió ol táránál , azon 
helyen, hol a szent kereszt állt a fönséges zarándokkal 
együt t á j t a toskod tak . Mielőtt e helyet e lhagyták , fu tó l ag 
be tek in te t tek egy ablakon át a „hét f á jda lom" latin ká-
po lná jába , mely a szents i r - templomának déli falához 
támaszkodik . Ezzel mára bevégződöt t a fö l támadás tem-
p lomának látogatása. 

A menet a Chanke-u t ra fordul t , mely a fö l támadás 
templomát északról körit i és ezen a via dolorosán keresz-
tü l az osz t rák-magyar za rándokházoa té r t vissza. 

I t t már a kőlépcső te te jén várakozot t a be já ra t 
előtt a zarándokház első e löl járója . Örömét fejezte ki a 
magas lá togatás fölöt t és azon k ívánságát nyi lvání tot ta , 
hogy ő fönsége és kíséretének a szent városban való t a r -
tózkodása kegyelemmel tel jes legyen. Ezu tán a fogadó-
te rembe vezette a fönséges zarándokot . 

A szent családhoz czimzett o sz t r ák -magyar zarán-
dokház azon sarkon fekszik, melyet a W a d - és a Mária-
utcza képeznek a Bethseda al ján és meglehetős csinos 
ker t közepén emelkedik. 1850-ig névtelen romhalmaz volt 
ot t , melyet Abdul Aziz szul tán Ausztr iának a jándékozot t . 
Az építkezés 1858 ben kezdődöt t és a monarchia híveinek 
áldozatkészségéből öt év a la t t befejeződött . A szent csa-
lád t iszteletére emelt kápo lná já t Yale rga pa t r ia rcha szen-
te l te fel 1863. márcz. 19-én és a ház vezetését a bécsi 
bíboros herczegérsek világi papokra bizta. A csinos ház 
román sti lben épült, 50 méter hosszú, 25 méter széles és 
60 — 80 zarándok számára elegendő helyiséggel rendelkezik . 
Hatoszlopos csarnok szolgál be jára tu l . Megjegyzésre méltó 
még az a körülmény, hogy hospicziumutik közelében állt 
az első osztrák konzul, P izzamano gróf háza, melyben 
1854 ben az akkor i belga t rónörökös , Lipót i f jú neje, 
Mária Henr ie t te főherczegnő és ennek szülei megszál l tak 
szentföldi zarándok utazásuk alkalmával . 

Még szerda este elvégezte szent gyónásá t az özvegy 
főherczegasszony kíséretével együ t t a házi kápolnában és 
másnap reggi-1 6-kor mindnyájan énekes misét ha l lga t t ak 
a szentsir kápolnában és egy spanyol ferenczrendi kezé-
ből a szent áldozásban részesültek. Az úgynevezet t angya-
lok kápolná jában , hol egykor az angyal a szent asszo-
nyoknak megjelent , kik Jézus s í r jához fűszereket hoztak, 
té rdeplőket ál l í tot tak fel a herczegasszonynak és kíséreté-
nek. A tu la jdonképeni szentsir üregének belső rekeszében 
muta t ták be a vérnélküli áldozatot . Megragadó volt ő 
fönségét az ol tár előt t mély áh í ta tban elmerülve látni, 
hol egykor Mária Terézia és ennek dédunokái I. Miksa 
mexikói császár és ő fölsége I. Ferencz József , Rudolf t rón-
örökös és a fönséges zarándok, szülei imádkoztak orszá-
gukér t , önmagukér t és csa ládjukér t , s az irgalom és fele-
barát i szeretet cselekedeteit gyakoro l ták . 

A hálaadó ima u tán ő fönsége a ferenczrendiek szük 

ebédlőjébe ment egyszerű reggel ire . Ö fölsége I . Ferencz 
József sem restel t annak egyik asztalához ülni, a mint ezt 
márvány-emléktábla hirdeti és P . Custos szolgált fel neki. 
Ugyanaz a Custos szolgált az özvegy t rónörökösnének is, 
de már a következő nap R ó m á b a kellet t u taznia a rendi 
zsinatba. О fönsége megragadá az alkalmat , hogy ő szent-
ségének hódoló üdvözletét küldje . 

Ekközben a zarándokház előtt kocsik ál l tak meg, a 
bethania i k i rándulásra . 3/i8 kor ha j t a t t ak el. A ház má-
sodik e löl járója szintén utrakel t , hogy a szent helyeket 
elmagyarázza. 

A nyugat i , — úgynevezet t I s tvánkapuná l megál tak 
a kocsik és a főherczegasszony lefényképezte a kapu t . 
Az ut meglehetős meredeken megy le a Hidron patak 
kiszáradt ágyán . E l fogado t t a rab neve „Wad i Sitti 
Mar iam", azaz Mária völgye a völgykat lan fenekére épí-
t e t t Mária s i r templomától . E szük szakadék északról 
délre te r jed és Josap fá t völgyének neve alat t is ismere-
tes. E völgyről jövendölte J o e l p r ó f é t a : (3, 2.) „Egybe -
gyű j töm mind a nemzeteket és leviszem őket Joza fá t 
völgyébe és ot t Ítéletet t a r tok fe le t tök ; Továbbá 3, 12 ; 
„Kel jenek föl, és menjenek a népek Joza fá t völgyébeî 
mer t ott ülök le, hogy megí té l jek minden nemzetet körös-
körül ." Kevés hely a világon ébreszt oly komoly gondo-
la toka t , min t ez. Ez az élet és halál völgye. N y u g a t o n a 
szent város tetői, keleten az Ola j fák hegye, a lej tők rég 
kivesztett nemzedékek sirhalmaival vannak beszórva. Moham-
medánok és zsidók szivesebben temetkeznek ide, mert 
náluk is az a hit van elterjedve, hogy i t t az ál talános fel-
támadás és utolsó ítélet középpont ja lesz. A holtak ez 
országát , melyen a tévedő szem el-elmereng, a bélpok-
losok népesitik be, ezek a szánalmas, ro thadó testű em-
berek. Borza lmas látvány. (Foly ta t juk . ) 

T A R C Z A . 
Az utazás művészete. 
— Hogyan utazzunk ? — 

Jul ius végső napja iban kezdődik meg a tu la jdonké-
peni utazási idény, mely szeptember utolsó hetével vég-
ződik. E g y orvos ebből az a lkalomból a következő dol-
goka t a j á n l j a az utazók f igye lmébe : 

Kövér emberek ne utazzanak olyan helyre , hol köz-
tudomás szerint sokat szoktak enni az emberek , soványak 
pedig ne keressék fel Wör i shofen t vagy olyan fürdőt , 
aho l czibere levest esznek ebé ire. Az idegesek ne utaz-
zanak ostendeba vagy a monte-carlói j á t ékbar l angba , egy 
szóval idegizgató helyekre, a melancholikusok azonban igen. 

Kis gyermekkel ne utazzunk olyan helyre, hol orvos 
a közelben nem lakik. 

Hegyes vidékre lega lka lmasabb augusz tus első felé-
ben utazni egész szeptember végéig, tengeri fürdőre pedig 
augusz tus 10-től szept. 20-ig. H a t ehe t j ük legalább 4 
hé t ig t a r tózkod junk a kiválasztot t fürdőhelyen, mert a 
k imerül t testi szervezet csak ennyi idő alat t kezdi érezni 
a fürdőzés jó té teményei t . 

Kéju tazásra csakis teljesen egészségesen szabad 



126 RELIGIO. 

elindulni, mer t a legkisebb ba j is könnyen rosszabbra for-
du lha t a vonatrázással a megvál tozot t életmód stb. fo ly tán . 

A férfiak könnyű selyem vagy vászon puha ingben 
utazzanak. Az igaz, hogy ez nem olyan elegáns mint a 
szépen k ikeményí te t t fehér ing, de nem azért u tazunk, 
hogv másoknak tessék a mi elegáncziánk, hanem azér t , 
hogy élvezetet ta lá l junk . 

U j czipőben nem tanácsos utazni. Elicidulâs előt t 
legalább 5 — 6 nap ig viselni kell a czipőt, hogy a láb 
beleszokjék s hogy ha a czipő esetleg szűk, még ideje-
korán kicserélhető legyen. 

Kézi gyógy tá r t magával czipelni felesleges, főleg 
ant ipyr int , fenaczetirát stb. s más fe j fá jás ellea való 
porokat , mer t azok vigyázatlan használata már sok ember -
nek okozta hir telen halálát . 

Forrásvizet a hegyek közt bármikor veszély nélkül 
lehet inni. Hogy ha a vizbe néhány csepp cognacot 
vegyitünk, akkor bármily kimelegedve és megizzadva 
vagyunk is, bá t ran iha tunk , régi kedvencz mondása a 
tur is táknak, melynek azonban semmiféle komoly a lapja 
nincs. Hidegvizet felhevült á l lapotban inni mindig ve-
szélyes Pá r percznyi hüsölés után azonban néhány u j n y i 
viz b ' i tran iható, ha u tána azonnal ú j r a ú tnak indulunk. 

Hideg vizben fü rödni nagyon egészséges, de felhevült 
: test tel nem tanácsos, vizbe ugrás előtt fe l té t lenül locsol-
gassuk meg kissé tes tüuket a vizzel. Ebéd után legalább 
is 2 órának kell eltelnie, hogy fürödni mehessünk. Sokáig 
időzni a hidegvízben nem jó . 

N a g y o b b hegyi kirándulás előtt fel tét lenül meg kell 
fürödni hideg vizben, mer t az megaczélozza az izmokat . 
Lefekvés előtt pedig a jánla tos a lábakat pár perczig spi-
r i tuszban vagy spiritusszal vegyitet t vizben megáztatni . — 
H a a ta lpot a hosszú u t feltörte, kenjük be szarvaszsirral 
vagy vaselinnal. Ugyanezt a szolgálatot a közönséges 
f agygyu is megteszi. Ezt azonban a járkálás előt t kell 
használni. 

Nők fűzőben ne utazzanak. Útközben is szigorúan 
meg t a r t andók a megszokot t étkezési idők s сзак nagyon 
kevéssel szabad többe t enni mint ot thon ; a mozgás és 
j á rká lás folytán ugyanis az ember éhesebbé válik, mint 
rendes körülmények közt. 

Kevéí podgyászszal utazzunk. A sok czókmók mindig 
сзак kel lemetlenséget okoz. 

Az utazás t a r t a lma alat t lehetőleg fe ledjük el min-
denféle ház» ba j t s egyéb kel lemetlenséget és csakis a 
szórakozásra gondol junk . 

Elutazás előtt biztosítsuk életünket , vagy legalább is 
baleset ellen biztosítsuk magunka t . 

N e legyünk útközben se nagyon bőkezűek, se nagyon 
fukarok. F. dr. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az u j rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett u j autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladra 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XII I . Leo pápa minden jó t u j életre keltő szelle-

mében. 

A csanádi pontok. 
A „ Váczi Közlöny11 czikke egy buzgó világi katho-

l ikusnak, Domaniczky Is tván nyug. ezredes ur ő mél tósá-
gának tollából származik, kinek egy másik cz ikké t : 

„Herczegpr imás és au tonomia" czimen, más alkalom-
mal közöl tünk a Rel igióban. Je len czikkének konkret 
javas la ta és a csanádi papság első pont jához fűzöt t okos-
kodása a gondola tnak eredetiségével és fegyelmezettségével 
ha t az olvasóra, és az ellenkező véleményen állót is arról 
győzi meg, hogy a czikk í rója i t t is érdemlegesen, cselek-
vőleg akar az autonomiai kongresszushoz hozzászólni, 
a kathol ikus törekvés t előmozdítani. A czikk különben 
igy hangzik : 

— A csanádi egyházmegye főtisztelendő papsága föl-
hívást intézett Magyaro r szág összes lelkészkedő papságá -
h o z : a katholikus autonomia feladatai iránt. 

E becses munkála t t izenkét pont ja közül most csak 
az elsőről mondom el nézetemet. E pont igy szól : 
я Kívánjuk 1-ször a választási szabályzat módosítását 
olykép, hogy a választói jognak szűkebb körre szorítása 
mellett, az egyháziak a világiakkal egyenlő számarányban 
legyenek a kongresszusban képviselve 

E pont sehogysem egyezik azzal a mérséklettel, 
melyet a szóban forgó felhívás más része a kar tá rsak 
figyelmébe a ján l . Meglehet , hogy azok a jó öreg válasz-
tók, a kik már 1870-ben is szavaztak kongresszusi kép -
viselőkre, meg tudnának nyugodni abban , hogy éppen 
akkor veszik el tő lük választójogukat , midőn az au tono-
mia ügyé t az ő szavazatuk is segi tet t diadalra ju t t a tn i . 
De alig hihető, hogy azok a gonosz, fiatalabb választók, 
— a kik nem egy helyen vannak ul traradikál is áramla-
toknak kitéve, — a m á r egyszer is gyakoro l t jogró l szó 
nélkül l emondjanak . Ha az egyház ellenségeinek magunk 
aka runk ha tha tós fegyver t a kezükbe nyomni , ha magunk 
a k a r j u k az au tonomiá t mindjár t kezdetben a visszafejlesz-
tés vádjával i l let tetni és folytonos izgatásoknak tápo t 
nyúj tan i , ám szoritsuk szűkebbre a mostani választó 
jogkör t , — de gondol juk meg előbb, vájjon czélszerű e a 
XX. évszázas küszöbén, bárhol is visszasrófoló czensusokkal 
exper imentá ln i ? ! 

E g y é b i r á n t — „esí modus in rebus." 
Ha csak azt a k a r j á k elérni, hogy az egyházügyi 

választásoknál túlságos számú, zajongó tömegek föl ne 
lépjenek, a mi főleg a nagyobb városokban kívánatos, 
akkor engedtessék meg a választásnak azt a módozatát 
i t t is a jánlanom, melyet az országgyűlési képviselők válasz-
tására nézve a „Pol i t ikai Hetiszemlea 1896. évi 50. 
számában javas la tba hoztam. 

Minden magyar á l lampolgár , a ki é le tkorának 24-ik 
évét betöl tö t te , a haderő tényleges á l lományában nem 
tartozik, bűnvádi kereset a la t t nincsen, csődbe se ju to t t 
és valamely községben l ega lább 1 évig állandóan lakik, 
választójoggal bir, ezt azonban csak a következő választói 
csopor tokban és szavazási időszakokban gyakoro lha t j a . 

Nevezetesen az A) csoportba azok tar toznak, a kik az 
emlí tet t á l talános választói minősültségen kivül irni és 
olvasni tudnak , azután évenkint legalább 8 f r tnyi egyenes 
állami adót is fizetnek. 

Az ily fokozot t minősültséggel nem biró többi 
választók számának fele községenkint kisorsoltatik és a 
B) csoportba osztatik ; — a ki nem sorsolt választók végre 
a C) csopor tot a lko t j ák . 
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E három választói csoport aztán a következő pél-
dában előtüntetett módon vesz részt a szavazásokban. 

Ha a kisorsolás például 1897-ben történik először, 
akkor 1898-ban az AJ csoport és a B) csoport együt-
tesen alkotja az illető kerület választó testületét. 

Az 1899-ik évben azonban a B) csoport szavazójoga 
szünetel és helyette a C) csoport lép — szintén az 
állandó A) csoporttal egyesülve -—• a szavazójog tény-
leges bir tokába. Az 1900-ik és 1901 ik években esetleg 
működő választó-testület megalakulhatása végett, az 1899 ik 
évben az A) csoportba nem tartozó (váltakozó) válasz-
tókat ismét ki kell sorsolni, illetőleg uj B) és C) csopor-
tokat alakítani. Ez eljárás (kisorsolás) a jövőben idősza-
konként ismételtetik, a minél az A) csoport állandóan 
szavazásra jogosult tényezőként szerepel. 

A mi a kezdetben idézett fölhívásnak azt az óhaj -
tását illeti, hogy a kongresszuson, illetőleg a létesítendő 
középponti főtanácsban, az egyháziak a világiakkal 
egyenlő számarányban legyenek, — engedtessék megje-
gyeznem, hogy a világiaknak egyszerűen azért kell minden 
néven nevezendő autonomiai testületben szervezetszerüleg 
nagy töbséggel birniok, mert az ál talak képviselt milliónyi 
laikusok (hivek) fogják a kivetendő egyházi adóknak túl-
nyomó részét fizetni. 

Lám ! az országgyűlésen is, nem a virilista főurak 
háza állapít ja meg részleteiben az állami költségvetést, 
hanem a képviselőház, melyre az adófizető választók az 
összes nemzet jogai t reá ruházták. 

Ha az autonomiai testületek feladatai nem lennének 
tulnyomólag gazdászati természetűek, én volnék a legelső, 
a ki az egyháziaknak akár a többségben-lételéhez is hozzá-
járulnék. Miután azonban gazdászati ügykör nélkül az 
autonómiának semmi értelme sem volna, nemcsak a laikus 
tömegek érdekképviseletének szempontjából, hanem főleg 
a miatt kell az autonomiai testületekben a világiaknak 
szervezetszerüleg többségben lenniök, mert éppen köztük 
találhatók nagyobb számban azok a szakerők, a kik 
bonyolultabb gazdászati kérdésekhez is alaposan hozzá-
szólani tudnak. 

Autonomiai választások. 
Megválasztott világi képviselők (folytatólagos közlés) : 
Mladoniczky Nándor a bácsi választókerületben. 
Pallaviezini Ede őrgróf a kaposvári kerületben. 
Erreth János (Pécs). 
Bittó István (Baranya-Vár) . 
Vörös Mihály (Mohács). 
Paál József (Tamási, pécsi egyházm.) 
Kende Péter (szathmári egyházm., bereg-, ugocsa-, 

ungi kerület) . 
Asbóth János a soproni kerületben. 
Hortoványi József dr. a nyitrai II. (szeredi) kerü-

letben. 

IRODALOM.. 
— Borromaeus . Kath. hitszónoklati havi folyóirat. 

Szerkeszti és kiadja : Nagy Antal, győri szentszéki ülnök, 
zsinati vizsgáló, egyházmegyei biráló, ó-szőnyi plébános, 
a Szent István-Társulat irodalmi s tudományos osztályá-
nak tagja. A X. füzet tar ta lma : Őrangyalok vasárnap já ra : 
Az őrangyalok oltalma. Horváth Lajos, győruj városi plé-

bánostól. Kisasszonynapra : A boldogságos szűz Mária 
Istennek szent anyja. Gerebenics Sándor, győri püspöki 
szertartótól. Példák az ünnepi szentbeszédhez. Pünkösd 
után XIY. vasárnapra (Szűz Mária nevenapja.) : A bol-
dogságos szűz Mária élete. Erényi Károly, magyar-óvári 
káplántól. Pünkösd után XV vasárnapra : Amit a halál 
prédikál. Nagy Antal, szerkesztőtől. Példa a vasárnapi 
szentbeszédhez. Pünkösd után XVI. vasárnapra : A vasár-
nap megszenteléséről. Hahnekamp György, győri t. kano-
nok, papnevelőintézeti igazgatótól. Alkalmiak : Bucsu-
napra (Szent Mihály főangyal ünnepén) : Szent Mihály 
kardja. Nagy Antal szerkesztőtől. Példák az ünnepi szent-
beszédhez. Képszentelés alkalmára : A képek tiszteletéről. 
Dr Karsch Lollion, derecskei plébánostól. Intelem apácza 
fogadalomtétele a lka lmára: Pucho Amadeus, kapuczinus-
rendi áldozártól. Keresztény tanítások : II. A házasság 
szentségéről. (Folytatás.) Nagy Antal , szerkesztőtől. 

V E G Y E S E K . 
— Eucharisztikus kongresszus Velenczében. Az 

adriai tenger hírneves városában százával jelentek meg a 
hivő katholikusok az augusztus hóban ta r to t t eucharisz-
tikus kongresszuson. Egyházi és világi nagyok mellett 
egyszerű emberek siettek leborulni a kenyér színében 
oltárainkon trónoló Istenember előtt az egyenlőség, szabad-
ság és testvériség nem ajkaikon hangzott el, hanem szi-
veikben uralkodott . Milyen jó volna az emberiségre nézve, 
ha a föld hatalmas urai, fejedelmei és ál lamkormányai 
belátnák, hogy a társadalom betegségét csak a vallás 
igazságai gyógyí that ják meg, hogy nincs n ásban üdv, 
mint Jézusban és az ő tanaiban. Kívánatos volna, 
hogy ilyen eucharisztikus kongresszusokat hazánkban 
is több helyen tar ta tnának. (A napokban volt ilyen 
eucharisztikus kongresszus Zelizen, Augustineum nagy-
tudománvu igazgatójának, Fischer Colbrie-Ágost dr-nak 
kezdeményezésére. A kezdetnek legyen folytatása.) 

— Cenner Lajos erzsébetvárosi káplánt a herczeg-
primás ő enija a VII . ker. főgimnázium hittanárává eddigi 
allásának megtartásával kinevezte. Gratulálunk. 

— A nyitrai egyházmegyének szept. 8- án ünnepe 
lesz. E napon tar t ja a megyés püspök Bende Imre ő mga 
50 éves papi jubileumát. 

— Berzsenyi ünnep Niklán. Az ifjú marczali kath. 
legényegylet f-zép jelét adta e hó 8 án hazafias kegyele-
tének az altal, hogy ünnepélyesen kivonult Nikiára Ber-
zsenyi Dánielnek, a halhatatlan ódaköltőnek sírjához. Az 
ünnepély, melyen a tagok tekintélyes számán kivül óriási 
ünneplő közönség s a Berzsenyi család tagjai is részt-
vettek, a költő emlékszobra előtt folyt le, a következő 
p rogrammal : 1. Hymnus. 2. Berzsenyi Dániel élet- és 
jellemrajza, felolvasás 3. ,Fohászkodás" Berzsenyitől. 4. 
Az egylet nemzeti szinü szalaggal díszített myrtus koszo-
rújának letétele. 5. „Magyarokhoz" cz. óda( s végül a 
„Szózat ' -ot énekelte az énekkar. A temetőből az ünneplő 
közönség a költő házába vonult, annak megtekintésére, s 
Berzsenyi-család vendégszereteteben részesült, mely alka-
lommal Krizmanits Péter, az egylet buzgó elnöke, lelkes 
felköszöntőt mondott a család élő tagjaira . Az ünneplő 
közönség, melynek szivében a sikerült ünnepély feledhe-
tetlen benyomásokat hagyott , lelkes hangulatban oszlott szét. 

— Az i sko la te s tvérek alázatos levelben megkeres-
ték a chartresi püspököt és kérelmezték, hogy alapí tó-
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j uknak b. La Salle ker . Jánosnak tiszteletére egyházmegyé-
jében ünnepet engedélyezni kegyeskedjék . Char t res püspöke 
k á p t a l a n i t kérdezte meg, hogy helyeselnék-e b. La Salle 
ker. J á c o s egyházmegyei l i tu rg ikus megünneplését . A 
kápta lan méltányolván a nagy emberbará tnak és követőinek 
az egyházérdekében k i fe j te t t munkásságát , kedvezőleg 
válaszolt. A püspök május hónapban óha j t aná b. La 
Salle ünnepét as egyházmegyei d i rektór iumban megál-
lapítani . 

— Az or ienta l i s ták kongresszusa szeptember 5 én 
lesz Pár isban. 

— A katholikus tudósok freiburgi kongresszusán 
500 an vettek részt. 

— A Canisius ünnepet aug. 21-én istenitisztelettel 
nyi tot ták meg Fre iburgban . A sz. Mihály- templomban 
15,000 hivő hal lgat ta Schmitz kölni fölszentelt püspök 
német nyelven t a r to t t prédikáczióját A hivők öröme és 
lelkesedése le í rhata t lan. 

— Aranymisés áldozár. Nemesjáczí Szecsányi Vil-
mos nagytapolcsánvi kanonok-p lebáuos folyó hó 15-én 
t a r to t t a á ldozárságának 50 éves jub i leumát . A nemes-
szivü papot , ki t r i tka je l leme és felebarát i szeretetéér t a 
környék a ranyembernek nevez, nagy óvácziókban részesí-
te t te ez a lka lommal a vidék lakossága. A papság diszes 
kehelylyel , Nyáry Rudolf gróf művészi ornátussal, az 
apácz к értékes t emplomruhákka l lepték meg. Ezenkívü l 
még sok a j ándéko t kapot t , s számtalan gratulácziót . 
Augusz tus 15-en a t emplomot nagyszerűen feldíszítettéit 
t iszteletére. Ugyanáznap este az egész várost k ivi lágí tot -
ták, s a város e löl járósága impozáns fáklyásmenete t rög-
tönzöt t . A ka tho l ikus iskola vagyonának biztosítása, a 
nemrég t a r t o t t n a g y g j ü l é s , a kathol ikus kör a lapí tása , a 
jó i rányú irodalom támoga tása es ter jesztése, a most 
tervbe vet t munkás egylet és i f júsági társula tok muta t j ák , 
hogy Szecsányi r i tka pap és ember . 

— Az első Szent István szobor. A bácskai Uj-
Pa lánka köz-égben szent Is tván ünnepén leplezték le az 
első apostoli király első szobrát , mely Magyarországon a 
nagy király emlékére készült. A leleplezési ünnepre a 
fővárosi képzőművészek köréből nagyobbszámu küldöt tség 
utazot t Pa l ánká ra E senbut Ferencz , a kiváló festőművész 
vezetésével, aki palankai születésü. Az ünnepélyen képvi-
seltette magá t Bács -Bodrogmegye és t öbb szomszédos 
község. 

— Id. Hajtinger J á n o s czimz. kanonok nyug. plé-
bános folyó hó 15-én, Nagy boldogasszony ünnepén mon-
dot ta aranymiséjét . Dominus conservet eos. 

— Az erzsébetvárosi templom góth tympanonján 
két szobrász dolgozik Köllő Miklós és Kis György. A 
baldachinos tympanon h é t fü lké jébe a következő szobor-
műveket helyezik el : A középső fülkében Mária bambi-
novai, tőle j obb ra szent László, balra szent Is tván, az 
előbbi szobra mellet t angyal a szent László pallosával, 
az u tóbbi mellet t ugyancsak angyal a ket tős kereszttel . 
A szélső két fü lkében pedig Magyaro r szág és a főváros 
czimerei. A szobormüvek majol ikaszerüen színezett piro-

gran i tbó l még az idén elkészülnek s a tympanon a két 
torony közt a por tá lé fölöt t elhelyezve főékessége lesz a 
t emplomnak . 

— Szerecsen katholikus pap Magyarországon. 
Ri tka érdekes vendége van ezidőszerint Sopronnak : Don 
Dániel Sorur P h a r i m Dén szerecsen kathol ikus lelkész és 
hi t tér í tő. A szerecsen pap megrongá l t egészségének hely-
reál l í tása czéljából három hónapra Gráczba, telepedett le s o t t 
időzését fe lhasznál ta arra , hogy á t rándul jon Sopronba, a 
szent Domokos rendi a tyákhoz, akiknek ismert kedves 
vendége Dániel pap, mer t inár egyszer, 1890-ben meg-
fordul t Sopronban s akkor is a domokosrendi szerzetesek 
vendégszerető zárdájának volt vendége. 

— A v e s z p r é m i püspök nemes szivének s adakozó 
kezének u jabb bizonyítékát te t te azzal hogy 1000 koroná t 
adományozot t a tani tók házának. 

— A tanitók fegyvergyakorlata. A magyar tanitók 
országos b izot tsága fel ter jesztést in tézet t a honvédelmi 
miniszterhez, hogy a honvédség köte lékébe tar tozó tani tó 
pó t t a r t a lékosoka t ne öt hétre, hanem csupán 13 napra 
hívják be gyakor la t ra . A honvédelmi min szter már vála-
szolt a fö l ter jesz tésre s válaszában kijelenti, hogv a 
kérésnek nem ad helyet. A honvéd pót ta r ta lékosoknak a 
kiképzésére mindössze nyolcz hé t áll rendelkezésére — 
mondja a miniszter — hát a tanul tak ismétlésére az öt 
heti gyakor la t fel tét lenül szükséges, ancá l inkább, mer t 
a tar ta lékosok egy része tábori századokhoz van beosztva 
s esetleges mozgósí táskor a kiképzésre nincs elég idő. 
Másrészt nem mél tányos a nem tani tó tar ta lékosokkal 
szemben a kedvezmény megadás, a mely különben is elé-
güle t lenségre adna okot. 

— Budapestre szörnyű sors vár. Berlinben nagy 
fel tűnést kelt most különös jóslataival egy Fer r ie nevű 
jósnő. Legutóbb, mint egy berlini ú j ságban olvassuk, min-
ket érdeklő jóslatot mondot t somnambol ikus á l lapotban 
Fe r r i e asszony — azt jósol ta meg ugyanis, hogy Buda-
pesten óriási tűzvész lesz. A jóslat gyorsírói fel jegyzések 
a lap ján a következő : (A clairvoyante becsukja szemeit, 
miala t t jobb kez*-t homlokára teszi.) Én nem alszom — 
mondja — én tel jesen eszemnél vagyok. Tud ja - e , mit lá-
tok én m o s t ? E g y égő várost . . . Igen , egy égő várost , 
a hol a gáz lámpák és vi l lamlámpák vannak az utczákon. 
É g minden . . . I smerem a t emplomokat is, de nem tu -
dom megmondani a város nevét . . . H u h ! hogy ég min-
den, hogy fu tkosnak az emberek össze-vissza A 
városháza is ég. A város közepén egy nagy folyó van, a 
melynek hídján állok én most. Ez a város nem Német-
országban van, Ot t a fogadó, a hol l ak tam, ég az i s ! 
Átmegyek a hídon s azt látom, hogy az egész városrész 
ég — A folyó túlsó oldalán nagy hegy van. — Most 
ismerem meg a folyót : ez a Duna, a D u n a ! A hegyen 
sok, sok ember van. Nem Budapes t ez? É p p e n olyan ez 
a város, min tha Budapest volna. Igen, igen, ez Budapest . 

— Halálozás . Halkóczy János cz. kanonok, a Ferencz 
József-rend lovagja, nyuga lmazo t t kassaegyházmegyei 
á ldozár folyó 1897. évi augusztus 17-én elhunyt . Az 
ö. v. f. n. ! 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért 
felelős Acsay Antal, bölcselet- és hi t tudor, k. m. tud. 
egyetemi m. tanár . 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

sserdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
ininden 

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

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 

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

bérmentes nyitott 
levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
Ö T V E N H A T O 
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D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Daudet Alfonz. — Egyházi Tudósítás : B é c s : Egyházi beszéd, melyet Szent István király 
ünnepén 1897. évi aug. 20-án Bécsben a ft. kapuczinus atyák templomában tartott Rudnay Alajos győregyhm. áldozár. — Katholikus 

Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Daudet A l fonz* ) 
s nebaDy u j a b b f rancz ia r e g é n y . 

Irta : Kozáry Gyula. 
Zola Daudet Alfonzot azon natural isták közé 

számitja, kik egy-egy szemernyi költészettel 
teszik tetszetősekké észleleteiket. 

Gyakran kilép a pozitivista bölcselet köré-
ből és a pozitivista elveket a spiritualizmus 
tanaival egyesiti. De hive a végzetszerüség taná-
nak is és akárhányszor visszaesik a pozitivizmus 
tanaiba. Már a Fromont-Rislerben érezhető ez az 
ingatagság. Már határvonalán áll a lélektannak 
s át-átcsap az élet tan és a kórtan határain. A 
,Nabab' szabados regény; de a ,Nouma-Roumes-
tan ' még szabadosabb, melyben egyik érzéki jele-
netet Kock-féle ledérséggel tárgyalja, másik ket-
tő t in fragranti . Az ,evangelista' mint valami 
érzelgős genrekép indul meg, de a legnaturalis-
t ikusabb regénynyé fejlődik. Merő pathologia. 
Az összes naturalista irodalom undokságát egye-
siti az Autheman-család öröklött betegségének 
részletes leirásában és a bordélyházi érzékiségek 
rajzolásában. 

A ,Sappho' bár nem is ily undorító, de 
merő és durva élettan, a párisi czigány- é3 asz-
falt-hölgyvilág szerelmeinek a bonczoló terme. 

*) Részle t a szerző l e g ú j a b b ily czimü m ü v é b ő l : 
Idea l ' zmus az i roda lomban . 

[ A ,Kápolná'-ban már az imádság t i sz t i t ja 
meg az embereket , adja vissza erkölcsi érté-
küket. 

Féniganné legtovább áll ellene a kápolna 
erkölcsi ujjászülő erejének. Mérivet a kápolnából 
jövet találkozik Féniganné asszonynyal, mély 
gyászt öltvén a szeretett hitves emlékére, a ki-
nek ma ünnepelte az elhunyta huszonnegyedik 
évfordulóját. 

Minden alávalóságnak a megbocsátása, min-
den bűnnek a bocsánata, — ezt prédikálják o t t 
benn. — S napernyőjével r ámuta to t t az útfélen 
álló templomocskára. 

Féniganné ha j tha ta t lan maradt és visszain-
dult Uzelles felé. 

A kápolna rácsos kapuja nyitva maradt. 
Minő hirtelen ellentétes indulat, összes indulatai, 
összes érzéseinek minő öntudat lan fordulata ré-
vén lépte á t Féniganné a keskeny tornáczot? 
Bizonyosan az öreg Mérivet szavai ju to t tak 
eszébe, a melyek a szegény tévelygőnek szóltak : 
tér jen be és boruljon térdre, abban van a bol-
dogság t i tka . . . 

Mérivet olyan biztonsággal mondta volt 
ezt ; és az imént is, mikor á tment az uton, a 
nyugodtságnak és megkönnyebbültségnek olyan 
világos kifejezése volt az arczárói leolvasható.. . 

Féniganné belépett, mindjár t megkapva a 
benn uralkodó félhomálytól a külső erős fény 
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u tán , s kö rü l j á r t a t t a fenhéjázó t e k i n t e t é t a nagy 
hidek falakon . . . . Az as zony szinte akarat la-
í ul bocsátkozott térdre s az alázatos imádság, 
melyet az öreg ajánlot t , a kicsinyek Miatyánkja 
önkénte lenül kel t az ajkán, a mely minden más 
imádságot elfelejtet t . 

— És bocsásd meg a mi vé tkünke t , miként 
mi is megbocsátunk . . . köuy fakadt elő és om-
lo t t a kemény sziklából. Egész valójának az 
ellágyulása, megkönnyebbülése volt az, a mely-
ben t isztán lá t ta , megi té l te magá t s ú j r a á té l te 
egész életét . 

0 volt a családja romlásának oka. Neki na-
gyon elnézőoek ós megbocsátó szivünek ke l le t t 
volna lennie. Számot adot t magának mindezek-
ről, és arról is, hogy mi t kell megkisórlenie. 
Valamit , a mi igen nehéz lesz, de ha a jó Isten 
már megadta neki ezt a sugallatot , bizonyosan 
segíteni fogja tovább is . . . Mi Atyák, ki vagy 
a mennyekben . . . ! 

Nem egyedül volt a kápolnában. Egy sze-
gény asszonyt p i l lan to t t meg, fakó, szinehagyott 
ruhában, a ki térden kuporodva imádkozot t . A 
régi Féniganné, az a ki az imént lépe t t be a 
kápolnába, nem szeret te a koldusokat ; lealacso-
nyi tónak ta lá l ta az adakozást és az alamizsna-
osztó napján, a hagyományos hétfőn kivül soha 
sem adott egyetlen fillért, egyetlen fa la to t sem. 

Kérdést in tézet t hozzá. De a koldusasszony 
nem felelt. A fáradtságtól kimerülve, elaludt az 
imádkozásban, a min t o t t ült, vagyis inkább 
roskadot t kifelé fordi to t t sarkain. Féniganné, a 
helyett , hogy megharagudot t volna — mint an-
nakelő t te minden bizonynyal — és durván föl-
ráz ta volna azt, a ki Isten előtt ilyen illetlen 
helyzetben hevert ott, véghetet len szánalmat ér-
zett magában felgerjedni és elővéve a r idiküljé-
ből a pénzes erszényét, mely o t t csörömpölt 
együt t a kulcsaival, ki sem bontot ta , meg sem 
nézte, hogy mennyi van benne, hanem minde-
nestől le te t te a szegény asszony csomagjára. 

Mérivet elcsodálkozott, midőn a gőgös asz-
szonyt a kápolnából ki jönni lá t ta . — „Ön asz-
szonyom, ön o t t vo l t?" 

— Igaz is, hogy valóságos csoda . . . De 
há t a csodák önt nem lepik meg, mondá Féni-
ganné derül t mosolylyal. 

Midőn indulni készül, Mérivet a t emplomot 
be akar ja csukni. Féniganné meg fogja kezét : — 
Vigyázzon . . . vannak még bent . . . Egy sze-

gény asszony, a ki elaludt, miala t t a jó Istenhez 
imádkozot t . . . 

Az országút t emploma ez — mondá Méri-
vet. — Mihelyt az a j tó nyi tva marad, azonnal 
be tér r j t a s menedéket keres a nyomor, amely 
erre jár. Hagyjuk csak aludni, majd becsukom 
később . . . Volt o t t azzal a szegény asszonynyal 
még más va lak i is? 

— Volt . . . valaki, ak i t o t thagytam egy 
sarokban ós aki t o t t is kell hagyni minden-
kor ra . . . a kevélységem, az á tkozot t kevélysé-
gem . . . mondá Féniganné mosolygó arczczal, 
legkevésbé sem hasonli tva már ahhoz a gőgös 
asszonyhoz, aki pár perczczel azelőtt fordul t be 
a kis kápolnába. 

Néhány hónapja je lent meg Melchior Vogüó 
regénye: „Jean d'Agrève." Jean d'Agrève, mi-
kén t a legtöbb modern ember ke t tős személyi-
séggel bir. A társadalmi személyiséggel, a kar-
r iére és a közügy lelkiismeretével, mely vig, 
könnyelmű, lá t sza t ra boldog ; erkölcsi lelkiisme-
ret te l , mely mélységes életfelfogás embere, bús-
komor, komoly, a lapjában kétségbeesett . Különös 
és legyőzhetet len vágya a magány és a belső 
élet után. J e a n a magányba vonulást választja. 

Nem rég j e len t meg M. Edouard Schuré-től 
.L'Ange & la Sphinge'. Schuré is idealista és 
symbolista. Schuré érzi, hogy a jövő regénye 
nem az erkölcsök, nem a jellemek rajza, nem az 
analyzis, nem a társadalmi regény, hanem a lélek 
regénye, a költői regény, a benső életnek való-
ságos hőskölteménye, a hősi élet. Ez a regény a 
XV. század egyik hűbér lovagjának tör ténete , de 
egyút ta l a mai kor emberének meghasonlása is, 
ki a hit, szeretet és az érzékek küzdelmei 
között folyton az angyalról ábrándozik, a ki a 

• sfinx ka rmai között rabságban él. Heroikus 
lélek, erőszakos és misztikus, érzéki és eszményi 
törekvésekkel . Csak nagyot követhet el akár a 
jóban, akár a rosszban. Nagy és előkelő művé-
szet ecseteli, mint t á r j a fel a csillag-jósló Ruper-
tus rendel te tését és ajándékozza meg ametyszt-
gyűrűvel ; min t Játja felkelni a kastély romjai-
ból eszményi hagyományai t ; mint álmodik a 
hi te t lenek ellen való nagy keresztes hadjára t ró l ; 

I min t szabadul ki végre bűvös hálójából; miként 
vonul zárdába. Azt mondják ezen könyvről a 
francziák, hogy Chateaubriand és Hugó óta egyet-
len franczia iró sem vit te ily erőre a legendás 
költészetben, nem merül t ily ragyogó költészet-
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tel az élet mélységes érzelmeinek rajzolásába, 
nem volt ily dus képzelet és symbolizmus ura. 
Bérenger *) azt i r ja róla, hogy nemcsak szép e 
munka, hanem az eszményi regény előőrse és 
fa j képe. 

Marczel Prévost a ,Fél szüzek' czimű regé-
nyével nem a legjobb u ta t választotta a/, erköl-
csök javitására, noha szándóka a legtisztább volt, 
t. i. hogy bemutassa a századvég romlott, sza-
bados és flirtes nevelésének gyümölcseit. ,Egy 
asszony ősze' (L'automne d'une femme) műve 
(1896) azt tanusit ja , hogy az érzékiség legna-
gyobb ellensége a lelkiismeretnek, a vallásosság-
nak. A vallásos gyakorlatok (szentségekhez járu-
lás) csak addig kedvesek előttünk, mig állapotbeli 
tisztaságunkat megőrizzük. Visszatérünk a ke-
reszthez, az imához, a szentségekhez, mihelyt az 
érzéki mámorból felocsúdtunk és bilincseit szét-
törtük. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
BéCS. Egyházi beszéd, melyet Szent István király 

ünnepén 1897. évi aug. 20-án Bécsben a ft. kapuczinus 
atvák templomában tartott Rudnay Alajos győregyhm. 
áldozár. 

„íme fölséges az Isten ő erejében 
és senki sincs hozzája hasonló a tör-
vényhozók között." 

Jób. XXXI. 22. 

A régiekről való kegyeletes megemlékezésnek kettős 
inditó oka, a tisztelet és hála érzelmei vezettek ma ben-
nünket e szent helyre. A tisztelet adója a keresztény 
erény mintaképének szól, a háláé magyar szivből fakad a 
bölcs államalkotó iránt. Magyarhon fiai, akiket életviszo-
nyaik kényszerítenek rá, hogy a testvérbirodalom főváro-
sában lakjanak, évről-évre megragadják az alkalmat, hogy 
az otthonvalókkal lélekben egyesülve, ünneppé tegyék 
szent István napját ; dokumentálva ezáltal azt is, hogy a 
keresztény Magyarország István király napját szent nem-
zeti ünnepnek tartja. 

S az egyház ünneplésébe, mely e napon zsolozsmái-
ban és mise könyörgéseiben dicséri Istvánt, a keresztény 
erény mintaképét, belevegyül a nemzet imája is : sz. 
királyunk, atyánk ! emléked él és élni fog, amig csak 
független, szabad nép lakja a négy folyam határai t ; amig 
csak magyar lesz a magyar! 

Valóban, hála illeti érte a keresztény nemzetek 
anyját, a katholika anyaszentegyházat, mely csodálatos 
szervezetéből kifolyólag, bámulandó érzékkel gyűjtötte 
ös*ze a keresztény nemzetek kegyeletes hagyományait, 
hogy amig egyrészről tápot tud adni a nemzeti lelkesedés 
tüzének, másrészről vonzóvá és követésre kedvessé tudja 
tenni szentcinek erényeit ! 0., figyelemmel kisérve Isten 

*) Revue des Revues: 1895. márcz. 15. 

földi országának életét, nem egy nemzetnek őrizte meg 
bölcsődalát, születésének fölemelő, szent történetét. 

0 tette ünneppé e napot, hogy a vallásosság és 
hazafias érzés elválhatatlan kapcsolatban, mint egy és 
ugyanazon forrásból eredők, együtt ünnepeljenek. Hivó 
szavára fölserken a magyar és mig Budán százezernyi 
tömegben áldja a dicsőséges szent Jobbot, addig az ország 
összes katholikus templomaiban szent áhítattal gyül össze-
hogy az egyház ajkairól újra, meg újra hallhassa a nagv 
király dicső tetteit, tanulságos történetét. S amig a nem-
zet fiai meghallgatják ezen anyai szót, amig kegyelettel 
csüggenek a kilenczszáz esztendős történeten, addig nem 
féltjük a hont és bizalommal nézünk a jövendő elé! 

* 

Más nemzetek történetében alig találunk följegyezve 
annyi balszerencsét, oly megszámlálhatatlan sokaságát a 
vigasztalan helyzeteknek, mint épen a magyar királyság-
életkönyvében. 

Előítélet nélkül nevezhetnők magunkat vértanunem-
zetnek. 

A Duna-Tisza árjai által öntözött síkság, félkörben 
a Kárpátok regényes hegylánczaitól övezve, ugy geográ-
fiái fekvése, mint istenadta termékenysége folytán, kez-
dettől fogva különös vonzó erőt gyakorolt a hóditani 
vágyó ellenséges indulatu népekre, kiknek erejét és fur-
fangját nem egyszer — fájdalom — a belviszály is bor-
zasztó diadalra segité. Elég legyen a sajóparti katasztrófát, 
valamint a másfél századig tartó török hódoltságot emlí-
tenem. E duló barczok nemcsak a nemzet erejét fenye-
gették végkimerüléssel, hanem egyúttal elpusztították 
túlnyomó részben mindazon Írásbeli vagy más alakban 
fenmaradt emlékeinket is, melyek országunk történetének 
legelső lapjait lettek volna hivatva betölteni. Igy pusz-
tultak el igen nagy részben azon iratok is, melyek első 
szent királyunk életét, apostoli működését világíthatták 
volna meg teljesen megbízható adatok nyomán. Am, ami 
e részben fenmaradt, inkább a hagyomány, semmint a 
történelem kritériumával bir. De részben ezek részben a 
szent királynak máig fennálló alkotásai részben és főképen 
pedig az anyaszentegyháznak egykorú feljegyzései, ele-
gendők arra, hogy első nagy királyunkról hűséges képet 
alkothassunk, követendő például állítva őt a keresztény 
buzgóság s a hazáért élni tudó honszeretet terén. 

Keresztény meggyőződésű ember nem egyszer kény-
telen megütközni azokon a felületes, sokszor rosszakaratú 
magyarázatokon, melyeket némely történetírók a keresz-
tény hitélet egyes kimagasló alakjainak szerepléséhez 
fűznek ; amidőn ugy állítják őket oda, mintha nem is a 
ker. meggyőződés lelkesedésétől buzdítva cselekedtek 
volna, hanem felülemelkedve a nagy tömeg elfogultságán, 
a „kornak üterére tapintva", a kereszténységben inkább 
csak eszközt láttak, melyet távolabb fekvő nagyszabású 
czéljaik elérésére legalkalmasabbnak vélvén, okosan fel-
használtak s azért maguk is, jó példát mutatva, a keresz-
tény buzgalomban tündökölni iparkodtak. 

Szent István király apostoli működésének hasonló 
méltatására akadunk nem egy hazai történetirónál. A 
bölcs király — mondják ők — csakhamar belátta, hogy 
a sátor alatt lakó nomád nép, vad erkölcseivel, pogány 

17* 
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vallásával nem soká tar that ja fenn magát a keresztény 
népek szomszédságában. Épen azért teljes erővel látott a 
térítés munkájához. À szomszédból papokat hozatott, püs-
pökségeket alapított, stb. Ámde akik igy ítélik meg szent 
István apostoli buzgalmát, bárha való tényeket mondanak 

» el, ítéletük egyoldalú s éppen azért nem a valóságnak 
megfelelő világításba helyezi ugy a nagy király jellemét, 
mint a nemzet akkori beléletét. 

Ami az elsőt illeti, Istvánt, a magyarok bölcs és 
igazságos királyát, aki népének egy ezredévvel daczoló 
alkotmányt, üdvös és okos törvényeket adott, nem lehet 
elválasztanunk szent Istvántól, aki a keresztény erény 
mintaképe, Krisztus kinyilatkoztatásának lánglelkü apos-
tola volt. Mert hisz egy és ugyanazon elv vezette őt 
akkor is, mikor vármegyéket alkotott, kormányzott és 
uralkodott, mint akkor, amidőn fáradhatatlan buzgalom-
ma), személyesen hirdeté az evangéliumot, alamizsnálko-
dott, szóval, amidőn a keresztény erkölcstan magasztos 
elveit követé. Valóban, szent Istvánnál nem annyira a 
királyi palást bibora, vagy a korona fénye kölcsönzött 
díszt az apostol buzgalmának, mint inkább fordítva, a 
szent életű ember példája, a keresztény hitvalló ragyogó 
erényei tették vonzóvá a fejedelmi tekintélyt s népe 
atyjává a királyt. S bárha elismerjük, hogy azon nagy-
szabású vállalkozás, mely Istvánnak minden tetterejét és 
összes lelkesedését lefoglalta, támogatva a királyi hatalom 
tekintélye által, nagyban hozzájárult a nemzet konszoli-
dálásához, annak indító okát mégis nem az államalkotó 
bölcseségében, vagy a politikai czélszerüségben kell első 
sorban keresnünk, hanem Istvánnak, a Krisztus tanai 
lelkes követőjének keresztény meggyőződésében és buzgó 
vallásosságában. Csak az a hatalmas erő, mely a tizenkét 
apostolnak tudatlanságát tudássá változtatta, mely a vér-
tanuk százezreit halálmegvetéssel tölté el, lehetett képes 
Istvánt, az alig husz éves if jút , ily roppant vállalat 
keresztülvitelére hevíteni. Aki olvasta élettörténetét, ha 
csak nem elfogult, kénytelen beismerni, hogy jellemének 
alapvonása a vallásos ihlet és életszentség vala. Egy elv 
vezette minden tetteiben : szeretni Istent mindenek fölött ! 
Mint király, népeinek földi boldogulását okos és czélszerü 
törvényekkel biztosítja, azért, mert ezt is eszköznek 
tekinti, hogy a magasabb rendeltetést, melyet a Gondvi-
selés eléje tűzött, könnyebben munkálhassa. Érdekei nem 
pillanatnyiak. A múltból okul, hogy a jövőben olvashas-
son. Örök elvek vezérlik akaratát. Exigencziákat, puha 
megalkuvást nem ismer. Halhatatlan lelkének röpte nem 
szorítkozik a szűk körre, melyet életnek nevezünk. 0 
tudja , hogy az ember Isten képére teremtett lény mely-
nek rendeltetése túlhaladja a mulandóság korlátait. Hom-
lokát es szivét ég felé emeli, csupán jótevő kezei mun-
kálnak itt a földön. S amig földi gondokkal küzd, oktat, 
javit, alamizsnáikodik, lelke az égiekkel társalog. Amig 
azon fárad, hogy a keresztény család alapjait rakja le, 
tekintete e család első megalkotóján, a boldogságos 
Asszonyon pihen. A királyi ruhába öltözött ember felis-
meri méltóságát, át van hatva eredete és hivatásának 
nemessége által. Statura pusillus, animo magnus erat. 
Felülemelkedik az érzéki világon s kötelességét többre 
becsüli hívságos élvezeteknél. Szükség volt rá, hogy 

önmaga iránt szigorú legyen. A pogány erkölcstan az ő 
vadságával és érzékiségével még mindig ezreket tartott 
vissza a keresztény vallástól. E téren pedig másodrendű 
szerepe van a szónak : csupán a példa ereje képes hatni. 
Sit irreprehensibilis, akár maga az apostol. Való tény, 
hogy a keresztény igazság csak romokon épülhet fel : a 
tévhit, az önszeretet és a kevélység romjain. Ám ő fel-
építette azt. Mi volt az ő munkájához mérve a hóditó 
munkája, aki másokat elűzött ugyan, de anélkül, hogy 
övéit biztosítani képes lett volna ! 

A második szempont, melyet szent István működé-
sének méltatásánál figyelmen kivül hagynunk nem szabad, 
a nemzet belélete. Az akadályok nagysága hévmérője a 
hősi erénynek. A magyar nép, a nemzet sokasága kon-
zervatív volt mindig, akkor is, midőn sátorok alatt lakott 
s a napot tiszteié. Szokásait féltékenyen őrizte. Szent 
Istvánt a keresztény hittel együtt a keresztény erkölcstan 
abszolút elveit honosította meg, ami irtó háborút jelent 
a családok és községek életében. „Kardot hoztam a világra", 
„tüzet s mit akartok egyebet, mint hogy lángra gyúljon?" 
„Elválasztom a fiút apjától, a testvért testvérétől", mondja 
az Ur. Ez a megigazulás liarcza, melyben gyengének 
bizonyul a vérség köteléke az eszmék erejével szemben. 
Csakhogy itt nem egyes emberről, hanem egy egész tár-
sadalom átalakulásáról van szó. E részben már a törté-
nelem, melyet különben méltán neveznek az élet meste-
rének, nem képes teljes és kimerítő képet tárni elénk, 
mert a történelem maga csupán nagyszabású körvonalak-
ban, általánosítva rajzol. Egyes nevezetesebb momentu-
mokból vázlatot készít, mely a kor jellegét adja. Az a 
nép, az a sokadalom, mely az emberi társaság zömét 
alkotja, a történelem lapjain csupán gyűjtő név alatt 
szerepel ; pedig a nép családokból, a családok egyénekből 
állanak s mindezeknek megvau a maga benső élete, szo-
kásai, örömei és bánata. Már egyetlen családnak teljes 
átalakulása is csupán fontos és mélyrehajtó okok alapján 
történik, mert hisz ez nem pillanat müve. Hát még, 
amidőn több százezer család teljes szellemi és erkölcsi 
átalakulásáról van szó. Meggyújtani milliók szivében a 
tökéletes szeretet tüzét, öntudatossá tenni bennök az 
Isten képét, próbaköve egy szent buzgóságának. De István 
a keresztény hittel együtt a keresztény erkölcstannak is 
érvényt szerzett, okosan belátván, hogy e kettő csak 
együtt tökéletes, külön-külön érthetetlen és meddő. Igaz, 
hogy voltak a pogány kornak is hősei, voltak erényei is. 
Csakhogy hőseiket nem eszmények lelkesítették, hanem a 
hiúság ösztöne. Erényeik mellett megbocsáthatatlan jel-
lemhibák és fogyatkozásuk árnya kisértett. Mert hisz a 
legtisztább erények is, amig a hit fensőbb köréből nem 
nyernek szankcziót, ingatag alapon állnak és épen azért 
megbízhatatlanok s ha tüzpróbára tétetnek, mindig hagy-
nak maguk után kevés hamut. Egyedül az isteni szeretet 
által táplált erények tüze az, mely salaktalanul ég és 
világit. Sokrates érezte, hogy lelke halhatatlan s hogy 
hivatása nincs a föld rögéhez kötve s töprengését a 
méregpohárba ölte. Valamint a növénynek nem elég a 
meleg, hogy viruljon, hanem napfényre is szorul, akkép 
az emberi lélek is, az erkölcstan szabályain kivül a vallás 
a felsőbb kinyilatkoztatás fényére is szorul, hogy el ne 
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tévedjen. Amig tehát a szent király szavával hirdeté az 
igét, vagy mint róla a krónikás i r j a : „hirdette az élet 
igéit, keresztelvén e magyarokat" (Anonim), addig szent 
és feddhetetlen életének példája által megkedvelteié velük 
a krisztusi erkölcstan magasztos elveit. 

Átalakította a családot is, meghonosítván azon 
erkölcsi elveket, melyekre a családot maga az Üdvözítő 
alapította. A kereszténynyé lett nő nem volt többé rab-
szolgája, hanem egyenjogú élettársa: felesége a férjnek. 
Az anyai szeretet az ösztönszerüség alacsony színvona-
láról hirtelen eszményi fokra hágott. Attól kezdve az 
anya nemcsak táplálta gyermekét, hanem nevelte is. Hisz 
előtte lebegett immár az evangéliumi anya képe. Eddig 
csupán azt szerette gyermekén, amit szemeivel látott : az 
életerős, egészséges testet. Az evangelium azonban oly 
láthatatlan kincsek birtokosává tették, melyek amannál 
tisztább, tökéletesebb szeretetre ingerlék. „Es fogván — 
Jézus — egy gyermeket, közéjük állitá és megölelvén őt, 
mondá nekik : aki egyet az ily gyermekek közül befogad 
az én nevemben, engem fogad be", „aki csak egyet is 
megbotránkoztat e kisdedek közül, megérdemli, hogy 
malomkő köttessék nyakára s a tenger fenekére vettessék." 
„Ilyeneké az Isten országa, mert ők látják Atyám orczá-
ját, aki menynyekben van." Mily csodás hang volt ez! 
Tehát a gyermek Isten ajándéka, romlatlan angyal, 
Jézushoz hasonló! Oh anyánk, ti nagy kincset birtok 
gyermekeitekben. Imádkozzatok, hogy e kedves angyalok-
nak méltó őrzőangyalai lehessetek ! 

Igy lőn a család kereszténynyé s a megtisztult csa-
ládi élet a legszebb polgár-erények tanyájává. 

De igy lőn a nemzet is egyetlen családdá, mely 
fejéül, atyjául tisztelte Istvánt, a szent királyt. 

Fáradalmas, nagy munkáján igazán Isten szeme 
pihent, aki neki megérni engedé, hogy már itt a földön 
meglássa üdvös munkája gyümölcseit. Csakhogy a keresz-
ténység fája, mely a gyümölcsöket termé, nem tudott még 
annyira megerősödni, hogy félteni ne kellett volna. Pedig 
a szent király testi erejét napról napra fogyni érzé. Nem-
zetét, az ifjú keresztény országot nem akarta bizonyta-
lanságban hagyni. Maga köré gyüjté tehát az ország 
főpapjait s nemzetségfőit, eléjük tétette a szent koronát 
és jogart s fölemelkedvén fekvőhelyéről^ a szent aggas-
tyán bizodalmával emelé tekintetét az Assumptió képére : 
„Nagyasszony! — mondá — a te oltalmadba ajánlom az 
egyházat püspökeivel és papjaival ; az országot elüljáróival 
és népével ! A te kezedbe ajánlom buzgó imádsággal lel-
kemet!" Csak az a kivánsága volt még, hogy Nagy-Bol-
dogasszony napján haljon meg. Ez is beteljesedett. A 
nemzet százezrei sürü könyhullatások közt kisérték a 
szent királyt a Nagy-Boldogasszony templomába, Székes-
fejérvárra, egyre siránkozva : 

Ah hol vagy magyarok 
Tündöklő csillaga ! 
Ki voltál valaha 
Országunk istápja ! 
Hol vagy István király ! 
Téged magyar kiván 
Gyászos öltözetben 
Te előtted sirván. 

(Vége köv.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos biboi'nok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A „Budapesti Hirlap" augusztus 24-iki számában egy 
kiváló jogtudós Az egyházpolitika folytatása czimen a 
következőket irta : 

Az egyházpolitika a Bánffy-kormány alatt folytatódik. 
Ennek a folytatásnak első akcziója a legutóbb Karlóczán 
tartott görög keleti szerb egyházi kongresszuson játszódott 
le. Eredménye a kormányra nézve vereség számba megy, 
mit a történtek mutatnak meg. 

A görög-keleti szerb egyházi autonómiával már 
régebb idő óta nem tudunk boldogulni. A Wekerle-minisz-
térium egyházi politikája a helyzetet még rosszabbá tette, 
mint amilyen volt. Ily körülmények között arra vállal-
kozott a mostani kormány, hogy az állapotokat gyökere-
sen orvosolja. A görög keleti szerb egyház reorganizá-
czióját tartotta szükségesnek. Erre a czélra hivatta egybe 
nemrégiben a karlóczai kongresszust, melynek magával a 
királylyal azt tétette kötelességévé, hogy mindjárt a reor-
ganizáczió munkájához lásson. A kongresszus erről mit 
sem akart tudni. Oly napirendet állapított meg, mely a 
megparancsolt munkát olyannyira háttérbe szorította, 
hogy arra tulajdonképen alig került volna s sor vagy ha 
igen, a már előbb tárgyalt pontok fonalán fölösleges 
volta kitűnt volna. E nyílt engedetlenséggel szemben a 
kongresszus feloszlatásánál egyebet nem lehetett várni. 
Mindazáltal a korona, habár magát a legerősebben hagyta 
volt a kormány által eleve angazsálni, a föloszlatásra nem 
volt rábirható s csak azt tette, hogy a kongresszust elna-
polta. A korona eljárása semmiesetre sem volt követke-
zetes. Es a kormány meghátrált . Igy végződött az a 
kongresszus, melyre Bánffy egybehivását ígérve a képvi-
selőházban Jagics képviselővel szemben ugy Ígérkezett, 
hogy ha nem velők, hát ellenök, mi annyit jelentett, hogy 
szükség esetén az uj szervezet oktrojálásától sem riad 
vissza. Ugylátszik az elnapolt kongresszus hódoló fölirata 
a legfelsőbb helyen hatását nem tévesztette el. A régóta 
folyó visszaélések megbosszulták magukat. 

Az egyházi politika folytatásának második akcziója 
a katholikus autonomiát illeti. 

A katholikus autonomiát alkotmányos kormányaink 
még trónbeszédekben is folyton ígérgették. Az egyház-
politikai törvények meghozatala óta valóságos becsületbeli 
adósságként nehezedik a kormányra. Semmiféle állam sem 
zárkózhatott él az elől, hogy nagyobb keretű egyház-
politikai reformok következtében az egyházi életnek szaba-
dabb folyást engedjen. Most már be kellene bizonyítani, 
hogy egyházpolitikai reformjainkat nem a pillanatnyi 
zavar s a katholikus egyház elleni törekvés szülte, de 
azok szerves egészében végig gondolt politika alkotásai. 

Ilyképen a katholikus autonomia dolgát a kormány-
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nak még jobban meg kellene szívlelnie. Mindazáltal ide-
genkedik tôle. Es mert ezt nem meri nyiltan bevallani, 
hivatta össze a király által a katholikus kongresszust, 
nyilván azzal a czélzattal, hogy az autonomiát magával a 
kongresszussá! lejárassa, melynek kötelességévé tétetett, 
hogy az apostoli királyi jogok és a hierarchia szerveze-
tének szigorú szem előtt tartásával járjon el. Régebben 
a korona és hierarchia engedékenysége révén gondoltak 
csak autonomia létesítésére. Ma e tényezőket az autonomia 
ellen játszszák ki. 

Kérdés, hogy a kongresszus minő álláspontot fog 
elfoglalni. Alig hihető, hogy az autonomia egyszerű deza-
vuálására lehetne fölhasználni. Kétségtelenül munkához 
fog látni s tőle telhetőleg igyekszik majd megbízatásában 
eljárni. Az apostoli királyi jogokat önmagokban véve 
mindenesetre respektálni fogja. A hierarchiai szervezetet is, 
miből talán azonban még sem következik az, hogy a 
világi híveknek jogokat ne lehetne juttatni . Legföljebb 
arról kellene gondoskodni, hogy az őket megillető jogok-
kal az egyházi igazgatás megbénítására ne élhessenek 
vissza. Az a bizonyos szigor tehát, mit az apostoli királyi 
jogok és a hierarchiai szervezet érdekében a kormány 
jónak látott a kongresszus figyelmébe ajánlani, talán még 
sem fog elijesztőleg hatni. 

A világi elem ma már távol áll velleitásoktól, melyek 
az egyház változhatlan szerkezetébe ütköznek. A kongresz-
szus világi többsége bizonyára hajlandó lesz a hierar-
chiával megalkudni, azzal a hierarchiával, melyre első 
sorban nem ő, hanem ellenében éppen a kormány számit. 
Viszont a hierarchiának is lehet érzéke ahhoz, hogy mai 
pozicziójához minden tekintetben ne ragaszkodjék. A 
hierarhiának a pápa is tagja, ki már régebben a magyar 
püspöki karhoz intézett egyik levelében (Quod multum) 
kifejezte abbeli reményét, hogy a.' katholikus egyháztól 
sem fogják azt a szabadságot megvonni mit a többi 
országos egyház élvez. Atyai tanácsait arra nézve talán 
ő sem fogja megvonni, a mi a részéről kitűzött czél elé-
rését elő fogja segíteni. Könnyen megeshetik tehát, hogy 
az egyházi és világi elem együttműködésének a korona 
sem talál ellenszegülni s ő is hajlandó lesz jogai gyakor-
lására nézve bizonyos konczessziókat tenni. A karlóczai 
kongresszus sem végződött ugy, ahogy a kormány akarta, 
Pedig ez az akczió nem volt egészében véve autonomia-
ellenes s bizonyos jogosultsággal is birt. 

A kongresszus által készítendő statutumok alkotmá-
nyos tárgyalás alá vételéről 'sem szabad megfeledkeznünk. 
Nem hiába mulasztotta el a kormány azt, hogy a katho-
likus autonomia ügyének biztos mederbe helyezése czéljá-
ból szigorúan alkotmányos módon járjon el, amikor a 
kongresszust maga a törvényhozás által batalmaztatta 
volna föl királyi jóváhagyás föntaitásával munkája vég-
zésére. Igy is módjában állott volna az állam érdekéről 
törvénybeli jogföntartások utján gondoskodni s a kongresz-
szus munkálkodása nyugodt mederben folyhatott volna. 
De nem tette s igy a törvényhozásnak esetleg majd 
utólag kell a katholikus autonomia dolgával foglalkozni, 
mi elbukását fogná eredményezni. Lehet, hogy erre 
számítva is elhibázott a kormány kalkulusa. 

Kétségtelen, hogy amennyiben a kongresszus oly 

statutum-alkotásokkal foglalkoznék, melyek országos tör-
vények változtatását követelnék, azok törvényhozási tár-
gyalása kikerülhetetlen volna. Statutum önerejéből tör-
vényt ki nem forgathat. A törényhozási tárgyalás alá vétel 
csak akkor eshetnék el, ha a statutumok országos törvények 
megváltoztatására nem irányulnának. Ekkor a királyi jóvá-
hagyás elégséges lehetne. A kongresszust már királyi 
összehívásánál fogva olyannak tekinthetjük, mely legfel-
sőbb jóváhagyással országos törvények keretén belül 
statutumok alkotására jogosultsággal bír. EE a királyi 
patronátus minőségéből következik. Amennyiben or-
szágos törvények nem korlátolják, a király föntartott 
joga (jus reservatum). Ha a király törvények keretén 
belül maga statuálhat, ezt általa összehívott kongresz-
szussal együtt is teheti. 

Az adott körülmények között a kongresszusnak, ne-
hogy egész vállalkozása hajótörést szenvedjen, raj ta kell 
lenni, hogy munkálkodása az országos törvények keretén 
belül maradjon. Igaz, hogy ennek következtében az auto-
nomia nem lenne mindjárt teljes. De legalább mégis csak 
létrejönne, mi magában véve is a kormány veresége 
volna. Es az a keret, mit az országos törvények változ-
tatásának czélbavétele nélkül föl lehetne használni, nem 
épen csekély. Kezdve az egyházközségeken, föl egészen a 
főpapi kinevezésekig, sok olyat lehetne statuálni, mi tör-
vénybe nem ütköznék. Persze a főpapi kinevezéseket ille-
tőleg^ miután ezekre nézve az 1848. évi III. törvényczikk 
a miniszteri ellenjegyzést megkívánja, egyelőre be kellene 
érni azzal, hogy az autonomiai közegek kandidáczió 
számba nem menő ajánlást (indicatio) tehessenek. Az 
autonomiai közegeknek ez a befolyása az affele kinevezé-
seket, minők napirenden vannak, mégis csak ellensúlyozná. 
A felekezeti elemi iskolai ügy is a törvények keretén 
belül meglehetősen ki volna használható. Vagyoni téren 
is nem egy tekintetben szabadon lehetne stutuálni, külö-
nösen a vallás- és tanulmányi alapról, mely felől országos 
törvény még nem rendelkezett. Az természetesen minden 
egyes ügyre nézve beható vizsgálat tárgya kell, hogy 
legyen, vájjon érintetik-e s mennyiben egy-egy érvényben 
levő törvény által s hogy pozitiv törvénynyel szemben 
lényeges tartalmának sértése nélkül meddig lehet menn :. 
Hogy egyházközségek szervezése az egyes egyházak bel-
ügye, az 1868. évi LIII. törvényben világosan meg van 
mondva. Felscbb egyházi fokozatok szervezése sem tör-
vényhozás tárgya. Magának az autononra szervezetének 
létrehozása tehát törvénymentes területen mozoghat. Ehez 
járul, hogy a katholikus egyházat illető nem egy törvény 
elavult. 

Az autonomia keresztülvitelének ügye mindjárt job-
ban áll, ha a törvényhozás utólagos hozzájárulása nem 
szükséges. Igaz, hogy a miniszteri ellenjegyzés igy sem 
volna elkerülhető. De ez önmagában véve mégis csak 
könnyebben volna elérhető. A minisztériumnak nem állana 
módjában a koronával szemben azzal szabadkozni, hogy 
az országgyűlés utólagos hozzájárulása szükséges. Való-
szinii, hogy a korona is megunta már azt a sok hercze-
hurczát, mit a katholikus autonomia ügye szenved s ha 
törvényekbe ütköző akadály nincs, módjában állana a mi-
niszteri ellenjegyzésről gondoskodni. Ezért fontos dolog 



RELIGIO. 135 

az, hogy a katholikus kongresszus olyan statútumokat 
hozzon, melyek ne szoruljanak arra, hogy törvényeket 
kelljen változtatni. Ha igy jár el, a Bánffy-kormány el-
járása az autonomia meghiúsítására a maga meztelensé-
gében fog föltárulni s meglehet, hogy vonakodása buká-
sát fogja maga után vonni. 

Ugylátszik, hogy az elődétől átvett egyházi politikát 
a Bánffy-kormány nem folytatja sikeresen. Már az egy-
házpolitikai törvények végrehajtásához ugy igazságügyi, 
mint közigazgatási tekintetben sok szó fér. Még kevésbbé 
nyúlt szerencsés kézzel az egyházi autonomiák kérdéséhez. 
A karlóczai vereség már nyilvánvaló. Ezt rá nézve elvi-
selhetővé csak az a körülmény teszi, hogy a magyar álla-
miság tekintete fedi. Még csak az van hátra, hogy a 
katholikus autonómiával űzött játéka lepleztessék le. E 
tekintetben az októberben egybeülő katholikus kongresszus 
magatartásától sok függ. Különösen a résztvevő főpapok 
magatartásától. Felelősségük óriási. A kormány győzelme 
a katholikus autonomia fölött a katholikus egyház hely-
rehozhatatlan veresége volna. Es ezt azok, kik a katho-
likus autonomiát a nemzet egésze szempontjától tudják 
értékelni, egyáltalán nem kívánhatják. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A budapesti közp. oltár-egyesület. 

„Szentségimádási Vezérkönyve" most már magyar, 
német és tót nyelven kapható. A „Vezérkönyv", a melyet 
Dr Csajka Ernő esztergomi főegyházmegyei megbízott 
szerkesztett, nagy kelendőségnek örvend. Az oltár-egye-
sület tagjaira nézve csaknem nélkülözhetetlen. Nagyban 
megkönnyíti az egy órai szentségimádást. 

Fűzve: 10 kr. diszes kötésben: 20 kr. Megrendel-
hető, a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett, e 
czim a la t t : „A budapesti közp, oltár-egyesület vezetősé-
gének. Budapest, IV. ker. az angolkisasszonyok kolosto-
rában." — Á netaláni félreértések kikerülése végett meg-
jegyezzük, hogy bizományba csakis a ftndő egyházmegyei 
oltár-egyesületi megbízott uraknak küldhetünk „Vezér-
könyveket." 

A fölvételi könyvecskék ugyancsak magyar, német 
és tót nyelven kaphatók. Ezeket ingyen adjuk a belépő 
tagoknak. 

A budapesti közp. oltár-egyesület vezetősége. 

IRODALOM. 
— A róm. kath. egyházi Szertartások tankönyve. 

Szerkesztette Bucsek István theol. tanár. Alkalmas pol-
gári iskolák, középiskolák alsó, és el. iskolák felsőbb 
osztályai számára, valamint magánolvasmányul. Terjedelme 
74 lap, ára 30 kr. Kapható a szerzőnél Váczon. 

— Megjelent: A „Hitelemzéstan Elemei" katho-
likus növendék-papok és tanitó-jelöltek használatára. Irta 
Fonyó Fái hírneves egyházi iró, a „Katholikus Hitok-
tatás" volt szerkesztője és alapitója. Nélkülözhetlen tan-
könyv növendék-papok és tanító jelöltek számára. A leg-
több papnövelde és tanitóképező intézetben elfogadott 
tankönyv. Ára 80 kr. Beszerezhető Lőwy Lajos könyv-
kereskedésében Ó-Becsén (Bácsmegye.) 

Ugyanott haphatók : 
1. Gyakorlati Hitelemzések a népiskola I. osztálya 

számára. Harmadik kiadás, ára 2 frt. Kezdő hitelemzőknek 
nélkülözhetlen segédkönyv, mely egyúttal az uj elemi 
Káté tervezetét is magában foglalja. 

2. A Kath. Hitoktatás 1 — 8. évfolyama. Egy-egy 
évfolyam ára 3 frt. Hitoktatóknak és a hitoktatás taná-
rainak nélkülözhetetlen. Csak kevés példány van még 
raktáron. 

3. A Kath. Egyháztörténet és Kath. Szertartások 
Elemei, — mindkettő 10 kiadást ért, az ország legjele-
sebb tanintézeteiben van használatban. Hozzáfogható tan-
könyv elemi iskoláknál máig nincs. Ára 22 kr., utóbbi 18 kr. 

4. Legszentebb Nap czimü imakönyv, nyomatás 
alatt, évek óta élénken keresték, főleg az első illdozók 
és nő-szerzetesek úgyszintén a gyakori áldozók számára. 
Ára fűzve 50 kr., egész vászonkötésben arany metszés 
75 kr., bőrkötésben arany metszés 1 fr t 20 kr. és igen 
diszes csontvegyülék kötés csattal 2 frt 50 kr. 

5. A Kátékérdés megoldása — a kath. tanható-
ságok, hitoktatók és tanférfiak figyelmébe ajánlva. Mint 
korkérdést melegen ajánlhatjuk az illetékes körök figyel-
mébe. Ára 40 kr. 

6. Természeti érvek Isten létéről. Dr König Ar 
thur világhirű művének fordítása. Ára 80 kr. Ajánlható 
főleg a természettudományok művelőinek. 

Növendék papok és tanitók az utóbbi 6 könyvből 
20°/ 0 leengedésben részesülnek ; — akik pedig a pénzt 
előre beküldik, a megrendelt művet keresztkötés alatt 
bérmentve kapják. 

VEGYESEK. 
— XIII. Leo pápa Őszentsége a meleg nyári napo-

kat, szokásához híven, az idén is a Vatikán kertjében 
tölti. A szent atya egészsége kitűnő, a „Secolo" hire, 
melyet ő szentsége gyomorbetegségéről terjesztett, légből 
kapott. A vatikán kertjében fogadja a bibirosi kollégium 
tagjait, nemkülönben a világegyház püspökeit. A napok-
ban ugyanitt fogadta Guerrin János dr-t, Chicagónak 
tekintélyes polgárát, kis fiával együtt. 

— A „Congregatio Rituum" b. La Salle ker. 
Jánosnak szentté avatása felől kedvező Ítéletet hozott. 
A kanonizáczió két éven belül meg fog történni. 

— A „Catholic-Times" közli a szent atyának egy 
költeményét, melyet egy év előtt sajátkezüleg irt 
Izabella bajor herczegnőnek. Izabella herczegnő a pápa 
engedelmével ő szentsége költeményét fölvette abba a 
fejedelmi albumba, melyet a jótékonysági bazár alkal-
mából kiállított. A költemény szövege ez: 

Ars photografica. 

— Expressa solis spiculo 
Nitens imago, quam bene 
Frontis decus, vim luminum 
Refers, et oris gratiam ! 

O mira virtus ingeni 
Novumque monstrum ! Imaginem 
Naturae Apelles aemulus 
Non pulchristem pingeret. 

Leo XIII. 
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— Lélekben megrendülve olvassuk a soproni 
törvényszéknek Ítéletét, melyet három gyermek fölött 
mondott ki. Augusztus 19-én Divos Sándor 14 éves, 
Mózer József 14 éves és JBarenik Károly 12 éves fiuk 
állottak a soproni törvényszék előtt, kiket többszöri lopás-
sal vádoltak, utolsó bravurjuk az volt, hogy f. évi julius 
15-én Licha Jánosnak kertjében levő fabódéját föltörték 
és onnan különféle tárgyakat elloptak. A törvényszék 
Divos Sándort hathónapi Mózer Józsefet egyévi javitó 
intézetben eltöltendő fogház büntetésre Ítélve, Barinek 
Károlyt sok enyhitő körülmény figyelembe vételével egy-
napi elzárásra. Az Ítéletet, mint Sopronból írják, keserves 
és hangos sírással fogadta a három jó madár. 

— Hitoktatásügyi értekezlet. A csanádi egyház-
megye alsó-aradi kerületének hitoktatói szokásos értekez-
letüket Riesz G. espe res és tanfelügyelő elnöklete alatt 
f. évi szeptember hó 2-án Glogováczon fogják megtartani. 

— Zarándoklat Rómába. Óriási az érdeklődés máris 
a római zarándoklat iránt, a mely most őszszel fog indulni 
az örök városba. Mint értesülünk, ez alkalommal a leg-
előkelőbb köröből is lesznek résztvevői a zarándoklatnak. 
Ez utazás rendkívül kellemes alkalom egy további kirán-
dulásra Nápolba esetleg Szicziliába, a mely iránt a szük-
séges előmunkálatokat a rendező államvasuti menetjegy-
iroda már most eszközli. Mindennemű felvilágosítással 
ugy nevezett hivatal, mint Nemes Antal dr budavári 
segédlelkész szívesen szolgál. 

— Bucsujárat Nagy Mária Zellbe. Szeptember 
5-én az erzsébetvárosi plébánia templomból is indul egy 
kereszt a máriaczelJi búcsúra. Az indulás előtt délután 4 
órakor a plébánia templomban istenitisztelet lesz. Ezután 
kivonulnak a búcsúsok a nyugati pályaudvarba, a honnan 
6 órakor indulnak. Szeptember 12-én érkeznek vissza 
Budapestre. Az ájtatósságban való részvételre az erzsébet-
városi templom sekrestyéjében jelentkezhetni. 

— Katholikus f inevelő-intézet Budán. Az Erzsé-
bet-egyesület bőkező jótékonysággal a budai Svábhegy 
százados fáinak árnyában egy katholikus finevelő-intézetet 
alapítottak, a szegényebb sorsú katholikus szülők gyer-
mekeinek nevelésére és oktatására. Az intézet az iskola-
testvérek vezetése alatt áll s internátusába a fölvétel már 
megkezdődött s tart bezárólag szeptember első napjáig. 
Fölvétetnek pedig fiuk 6—8 éves korig az elemi osztá-
lyok végzésére. Fizetni kell havonkint 18 forintot. Ezért 
a növendékek teljes ellátásban, ruházatban s netán beteg-
ség esetén orvosi segél yben és a szükséges gyógyszerek-
ben részesülnek. A fiúnak az intézetbe való belépéskor 2 
öltözet felső ruhát kell magukkal hozni, megfelelő számú 
fehérneművel. Ágyneműről az intézet gondoskodik. Jelent-
kezni lehet az intézet igazgatóságánál (Iskolatestvérek 
igazgatósága Bpest, I. istenhegyi utcza 32. szám alatt), a 
hol a szülők a szükséges fölvilágositásokat megnyerhetik. 
Az intézetet a legmelegebben ajánljuk a katli, szülök 
figyelmébe. 

— A legelső papi képviselők. Zalka János dr, 
megyés püspök elnöklete alatt az ötös bizottság, tegnap 
olvasta össze a győregyházmegyei klérus szavazatait; 

szavazott 310 áldozópap, közülök 280 Gieswein Sándor dr 
püspöki titkárra, 183 pedig Póda Endre, soproni apát-
plébánosra. A többi szavazat Kisfaludy Árpád dr, Páder 
Rezső, Szalay Pál, Sinkó István dr stb. között oszlott meg. 

— Kinevezések. 0 felsége a király a szamosujvári 
görög szertartású katholikus székes káptalanban Papiu 
János olvasókanonoknak a nagyprépostságra, Bene Sándor 
őrkanonoknak az olvasókanonokságra, Georgiu János 
iskoláskanonoknak az őrkanonokságra. Ilics János iroda-
kanonoknak az iskoláskanonokságra és Iváskó János 
prebendatus kanonoknak az irodakanonokságra való foko-
zatos előléptetését jóváhagyta. 

— Zarándoklat Lourdesba. Az idei zarándoklat 
rendezősége már megalakult és működését VI. Váczi-
körut 43. sz. I. emelet 2. sz. alatti irodájában meg-
kezdette. Az a nagy vonzerő, melyet e kis földi pa-
radicsom az egész katholikus világra gyakorol, remélnünk 
engedi, hogy Magyarország az idén is, mint a megelőző 
években tekintélyes számmal vesz részt a lourdesi szűz 
Mária olvasó ünnepén. Az indulás napja Budapestről 
szeptember 26-ára van megállapítva, midőn a társaság a 
déli vasúti pályaudvarról a reggeli gyorsvonattal Kanizsa, 
Pragerhof, Cromons, Milánóig és innen Genua és Mar-
seille érintésével október hó 1-én reggel fog rendeltetési 
helyére érkezni, útközben Milánóban és Marseilleben egy-
egy teljes napot pihenve. Visszajövet Marseille, Genua és 
Velencze vannak pihenő állomásokul kiszemelve. A ren-
dezőségnek sikerült a többek közt kieszközölni azt a ked-
vezményt, hogy visszajövet a franczia olasz határtól vagyis 
Ventimigliától kezdve, mindenki elválhat a társaságtól és 
a jegy érvényességi idején (30 napon) belül tetszés szerint 
időzhet az útvonal érdekesebb pontján. A legszegényebb 
néposztály érdekében is történt egy fontos ujitás, mely 
szerint a III-ad osztályú utasok nincsenek kötelezve ellá-
tással járó részvételi jegyet venni, csak olyat melybe a 
vasúti menetdij és elszállásolás költségei vannak bele-
értve. Ezzel a rendezőség lehetővé teszi a szegénysorsu 
hiveknek, hogy hazulról vihessenek élelmet magukkal a 
hosszú útra. A részvételi árak ennek folytán igy alakul-
nak : III. oszt. ellátás nélkül 86 forint. — III. osztály 
szállodai ellátással 105 forint. II. osztály szállodai ellá-
tással 180 forint. I. oszt. szállodai ellátással 240 forint. 
Fölvilágositással és prospektussal szolgál a rendezőségi 
iroda Budapest, VI., Váczi-körut 43. szám. I. emelet 2. sz. 

— Csillaghullás. Augusztus hó bau a Perseus csil-
lagképben érdekes csillaghullások láthatók szép időben az 
égbolton, melyet a csillagászok Szent-Lőrincz rajának 
neveznek. Az augusztusi csillaghullások oka a tudósok 
szerint az, hogy a bolygórendszer tere apró testecskékkel 
van kitöltve, melyekkel a Föld útjában minduntalan talál-
kozik s melyek 20—70 km. sebességgel hatolnak légkö-
rünkbe, hol a nagy ellenállás következtében izzásba jön 
nek, s igy hullanak alá részint a világűrben részint föl-
dünkre. Ez utóbbi azonban csak igen ritkán történik, 
mivel az óriási sebesség következtében a hulló csillagok 
annyira átizzanak, hogy teljesen elégnek s párává vál-
toznak. Szép csillagos időben mostanában egy éjjel néha 
100—200 csillaghullást is lehet látni. A hulló csillagok a 
tudósok számítása szerint mintegy 165 km. magasságban 
kezdenek izzani. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'í 
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ÖTVEN НАТО 

Budapesten, szeptember 1. 18. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
Dl К ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Gondolatok az uj tanév küszöbén. — A franczia ifjúság és irodalom idealisztikus szövetsége-
— Egyházi Tudósítások : B é c s : Egyházi beszéd, melyet Szent István király ünnepén 1897. évi aug. 20-án Bécsben a ft. kapuczinus 
atyák templomában tartott Rudnay Alajos győregyhm. áldozár. — R ó m a : XIII. Leo pápa levele Oreglia bibornokhoz, a szent Collé-

gium dékánjához. — Katholikus Autonomia. A kongresszus által követendő irányelvek. — Vegyesek. 

Gondolatok az uj tanév küszöbén. 
Irta : Acsay Antal dr. 

Az iskolák kapui a napokban megnyílnak. 
A nagyvárosok utczái megélénkülnek, az ifjúság 
tüze magasi-a lángol a múzsák hajlékaiban. 

Jól esik mindnyájunknak nézni azt a pezsgő 
életet, mely a fiatalság minden cselekedetéből 
visszasugároz, a jótékony napi melegével örömre 
hangol. Nem a külső cselekedetek vannak ránk 
hatással, hanem az ifjúság benső cselekedete, 
szellemi élete. 

A nyilvános tanításnak nagy varázsa van 
az ifjú lélekre. Sokan az iskola padjain lépnek 
egymással barátságra, ideális eszmeszövetségre. 
Érzik ezek a tanulók, hogy napjainkban csak a 
szellem hatalma és ereje adhat az egyénnek ki-
váltságokat, a közjóra más eszközzel be nem 
folyhatnak. 

Van egy chinai közmondás, mely a vén 
Európában is időszerű ezekben a n . pókban, 
az iskolai év kezdetén. Tanulás által, igy 
szól az a közmondás, a nép fiaiból válnak 
diplomaták, tanulás nélkül a diplomaták fiai be-
olvadnak a köznép tömegébe. A nevelés kérdése, 
e szerint a közmondás szerint is, nemcsak egyedi 
kérdés ma, hanem társadalmi is. Az egyénnek, 
a társas lénynek nevelésében, a társadalmi szem-
pont éppen olyan fontos, mint az egyéni tekin-

tet. Az ifjúnak érezni és tudni kell azt, hogy 
neki azért kell tanulni, fáradozni és dolgozni, 
hogy tanulásának, műveltségének eredményét az 
emberiség, közelebbről hazája boldogságára for-
dítsa. 

A milyenek most a gyermekek, olyanok 
lesznek maholnap az elüljárók és polgárok. A 
nevelésnek feladata és kötelessége gyermekeinket 
előkészíteni, hogy derék tisztviselők, értelmes 
birák, becsületes tanuk, Isten szive szerinti papok, 
önfeláldozó tanárok, erkölcsileg kifogástalan ala-
pon álló törvényhozók, illetőleg a törvényhozás 
illetékes megbirálói váljanak belőlük. Ez esetben 
becsületesen felelnek meg az élet minden kellé-
keinek. 

A társadalom regenerácziójának az iskolá-
ból kell kiindulni. Hogy a nép választani tudjon, 
a választottak pedig kormányozni, mondja szé-
pen Milton, a költő, arra szükséges, hogy rom-
lott és hibás nevelésük megjavittassék. Hitre 
kell tanitani a népet, egyúttal erényre: önmér-
séklésre, szerénységre, józanságra, takarékosságra, 
igazságérzetre. Arra kell szoktatni, hogy vagyont 
és rangot látva, ne bámuljon, hogy a zavargást és 
a nagyravágyást megutálja, s hogy ki-ki a közbé-
kességben, közszabadságban és közbátorságban he-
lyezze és találja föl saját egyéni jólétét és boldog-
ságát,, 

18 
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Magyarország intelligens társadalmának kü-
lönösen szüksége volna, hogy ezt a szocziologiai 
elvet az iskola padja in magába szivja. 

A nemzet jóléte és boldogsága a közbékes-
ségen és közszabadságon alapul. Ezt kell meg-
őrizni törvényeiben és intézményeiben. 

De nem őrizheti azt meg máskép, csak ugy, 
ha annak a közbékességnek és közszabadságnak 
szere te té t gyermekeinek lelkébe plántálja. 

I g j lesznek a tanárok és tani tók a nemzeti 
művelődésnek első rangú tényezői; nem napszá-
mosai, hanem héroszai. 

Iskoláink, Is tennek hála, az utóbbi években 
örvendetes változáson mentek keresztül. Hogy 
még van sok tenni való, sőt javi tani való is, 
érezzük mindnyájan, kik a kérdéssel feglalkozunk, 
kiket a kérdés érdekkel. 

Azt óhaj tanok részünkről, hogy tani tóink, 
nevelőink azon elvi állásponton ál lanának mind-
nyájan, mely szerint a nevelés nem lehet más, 
mint az emberi tehetségeknek, lelki és testi tehet-
ségeknek, összhangzó fejlesztése, tökéletesítése és ne-
mesítése. 

Ez esetben egy nemzedék nő fel ebben a 
hazában, mely eszével és szivével csüng hazájá-
nak boldogságán. Egy nemzedék, mely az ősök 
intézményeit , szellemi tőkéjét , nem herdálja el, 
ellenkezőleg fejleszteni, tökéletesiteni és neme-
síteni törekszik azokat is. Már csak azért is 
megteszi azt, mer t önmagáról is jól tudja, hogy 
az egyéni tökéletesedés fölemelő hatással van 
lelkére. Ebből következteti , hogy hazájának jó-
léte, tökéletesedése oly fontos a haza boldogi-
tására. 

Az if júságot nevelni és tan i tani lehet. Nem-
csak lehet, hanem kell is. Tudjuk azt mind-
nyájan. De az apostoli fáradságot igénylő munka 
a szülőknek és tanároknak kötelessége. Első 
sorban a tanároké, kiknek vállaira nehezedik az 
i f júság szellemének helyes irányú fejlesztése. 

A magyar társadalom, a magyar haza bol-
dogsága a t i kezetekben van Magyarország taná-
r a i ! Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy munká-
toknak sikere legyen. Yeni Sancte Spiri tus! 

A franczia ifjúság és irodalom idealisztikus 
szövetsége. *) 

I r t a : Kozáry Gyula. 

1890-ben t ö r t én t . A párisi tanulók szövetségének 
(l 'association des é tudiants de Par is ) banke t t j én Henr i 
Bérénger elnöklete a la t t Melchior de Vogüé és Ju les Fer ry 
is résztvet tek. Vogüé nagy tetszés között a hitnek jó té te -
ményeit magaszta l ta , mig Fe r ry a szeretet elvében pi l lan-
to t t a meg a mai demokracia mentő eszméjét . A saj tó 
az i f júság szellemi és keresztény új jászületését hirdet te . 

Néhány hó múlva czikkely je lent meg Bérénger tő l 
a Revue Bleu-ben, mely az eszmény határozot t győzedel-
mét hangoz ta tá és a pozitivizmus bukásá t hirdeté tudo-
mányban , poli t ikában, i rodalomban és művészetben. Lavisse 
a J o u r n a l des Déba ts hasábjain üdvözölte az eszménye-
k é r t hevülő mozgalmat . 

1892-ben közrebocsátá Bérénger a következő mű-
veket : L ' A m e moderne, l 'Ef for t , l 'Aris tocrat ie intelJetuelle. 
Ezek nagy hatással voltak az i f júságra . Bérénger és Puio 
külön szemlét a lapí to t tak a spiri tualisztikus és idealista 
ú j jászüle tés érdemében ( L ' A r t et la Vie). 

A fiatal Francziaország 1890—1892 között vallásos 
i r ányban h a l a d t . 2 ) Miután Vogüé t a tanulók megéljenez-

2) Revue des Revues czikkét 1897. januárban Bérnégertől, 
ték, Rod a ,Sens de la Vie'-ben, Bourge t a ,Disciple'-ben 
ka tho l ikus következte tésekre j u to t t ak . Keresztéuy szellem-
ben i r tak könyveket és . czikkelyeket P ie r re Lasserre 
Maurice Pe jo , Blondel és Bérénger . Megjelentek Paul , 
Desjardins könyve a .Devoir p résen t" Verla ine köl temé-
nyei és Huysman konver t i ta regénye. 

H o n n a n e válto?ás ? Bérénger a következőket mondja 
el : 1890-ben a pozitiv szellem győzedelmeskedni látszott 
és visszaélt győzelmével művészetben és pol i t ikában. Azt 
hangoz ta t t ák Ber thelot -val , hogy nincs többé mystérium ; 
Zolával, hogy nincs lélek és Ferryvel , hogy nincsenek 
észelvek, csak tények, dokumen tumok és ügyek. Kik ez 
ellen az emberiség nevében t i l takoznak, műkedvelők és 
myszt ikusok. 

De ezen b i róság döntését 1890. óta az u j nemzedék 
nem fogad ta el A tudomány nem mondha t el 
mindent az é le t rő l ; a dokumentumok művészete csupán 
épitő mes te r ség ; az ügyek vezetésének együgyü pol i t iká ja 
mél ta t lan F rankhon dicsőségéhez. Ez a nemzedék hitte, 
hogy a tények fölöt t van mysztérium, a dokumentumon 
fölül álom, az ügyek felett lélek. 

Azt kérdi B é r é n g e r : Ezen önkéntelen és eredeti 
eszményiséget miér t minősit ik u j -kereszténynek, vagy u j -
ka thol ikusnak ? Mért lehet a t tól tar tani , hogy a s/.abad 
i f jú ság az egyház hübérurasága alá kerül ? 

És igy válaszol : Igaz, hogy sok közös pont van az 
eszményiség mozgalma és az egyház tani tása közö t. 
Mind ke t tő a tudomány kor lá t ja i ró l beszél, az eszményt 
az erő fölé helyezi, az érzelem fensőbbségét az eszmény 
felett , az igazságosság u ra lmá t hirdeti a szeretet által. 
Méltó t ehá t ez irány az i f júságnak rokonszenvére ; illő, 
hogy az i f júság e l fordul jon Voltaire és Comte szellemétől. 

ï) A szerzőnek : Idealizmus az irodalomban cz. művéből 
mutatvány. 
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Az uj-kereszténység egyenlő-e a katholiczizmussal ? 
N e m mondható. Ezen mozgalom indítói nem térek ünne-
pélyesen az egyház kebelébe. A Desjardins által a lap í to t t 
, rUn ion pour l ' laction morale ' minden szer tar táson és 
felekezeten kivül áll. A Maurice P u j o által a lapí to t t 
szemle is távol minden l i turgiá tól . 

Az egyháznak kell közeledni, véle Bérénger . E s 
utal Amer ikára , Gibbons érsekre, ki a munka lovagja inak 
védelmezője, és a chicagói val lásgyülésre. 

El lenkezőleg Francziaországban az or thodoxia kezd 
ébrfdezni , különösen mióta a főpapság és a ka tho l ikus 
sa j tó az egyetemes vallásgyülést elitélte. 

Ezen czikkre válaszol Charbonnel abbé ugyancsak e 
folyóirat következő számában. 

Az abbé azt ta lá l ja , hogy a mozga lomban össze-
zavar tak mysticzizmust, e ro t izmust , bün t és bűnbocsá-
na to t . . . összekeverték Esseinte- t és Ver la ine t . T ö r e k -
vés és szellem szerint a mozgalom tényezői keresz tények-
nek val lo t ták maguka t . Mind az egyén, mind a demok-
ra t ikus társadalom biztosí tására erkölcsi a lapról aka r t ak 
gondoskodni és egyút ta l el ismerték az erkölcsi tö rvénynek 
gyengeségét és elégtelenségét vallásos érzelem nélkül . Az 
evangél iumban ta lá l ták fel azt az elvet, mely m e g m e n t -
heti a modern világot ; i t t l á t t ák a szeretet , rokonszenv 
és az áldozat amaz ihletét , mely tá rsadalmi é le tünke t 
megvédelmezi a lé té r t való küzdelem, a kiválasztás és a 
tudomány szigorú kegyet lenségei ellenében. Már közel 
voltak ahhoz, hogy társadalmi t apasz ta la tok árán vissza-
állítsák azon hiedelmeket , melyeket a bölcseleti kr i t ika 
visszaélései az ember i szivekben le rombol tak . . . E s az 
egyházra fordí to t ták tekin te tüket . Először is azt követel-
ték, hogy az egyház moad jon le dogmáiról és ne legyen 
egyéb, min t az evangeliumi erkölcs tannak nagyarányú 
szervezete és egyedüli h ivatását abban ta lá l ja , hogy fen-
t a r t f a az emberi nemben a j ámborság , szeretet és szerelem 
megszentel t érzelmeit és a nagy vallásos érdekközösség 
missionáriusa legyen . . . Azonban nem hi t ték kellő 
szilárd meggyőződéssel, hogy az erkölcstan nem hatályos 
vallás nélkül, vallás nem létezhetik vallást ш о к nélkül, és 
az egyház nem lehet csupán erkölcsi eszközök tá rsasága . 

1892 junius havában I re land R ó m á b ó l Pár izsba 
érkezett . E g y kezdeményező bizot tság gyűlés t hívott össze, 
mely az Egyesü l t Államok szabadelvű és nagy társadalom-
bölcselő érsekét nyilvános konferenczia t a r t á sá ra kér te föl. 
A választmány tagjai : Vogüé, Lamy, Picot,, Anatole-Leroy, 
Beaulieu és gróf Mun Alber t voltak. Vogüé elnöklete 
a la t t a gyűlés összegyűlt jun ius 18 án a földrajzi társaság 
nagv' termében. Ireland előadása nagy hatással volt. Az 
u j keresztények majd uj ka tho l ikusokká lőnek és Bérén-
ger állítása szerint a megegyezés lehetőnek látszot t az 
értelmi világ, vagy legalább az i f j ú ság és a katholicziz-
mus, a század meg az egyház közöt t . 

Az egyetér tés t megbonto t ták a pol i t ikusok, meg 
Brunet iére és Franc is de Pressensé, kik éppen nem alkal-
matos időben védelmezték a tek in té lyhi te t A dogmat ikus 
értelmesség és az egyházi tekintély kérdéseinek összeüt-
közései kedvezőtlen i rányba terel ték a közeledés kisérle 
teit a szabid gondolkodó és vallásos i f j é ság között . 3) 

3) Fonsegrive a Quinzaine május 15. számában azt mondja, 

Ezekhez j á ru l t a türe lmet lenség szelleme, a fe leke-
zeti és az ér te lmi szűkkeblűség. Midőn Charbonnel és 
néhány b a r á t j a azt javasolták, hogy 1900-re a vallásos 
és társadalmi küzdelmek századának ha tá rvonalán a h ivő 
lelkek, a társadalom békéjé t és nyuga lmát Isten a tyasá -
gának és a tes tvér iség fenséges eszméjének befolyása a la t t 
elő kell készíteni nagy vallásos konferenczia által, a fő-
papság és az alsó papság körében nagy el lenmozgalom 
tör tént . Azt h i t ték , hogy nincs egyébről szó, mint hogy 
egyesítsék a rabinusokat , a b rahminokat , a p ro tes táns 
pásztorokat , bonzokat , pápáka t és püspököke t 

Mi e helyen az eszme fölvetésének időszerűsége vagy 
időszerűtlensége, helyessége vagy bivihetetlensége fö lö t t 
vitatkozni nem akarunk , mert nem volt egyéb czélunk r 

mint az idealizmus uj jáébredéseinek dokumentumai t össze-
gyűj teni . 

* 
* * 

Szántszándékkal mellőztek az egyházi, a ka thol ikus 
és a keresztény irodalom termékei t , melyek a realiz-
mus sötét éjjelében is fennen lobogta t ták az eszményiság 
tüzfák lyá já t . Szívesen időztünk az irodalom ama nagy 
alakjainál és r emekműve iné l , 4 ) melyek a korunk gondol-
kozó, ké tkedő és meghasonlo t t szellemét tükrözte t ik 
vissza és t ü k ö r k é p b e n m u t a t j á k fel a kételytől hánya to t t 
boldogtalan lelkeket, k iknek feje fölöt t a p rob lémák sürü 
ködtömege rajz ik és a szivén a kérdőjelek f e rge t ege 
viharzik át . . . 

A kételkedés, a vágyakozás ideálok után a j o b b r a 
fordulás ké tségbevonhata t lan tanújele . A hamlet izmus, a 
modern ember ké tségtő l és gyötrődéstől meg tépe t t szive, 
nyugha ta t l anu l révedező tekintete , melylyel az eszményt, 
a boldogító ideált keresi nagy szive lelkendezésével . . . 
az első lépés a megtérés u t ján . . . 

Van reményünk , hogy a real izmus és pozi t ivizmus 
napja i megszámlálvák, és az u j romanticzizmus földre 
teper t , de megt isz t í to t t zászlója fog lobogni az irodalom 
és művészetek várfokain . . . 5) 

Nincs igaza Guyau-nak, hogy az emberi szellem 
fej lődésének i ránya a tel jes val lás ta lanság (l ' i rrél igion). A 
nagy prob lémák kuta tása , az erkölcsök terjesztése, a 
könyörüle t és szeretet hirdetése, a lelkek vágyakozása, a 
modern ember kételye, hamlet izmusa, a m á r - m á r éb re -
dező idealizmus, a lelkek elmerülése a mysticzizmus szél-
sőségeibe . . . mind az emberi lélek örök szükségle té t , 
az ember vallásos lélekszövedékét bizonyí t ják, melye t 
Tertul l ián az emberi lélek keresztény természetének nevez. 

Most még for rongás á l lapotában vagyunk . Összeza-

hogy az ifjak ezen egyesülete távol áll a katholiozizmustól, mivel 
lényeges hitágazatait tagadja. 

4) Különösen a franczia irodalomra voltunk figyelemmel, 
mely ma legtöbb hatással van a magyar irodalomra, melynek 
hatássa annál mélységesebb, minél nagyobb a rokonság és attrak-
ezió a két nemzet szelleme között. A németek közül legnagyobb-
jaikat, kiknek színmüvei nálunk is szinre kerülnek, vettük föl 
sorrendünkbe. Az angol irodalom szüntelenül fentartotta az esz-
ményi vonást. Ibsenről, Éjszak nagy fiáról más alkalomra szántunk 
hosszabb és behatóbb tanulmányt. 

5) Mounet-Soubly Bossuet beszédeit szavalja a közönség 
lelkes tapsai között, Sarah Bernhardt a samariai asszonyban reme-
kel, Párizsban és Bécsben keresztény színházakat építtetnek. 

18* 
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marják a mystíczizmust és a vallásosságot', a kedélyélet 
érzelmes ellágyulásait és a hitvallást, az idealizmust és 
•érzékiségét, erotizmust és egészséges érzelmeket, ingadozó 
kisérleteket és harmonikus művészetet ; de a ködtömeg 
szét fog foszlani az eszményiség napjának teljes fénynyel 
ragyogásában, és a rendezetlen elemek szervezkedni 
fognak . . . 

Nem jár tam el ugy, mint Delfour abbé, ki könyvet 
i r t a következő czimmel : A kortársak vallása. (La Reli-
giou des contemporains.) О egyenesen a?.t kérdi Bour-
gettől, járul-e a szent gyónáshoz ; bőjtölt-e péntek napon 
New-Yorkban . . . ; a tengeren túlról (Outre-mére) elba-
szélt ú t jában jelen volt-e gyakran a szent misén ? Vogüé-
ről azt irja, hogy anglikán, raczionálista keresztény. Es 
azt kérdezi tőle, hogy elfogadja-e betű és szellem szerint 
mindazokat, a miket az egyház tanit . . . Brunetiére-nek 
azon tanácscsal szolgál, hogy a zsoltárok felett elmél-
kedjék és teljesen meg fog térni . . . Huysmanban csak 
dekadens lélektant lát. Il ne tuera pas le veau gras au 
l 'honneur de M. Huysman . . . 

De a jobbra fordulás tanujeleit figyeltük meg, doku-
mentumait gyűj töget tük. Hazánkban is hirdeti Bodnár 
Zsigmond könyvekben és újságokban az idealizmus 
parancs-szavát, ápolják szépirodalmi társaságaink, néhány 
költőnk (Herczeg, J a k a b Ödön, Benedek. Cyprián, Petelei 
stb.) élesztgeti az idealizmus szent tüzét . . . Hiszszük, 
hogy a hunyó század haldoklásával a naturalizmus is 
haldoklik, és az u j század kelő napjával az idealizmus 
hajnala virrad . . . 

. . . . Nincs igaza Zolának, az eszmény nem a 
megmagyarázhatat lan, a nagy világ amaz erői, melyekben 
elmerülve f'ürdünk a nélkül, hogy ismernők . . . Azt a 
tanácsot adja tehát, hogy felejtsük el a végtelen okozta 
kínokat, mert az eszményiség illúzió és hazugság . . . 

Százszor és ezerszer nincs igaza, mer t az eszmények 
valóságok. Vagy csalós álom, hazugságok-e Isten szent 
neve, a hit, a haza, az emberiség fenkölt, eszméi, a szép, 
az igaz és a jó ideáljai ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Bécs . Egyházi beszéd, melyet Szent István király 
ünnepén 1897. évi aug. 20-án Bécsben a ft. kapuczinus 
atyák templomában tar tot t Hudnay Alajos győregyhm. 
áldozár. (Vége.) 

Keresztény hallgatóim ! mai kegyeletes megemléke-
zésünk egyaránt szól az egyház szentjének s a magyar 
királyság bölcs megalkotójának. S mig tisztélettel haj lunk 
meg a hitvalló pá lmája előtt, hálával és elismeréssel 
nvuj t junk a cserágat a nagy fejedelemnek. Az alap, melyre 
országnnkat építette, kilencz évszázad viszontagságai után 
is jónak bizonyult. Munkarendje például szolgálhat minden 
idők államférfiainak. Valamint a test romlásnak indul a 
lélek éltető ereje nélkül, akép az emberi társadalom, az 
állam is a bomlás tüneteit fogja mutatni a vallás és 
erkölcs együttes szelleme nélkül. Mióta az isteni kinyi-
latkoztatás fénye derengeni kezdett, azóta a történelem 
egyetlen egy müveit nagy nemzetet nem képes felmutatni, 
mely nem a kereszténység emlőin nőtt volna nagygyá. 

Ha szemlét tar tanának a kulturál lamok felett, csakhamar 
rájönnének, hogy mindaî . amit a tudomány, jog, társa-
dalmi műveltség terén felmutatni birnak, okozati össze-
függésben van a keresztény hit és erkölcstan elfogadásá-
val. Lehet, hogy ezen művelt álladalmak népei idők 
folyamán, egy hamis áramlat felülkerekedése folytán, 
részben keresztényellenes gondolkozást tanúsítottak ; lehet, 
hogy a társadalmak vezetőkörei, a tudomény és művészet 
fályavivői, ideig-óráig, egy tévúton nyert sejtelem folytán 
olyan eszmék szolgálatába szegődtek, melyek homlok-
egyenest ellenkeznek a kinyilatkoztatot t vallás igazságai-
val ; lehet, hogy ezen áramlat szele átcsapott az emberi 
társadalom műveltebb köreire, homlokukra nyomván a 
„felvilágosultság" kétes értékű je l legét : ámde e meg-

döbbentő tünetek minket meg ne tévesszenek. Vegyétek 
csak el ezen felvilágosodott tár.-adalmak felfogásából, 
szokásaiból, elfogadott törvényeiből mindazt, amit a 
keresztény erkölcstan adott nekik s látni fogjátok, hogy 
ami megmarad, az nem emberhez méltó, mert rut és 
ta r tha ta t lan . Vegyétek el a családból mindazt, ami a 
Krisztus erkölcstanából fakadt ó, akker a család nem 
fog ja bírni rokonszenveteket s a családi tűzhely fényleni 
fog talán, de meleget árasztani soha. 

Es ha a disszoluczió, a bomlás tünetei t lá t juk fenn 
és lent egyaránt, ne ámítsuk magunkat, valljuk be őszin-
tén, hogy ez egy borzasztó megtévedés eredménye. Krisz-
tus erkölcstanának népszerűségét a legvakmerőbb újí tók 
sem képesek megdönteni. D e nem is ott kezdték. A hitet 
akar ták elválasztani az erkölcstől. Csakhogy a gyökerei-
től elszakított lombozat nagyon megsinlette. Ketté tör-
ték a tizparancsolat tábláját , s a három elsőt, mely ar ra 
tanit, hogy adjuk meg előbb Istennek, ami Istené, félre 
dobták s íme a hét utóbbi elveszté minden erejét. Elvet 
ték a hiszekegy-et, nem fontolván meg, hogy ezzel и 
keresztény erkölcsök bázisát rántot ták ki. A megtévedés 
ra j t hagyta szomorú nyomait az emberi társadalom minden 
rétegén. Fen t éppen ugy, mint alant, megdöbbentő tüne-
teket észlelhetünk. Hiába áll í tották föl a hamis szabályt, 
hogy csak a népnek, a nyers tömegnek van vallásra 
szüksége ; mert biz a tapasztalat egészen mást mutat . A 
vallásos felfogás hiánya a műveltebb társadalmi osztályok 
erkölcseit is megmételyezte. Csupán a szemmel látható 
eredmény volt különböző. Hisz a jó Isten nem a tudo-
mányosság vagy műveltség fokához kötötte a hitbeli 
meggyőződés ajándékát . U j alakok jöt tek felszínre : a 
polgárerény iparlovagjai, tudást fitogtató nyeglék, sziv-
telen gazdagok, akik a vagyont czélnak tekintik. Lent 
pedig, a nyomort Isten nevében viselő Lázárok helyét 
vakmerő elégedetlenek foglalták el, akik tudatában lát-
szanak lenni annak, hogy a szűkölködés teljesen felmenti 
őket a felebaráti szeretet törvénye alól. Szóval, a köz 
hát térbe szorult az egyén érdekei előtt. Pedig az egyén-
nek tulcsigázott érdekei sehogysem agyeztethetők össze a 
társadalom közös érdekeivel. 

Az államok, látván a veszedelmessé vált helyzetet, 
a végrehaj tó hatalom külső eszközeihez nyúltak. Nem a 
láz belső okait, hanem a testen mutatkozó kiütéseket 
akar ják eltávolítani. — Az állam hatalma és rendszabá-
lyai már nem egyszer vallottak kudarezot a vallástalan 
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szegénynyel szemben. Hisz ez természetes is. Az állam 
beavatkozása leg jobb esetben is csupán ot t kezdődhet ik, 
ahol érzékeink alá első cselekedetekről van szó. Ámde a 
bün nem ott kezdődik. A gondolat vezeti aka ra tunka t , 
az aka ra t mozdí t ja meg a kar t . A gondola tnak kell t ehá t 
abszolút érvényű erkölcsi szabály behatása alat t ál lnia, 
milyen csak egy létezik, t . i. a keresztény erkölcstan 
a laptörvénye : szeresd a te Urada t Is tenedet mindenek 
felett , fe lebará todat pedig, mint tennen magada t . Igaz 
hogy a gondolat ilyetén befolyásolása nem minden eset-
ben képes i rányt adni az e lha tározásnak. A vallásos 
ember is vétkezik. Csakhogy ő rög tön megérzi a disszo-
nancziát s ha tha tós indokok ébrednek benne, melyek a 
jóvá té te l re késztetik. Ez a vallásos lelki ismeret szava. 
Ugyanazon kéz, mely atyai gondviseléssel bámula tos 
ösztönt adott az ér te lmet len á l la tnak, erkölcsi ösztönt, 
lelki ismeretet adot t az embernek . S mint amaz a á l la tot 
csodaszerü do lgokra képesit i , ugy emez az ember t meg-
bízhatóan vezeti. Nézzétek a t anu la t l an , egyszerű fö ld-
mivest az ő romla t lan val lásosságában mily nyugod tan és 
biztosan végzi kötelmei t . Sokszor nehéz helyzetbe j u t . 
Erkölcs tanárok vi tázhatnának fölöt te : mi tévő legyen ? 
0 érzetét követi és határoz. S az örök Biró helyeselni 
fog ja cselekedetét . Hisz a lelki ismeret szavát a vallással 
együt t б p lántá l ta belénk. E szózat az, mely mindig 
cseng, midőn az el lenség közeledik, k iá l lha ta t l anná válik, 
amidőn beférkőzöt t . S mig e rényre buzdit , megóv a túl-
zástól is, mer t pontosan tuda t j a velünk, hogy ahol a 
túlzás kezdődik, o t t az erénynek vége. 

Ámde, valamint az állat ösztöne el tompul , ha ki-
ragadtatok természetes köréből ; valamint a ka l i tkába zárt 
madár is ügyet lenné válik a fészekrakás művészetében : 
akép a lelkiismeret szava is gyengébb és érzéket lenebb 
lesz, ha az Isten képére t e remte t t ember e lzár ja magátó l 
a vallás jó tékony világát . Az indokok, melyek eddig a 
rossztól távol ta r to t ták és köte lmeire buzdí to t ták , e re jöke t 
vesztik. Önkényes magyaráza toka t kovácsol, melyekkel az 
élet nagy t i tkába behatolni vél, de meggyőződése nem 
lesz. Keresnie kell azt, ami t azelőtt f á radság nélkül fel-
ta lá l ta : az erkölcsi elvek lé tokát . Azér t nem megbizható 
a társadalom, mely vallástalan, i nga t ag a t rón , mely 
tekintélyét magasabb mot ívumokkal védelmezni képtelen. 

Okos és lelkiismeretes fe jedelmek, bölcs ál lamférf iak, 
nagy áldás a népre. Ok nem f o g j á k feledni, hogy a 
szemmel lá tható országnak mély és megdönhe te t l en a lap-
j á t képezi az я másik lá tha ta t lan ország, a civitas Dei, 
Isten városa. Áld juk érte a magya roknak ha ta lmas Iste-
nét, hogy hazánknak nemzetünknek ily nagy királyt 
adot t az első ezredév elején s imádkozva kér jük , hogy 
most, a második évezred küszöbén, amannak mél tó utódát , 
hasonló szellemben vezesse tovább az országlás nehéz 
gondjai között ! Imádkozva ké r jük , hogy kegyesen vezesse 
a bölcseség és mérsékle t u t ja in azokat is, akiket a nép 
bizodalma az ország tanácsába küld ; hogy mindig felis-
mer jék a nagy igazságot, miszerint az á l lam törvénye az 
ő végső szentesítését a népnek erkölcsi fe l fogásában bir ja, 
ezen erkölcsi felfogás pedig csak akkor megbizható, ha a 
vallásos meggyőződés ta la jából fakadt . Ám lássa a nép, 
ösmer je meg a nemzet, h o g y : , fe lséges az U r az ő ere-
jében s nincs hozzá hasonló a törvényhozók között ." Amen. 

Róma. X I I I . Leo pápa levele Oreglia bibomolűtoz, 
a szent Collegium dékánjához : 

Libet quidem affari te his l i t teris , u t est consentaneum 
dignitati tuae : sed intel l igi universe volumus de Venerabi l i -
bus F ra t r i bus Cardinalibus a tque Episcopis omnibus, quorum 
praesentia, ex t remo mense Maio, ad caeremonias sanctissimas 
gavisi sumus, quique per earn occasionem communes ad 
N o s l i t teras dedere plenas officii egregiaeque voluntat is . 
Certe animum vestrum, Yenerabi les Fra t res , pulcro cog-
noveramus cum Nos t r i cupidum, tum Sedi Apostol icae, 
uti opor te t , deditissimum : g r a t u m tamen est recogno-
visse. Siquidem magnopere op tandum, hoc praeser t im 
tempore , u t idem saepius apparea t , scilicet qui in Chris-
t iana re adminis t randa versantur , eos esse omnes obse-
quio, car i ta te mutua , simili tudine consiliorum, cum Pon-
tifice maximo coniunctos, in quo Iesus Christus et po-
testatis fas t ig ium et pr incipium unitat is collocavit. Qua 
in re u t ique vobiscum consent iunt e mult i tudine Christiana 
longe p lu r imi ; fieri enim non sine divino consilio vide-
mus, ut Apostolicae Sedis tan to plus ex uua par te exci-
te tu r amor , quanto ex a l te ra est oppugna t io vehemen-
tior. Eiusmodi tuendo p ropagandoque amori popular i , in 
quo velut init ium ac pignus quoddam cerni tur saiutis 
fu turae , est vehementer opus auctor i ta te di l igent iaque 
vestra, quam sane constantem fore, ut est, certo scimus, 

—- De r e c o n c i l i a t i o n oriental ium gent ium, et quo tquot 
sunt qui nobiscum de fide dissentiunt, valde amavimus 
p ie ta tem desiderii vestri. Magni omnino operis exi tuque 
ardui velut semina iecimus : ea ad matur i ta tem aliquando 
perduc tum iri confidimus auctore Deo, qui Ecclesiam 
suam unam esse iussit totius complexu generis humani, 
et cuius in potes ta te est morta l ium animos unde vult 
deducere, et quo vult, incolumi cuiusque l ibertate, impel-
lere. Contendite ab eo suppliciter, u t t an tam hominum 
mult i tudinem revocare ab opinionum errore ad veri tatem 
benigne velit : quan tum autem in vobis est, date operam 
ut conata Nos t ra adiuvetis pe r ar tes omnes christ ianae 
cari tat is . — In te r incoepta t an ta rum rerum officiaque 
cetera quae munus apostolicum lomi tan tur , quotidie 
magis appa re t necesse esse, u t Apostol ica Sedes in earn 
ipsam conditionem, quam divina Providentia peperera t , 
res t i tua tur . Spes Nos t ras maximas in Deo reposuimns 
vindice Ecclesiae s u a e : in tereaque, quamdiu ea quae pre-
munt incommoda ас difficultates insederint, sine ulla 
dubi ta t ione perseverabimus vim Pontifici i l l a tam con-
quer), et ea, quae l ibertat is Nos t rae tu te lam maxime 
continent , sanctissima iura repetere . 

Caelestium mune rum auspicem et pa te rnae Nost rae 
benevolent iae tes tem vobis, Yenerabi les Fra t res , popu-
loque et clero vestro Apostolicam benedictionem pera-
manter in Domino impert imus. 

Da tum Romae apud sanctum P e t r u m die v Iulii an. 
MDCCCLXXXXVII , Pont i f icatus Nost r i vicesimo. 

L E O P P . XI I I . 
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K A T H O L I K Ï Ï S ATJTONOMIA. 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót nj életre keltő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek.*) 
Az első irányelv, melyből az au tonómiá t szervező 

kongresszusnak kiindulnia kell, az, hogy a ka th . egyház-
nak meg van isteni Alapi tó já tól megál lapí to t t szervezete, 
ez t ehá t nem emberi , hanem isteni mű, melyen változ-
tatni nem lehet . 

Ker. h i tágazat , hogy Isten fia az egyházi ha ta lom 
egész te l jé t — potestas clavium — tehá t ugy a rendi, 
mint a j ogha tóság i ha ta lmat — potestas ordinis et ju r i s -
d i c t i o n s — az á l ta la kiválasztot t apostolok tes tületére , 
s azok jogutóda i ra , a püspökökre , t ehá t egy külön osz-
tá lyra , a hierarchiára ruház ta , s azér t az egyháznak 
h ie ra rch ius szervezete van. 

Az egyházban t ehá t a k lérus s a laikus, — a papi 
s a világi osztály között kezdet óta lényeges kü lönbség 
van. A ki ebben csak emberi és nem isteni in tézményt 
lát, az tagadásba veszi az egyház isteni eredetét , ádáz 
osztá ly-gyűlöle te t szit papok és világiak között , minek 
egyház s ál lam egyarán t ká rá t vall ják. 

Az egyház szervezete mind a népképviselet i , mind a 
pro t . egyházi a lko tmányoktó l lényegesen különbözik. 

A népképviselet i a lko tmány tana szerint az állami 
ha ta lom meg van osztva a néppel , mely annak az á l lam-
fővel egyen jogú hordnoka, s azér t annak demokra t ikus 
a l ap ja van. 

A prot . felfogás szerint az egyházi ha ta lom nem 
egy külön osztálynak ada to t t , hanem az egész hivő 
közönségnek. A prot . fe lekezeteknek nincs külön papságuk , 
hanem a hivek összesége teszi az egyetemes papságot — 
sacerdotium — ; a gyülekezet a ha ta lmat külön hivata l ra 
— ministerium verbi — ruházza szabad tetszése szerint. 
A prot . egyházaknak t ehá t la ikarchikus szervezetük van. 

Mindezekből következik, hogy va lamin t az ál lami 
hatalom gyakor lásának módjá t , különösen a mai pa r l a -
mental is rendszert nem lehet a lkalmazni az egyházi kor -
mányza tban : ugy a prot . felekezetek au tonómiá já t sem 
lehet pé ldaképül venni a k a t h . au tonomia szervezésénél, 
mivel mindket tő lényegesen különbözik egymástól . 

A protes tánsoknál a nép s a papság közöt t nem 
l é f én különbség, mindnyá jan eredeti és sa já t j o g u k n á l 
fogva - iure propr io et or iginario — vesznek részt 
egyházaik k o r m á n y z a t á b a n . 

A ka thol ikusoknál ellenben eredeti, mivel isteni jog-
nál fokva csak a h ierarchiá t illeti az egyházi ko rmány-
hata lom, erre t ehá t a la ikus osztály, a hivek csak átvi t t , 
engedélyezet t j ogná l fogva gyakoro lka tnak befolyást . 

*) Mutatvány Surányi János dr. győri kanonoknak legújabb 
müvéből. 

A prot . an tonomiának sa já t eredeti, az egyházkor-
mányzat összes ága i ra k i ter jedő j ogkö re van. 

A ka th . au tonómiának csak engedélyezett , szárma-
zott, az egyház-kormányza t csak bizonyos ága i ra k i ter -
jedő j ogkö re lehet . 

Ka th . h i tágazat , hogy az egyház hármas hivata lá-
nak, a tanitói , papi , kormányzói hivatal gyakor lásához 
isteni rendelésből egyházrendi s egyház jogha tóság i h a t a -
lom kívántatik ; azok t ehá t a la ikusokra, kik sem az 
egyikkel , sera a másikkal nem rendelkeznek, át nem 
ruházha tók , azokkal meg nem oszthatók. 

Minthogy azonban az egyház a hivek l á tha tó t á r -
sasága, ebben is ugy, mint más nyilvános t á r saságokban 
az idők folytán számtalan külső, jogi intézmények, ügyek 
és viszonyok keletkeztek, melyeknek intézéséhez, kezelé-
séhez, rendezéséhez nem kívántat ik egyházi jogha tóság ; 
s ámbár ezeket is rendes ha ta lmukná l fogva az egyházi 
ha tóságok, a püspökök intézik : misem áll ja ú t j á t annak, 
hogy ha az egyház érdeke, mely az egyházban is a leg-
főbb törvény, vagy a szükség ugy hozza magával, azok 
intézésével a laikusok megbízassanak. 

Már föntebb lá t tuk, hogy hazánkban az apostoli 
király főkegyúr i joga ere jénél fogva számo?, és pedig 
l egnagyobb fontosságú világi vonatkozású ügyeit a magyar 
ka th . egyháznak intézi és rendezi. 

Hasonlóképpen a közönséges kegyúr i jogná l fogva 
is nagy és döntő befolyást engedélyez az egyház világi 
kegyura inknak az egyházkormányza t egyik l egfon tosabb 
ágában , az egyházi hivatalok és j avada lmak betöltésében. 

A püspöki ha tóságok is számos oly ügyeket intéz-
nek jelenleg, melyeknek kezelését vi lágiakra b izha t ják , 
m a g u k n a k a főfelügyeletet s ellenőrzést t a r tván íön. Ilye-
nek a nevelés s okta tás ügyei, az egyházi vagyon, a lapok 
s a lapí tványok kezelése. 

Hogy az egyház minden világi vonatkozású ügyei 
az egyházi hatóságok nyil t vagy ha l lga tag megegyezésé-
vel a világi elem ál tal intézhetők, annak bizonysága és 
pé ldája a többi országok között különösen a szomszéd 
Aus t r i a , hol az á l l amkormány és törvényhozás, mint 
föntebb lá t tuk, az egyháznak számos külső jogi viszo-
nyai t és vegyes ügyei t a lko tmányos uton tá rgya l ta és 
rendezte . 

Misem áll ja tehát ú t já t annak, sőt inkább minden 
körü lmények javasol ják , hogy Magyarországon is, hol a 
je lenlegi á l lapotok szinte már tű rhe te t l enek , az egyház 
sa já t hiveinél keresse a segítséget, melyet annak előt te 
neki n y ú j t o t t az ország k o r m á n y a ; s azért az illetékes 
tényezők vonják magukhoz a la ikus osztályt, s enged-
jenek neki befolyást és részvétel t az egyház világi vona t -
kozású ügyeinek intézésében és kezelésében, hogy ezáltal 
is az egyházi közszellem, s é rdekközösség érzete u j t ápo t 
nyer jen , s a hivek egyetemét mind jobban áthassa. 

Az egyház gyors e l ter jedésének s a népek ahhoz 
való ragaszkodásának s odaadásának egyik t i tka abban 
keresendő, hogy az auktor i tás elvét, melyen alapsz.k és 
kormányoz7a hiveit, mindig összhangba tudta hozni a 
személyi szabadság elvével. E két elv szerencsés össze-
egyeztetésétől f ü g g ugy egyházi mint politikai téren a 
nemzetek természetszerű fej lődése és kul turál is haladása . 
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Az auktoritásnak tu lhaj tása autokracziára, a személyi 
szabadság túltengése anarchiára vezet. Mindegyik pedig 
a közéletben visszaesést, tespedést, lázadást idéz elő, s a 
•vége szolgaság. 

Az egyházi törvényeknek tisztelete és lelkiismeretes 
betöltése, amint lehetetlenné teszik az autokracziát , az 
önkényt fölül ről ; éppúgy lehetetlenné teszik a fegyelmet-
lenséget, a szabadosságot s az anarchiát alulról. 

Az egyházi törvények szelleme, tekintettel az emberi 
természet ezer fogyatkozásaira, a szelídség, a szeretet, a 
mérséklet s a türelem szelleme. 

Az egyházi törvények továbbá arra való tekintettel , 
hogy az egyházi kormányzat emberek kezébe van letéve, 
kik nem mindent tudnak s ismernek, s azért h ibázhatnak: 
akként rendelkeznek, hogy az egyházi kormányzat fonto-
sabb ügyei állandó testületek tanácsában intéztessenek el. 
Az egyház feje a bíbornoki testület tanácsával él a világ 
egyház kormányzásában. A püspökök székeskáptalanjaik 
tanácsával és megegyezésével kormányozzák egyházme-
gyéiket. 

А я egyházi törvények szerint időnként zsinatokat 
kell tartani, hol az egyházi ügyek közös tanácsban tár-
gyalandók s elintézendők. (Folytat juk.) 

Az eddig megválasztott világi autonomiai képvi-
lök n é v s o r a : Apponyi Albert gróf' Jászberény, Apponyi 
Albert gróf Eger , Apponyi Géza gróf Bonyhád, Asbóth 
János Sopron, Bakonyi Elek dr Kunfélegyháza, Bittó 
István Baranyavár, Borsody Géza Kapuvár , Brezovay 
Gyula Miskolcz, Aujánovics Sándor Eperjes, Cziráky Antal 
gróf Székesfejérvár, Cziráky Béla gróf Csepregh, Chotek 
Rezső gróf Újvidék, Chvalibogovszky lovag Nyitra Y. 
ker., Dessewffy Aurél gróf Nagy-Kálló, Eredics Ferencz 
Szombathely, Er re th János Pécs, Esterházy Ferencz gróf 
Kisbér, Esterházy Miklós Móricz gróf Budapest , III . v. 
k. gróf Esterházy Miklós Móricz Csákvár, Fernbach József 
Apáthi , gróf Festetich Imre Szent-Lőrincz, Frey Ferencz 
Esztergom, dr Günther Antal Zombor, Horánszky Nán-
dor Gyöngyös, Hortoványi József Nyi t ra III . v. k., gróf 
Hunyady Imre Kéthely, gróf Károlyi László Kápolna, 
gróf Károlyi Sándor Vásárhely, Kende Pé ter Munkács, 
Kubina József Trencsén, Latinovics Géza Baja , Lippay 
Géza Győr, dr Lubrich Ágoston Soroksár, gróf Majláth 
Géza Nógrád, gróf Majláth György Nagy-Szombat , Mályi 
István Temesvár, Márkus József III. v. k. Meszlényi 
Benedek budai v. k. Micsura György Vág-Besztescze, 
Mócsy Antal Keszthely, Paál József Tolna Tamási, őrgróf 
Pallavicini Ede Kaposvár, PálfFy István gróf Pozsony, 
Paszt Vilmos Oravicza, Pechata Antal Komárom, Rein-
precht Anta l Somogy-Csurgó, Rédl Béla báró Szabadka, 
Reiter János dr mosonyi kerület, Révay Gyula b. Privi-
gye, Rimely A. Beszterczebánya, Sághy Gyula dr pozso-
nyi III . v. к., Sefcsik István Szolnok, Semadam Sándor 
dr Kisucza-Ujhely, Szapáry Gyula gróf Vácz, Szapáry 
Gyula gróf Török-Szt.-Miklós, Tompa Antal Ó-Becse, 
Wenckheim Géza gróf Békés-Gyula, Zichy Aladár gróf 
Nagy-Kanizsa, Zichy Jenő g ró fHon t i , Zichy Nándor gróf 
Budavár, Zichy Nándor gróf Pápa, Zichy Vladimir gróf 
Veszprém, Zselénszky Róbert gróf Arad , Zmeskál Zoltán 
Turdosin. 

— A győri egyházmegyében pap autonomiai kép-
viselőre beadatott 300 szavazat Ebből kapot t Giesswein 
Sándor dr 280, P ó d i Endre 183, Páder Rezső 68, Szalay 
Pá l 44, Sinkó István dr 26, Kovács Ignácz 11, Kisfaludy 
A. 7, Balics L. dr 6, Bobleter 5, Mohi A. 1, Kiss Ignácz 
1, Czingraber 1, Schlegel 1. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo pápa korának legnagyobb ismerői és 

jótevői közé tartozik, sőt azok legeslegelsejének bizonyult 
már régen. A modern szellem által ápolt individualiz 
mussal szemben, mely az egyént a féktelen szabadság 
örvénye felé sodorja és a közjó eszközlése tekintetében a 
titkos társulatokkal, a különféle klikkekkel, szóval a kor-
ruptióval szemben csaknem teljes tehetetlenségre kárhoz-
tat ja , XIII . Leo pápa lángelméje világosan látja, hogy 
nagy czélok hathatós eszközlésére az embereket társítani, 
vagyis az egyesekben rejlő nagybecsű erőket összesíteni 
kell. Ezér t oly nagy bará t ja és szószólója XIII . Leo pápa 
annak, hogy a katholikusok a föld kerekségének minden 
országában mennél sűrűbben gyűlésezzenek s mindenféle 
egyesületekbe tömörüljenek. Most, aug. 23-án, midőn neve 
napja, sz. Joakim ünnepe alkalmából a tisztelgéseket 
fogadta, nagy érdeklődéssel kérdezősködött, Rómában 
püspöki helyettese, Parocchi bibornoktól a katholikus kö-
rök és a plébániai bizottságok ügye felől, buzditva, hogy 
mindenüt t , a hol még nincsenek, e köröket és bizottsá-
gokat megalakítsák. Azután Vannutelli Szerafin bibornok-
hoz, a suburbicarius püspökök egyikéhez fordult , kér-
dezve, hogy Latium területén hogy áll a kath. körök és 
plébániai bizottságok ügye ? Majd Radini-Tedeschi prae-
latust szólította meg, a ki a kath. kongresszusok és bi-
zottságok ügyének egyik leglelkesebb népszerűsítője. Szó-
val, a pápa tanítása és példájának utmutatása szerint a 
népet, a híveket bele kell vezetni abba a szokásba, hogy 
a kath. hitéletnek és társadalmi tevékenységnek külön-
külön s együttvéve számot tevő tényezői legyenek. 

— Hódoló tisztelgések. Nagyváradon aug. 23 án 
ünnepelték Schlauch bibornok ur nagyváradi püspökségé-
nek tizedik évfordulóját. Temesvárott pedig tegnapelőtt 
tisztelgett Németh J . t. püspök ur vezetésével Dessewffy 
S. püspök ur felszentelésének hetedik évfordulója alkal-
mából a káptalan. 

— Egyházi zenekongresszus. A központi papne-
velő intézet palotájában tegnap ült össze a katholikus 
egyházi zenekongresszus, a mely három napon át foly-
ta t ja tanácskozásait. Az egyházi zene törvényes alakja és 
az ügyében kiadott rendelkezések, a Gregorián és a poli-
fon zene méltatása, a hangszeres zenének az egyház szel-
lemében való művelése, országos egyházi zeneegyesület 
szervezése, énekiskolák, karok létesítése, a kántorképzés 
stb. vannak a kongresszus napirendjén. A tanácskozá-t 
Vaszary Kolos bíboros érsek herczegprimás megbízásából 
Bogisich M. czimzetes püspök, budavári esperes-plebános 
vezeti. A kongresszus előtt tegnap reggel kiiencz órakor 
az egyetemi templomban ünnepi nagymise volt Veni 
Sancte-yal. a melyet Bogisich Mihály mondott. A gyűlés 
mind a három napon délelőtt tiz órakor kezdődik а tizt n 
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k é t óráig tar t . Tegnap és csütör tökön délután bemuta t -
ják a kongresszus t ag ja inak a je lesebb budapest i o rgoná -
kat , ma délután négy órakor pedig a budavári Mátyás-
t emplomban egyházi zenetör ténet i előadás lesz, a melyen 
a magyar egyházi zene egész fej lődését bemuta t j ák . 

— A k a l o c s a i í ő m e g y é b e n Zundl Pé te r , t i tká r 
érseki i rodaigazgatóvá, Horváth Győző főszentszéki al-
jegyző és érseki szer tar tó ezen u tóbbi hivata lának meg-
tar tásával érseki t i tkár rá , Hinger Mihály, érseki levél tár-
nok és ig ta tó ezen hivata lának megtar tásáva l főszentszéki 
jegyzővé, Töröli Gyula, zentai p lébános helyet tes a 
lelkiekben uszódi p lébánossá neveztet tek ki. 

— Az afrikai olasz expediczió sorsa. A Stefánia 
ügynökség közzéteszi azon je lentés t , melyet a Bo t t ego -
féle expediczió életben marad t t isztjei az olasz földrajz i 
tá rsasághoz intéztek. E jelentés szerint az expediczió 1895. 
évi febr . 22-én elindult Vanczoverből . ér intet te Volamot , 
meg lá toga t t a a Pogeda tavat és 1896 évi jul ius 1 - én 
Omóba érkezet t . Az expeditió az 1896 évi ju l ius és 
augusztus hónapoka t az ottani harczias lakosokkal fo ly-
t a to t t harczok következtében a Rudolf- tónál volt kény te -
len eltölteni. Sacchi ezután e lhagyta az expedicziót tekin-
télyes á l la t tani és ásványgyüj teménynyel és e lefántcsont-
rakománynyal , hogy S u g h b a visszatérjen. Az expediczió 
mely az aethyopiai fensikot ér inte t te , Degias-macze főnök-
től, ki az expedi t iót j ó a k a r ó l a g fogadta , a tovább indulás 
dolgában kedvező biz tos í tásokat kapo t t . Az expeditió 
1896 évi márczius 17-én megindul t . Degiasmacze azonban 
őrbe csalta az expedicziót mely, hogy magának u ta t vág-
jon , kényte len volt a küzdelmet felvenni, mely a lka lom-
mal 86 emberből 60-at vesztett , köztük Bot tegot , ki a 
küzdelemben mellén k a p o t t sebet. A sebesültek közt volt 
Citerni hadnagy . Az életben marad t t agok fogságba 
kerül tek és sokat szenvedtek ; 1897 évi junius 6-án a 
negus parancsára Soahba küldet tek , hová jun ius 22-én 
mégis érkeztek és Nerazziui ő rnagynak á tada t t ak . Az 
összes a lko tmányoka t , Sacci okmánya i t kivéve, s ikerül t 
megmenteni . U g y látszik, hogy Sacchit A m h a r á b a n meg-
ölték. A jelentés végén az expediczió kiváló tudományos 
becse van ki tünte tve . 

— A szoczialistáskodás vége. Halasról elszomorító 
hirt ha l lo t tunk . Nemrég iben tör tént , hogy a szoezialista 
ag i ta to rok lelket len izgatásaikkal odaha to t tak , hogy 1 f r t 
50 kr . napszámon alul nem ál lot tak m u n k á b a a napszá-
mosok. Kik pedig azért , hogy lega lább a napi kenyere t 
megszerezzék, olcsóbban szegődtek el azokat az izgatók 
vasvillákkal fe l fegyverkezve haza zavar ták . A főbb izgató-
kai elfogták ugyan de néhány nap múlva — hogy mily 
föltételek alat t , nem tudha tn i — ismét haza bocsátot ták , 
hogy most a már anyagi lag s a szoezialista elvekkel el-
csábí tot t népe t annál könnyebben vezethessék a felekezet-
nelküliség vagy máskép a val lás ta lanság ka r ja iba . De 
nemsokára bekövetkezet t a reakezió is. Most a gazdák 
ugy segí te t tek magukon , hogy még az 1 f r t 20 k r t sem 
adják meg, hanem a mit maguk családjával , eset leg töb-
ben együt t el nem végezhetnek azt veszni h a g y j á k . Mivel 

a napszámosok semmikép sem tehe tnek szert még kenyér-
re sem, telve szoezialista elvekkel, most már a vallás-
ta lanság te rére lépnek s csapatosan jelentkeznek azok, 
kik felekezetlenek, az az vallástalanok akarnak lenni, 
mivel azt hiszik, hogy ugy könnyebben szabadulhatnak 
m e g az amúgy is kicsiny egyházi adótól ! 

— Jeles es nagyérdemű férfiú, a katholikus ügy-
nek, a poli t ikában a néppá r tnak erős oszlopa dőlt ki 
Batthyány József gróf aug . 24-én Gleichenbergben bekö-
vetkezet t halálával. A boldogul t testestől- lelkestől az volt, 
a mi egy magyar mágnás lenni köteles : gazda és a ma-
gya r honfen ta r t á s po l i t iká jának hive. A gazdálkodásnak 
nemcsak p r a k t i k u m á t bir ta, de elméletét is i smerte s fiát, 
László g ró fo t is a bécsi fensőbb gazdasági intézetben ké -
peztet te . Miért , nincs még Budapes ten fensőbb gazdasági 
intézet , hol az ország mágnás és gen t ry i f j ú sága a politi-
kai élet a lapjául szolgáló jogi tudományok mel le t t a gaz-
dálkodás tudományá t is e lsa já t i tha tná ? ! Gazdag örök-
ségét a boldogül t nemcsak el nem puszt í tot ta , mint 
sok más magyar mágná», sőt 120,000 holdnyira felszapo-
r i to t ta . Szerete t t a néppel érintkezni , mert lelkétől távol 
volt minden ar isz tokrat ikus fe l fuva lkodás és gőg. Gazda-
tiszteivel minden hónapban ér tekezletet t a r to t t , melyet 
ő vezetett . Mosorimegyében ő a lakí tot ta az első kathol i -
kus kör t , a néppá r tnak pedig egyik vezéra lakjává érde-
mesí tet te magá t . Az ősi családi s í rbol tban. N é m e t - U j v á r o n 
helyezték örök nyuga lomra . O. v. f. n. 

— A n é m e t k a t h o l i k u s o k m o r t hétfőn nyi to t ták 
meg Laudshu tban , Bajorország, egyik nevezetes városá-
ban ezidei nagygyülésöket . Összesen 30 indítvány jelen-
te te t t be. A római kérdésről szóló inditványt Hompesch 
gróf , Lieber dr, báró Heeren ann dr, Porsch dr, Gröber , 
Or te re r dr, Schedler dr, P ichler dr, Bacham dr, P revs ing 
Konrád gróf , t ehá t a Centrum legkiválóbb emberei ter -
jesz te t ték elő. A megyés főpásztor , dr Thoma müncheni 
érsek már vasárnap este megérkeze t t Landshutba , a pápai 
nunt ius , dr Lorenzell i hétfőn je lent meg a kath . nagy-
gyűlés városában. A német ka thol ikusok nagygyűlései 
minden i rányban t á j ékoz ta tó l ag és buzdi tólng hatnak a 
ka tho l ikus életre . Különféle egyletek t a r tanak a nagygyű-
léssel kapcsola tosan ér tekezleteket , külön gyűléseket . Az 
ezidei nagygyűlésse l kapcsolatosan a landshut iak keresz-
tény művészeti kiál l í tást is rendeztek. Mozogjunk mi is, 
gyűlésezzünk és dolgozzunk nagy erőfeszítéssel, mer t kü-
lönben végkép elnyelnek a zsidóság és pro tes tant izmus 
ál tal vezérelt elkereszténytelenedésnek hullámai. 

— Rafael Sanzionak, a világhírű festőművésznek, 
szobrot emeltek honfitársai szülőhelyén, Urbinóban. A 
felavatás ünnepén, Olaszország egyik minisztere, Gianturco 
(nomen — omen !) nagy mondásokban bővelkedő beszédet 
mondot t , melyek a következő buzditó felhívásban csúcso-
sodtak ki : Alamtis fiammam! Ezzel a nagy mondással a 
miniszter u r beszéde hasra esett, mer t ez a mondás a 
p á p a s á g ellenségeinek a jkán üres frázis. Azt a tüzet, azt 
a l ángot ugyanis , mely Rafael lelkét á tha to t t a és pá ra t -
lan a lko tásokra hevítet te, csak a pápai R ó m a szelleme 
képes a le lkekkel közölni és azokban a művészi inspirá-
cziók fokáig felszítani, a fo r rada lmárok , a hitet lenek, az 
is tentelenek R ó m á j a soha. 

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

Budarest. 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza. 8. mO 



TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Elnöki beszéd, melylyel Bogisicb Mihály cz. püspök a kath. egyházi zenekongresszust aug. 
31-én megnyitotta. — Ő fönsége Stefánia trónörökösnő Jeruzsálemben. — Szűz Mária szivéhez. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t . 
„Gyönge kilátások." — G y ő r : Nyilt levél a győri egyházmegye főtisztelendő papságához. — F r e i b u r g : A IV. nemzetközi tudo, 
mányos katholikus kongresszusról. — R ó m a : Hírek a Vatikánból. — Katholikus Autonomia. A kongresszus által követendő irányelvek. — 

Vegyesek. 

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

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

Megjelenik e lap heten- \ 
ként kétszer : \ 

sserdán es szombaton. \ 
Előfizetési dij: \ 

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

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, : 

VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
hova a iap szellemi E 

részét illető minden E 
küldemény czimzendő. E 

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

Budapesten, szeptember 4. 19. 

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

E l n ö k i beszéd, 
melylyel JBogisich Mihály cz. püspök a kath. egyházi 

zenekongresszust aug, 31-én megnyitotta. 

Tisztelt országos értekezlet! 
Azt mondják, hogy a csodák ideje le jár t ! 

Tagadom! Az ország minden részéből — egy 
maroknyi — csekély számú férfiakból alakult 
társaság gyűlt ma egybe. A tudás mohó vágyá-
val, az akarat erejével felfegyverkezve, bizva az 
isteni kegyelem segélyében, egy magasztos nemes 
czél elérésére törekszik. A fenséges egyházi zenét, 
melyre hazánkban még kevés időt forditottunk, 
akarják az isteni tisztelet méltóságának megfe-
lelően a templom szentelt csarnokaiba bevezetni ! 
Az egyházi zenét, a szépművészetek királynéját, 
a modern drámai világi zene szülőanyját eredeti 
szépségében, fenséges egyszerűségében akarják 
megszólaltatni az Isten dicsőségére és a hivők 
lelki épülésére! 

Uraim, ez nagy munka, ennek megvalósítása 
csodaszámba megy! Ezen munka akaratot, tudást, 
fáradságot nem ismerő szorgalmat . . . és kitar-
tást követel. 

A hetvenes évek elején ért azon ki tüntető 
szerencse, hogy boldog emlékű Schwendtner 
Mihály belvárosi apát plébános házában Liszt 
Ferenczet, az utólérhetlen művészt, századunk 
csodás zeneköltőjét megismertem. 

Liszt Ferencz, az egyházi zeneművészet egén 
világitó napként ragyogó nagy géniusz, barátsá-
gával megtisztelt és nemes szive szeretetének 
egész melegét reám árasztotta. 0 i rányitot ta lel-
kemet a parlagon heverő egyházi zene művelé-
sére ; ő gazdagított kitűnő müvekkel és a munka 
nehéz óráiban bölcs tanácsával támogatva kitar-
tásra buzditott. 

Neki köszönhetem, hogy már 1880. és 1881. 
évben boldog emlékű Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatásügyi miniszter segélyével a magyar 
tudományos Akadémia és boldog emlékű Simor 
János biboros-érsek ajánló leveleivel ellátva, 
megjár tam az egész katholikus Németországot, 
hogy a székesegyházi, városi és egyetemi könyv-
tárakban . . . az egyházi zene múlt ját , a temp-
lomokban pedig, az épitészet ezen csodálandó 
remekmüveiben az egyházi zene jelenét tanul-
mányozhassam. 

A külföldön szerzett tapasztalatok behatása 
alat t emeltem fel gyönge szavamat. Az elmarad-
hatlan szebb jövő vonult el szemeim előtt, midőn 
teljes meggyőződéssel adtam azon reményemnek 
kifejezést: „Miszerint hazánkban a teljesen par-
lagon heverő egyházi zenét — nagy anyagi 
áldozat nélkül is — a meglevő szellemi és 
anyagi erőkkel egy-két évtized alat t Németország 
fenséges egyházi zenéje mellé emelhetjük." Magyar-

! ország nm. püspöki kara, mely a múltban az 
19 
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egyházi festészet, szobrászat és régészet te rén oly 
fejedelmi áldozatot hozott, nem fogja megengedni, 
hogy az egyházi zene, a szép művészetek király-
néja, az is tent isztelet fénye . . . rongyokba bur-
kolva, idegen kezek ál tal odavete t t alamizsnából 
tengesse továbbra is életét . Tani t tassék az egy-
házi zene elméletileg és gyakorlat i lag minden 
papnöveldében he tenk in t két órában és egy 
évtized a l a t t az egyházi zene Is tentől h iva to t t 
jogos bir tokosának, a papságnak kezében lesz! 

1878 október 17-én t a r t o t t a m a Sz.-László-
Társu la t nagygyűlésén zongorakiséret mel le t t 
bemuta tva ősi egyházi énekekkel i l lusztrál t első 
felolvasásomat. Ura im ! alig két évtized vonult 
el fejünk fölöt t és mi ma megjelentünk, hogy 
merész á lmainkat megvalósitsuk ! 

Hódoló t iszte le t te l fogadtam ő eminencziájá-
nak, a bíboros herczegprimásnak kegyelmes 
parancsát , mely szerint engem ezen — hazánk-
ban nevezetes és k iha tásában korszakot a lkotni 
h iva to t t országos egyházi zeneértekezlet elnö-
kévé kegyelmesen kinevezni mél tóz ta to t t . Uraim ! 
J ézus szent nevében üdvözlöm önöket . Az orszá-
gos egyházi zeneértekezletet ezennel megnyi tom. 

Ő f ö n s é g e S t e f á n i a t r ó n ö r ö k ö s n é 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

(Folytatás.) 

A kocsik hamar kikerültek azon könnyek völgyé-
ből, melyeket Dávid lázadó fia elől való futásában és a 
próféták a kiválasztott nép vaksága és hálátlansága fölött 
hullattak. 

A római ut részben összeesik a mai uj úttal, rész-
ben balra eltér. Ezt taposta már bizonyára Jézus is 
bethaniai látogatásai alkalmával és ezen vezette föltáma-
dása után tanitványait Bethaniába, (Luk. 24, 50.) midőn 
válásuk órája elérkezett. A sürüu látogatott Bethaniában 
buzgó tisztelői voltak Jézusnak és bizonyos szent barát-
ság fűzte Jézus rokonságát az idevaló Lázárhoz és ennek 
leánytestvéreihez, Mártához és Máriához. 

El Azarije-be, Lázár falujába való megérkezésük 
után elhagyták kocsijaikat és a fönséges zarándokok pél-
dajára, öszvérre ülve Lázár sírboltjához tartottak. Ez 
könnyen megismerhető kápolnaszerü felső épületéről és 
kis templomtornyáról vagy egy nyugatról hoszátámasz-
kod ó moschee kupolájáról, melynek párja a falu felső 
részében található. 

0 fönsége és kísérete kezükben kis gyertyákkal a 
26 lépcsőn a kifalazott előkamrába szálltak le, melyből 
Krisztus a halottat föltámasztotta és aztán a 3 lépcsővel 

mélyebben fekvő sírboltba, melyben Lázár 4 napig feküdt. 
Mielőtt a magas vendégek a szeot helyet elhagyták, mind 
hangosan elimádkozták a bucsu elnyerésére szükséges 
imákat. 

Egykor nemcsak Lázár sírboltja volt Bethaniában, 
hanem a három testvér háza fölött, melyben Jézust any-
nyiszor vendégszeretőleg fogadták, egy templom is volt 
épitve, sőt egy másik a bélpoklos Simon háza fölött. Ez 
és azon kő, melynél Jézus pihenése közben az ismeretes 
beszélgetést folytatta Mártával (Ján. 11.) csak távolról 
mutattattak meg. 

A falu legföltünőbb emléke a rongált, magas torony, 
melyet egykor a frank királynő Melisendis a Lázár sirja 
meliett egy általa alapított benczés kolostor védelmére 
épitett. 

Bethphageban azon hely, hová az Üdvözítő Betha-
niából jövet két tanítványát előreküldötte, hogy a szama-
rat és vemhét Jeruzsálembe való bevonulására megsze-
rezzék, egész egyszerű épülettel van megjelölve. 0 fön-
sége lefényképezte. 

Er re a magas utazók haladéktalanul az Olajfák he-
gyén épült mennybemenetel — moschee-ba indultak és 
a hajdani templomot köritő udvarba léptek. Röviden 
megemlítették az épület történetét és utaltak stíljére ; ez-
után azon emlékezetes helyekre léptek, hol az Ur dicső-
ült testének glóriájában meghitt tanítványai körében álit, 
hol isteni szeretetet lehellő kifejezhetetlen szavakkal vőn 
bucsut tőlük, hol kezeit áldólag terjeszté ki fölöttük és 
hol tekintetét nyugatra fordítva a földről lassan-lassan 
fölemelkedett. Ott álltak a szent angyalok . . . Es hány-
szor siethettek ide áldott Anyja, tanítványai, mig Jeru-
zsálemben időztek, hogy őt a látnók szavaival imádják 
itt, hol lábai álltak (Zsolt. 13. 1.) 

A főherczegasszony még a moschee minaretjére hágott, 
hogy a Jordánig és holt-tengerig terjedő kilátást élvezze. 
Jeruzsálem ugy tűnik föl innen, mint egy szürke kőhal-
maz ; csak a szentsir templomának kupolái, az Omar-
moschee és zsidó zsinagóga a kiemelkedőbb pontok. 

A közelben fekszik a karmelita apáczák gót styl-
ben Latour d'Auvergne herczegnő által épitett kolostora. 
Királyunk itt tartózkodása alkalmával a magas urnő 
svájczi módra fából épitett házában lakott. 

Uralkodónk látogatásával tisztelte meg. 
0 fönsége és kísérete megtekintették az u. n. Credo-

templom souterrainjét, melyet Márk-templomnak is nevez-
nek. Erről emlékezik meg Locher János 1435-ben. Ezután 
a Paternostertemplom csarnokát járták körül, hol a 
Miatyánk 32 nyelven kék alapon fekete betűkkel van 
felírva. A legutoljára hozzáfüggesztett Miatyánk a cseh, 
melyet Schwarzenberg Frigyes herczeg 1893-ban Prágából 
küldött. 

0 fönsége különösen a flamand Miatyánknál indult 
meg. „Mennyire emlékeztet ez imádság gyermekéveimre 
mondá halkan környezetének. 

A déli uton leszálltak a magas vendégek a Gethse-
mane kertjébe, hol Fra Lukács, flamand nyelven beszélő 
belga, várakozott. A főherczegnő kegyes leereszkedésével 
nagyon megörvendeztette a derék testvért, hogy gyer-
meksége meghitt nyelvén beszélő vele, melyet itt kevés-
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szer hallhatott. A ferenczrendiek Gethsemane-ja — a 
görögök keletfelé hasonló kertet tisztelnek, — majdnem 
épszögü négyzet, mely három évtized óta magas fehér 
falakkal van körülvéve. Hajdan nagyobb kerülete volt. A 
bejárat a hegyoldal mentében egy sziklaut déli végében 
van. Ha belépünk a kertbe, meglep paradicsomi zöldje és 
balzsamos levegője a völgy köves sivatagjának közepette. 
A köritő falak szép stáczióképek hátai, melyek mintegy 
csalogatnak a keresztúti ájtatosságra. Hogy az ájtatos-
kodó körbe járhasson kövezett ut kígyózik előtte. Közte 
és a rozmaringoktól szegett virágágyak közt mered egy 
vaskerítés, melynek kulcsát egy testvér őrzi. Kinyitá azt 
és a magas méltóságok megtekintek a nyolcz hatalmas 
olajfát. Az idő vasfoga annyira megtépte őket, hogy 
kiszáradtaknak látszanának, ha nem tiltakoznának ez ellen 
az örökzöld levelek és gyümölcsök. 0 fönségét egy 
ágacskával lepték meg és emlékül a virágágyakból roz-
maringokat és rezedákat ajándékoztak neki. 

A kijáratról Fra Lukács a hagyományos sziklára 
figyelmeztette, melyen Péter, Jakab és János imádság 
helyett elaludtak ; a magas vendégek erre az északdéli 
zsák-utcza kerek végéhez mentek, hol a ferenczrendiek 
hagyományosan Júdás csókjának és Jézus elfogatásának 
helyét mutatják. 

Az özvegy trónörökösné most Mária sírjának temp-
lomához indult és ott elvégezte ájtatosságát. 

Azon barlang, melyben az Üdvözítő közvetetlen 
elfogatása előtt imádkozott, keletre esik a boldogságos 
szűz sírjától. Ezt is erőszakkal ragadták el a görögök 
1757-ben, de a franczia követ közbenjárására visszaadták. 

Nyolcz lépcsőn S7állunk a kápolnaszerü helyiségbe, 
ezen egyetlen épen fönmaradt szentélybe, mely kelet-
nyugati irányban 27 lépés hosszú és 14 lépés széles. Az 
üreg tetejét egypár természetes sziklapillér tarja, ezek 
mellett még három falazott is van. A még látható latin 
fölirásokat és rongált freskókat bizonyára a keresztes 
hadak óta újították meg. II Quaresmius még 160 ban 
egy boltoz&tczikkelyen csillagok közt e verstöredéket 

olvasta : 
Hic Rex (san)ctus sudavit sanguinem . . . . 
Saepe morabatur duc . . . . 
Mi Pater ; si vis, t ransfer calicem istum a me. 

Azon oltár előtt, mely a szeretete titkának van szen-
telve, volt fölterítve egy szőnyeg két vánkossal. A főher-
czegnő elvégezte ájtatosságát és azután kocsijához ment. 
Minden koldus előrohant erre, sorban gazdagon megaján-
dékozták őket. A hátralevő utat az Istvánkapuhoz gyalog 
tették meg, mert a lovak vonakodtak a dombra felhúzni 
a kocsit. (Folytatjuk.) 

S z ű z M á r i a s z ivéhez . 
Mély tisztelet szűz Mária 

Szeplőtelen szivének ; 
Melyhez világ minden nyelvén 

Zeng a magasztos ének. 

Názárethben kis zsámolyán 
Elmélyed szent szivével ; 

Egek felé gyönyörrel száll, 
Hol a szent üdvösség kel. 

Alázatos, szelíd szive, 
Tele van a szentséggel ; 

Mivel értem a szent Szűz a 
Világ üdvét vevé fel. 

Imádkozó ajakáról kel 
Szivének hő imája; 

Bűnös lelkem szent üdveért 
Kiesdett nagy váltsága. 

Malaszttal teljes áldott sziv, 
Minden szentség edénye ; 

Imádott Ur Jézus hozzánk 
E szent kebelből lépe. 

Dicsőséggel teljes szent sziv, 
Eg, föld nagy ékessége ; 

Hol angyalok és a szentek, 
Gyönyörködnek fényébe. 

Oh boldog, oh áldott szent sziv ! 
Jézus szentelt hajléka; 

Szent-Háromság után te vagy 
Hü szivem mennyországa. 

Bűntől tisztán fogantatott 
Kegyelmes szentséges sziv ; 

Jézus előtt neked ezért 
Zeng éneket minden hív. 

Szivedben oh szentséges sziv ! 
Reményem és üdvöm kél ; 

A bün igáját megtöröm : 
S szivem benned s neked él. 

Szived erős oltalmam volt, 
Legyen éltem végéig ; 

S ha igy kegyelsz hozzád jutnak 
Minden hü tisztelőid. 

Ur Jézus és Szűz Mária : -
Egygyé forrott szent szivek ; 

Ez életben, s a jövőben 
Boldogságom legyenek. 

Balassy István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 2. „Gyönge kilátások." — 
Hat hete, hogy a közügyekkel nem foglalkoztam. Külö-

nösen az autonomia ügyének állása, ez állás jelenének és ennek 
alapján közvetlen jövőjének kipuhatolása okoz, a vele való 
mindennapi foglalkozásban beállt ily tetemes szünet után, 
nehézséget. A katholikus sajtóban keresek tájékozást. 
Keresésem közben szemem megakadt a jó vezérczikkekben 
bővelkedő „Pécsi Közlöny" aug. 26-iki „Gyönge kilátások" 
czimű vezérczikkén. Azt hiszem, hogy az, bár röviden, de 
igen találóan fejezi ki a hangulatot, mely katholikus ember 
lelkének a jelen viszonyok közt megfelel. 

19* 
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Tehát a „kilátások" gyöngék! De álljon itt maga 
az egész vezérczikk szószerint, a mint következik : 

„A katholikus autonomiai kongresszusi választások 
befejeződtek, nemsokára meg is fogjuk látni mily foga-
natja lesz a hozandó kongresszusi határozatoknak. Amit 
a kormány nyomtatott szócsövei eddig az ügyről kijelen-
teni siettek, az mind a mellett szól, hogy a minisztérium 
az autonómiából nem katholikus egyházi, hanem kor-
mányhatalmi kérdést akar csinálni. Jót tehát nem sokat 
remélhetünk. 

A szabadságot a kormány magának tartogatja, nem 
a katholikusoknak. 

A szabadság nálunk pártmonopólium, rendelkeznek 
vele a szabadelvünk teljes önkényök szerint. Az igazságot 
olvan ruhába öltöztetik, a milyen nekik tetszik, mert 
félnek a meztelen igazságtól. Pedig mind hiába, jól je-
gyezte meg valaki, hogy az igazság ellen nincs más fegy-
ver, mint annak bevallása és elfogadása, hisz idővel min-
den ellenkezést legyőz és megsemmisít. 

Lehet félni az igazságtól, mert sebeket éget a rossz 
lelkiismereten. Azért mig a liberálisok zúzája meleg? 
addig szabadságra, békére, páratlan igazságosságra számí-
tani hiu áltatás. Mindent megígérnek, igy az autonomiát 
is. hogy annál jobban fölültethessenek, mert az önfentar-
tás sokra képes. A diófa sorsára jutott katholiczizmust 
ütik, hogy annál több gyümölcsöt teremjen. Fanyar a 
héja, de édes a magja. Nincs pardon ! Üssétek, verjétek, 
hadd prősödjenek, a csontjai, majd a jövő esélyei kipró-
bálják szívósságát. 

A világtörténelem a mellett szól, hogy az igazság 
minden megaláztatásból dicsőségesen kelt ki, és ha el-
nyomták, vérbe fürösztötték is, az elismerést, a győzelmet 
mindig ő nyerte meg. A hatalmas czézárok sirba hanyat-
lottak és a keresztények most is élnek ; a forradalmak 
lezajlottak, de az egyház szavát elnémítani nem tudták, 
igazságtalan elnyomatáson még tartós hatalom nem épült 
föl, mert az erőszak nem rak biztos alapot az államnak. 
Az igazság sokszor lassan épit, de munkája maradandó 
alkotásokat támaszt; az erőszak gyorsan romból, ijeszt, 
de minden fogása vesztére szolgál. Plinius egyik szigeten 
csodálatos követ talált, mely tengerbe dobva nem merült 
alá, hanem amint darabokra törte, minden szilánk a 
fenékre szaladt- A katboliczizmus jelen, magára hagyott 
állapotában hasonlit Plinius kövéhez. Ha összetart, akkor 
a liberálismus tajtékzó hullámaiba nem fog belefulladni, 
de ha szétszakad, foszlik, akkor lenyűgözik." ? ? 

Győr. Nyilt levél a győri egyházmegye főtisztelendő 
papságához. 

Karlsbad, 1897. augusztus 25. 
Krisztusban szeretett paptársaim ! 

Idegen földön veszem hirét, hogy a győri egyház-
megye ftdő papsága az autonomiai kongresszus egyházi 
képviselőjéül megválasztott, s bár szivemben az öröm és 
aggodalom érzelmei váltakoznak, nem mulaszthatom el, 
hogy bizalmuknak és szeretetöknek ezen nyilvánulásáért 
azonnal őszinte, meleg köszönetet ne mondjak. 

Midőn a Pazmaneum, s később a központi papne-
velő növendéke voltam, elöljáróim avval fogadtak, hogy 

a győriek mindig a kiválóbbak közt foglaltak helyet: 
tehát öntől is sokat várunk. Ezóta én bizonyos büszke-
séget ' helyeztem abba, hogy a győri egyházmegye tagja 
vagyok, s csak az aggasztott, hogy az elődeim által meg-
alapított jó hirnév általam csorbát ne szenvedjen. Nem 
aggodalom nélkül nézek most sem azon tisztségre, mely-
lyel bizalmuk és szeretetök felruházott, s minél inkább 
érdemetlennek tartom magamat e kitüntetésre, annál 
jobbau érzem a kötelezettséget annak kiérdemlésére. 

Nem csekély a feladat, melynek teljesítése az auto-
nomiai kongresszusra vár, s a melynél csekély erőimhez 
képest közreműködni kiváló szerencsémnek és édes köte-
lességemnek tartom. Igaz, hogy vannak előmunkálataink, 
s csaknem három évtized alatt volt idő azoknak gyenge-
ségeit, hiányait latolgatni. S ha végigtekintünk a jelen 
kongresszus jelöltjeinek névsorán, azon vigasztalással 
nézünk a jövő elé, hogy ezen kongresszuson nem fog 
uralkodni az a bizalmatlankodó szellem, mely az egyházi 
és világi elem között oly éles határvonalat húzott s mely 
az egyháziakat és világiakat úgyszólván két táborra osz-
totta, ugy azonban, hogy az egyháziak, ha magukra ha-
gyatnának, okvetlenül mindig kisebbségben maradjanak. 
A fő dolog ugy hiszem az, hogy a kongresszus tagjai 
mindannyian egy táborba tartozóknak érezzék magukat; 
egyháziaknak s világiaknak egy a kötelességük, egy az 
érdekük, a katholiczizmusnak szabad fejlődése Magyaror-
szágbán. A kongresszus elé tartozó ügyek, melyek sphae-
ráját a biboros herczegprimás ur f. évi május 29-én kelt 
körlevelében markans körvonalakban kijelölte, olyanok, 
hogy minden katholikusnak, ki Krisztus egyházának 
Magyarországban való felvirágzását szivén hordozza, érdek-
lődését magukra vonják és közreműködését óhajtják. 

Mindazonáltal nem szabad a kongresszus hatásköré-
hez tartozó ügyeket mind egyforma szempontból mérle-
gelni. Ez ügyeket általánosságban az egyház világi vagy 
külső vonatkozású ügyeiként jelzik. De nem szabad azt 
gondolni, hogy azok mind egyforma módon világi vagy 
külső vonatkozásúak, mert, azt hiszem, nem lehet ugyan-
azt a mértéket alkalmazni, midőn püspöki székek betöl-
téséről, midőn nagyobb egyházi javadalmak adományozá-
sáról, midőn papi kongrua-ügyrol, midőn papi nyugdíjról^ 
midőn iskola-ügyről, midőn a kántortanítók ellátásáról és 
nyugdijáról, vagy midőn egyházi vagy kath. alapítványi 
vagyon kezeléséről van szó. Az egyik kevésbé, a másik 
inkább világi vonatkozású ügy, s eszerint az egyiknél 
több befolyást kell engedni az egyházi elemnek, a másik-
nál a világi elemnek. Ezen különféle árnyalatú ügyek 
között a különbséget megtenni az 1870-iki kongresszus 
elmulasztotta, s azért nézetem szerint a mostani kongresz-
szusnak fő munkája az lesz, megtalálni a helyes és mél-
tányos módozatot, mely szerint az autonomia hatáskörébe 
tartozó ügyek az ő természetüknek megfelelőleg, ugyan 
mindig vegyes, de mégis hol túlnyomóan az egyházi, hol 
túlnyomóan a világi elem belevonásával elintézendők. S 
hogy ebben a munkában közreműködve erőim fogyatékos-
ságát Isten kegyelme pótolja, ne szűnjenek meg jámbor 
imáikban rólam is megemlékezni. 

Krisztusban szerető paptársuk : 
Dr Giesswein Sándor. 



RELIGIO. 149 

Freiburg, aug. 29. A IV. nemzetközi tudományos 
katholikus kongresszusról. — 

Némi nyugalomhoz jutva sietek önöknek a katho-
likus tudósoknak erről az igazán nevezetes nemzetközi 
összejöveteléről legalább egy lapoldalnyi képet rajzolni. 
Kezdem ott, a hol a kongresszus végezte, az utolsó köz-
gyűlésnél, a mely éppen a magyarok szent Istvánjának 
napján, aug. 20-án d. e. 11 órakor kezdődött. Hét püs-
pök volt jelen. Első szónok volt H. de Kiríván Párisból. 
Yolt állása, melyből már nyugalomba lépett, „Inspecteur 
général des eaux et des forêts," (a vizek és erdők fő-
felügyelője), mutatja, hogy természettudóssal van dol-
gunk, a kinek volt alkalma az állatok világát megfigyelni, 
a ki tehát illetékes az állatok ismeréséről beszélni. Beszé-
dének veleje az vala, hogy az állatok világában van 
ugyan fokozatos emelkedés az ismerésben, de az eszesség 
és értelmesség csakis az embernél kezdődik. Utána a 
nagyhirű, dr Decurtins, a freiburgi tudós sociologus és 
országos képviselő, beszélt az egyházról és a tudomány-
egyetemekről. Döllinger, abban a hires rektori beszédében 
(az egyetemekről és a szellemi szabadságáról), a melyben 
már nagy katholikus múltjával végképp szakitott, azt a 
nagy tévedést tűzte ki zászlójára, hogy a tudomány-egye-
temek az állam — leányai. Nem igaz ; az egyetemek az 
egyháznak szülöttei, habár később eredetűket megtagad-
ták és az egyháztól elszakadtak. Maga Fichte is azt 
mondja, hogy minden létező intézményünk a keresztény-
ségben alapszik. Már az alexandriai kateketikai iskola 
Kelemen és Origenes hires tanítóival élén, feltűzte a 
keresztet a régi pogány világ tudományának tetejébe és 
nemes ágat oltott be a vad olajfa-csemetébe. A kereszt 
zászlója alatt a tudomány mindenbe bátran bele foghat, 
félelem nélkül, nem ugy mint Odysseus, a ki tanítványai-
nak füleit befogta. Az ellenfélt, hogy legyőzhessük, mint 
már Origenes mondá, teljesen kell ismerni. Szent Vazul 
ajánlja a klasszikusok olvasását, hogy mint a méhek te-
szik, minden virágkehelyből mézet tudjunk gyűjteni. 
Mennyire felfogták a keresztények már abban a régi kor-
ban a tudomány jelentőségét, mutatja az a harcz, melyet 
Julianus apostatával, evvel az occultisticus regényhőssel 
folytattak, a ki a kereszténység előtt a tudomány és mű-
velődés forrásait akarta bedugni. Nazianzi sz. Gergely a ke-
reszténygyülölés e hóbortos kolomposának azt kiáltotta 
oda (megjegyzendő, hogy a filozófia tanulásában a hires 
theologus püspök és az apostata császár iskola-társak va-
lának) : „Hát azt gondolod, hogy csak te vagy hellén?" 
Azaz mi keresztények is igényt tartunk a műveltség min-
den forrására. Már abban az időben heves volt a keresz-
tény tanulók harcza az ő pogány iskolatársaik ellen. 
Mindenek fölött azonban a középkori egyetemek tündök-
löttek, hasonlóan ama magas gótikus templomtornyokhoz, 
melyek az egyetemek keletkezésének idejében épülének, 
tanúságot téve ama vas korszakban élt óriás erejű nem-
zedékről, a mely, mint Görres mondá, jóban és rosszban 
egyaránt Titánokat állított ki az élet küzdelmeinek minden 
pályájára. Es a középkori egyetemek autonom, szabad, 
majdnem mondhatni souverain testületek valának ; nem 
ugy mint ma, midőn minden mozdulatra koldulni kell 
menni az államhoz engedelmet. Az önrendelkezésnek e 

hatalmas oltalma alatt a tudomány-egyetemek gyorsan 
felszaporodtak s mindenfelé a párisi egyetemet tűzték ki 
maguk elé mintául. A protestantizmus hatása alatt az 
egyetemek rohamosan hanyatlottak. Féktelenség és szol-
galelkűség tönkre tett csaknem minden egészséges moz-
gást. Sokat mond erről a német nép történelmében Jans-
sen. Rotterdami Erasmus, a kortárs, keservesen panasz-
kodik leveiben az egyetemi élet elzüllése fölött. A tudo-
mány kétség kivül egy minden ember számára; ámde a 
tudománynak is vannak szükséges előzményei és föltételei, 
melyek nem egyformán vannak még a különféle emberek-
ben és nemzeteknél. Es ezen alapszik a katholikus egye-
temek jogosultsága. Szükség van tudományra, szükség 
van egyetemre, melynek egész élete és szervezete össz-
hangban legyen a keresztény szivilizáczió anyjának, őrének, 
és vezérének, a kath. egyháznak Istentől kapott elveivel 
és tanitásaival. Es e tekintetben XIII. Leo pápának vég-
telen sok ösztönzést köszönhet a világ. 0 az, a ki Rómában 
a mult idők egész irattárát megnyitotta a kutatás előtt. 
Azt jelentette ki ezzel, hogy ő és az egyház nem fél az 
egész világ kutatásától, nem fél a teljes és egész igazság-
tól, sőt óhajtja, akarja, eszközli, elősegíti annak napfényre 
hozását. A mult század egyik irója, a tudományt termé-
szeténél fogva hidegnek, ridegnek, ösztövérnek mondotta. 
S részben igaza van. De másrészt a tudománynak hason-
lónak kell lennie a tavaszi naphoz, mely meleget, vilá-
gosságot és növekedést áraszt szét. Gondoskodjunk róla, 
hogy kath. tudomány-egyetemeink melegítő, fényes vilá-
gosságot terjeszszenek. (Viharos tetszés) 

Erre következett Krisch dr főtitkár jelentése, hogy 
a kongresszusi tagok száma 687-re emelkedett. Fényes 
szám, melyhez hasonlót tudományos kongresszus, bár nemzet-
közileg szervezve, még alig mutatott fel. Majd Hertling 
báró elnök mondott néhány lelkesítő záró-szót, meghíva 
a kongresszus tagjait 1900-ra Münchenbe s felkérve a 
7 jelen volt püspököt, hogy áldásukat adják a kongresz-
szusra. Deruaz freiburgi püspök mondta ki az utolsó 
szót: Jöjjenek mielőbb ismét ide! Végül a 7 püspök 
együttes áldása következett, melyet a kongresszus tagja 
letérdelve fogadtak. 

Még egy érdekes összejövetelről teszek legalább futó-
lag említést. Mgre O'Connell, az amerikai papnevelő 
intézet kormányzója és a kongresszusnak angol-szász 
tagjai néhány kiváló kongresszusi tagot barátságos 
ebédre hivtak meg, a záró gyűlés utánra. Jelen 
voltak a többi közt : Python, Decurtins, De Cepeda, Toniolo, 
Kowalski, az egyetem rektora, P. Weiss, P. Zahn, P. 
Rose, abbé Pisani, Grauert professor, Hertling báró, P. de 
Pascal, Paul Fabre, Schaepmann dr Hollandiából. Az itt 
mondott számos felköszöntő rendkívül gazdag volt esz-
mékben s leghivebben tükrözi vissza a IV. kongresszus 
felett uralkodott bátor, lelkes, szókimondó szellemet. 
Python például azt mondotta tósztjában, hogy a „hátra-
maradt" katnolikusoknak a száma, kik nem értik sem a 
demokracziát, sem az állam hivatását, egyre jobban fogy. 
Ajánlotta a katholikusoknak az egész világon, hogy tud-
ják, a „füsttelen puskaport" ugy mint ellenfeleik, és azon-
nal, használni. Grauert tanár, a történetbuvár, megemlé-
kezvén P. de Smedt hollandista jezsuitáról azt mondta4" 

I 
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hogy a katholikusoknak a szeretettel és jóakarattal józan 
kritikát kell egyesiteniök, és a kritikus szellem-re köszönté 
poharát. „Annyi bizonyos, jegyzi meg helyesen L. D. az 
„Univers" tudósítója, hogy a katholikus tudósoknak ez 
a IV. nemzetközi kongresszusa sokkal tüzetesebben meg-
határozta és kifejezte, hogy ezeknek a kath. nemzet-
közi tudós kongresszusoknak minek kell lenni s hogy 
azok tényleg mik lesznek. Ez a freiburgi gyűlés sokkal 
internationalisabb levén mint az előbbiek, sokkal jobban 
kifejezésre juttatta azt, hogy a katholikus tudósok lel-
kében a nemzeti rivalitások fölött a keresztény egyetértés 
szelleme uralkodik, hogy ők mindnyájan egy lélek és egy 
sziv Krisztusban. A másik dolog, mely e kongresszuson 
szintén még jobban kitűnt, mint az eddigieken, a tudo-
mányosságnak igaz szelleme, mely az egyház által helye-
selt teljes bátorsággal és szabadsággal mozog minden oly 
kérdésben, mely nem tartozik a megállapított és érint-
hetetlen dogmákhoz. 

Róma, aug. 28. Hírek a Vatikánból. — 
Sokat beszéltek a lapok, különösen a berliniek, 

néhány hét előtt a szent atya gyengélkedéséről. Szó se 
volt róla. A pápa orvosas dr Lapponi kijelentette, hogy 
nemcsak régóta nem hivatta a pápa magához, de még 
rendes, vasárnap vagy csütörtökön végezni szokott láto-
gatásait is gyakran nyugodtan abba hagyhatja, oly jó 
egézségnek örvend a pápa. Es valóban, kik ő szentsége 
közelében lehetnek, nem tudják, mit csodáljanak benne 
jobban: egészséges és erős testi szervezetét-e vagy pedig 
lelkének üde éberségét és élénkségét, melylyel a 87 éves 
agastyán sok fiatal emberen és javakorbeli férfin túltesz. 

Minap egy bibornok volt nála, egyik kongregáczió 
praefektusa. Szóba jött egy francziaországbeli esemény, 
melyet a bibornok Constans miniszter idejére keltezett. A 
pápa rögtön ráidézte Constans miniszterségének kezdetét 
és végét. Az illető bibornok audienczia után csodálkozva 
konstatálta a pápa idézetének hűségét. Sokoldalúság, 
következetesség, gondosság, állhatatosság — jellemzi XIII. 
Leo pápa egész tevékenységét. Csodálatos az éles látás, 
melylyel az alkalmas eszméket megleli, csodálatos a 
kitartás, melylyel azoknak kivitelét megérleli. Kedvencz 
eszméinek egyik legkedvesebbike a keresztények, az egy-
házak egyesülése. A hol csak teheti, segit ennek az esz-
mének megvalósítását előbbre vinni. Legújabban, mikor 
Velenczében eucharisticus kongresszus volt, a pápa mgr 
Schiro gör. kath. püspököt és a szent Athanázról neve-
zett pápai görög kath. papnevelő intézet több tagját 
Velenczébe küldte, hogy ott a két egyház egységét az 
oltáriszentség előtt kifejezésre juttassák. Messzebb ható 
legújabb intézkedése a pápának a keleti egyházaknak 
Rómával való mennél bensőbb egyesítése irányában, az, 
hogy ezt a szent-Athanázról nevezett papnevelő intézetet 
ujjá szervezi és ő felsége, a mi királyunk hathatós segít-
ségével, a ruthenek és románok számára külön papnevelő 
intézetet nyit. Lesz tehát ezentúl az egyesült görög szer-
tartásuak számára Rómában két Collegium : a Collegium 
pontificium S. Athanasii graecorum, és a Collegium pon-
tificium ruthenorum. Amazt az augustinusok de Assump-
tion e szerzetének goondjaira bízza a szent atya, kik Kele-

ten a görög nem egyesültek közt nagyon ügyesen mű-
ködnek s kiknek a szent atya ott Keleten kivételesen 
megengedte, hogy az illető keresztény lakosság ősi rítusát 
kövessék, a hol laknak. A ruthén collegiumot XIII. Leo 
pápa a sok jeles tulajdonsággal tündöklő Jézus társa-
ságának adja, a mi teljes kezességet nyújt az iránt, hogy 
ez az uj pápai nevelő intézet hivatásának minden tekin-
tetben magaslatán leszen. Végül ezúttal még annyit 
jelenthetek, hogy a szent atya gyémánt miséjére itt 
Olaszországban a kath. egyesületek nagy előkészületeket 
tesznek. Valószínű, hogy országos nagy zarándoklat fog 
kifejlődni. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményönt, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

À kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

Az egyháztörténelem bizonyítja, hogy kezdettől fog-
va az egyházat érintő ügyek intézésére a világiak is be-
folytak, az egyház tanácsában, a zsinatokon is részt 
vettek. 

A kánonjog is rendeli : Presbyteri res negotia Eccle-
siae tangentes, cum fidelibus suius pertractent. Innét van 
az egyház-gondnokok és syndikusok intézménye. 

Hazánkban az u. n. királyi zsinatokon egyháziak és 
világiak vegyest vettek részt az egyházi ügyek rendezé-
sében. Sz. László I. decretumának bevezetése szerint : 
Anno dorn, incarn. MXCII. in civitate Szabolch sancta 
synodus habita est praesidente Christianissimo Hungaro-
rum Rege Ladislao cum universis Regni Sui Pontificibus 
et Abbatibus necnon cunctis Optimatibus cum testimonio 
totius cleri et populi. 

Kálmán király I. törvénykönyve 2-dik [fejezetében 
mondja: In festivitate Apostolorum Philippi ec Jacobi et 
in octavis Michaelis synodum in unoquoque Episcopatu 
celebrari constituimus, in qua tam comes quam comités, 
et aliorum magistratuum dignitateä et potestates ad suum 
Episcopum conveniant. 

Ez igy ment több századon keresztül. 
A török invasio s a vele szövetkezett vallási refor-

máczió az országra s az egyházra súlyos csapást mértek. 
A nemzeti királyság megszűnt. A katholiczismus a tönk 
szélére jutott. Egyes kath. hitbuzgó főurak, és több nagy 
primás, különösen a köztük kimagasló Pázmány Péter, 
megindították az ellenreformácziót a tridenti zsinat reform-
dekretumainak alapján. 

A protestantismus a korlátlan egyéni függetlenséget 
irván zászlajára, annak minden egyházi és világi tekin-
télyt nivellirozó törekvéseivel szemben, állami s egyházi 
téren erősíteni kellett a központi hatalmat. 
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A világi elemnek az egyházat érintő ügyek intézé-
sére való befolyási mindjobban háttérbe szorult. 

II. József császár mind az állami mind az egyházi 
kormányzatban a czentrálizáczíót a végletekig vitte. H a 
XIV. Lajos azt mondotta: L'état c'est moi, II. József még 
azt tehette volna hozzá: L'église c'est moi. 

A világi hatalom az egyházat saját atyáskodó gyám-
sága alá helyezte. 

Az austriai kormány és törvénykozás, mint föntebb 
láttuk, az egyháznak minden külső jogi ügyeit maga 
intézi és rendezi, a püspökök megegyezésével, ha lehet ; 
azok megegyezése nélkül, ha a törvényhozásnak ugy 
tetszik. 

Magyarországon az államkormány, mely a felekeze-
teken kivül áll, az apostoli király főkegyúri jogának 
czimén az egyháznak minden világi vonatkozású ügyeit 
saját jogkörébe vonta, és közegei által maga intézi és 
rendezi; anélkül, hogy a világi katholikusoknak, vagy az 
egyháziaknak, kivéve az alapok kezelését ellenőrző bizott-
ságot, — arra befolyást engedne. 

E visszás helyzet megváltoztatásának szükségérzete 
szülte az autonomia megvalósítását czélzó mozgalmakat. 

Az 1870—71. kongresszus nem hozta meg a várva-
várt eredményt. 

Legújabban ő fölsége ismét megengedte, hogy az 
általa 1869. okt. 25. kelt elhatározásával helybenhagyott 
választási szabályzat alapján uj kongresszus jöjjön össze, 
melynek feladatát a kir. leirat akkép körvonalozza : hogy 
a mult kongresszus munkálata a róm. kath. egyház szer-
vezetének s a kir. legfőbb kegyúri és felügyeleti jogok 
szigorú szem előtt tartásával ujabb megfontolás és kellő 
módosítás alá vétessék. 

A második irányelv tehát, melyet a szervező kon-
gresszusnak a visszaküldött munkálat revíziójánál követnie 
kell, abban áll, hegy a kath. egyház hierarchikus szer-
vezete, s az apostoli király legfőbb kegyúri és felügyeleti 
jogai teljes épségben föntartassanak. 

Az egyház szervezete alatt a tanítói, papi és kor-
mányzói, — illetve az egyház-rendi és joghatósági hata-
lom értendő, a mint ez a különböző hierarchiai rang-
fokozatok szerint meg van osztva. 

Ennek tárgyait képezik : 
I. A ker. hit- és erkölcstan (depositum fidei et 

morum). 
II. A szentségek, szentelmények, s az isteni tisz-

telet. 
III. Az egyházi szertartások, 
iV. A papi és szerzetesi nevelés. 
V. Az egyházi fegyelem. 
Mindezen tárgyak intézéséhez egyházrendi vagy 

joghatósági hatalom kivántatik, melylyel a laikusok nem 
rendelkeznek ; s azért e tárgyak az autonomia keretén 
kivül esnek. 

Az apostoli király legfőbb kegyúri joga alatt annak 
személyes egyházjogi kiváltsága értendő, közjogunk sze-
rint is a sz. korona birtoklásával elválhatatlanul egybe-
forrt, tehát ennek elidegeníthetetlen, megoszthatatlan joga. 

Ezt tehát az autonomia a maga számára sem nem igé-
nyelheti, sem azt nem korlátolhatja. 

Minő tárgyak fogják tehát az autonomia hatásköré-
nek tartalmát alkotni? 

Először mindazon ügyek, melyeknek gyakorlását és 
kezelését ő fölsége saját főkegyúri jogából kifolyólag 
az autonómiának fog átengedni ; a mint azokat átengedte 
a legfőbb kormányszékeknek ; jelenleg pedig az ő nevé-
ben azokat kezeli a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerium. 

Másodszor mindazon teendők, melyekhez nem kiván-
tatik egyházrendi vagy joghatósági hatalom ; s melyek-
nek elintézését a püspökök az autonomiára bizhatják. 

Harmadszor oly jogok, melyekkél azt az állam fel-
ruházza. 

Mindezeknél fogva az autonomia hatásköre kiter-
jedhet : 

a) A kisebb s nagyobb egyházi javadalmakra való 
kijelölés jogára. 

b) A kath. köznevelés és népoktatás igazgatására. 
c) Az egyházi s iskolai javak, alapok s alapítvá-

nyok kezelésére. 
d) A kegyúri jogosítványok, hötelezettségek és ter-

hek szabályozására. 
e) A lelkészi kongruának, párbér, sioladijak s egyéb 

egyházi adózások és szolgálmányoknak rendezésére. 

(Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Mi az a „középkor" ? Ezt fejtegette aug. 19-én 

a freiburgi nemzetközi tudományos kongresszus előtt 
Kurth Godefroy, a liègei egyetem világhírű történelem-
tanára. Az a kor, igy szólt, melyet középkornak neveznek, 
nem középkor, hanem a keresztény czivilizáczió születésé-
nek és alakulásának korszaka : tehát kezdő korszak. Ezen 
a czimen ez az u. n. középkor teljes tiszteletünket érdemli 
meg és csodálatunkat hivja ki maga iránt. Művelődésének 
történetéből igen sok tanulságot meríthetünk. De más-
részről nem szabad felednünk, hogy ez a „középkor" csak 
kezdeménye?és (commencement); és nagy tévedés volna 
azt állítani, hogy benne minden tökéletes és befejezett 
lett volna. A mi feladatunk, előkészíteni oly átalakulást, 
mely lehetőleg megközelitse a középkor czivilizácziójának 
eszményét, és a mely előkészítse a jövő századok számára 
a társadalmas kereszténység (christianisme social) diadal-
mas kiterjes^Jsedését. 

— A freiburgi nemzetközi kath. tudós kongresz-
SZUS újdonságai közé tartozik a bibliai vagyis exegeti-
kai tudományok szakosztályának megalakulása, mely 

*) L. A primás körlevelét 1897, május 29-ről közölve az 
„Autonomia" Ï. számában. 
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illetékes szaktudósok külön ülésében, dr Bardenhewer 
müncheni egyetemi tanár, a „Biblische Studien" cz. folyó-
irat" és P. Lagrange, a „Revue biblique internationale" 
folyóirat — szerkesztőinek elnöklése alatt történt meg. 
Felhivjuk rá magyar biblikusaink figyelmét. 

— Telefon siketnémák számára. Egy skót fizikus 
J . G. Mac Kendrick megfigyelte, hogy az elektromos áram 
azon módon, a mint mozgásba hozza a telefonlapocskát, 
az emberi bőr szervi apparátusával is felfogható. Jobb és 
balkezének egy-egy ujját felváltva belemártotta két, sós 
vízzel telt edénybe, melyek platinasodrony által egy tele-
fonnal és egy indukczió készülék másodlagos huzalával 
vannak összekötve. Ezen készülék elsőleges huzalainak 
áram körébe galvanikus battériát és mikrofont alkalma-
zott. Az utóbbi tudvalevőleg mindannyiszor, valahányszor 
hanghullámok érik, jelentékenyen megváltoztatja elekro-
mos ellenálló képességét, még pedig a működő hang ma-
gasságának és intenzivitásának arányában. Hasonló válto-
zások érik cehát az egész elsőleges huzalban keringő 
áramot is és ezen változások a másodlagos áramkörben 
előidézik azon ismeretes indukczió-áramokat, melyek 
nemcsak a körön belül eső telefonlapocskát hozzák rez-
gésbe és ezzel az eredeti kangot viszaadják, hanem 
egyidejűleg a ráfektetett kézujakban is megfelelő rithmust 
és erőt keltenek. Némi gyakorlat mellett ezek pótolhat-
ják a hallási érzékszervet; a szubtilitást illetőleg ugyan e 
mód messze áll a rendestől — mint egyébként a készü-
lék komplikált szervezete is csak arra való, hogy az erős 
fizológiai hatásokhoz szükséges indukczió-áramokat elő-
idézhesse — mind a mellett Mac Kendrick megfigyelése 
esetleg lehetővé teszi, hogy a siketnémák is élvezhessék 
a telefon áldásait. 

— A salzburgi katholikus t. egyetem ügye 
lassan, de biztosan halad előre. Minap, mikor Salzburg-
ban megfordultam, bementem az ottani egyeteminek neve-
zett templomba is. Tudtam, hogy Salzburgban jelenleg 
tud. egyetem nincs, csakis jóhirü theologiai főiskola, mégis 
szóba állva a sekrestyéssel, próba végett, hogy ugyan mit 
fog felelni, azt kérdeztem tőle : Nemde ez itt az egyetemi 
templom? Ja, mein Herr, volt a válasz, teljes öntudattal. 
De hát folytatám, hol van maga az egyetem ? Emberem 
megértette a czélzást és arczán kedélyes mosoly futott 
végig. Hmt! uram, az hizony még nincsen. A napoleoni 
háborúk idején a régit áttették Innsbruckbe, az uj pedig 
— most készül, ist erst im Begriffe. Hogy mily alaposan 
készül azonban a dolog, mutatja az, hogy már az egész német 
katholikus egyetemi ifjúság felkarolta az ügyet. Aug. 
17-én és 18-án volt Linzben az u. n. akadémikus egye-
sületeknek (akademische Universitäts-Zweigvereine) hatodik 
bizottsági ülése, melyen szép számmal jelentek meg, kath. 
ifjak Bajorországból is. A német katholikusok nagyon jól 
tudják, hogy mit köszönhet Belgium és Francziaország az 

u. n. szabad vagyis katholikus egyetemek működésének» 
azért buzgón támogatják az osztrák katholikusokat a 
salzburgi egyetem felállításában. A mi magyar katholikus 
tudomány-egyetemünk ügyével vájjon ki foglalkozik? 

— Becses vallomás. A szabadkőművesség, mint 
titkos társulat, szereti a sötétséget; különösen politikai 
akczióját szereti homályba burkolni. A világgal azt igyek-
szik elhitetni, hogy ők a népek politikai életében nem is 
szerepelnek. Pedig dehogy nem szerepelnek. Erre nézve 
igen becses vallomás foglaltatik a „B'reimaurer-Zeitung"-
ban, a mely aug. 14-én, a 260. lapon, ezt vallja: „Kétség 
kivül a szabadkőművességnek az újkor minden social-
politikai törvényében oroszlán része van." 

— Aranymisés szerzetes . Dr. Szalay Alfréd a 
zirczi rend perjele, a budapesti egyetem hittudományi kará-
nak egyik legrégibb bekeblezett tagja, szeptember hó 
8-án fogja bemutatni aranymiséjét a zirczi apátsági temp-
lomban. Mint értesülünk, rendtársai ódával üdvözlik s 
remek művű kehelylyel lepik meg a köztiszteletben álló 
perjelt. Dominus conservet eum ! 

— Programmja az 1897. szept. 1 én d. u. 4 órakor 
Budavárában, a Nagy-Boldogasszonyról nevezett Mátyás-
templom ének- és zenekara által az első magyar egyház-
zenei kongresszus alkalmából tartott egyházi zene-törté-
nelmi előadásnak : I. A klasszikus olasz és németalföldi 
mesterek müveiből vegyes karok a capella : Palestrina Giov. 
P. S. '„Kyrie és Gloria", „Lauda Sión" czimü miséből. 
(XVI. századból). Orlando Lasso „Credo" az „Octavi 
Toni" czimü miséjéből (XVI. századból.) Croce Giov. 
„Voce mea". (XVII. századból.) Pitoni Giov. „Cantate 
Domino". (XVII. századból.) II. A középkor régi magyar 
egyházi énekeiből vegyes karok a capella : Bogisich Mihály -
tól : „Szűz Mária kegyes anya" (1651-ből.) „Boldog-
asszony anyánk". (A török hódoltság korából.) „Bűnö-
söknek kegyes segitsége." (1508-ból.) ,Ah, hol vagy 
magyarok tündöklő csillaga. (A török hódoltság idejéből.) 
I I I . Korunk egyházi zenéjéből-. Liszt Fereneztől : „0 salu-
taris Hostia." „Ave Mariá." Brozig Mór: „Credo" az F-
moll miséből Vavrinecz Mórtól: „Kyrie" az Es dur mise-
bői „Dies irae" a requiemből. „Gloria" az E-moll miséből. 
„Sanctus, benedictus és agnus" a D-dur miséből. 

— Köszönet. Midőn a lap szerkesztését átveszem, 
kedves kötelelességemnek tartom meleg köszönetet mon 
dani dr Acsay Antal urnák, kegyes tanitórendünk nagy-
tudományu tagjának, ki távollétem alatt a lapot lelkiis-
meretesen gondozni szives volt. Sokoldalú elfoglaltságá-
nak érdemkoszorujába a tudós rendi nevelő és egyetemi 
tanár ur egy uj babérágat illesztett be : a publicisticáét. 

Szerkesztőségi telefon. 
K. L. Figyelmeztetem, hogy XIII. Leo pápa „Officiorum ac mune-

rum" kezdetű, 1897. jan. 24-én kelt konstitúcziójának VI. fejezete 
értelmében uj képeket csak főpásztori engedelemmel szabad kiadni 
és terjeszteni. Az idevágó 'hely szövege ez : ,Novae (sc. imagines'* 
vero, sive preces habeant adnexas, sive absque illis edantur, sine 
ecclsiasticae potestatis licentia non edantur." 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'í 
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Budapesten, szeptember 8. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék e? Tanulmányok : Bende Imre püspök aranymiséjére. — Az erdélyi katholikus Státus felirata az autonomia 
ügyében. — A felsőbaranyai ev. ref. esperesi gyűlésben kalvinista anathemával sújtott „vallásszabadság" vagyis felekezetlenség különös 
sorsáról. — Egyházi Tudósítások: f Ürge József Sándor. — G y u l a f e h é r v á r : Az uj püspök első nagyobb tette. — N y i t r a : 

Nyitra városa püspökének aranymiséje alkalmából. — Katholikus Autonomia. — Kath Tevékenység. — Vegyesek. 

DOMINYS CONSERVET EYM ET 
VrVTFICET EYM ET BEATVM FACIAT 
EYM IN TERRA ET NON TRAD AT EYM 

IN ANIMAM INIMICORYM EIYS. 

Az erdélyi katholikus Státus felirata az 
autonomia ügyében. 

Főmagaswgu és főtisztelendő biboros-lurezeg-
prim ás ur ! 

Méltóztatott főmagasságod f. évi május 29-én 
k ibocsátott körlevelével a magyarországi kath 0' 

likus egyház autonómiáját szervező gyűlés tagjai-
nak választását az ő cs. és ap. királyi felsége 
által 1869. évi okt. hó 25-én jóváhagyott válasz-
tási módozat szerint rendelni el, a mely válasz-
tási módozat a többi egyházmegyékkel egyfor-
mán az erdélyi egyházmegyére is k i tér j esztetett, 
nem véve tekintetbe autonómiánkat , mintha az 
nem is léteznék; pedig létezik. 

Az erdélyi róm. kath. Státus, vagy mondjuk, 
hogy erdélyi püspök megyei róm. kath. Státusnak 
autonomiája alapszik az Aprob. P. I. t. 1. art. 3 ; 
a Leopold-féle diploma 1. pont ján; Ferencz 
királynak 1792. évi május 26 án az országgyű-
léshez intézett levele 45. pont ján; ő felségének 
1867. évi augusztus 19 én kelt legfelsőbb elha-
tározásán, a melyet Eötvös miniszter 896. ein. 
sz. a. közölt; az 1868. évi 43-ik t.-cz. 14-ik§-án; 
Trefort miniszternek 1873. évi 1008. ein. sz. a. 
kelt leiratán és még részben ő felségének 1893. 
évi november 4-én kelt legfelsőbb elhatározásán, 
— a mely 54 061. miniszt. tz. alat t adatott ki. 

Ezektől eléggé láthatni, hogy az erdélyi róm. 
kath. egyház autonomiája törvényes alapokon 
nyugszik. 

Elismerte autonomiánk jogos voltát ő c?. és 
apostoli királyi felsége az által is, hogy a mikor 
1887. évi márczius 22-én a kongrua általános 
rendezése iránt kiadia legfelsőbb elhatározását, 

.az 5-ik pont alat t megfontolandónak méltóztatik 
20 
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jelezni, hogy a kongrua szabályozása Erdélyre is 
kiterje-ztessók-e 2 mely esetben mellőzhetetlenül 
az erdélyi róm. kath. Státus is meghallgatandó 
s az ot tani különleges viszonyok is figyelembe 
veendők. 

Látható tehát, hogy nálunk az autonomia 
külön jog alapján törvényesen szervezve van és 
hogy az min t élő organizmus ősi időktől fogva 
működik, a melyről még a pápának is van tudo-
mása, a mit eléggé igazol ő szentségének soha 
ki nem maradot t válasza, melyben gyűlésünkre 
áldását adja valahányszor Státusgy üléseinken 
hódolatunk kifejezése mellett távirat i lag azt kér-
jük. Ez azonban azon intézkedés által, a mely 
elrendeli, hogy a magyarországi katholikus egyház 
autonómiáját szervező gyűlésbe a mi egyház-
megyénkből is a képviselők az 1869. évi október 
hó 25-én jóváhagyott választási módozat szerint 
választassanak, figyelmen kivül hagyatik, a mi 
reánk nézve sérelmes, mert nekünk, a kiknél az 
autonomia törvényes alapon már szervezve van, 
jogunk van képviselőinket a Státusgyülésből 
választani s őket onnan küldeni ki. 

A külön jog, az annak alapján keletkezett 
fejlődés ós a sajátságos helyi viszonyok, a több-
féle tan- és nevelőintézetek és az azok fentar tá-
sára szolgáló — nagyrészt ingat lanokba helyezett 
vagyon szempontjából ma is arra utalnak ben-
nünket, hogy Státusunk külön autonómiáját önál-
lóan fentartsuk. 

Midőn azonban ezen ál láspontunkat kifej t jük 
és annak kifejezést adunk, ugyanakkor azt is 
kijelentjük, hogy nem akarunk mereven elzár-
kózni az egyetemes magyar egyház autonomikus 
mozgalmától. 

Hiszen negyedszázaddal ezelőtt 1873-ban, 
mikor Státusunk mai alakban első gyűlését tar-
to t ta , feliratban kér te a vall. és közokt. minisz-
ter t , hogy az ország összes katholikusai várako-
zásának megfelelóleg, a kath. önkormányzat élet-
beléptetését minél előbb eszközölje, a mit 1874-
ben t a r to t t gyűléséből ismételt. Legújabban pedig 
mult 1896. évi rendes gyűléséből egyenesen ő 
felségéhez folyamodott, bizalomteljesen kérve? 
hogy sokfél« uralkodói gondjai között leghűsége-
sebb magyar katholikus alattvalóinak közös óhaj-
tásáról megemlékezni ós az országos magyar 
katholikus autonomiát hatalmas királyi szavával 
legkegyelmesebben megteremteni méltóztassék. 

Régi vágyódása valósul tehát meg, kérése 
nyer kielégítést Státusunknak a magyarországi 

katholikus egyház autonómiájá t szervező gyűlés 
ös-szehivatása által. Ismételten kijelentjük tehát , 
hogy nemcsak elzárkózni nem akarunk az erre 
irányult mozgalmak elől, de sőt azokat üdvözöl-
jük, azokkal rokonszenvezünk, melegen együtt-
órezűnk. 

Azonban egyúttal azt is határozot tan kije-
lentjük, hojjy az országos katholikus önkormány-
zat szervezetébe csakis ugy lépünk be, ha a 
szervezésnél ősrégi jogainkra és sajátos viszonya-
inkra iskolai és vagyoni ügyeinkben kellő figyelem 
fordit tatik, a mit annál inkább remélünk is, mer t 
felfogásunk szerint a nagy általános szervezet 
mellett külön figyelem lesz fordítandó mindenik-
egyházmegye sajátos viszonyaira, ugy hogy min-
denik egyházmegyének meg legyen a maga helyi 
külön autonomiája, a miknek mintegy külön 
kifolyása kell hogy legyen a mindnyájuk felett 
álló egyetemes nagy autonomiai szervezet a 
maga feladatával. Mielőtt tehát nyilatkoznánk, 
hogy meglevő autonómiánkkal az általános szer-
vezetbe bemegyünk-e? látni akarjuk — látnunk 
kell, . hogy minő lesz ezen szervezet; nyilat-
kozatunkat csak ehhez képest fogjuk megtenni. 

A fentebbiek alapul vétele mellett mai 
gyűlésünkben a következő határozatokat hoztuk: 

1. Sérelmesnek t a r t juk , hogy a magyaror-
szági kath. egyház autonómiáját szervező gyűlésbe 
a képviselők választása autonomiai szervezetünk 
meghallgatása és ho zájárulása nélkül az erdélyi 
egyházmegyében is az 1869. évi okt. 25-én jóvá-
hagyot t választási módozat szerint íendel te te t t 
el, holott nekünk a Státusgyülésből van jogunk 
képviselőinket kiküldeni. 

2. Mindazonáltal akarván, hogy egyházme-
gyénk is az országos kongresszuson képviselve 
legyen, nem teszünk az ellen kifogást, hogy ez 
alkalommal kivételesen a képviselők egyházme-
gyénkben is az emiitet t módozat szerint választas-
sanak. Ebből azonban Státusunk önkormányzati 
jogköre és törvényes önállóságára nézve semmi-
nemű következtetést nemcsak meg nem enge-
dünk, de ragaszkodunk ama jogunkhoz, hogy Stá-
tusunk tagjai t s azok egyetemét képviselni tör-
vényesen s kizárólag csupán mi, az önkormány-
zatilag szervezett Státus van hivatva, ennélfogva 
a kongreszszuson az erdélyi egyházi megyéből ez 
alkalommal a fennebbiek szerint kivételképen 
megválasztott küldöttek részvételével is hozandó 
határozatok Státusunk területén órvénynyel csak 
ugy és annyiban fognak birni, ha és a amennyi-
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ben azokat S tá tusunk szabályszerű módon köz-
gyülésileg e l fogad ja ; épen azért a k iküldöt tektől 
megvár juk, hogy a kongresszuson már meglevő 
jogaink korlátozása vagy épen csonkítására nyi-
la tkoza toka t ne tegyenek. 

3. Pozitív törvényeken, hosszas joggyakorla 
ton és királyi rendelkezéseken nyugvó ősi auto-
nomiánkhoz ragaszkodunk ugyan, s azt fel nem 
adjuk, de azért a magyarországi autonomikus 
mozgalmakat örömmel üdvözöljük ós elóre is 
készségünket nyi lvání t juk, hogy a magyar egye-
temes kathol ikus au tonomia kötelékébe belépünk, 
ha sikerül olyan szervezetet hozni létre, a mely-
be a mi autonomiánk eddig gyakorol t jogai 
csorbítása nélkül beilleszthető lesz. 

Ezen ha tá roza toka t azon felkéréssel van 
szerencsénk mély t iszte le t te l főraagasságod elé 
ter jeszteni , hogy azokat az erdélyi püspökmegyei 
róm. kathol ikus Stá tus au tonómiá jának védelme-
képen a magyarországi kathol ikus egyház auto-
nómiájá t szervező gyűlésnek tudomására adni 
méltóztassék. 

Fogadja főmagasságod kiváló t isz te le tünk 
őszinte nyilvánítását . 

Az erdélyi róm. ka thol ikus Stá tusnak 1897 
évi augusztus 10-én Kolozsvárt t a r t o t t rendkívüli 
gyűléséből. 
Jósika Sámuel br., Majláth Gusztáv Károly gr., 

világi elnök. egyházi elnök. 
Dr Szamosi János, Tamási Áron, 

világi jegyző. egyházi jegyző. 

A l'elsóbaranyai ev. ref. esperesi gyűlésben 
kalvinista anathemával sújtott „vallásszabad-
ság" vagyis felekezetlenség különös sorsáról. 

Is ten verése el nem m a r a d h a t arról a .nem-
zetről, a mely midőn a poli t ikai szabadság czi-
mén sa já t kezében t a r t j a sorsát, annak intézését 
ideálistákra és doktr inerekre vagy ökölviadalok 
korába illő poli t ikai erőmüvészekre bizza. Ez a l a t t 
a csapás a la t t szenved most Magyarország. Val-
lástalan ós valláshoz nem ér tő emberek szövet-
keztek, s királynál és nemzetnél valóságosan 
kierőszakolták Magyarország ezer éven á t kifej-
le t t vallási szervezetének gyökeres á ta lakí tásá t , 
föl forgatás át. Mióta őseink a keresztény vallásra 
á t t é r t ek , hazánk vallásügyi pol i t ikájának legfőbb 
elve az volt, hogy i t t ebben az országban min-
den embernek, kezdve a királytól, val lásának kell 
lennie, minden intézménynek, kezdve magától az 
állami hata lomtól és szervezettől, vallásos jel-

leggel kötelessége birni. És ez a mindenre, az 
állami, tá rsadalmi ós egyéni életre nézve egy-
a rán t kötelező vallás egész 1895-ig, a keresztény 
vallás vala. A külföldről beáradt szerencsétlen 
hitszakadás óta, igaz, hogy Magyarország val lá c-
ügyi szervezetében anomális, szabálytalan és 
természetel lenes ál lapotok keletkeztek. Az ősere-
deti keresztény vallással vagyis a ka th . anya-
szentegyházzal szemben több kiszakadt felekezet 
követe l te maga számára a keresztény vallás jel-
legét és az avval j á ró következményeket a nem-
zet, a magyar ál lamiság életében. Százados küz-
delmek után 1848-ban a törvényhozás végre 
elveszí tet te vagy eldobta az ős keresztény ma-
gyar valláspolit ikai bölcseség vezérfonalát kezéből 
s felál l í tot t ahhoz az ősrégi magyar valláspoli t ikai 
főelvhez, hogy i t t mindenkinek ós mindennek, 
még az á l lamnak is vallásosnak kell lenni, egy 
a vallási súrlódások elsimítására tévesen alkal-
masnak h i t t pó te lve t a különféle, egymással 
k iegyenl í thete t len el lentétben levő „bevett"" ke-
resztény vallások közt létesí tendő „tökéletes 
egyenlőségről ós viszonosságról." Evvel a józan 
okosság e lőt t a lapjában és következményeiben 
abszurd valláspoli t ikai toldalékkal a magyar ál lami 
élet, a magyar vallásügyi politika, a magyar tör-
vényhozás az abszurd helyzetek le j tő jére kerül t . 
S félszázad a l a t t nem t á m a d t ember, a ki az or-
szág vallásügyére kellő világosságot der í tve a 
nemzete t az el lentétes vallások egyenlőségének 
erőszakolásában rejlő, előbb-utóbb okvetet len 
ka tasz t rófára vezető képtelenség le j tő jének elha-
gyására példájával ós szavával ráb í r t a volna. Á 
haza bölcse gyenge ember volt nemcsak a maga 
vallásosságában, de egyál ta lában a vallási isme-
re tek ós tá jékozot t ság ügyében. Innen van, hogy 
a Csengeryhez hasonló doktr inér fantasz táknak 
sikerült magukka l ragadni az ő r i tka józan elmé-
j é t is egész az amer ikai vallásügyi rendszer meg-
honosí tásának fantaszt ikus tervéig. A klérus pedig, 
a kikről i rva vagyon, hogy köte 'esek a szent 
tudományt őrizni, mer t az Isten törvényét a népek 
és nemzetek tőlük jogosultak követelni, szeret te 
a lágymeleg, se hideg se meleg helyzeteket és 
embereket , -és a „katholikus" iskolákban zsidót 
protes tánst , „tökéletes egyenlőséggel és viszonos-
sággal" nevelt buzgó zsidóvá és protestánssá a 
vallásilag tespedővé t e t t kathol ikus if júság mel-
le t t — a hazának. S azt hi t te , hogy jó szolgálatot 
tesz — a hazának és magának, ha igy a libera-
lizmus szekerét tolja. Azt hit te, hogy a l iberalizmus 
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liálás, legalább is kiméletes leszen. Hah, de nagy le t t 
a csalódás! Mikor a zsidó-protestans-szabadkőmü-
ves t i tkos szövetségnek sikerült a valláspoli t ikai re-
formok hi rhedt „nagy" minis te r iumát a királyra 
fel tolni és ez a dokt r inér kormány e lőter jesz te t te 
a vallásügyi felforgatás törvényjavas la ta i t , zsidó, 
protestáns, szabadkőműves, az természetesen mind 
uj jongva fogadta azokat, a kathol ikus h i té le tbe 
bele nem nevelt kathol ikus „intell igenczia" pedig 
neveltetéséhez mél tóan viselte magát , vagyis 
annak különösen a képviselőházban ós a törvény-
hatóságokban ülésező méltóságos ós tekinte tes 
demokra t a tag ja i cserben hagy ták az egyházat, 
cserben hagyták a keresztény vallást és meg-
szavazták a fantasz ta „nagy" min is te r iumnak 
a nemzetölő uj valláspolit ikai elvet, melyet 
szerzői elneveztek vallásszabadságnak, melyet mi 
t ü s t é n t sa já t nevén bélyegeztünk meg, a vallás-
t a lanság felszabadításának és privilegizálásának, 
melyet a szokás a felekezetlensóg szabadságolásának 
nevez, az élet és t apasz ta lás pedig rövid ké t év 
a l a t t annak bizonyított , a minek mi ebben a 
l apban kezdet óta t a r t o t t u k és h i rdet tük, t a r t -
ha t a t l annak , az országra nézve csapásnak, a 
mely végzetessé lehet. 

E lapnak két nevezetes emléke fűződik a 
szerencsétlen nagy vallásügyi fe l forgatás vitáihoz-
Ez a lap volt az, a mely v i ta tva azt, hogy egy-
egy nemzete t nem csupán oly nagy felforgatás-
sal, milyen a házasság saecularizácziója, hanem 
sokkal alsóbbrendű dologgal, például csak az örökö-
södés okos rendjének doktr inér á ta laki tásával is 
már tönkre lehet tenni , k i m u t a t t a ez a lap és 
leghangosabban h i rde t te , hogy a kötelező polgári 
házasság behozatala a házasságügy saecularizá-
cziójának legradikálisabb, alapelvében ós követ-
kezményeiben legveszedelmesebb alakja, házasság-
ügyben legnagyobb koncessszió, mer t teljes meg-
hódolás az a theizmus előt t és szolgálat tételre 
te l jes elszegődós az állam részéről — a vallás-
talansághoz. Ez az egyik. — A másik emléke 
e lapnak a nagy val láspoli t ikai küzdelmek nap-
jaiból, hogy a mi sehogy sem tudo t t az emberek 
fejébe belemenni jó sokáig, ezt ez a lap már 
akkor hirdet te , mikor a valláspolit ikai reform 
még csak embryo, még csak tojásában vala. 
Csaknem mindenki azt hi t te , hogy azországra nézve 
legkényesebb felforgatás az anyakönyvek államo-
sítása, legveszedelmesebb „reform" a polgári 
házasság behozatala leszen. Mi kezdet óta ezt 
felületes gondolkodásnak tud tuk be és ehhez ké-

pest igyekeztünk felvilágosító kötelességünket tel-
jesí teni , kifej tve többszörösen és bebizonyítva, 
hogy nem a polgári anyakönyvekről és a polgári 
házasságról szóló bármily radikális törvényjavas-
la t paragrafusainak rengeteg nagy erdejében rej-
lik Magyarországra nézve a legnagyobb erkölcsi 
veszedelem, hanem egy szép és magasztos czim, 
a vallás szabad gyakorlásának czime alá elbujta-
t o t t egyet len egy igénytelen paragrafusban, 
abban, hol az mondat ik , k imondhata t lan vak-
merőséggel, hogy nálunk mindenki jogosan követhet 
bármely hi te t , val lhat bármely vallást. Mer t 
ezzel a kijelentéssel a magyar állami hata lom 
részéről az ősrégi keresztény magyar vallásügyi 
pol i t ikának főfő alapelve, az, hogy ebben az 
országban mindenkivel és minden intézmény-
nyél szemben nem az egyén önkényére van 
hagyva, hogy akar-e vallásos lenni vagy nem, 
hanem kötelessége, kell vallást vallania, alapostól 
fel le t t forgatva . A keresz tény vallás i r án t való 
á l ta lános hazafiúi kötelesség egy tol vonással ki-
t ö rö l t e t e t t a hazafiúi kötelességek sorából s helyét 
e l foglal ta az uj elv, mely szerint mindenkinek 
tetszésére van bizva minden vallásnak, különö-
sen a keresztény val lásnak há t a t fordí tani s 
törvény ol ta lma a l a t t élni a val lástalanságnak. 
A kik ezt az uj elvet, Magyarország uj pogány-
ságának elvét kikovácsolták, sa já t énjökből ön-
t ö t t é k ki számára a pokoli érczet. Hadi lábon 
állván sa já t keresztény vallásukkal, mely isteni 
eredeténél fogva mindenki től kizárólagos hódo-
la to t követelve idegen istenségek imádását s más 
vallások követését föltét lenül t i l t ja , ezek az 
emberek tula jdonképpen két re t tenetes elvet 
csempésztek be a magyar törvénykönyvbe, az 
egyiket teljesen eldugva, a másikat a vallás-
szabadság szép szavának mezébe beburkoltan. 
A teljesen t i tko l t dugáru az istentelenségnek 
kedvencz doktr inér amaz elye, hogy az állami 
ha ta lomra nézve nincs kötelező vallás, az ál lam-
nak, következőleg a törvényhozónak min t 
ilyennek, nincs és nem kell vallásának lenni. A 
másik, szép szóba re j t e t t pol i t ikai dugáru, az 
az uj pogány elv, hogy mindenki követhet bár-
mely hitet , vallhat bármely vallást, az előbbi 
elvnek csak folyománya. Próbál j i meg a két elv 
összefüggését vizsgálni bárki, és be fogja látni, 
hogy a mit a szabadelvű reformerek kimondták 
benne, az egyének önkényének felszabadítása 
vallás dolgában és felhecczelése, az egyenes folyo-
mánya annak a másik elvnek, melyet a doctri-
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nér törvényhozók ki nem mondtak, t. i. hogy 
őket min t törvényhozókat , min t a kik az állam 
nevében „szent meggyőződés"-sel tesznek-vesz-
nek, intézkednek, semmiféle vallás sem t a r t j a 
lekötve magához, ennélfogva csak jogukkal (nagyon 
is állitólagos jogukkal) élnek, ha a val lás ta lan-
ság szabadságát ki ter jeszt ik az állam minden 
alat tvalójára , levén szerintök az á l lamra nézve 
mindegy követ-e valaki valamely vallást, avagy 
ezt a vallást követi-e vagy amazt . A valláspoli-
t ika i felforgatásnak vezéreszméje, idea matr ix 
sza tehá t az u. n. felekezetlenség elvében, a 
felekezetlenség szabadságának az állami hatalom 
részére t i tkol t konstatálásában, a polgárok részére ; 
szép más szóban való kimondásában rejlik s 
tu la jdonképpen ez az i r tóz ta tó elfajulás az ősi 
keresztény magyar poli t ikai jel lemtől adja meg 
az egész u. n. szabadelvű reformnak, a polgári 
anyakönyvvezetésnek, a polgári házasság intéz-
ményeinek igazi, mély ér telmét . Dechrist iani-
satio, u j elpogányosodás, haladás a val lás ta lan-
ság, az a tbe ismus szabadságának a lej tőjén. A 
legnagyob elfajulás, melyet nemzet, hamis pró-
fé ták ál tal félre vezettetve, törvénykönyvbe ik-
t a t h a t „eszmény," természetesen csak csinált, 
l iberális eszmény gyanánt . 

Lelkünk a remény ós reménytelenség közt 
hánykolódott , midőn a nemzet az öngyilkosság-
nak ezt a mozdula tá t maga ellen megte t te . A 
reménytelenség mérlegébe nagy sulylyal ese t t 
bele az, hogy a képviselőházban, a hol a nemzet 
szine-javának kellene lenni, senki de senki sem 
találkozott , a ki a vallásszabadság czégére a la t t 
set tenkedő vallástalanságról a leplet l e rán to t t a 
volna. Néhány pap kivételével mindenki kivétel 
nélkül megszavazta Magyarország keresztény 
jellegének eltörlését , megszavazta a vallástalan-
ság szabadságát. A remény mérlegébe, döntőleg 
esett az a körülmény, hogy hiszen, szerencsére, 
a képviselőházban nem volt o t t maga a nemzet, 
hogy a hires re formokat fa^cinatio és erőszak 
ha j to t t a keresztül a törvényhozás t énye-ő in : még 
jőni kell, t ehá t jőni fog egy jobb kor, mely be 
fogja bizonyitani, hogy a keresztény vallástól való 
elpártolást a magyar nemzet szelleme nem veszi 
be, hogy az atheismus szabadságát „irot t ma-
l a s z t é n a k fogja hagyni. Es ennek a várva-várt 
fordulatnak biztos előjelei muta tkoznak. Mi ka-
tholikusok kezdet óta elleneztük a vallástalan-
ságra s teljes erkölcsi elzüllésre vezető szabadelvű 
szabadságot. A néppár t vezéreinek ós eszmeadói-

nak érdeme, hogy az elkereszténytelenedés törvé-
nyeinek revizióját a néppár t zászlójára nemcsak fel-
í r ták , hanem azt az országban körülhordozni, meg 
nem szűntek s meg nem szűnnek soha. A méltósá-
gos demokra ták , kik a képviselőházban Csáky-
Szilágyinak a szabadelvű vallásszabadságot pár t -
különbség nélkül megszavazták, azt az érdemet, 
hogy a dechrist ianisat io ellen a kath . papság 
mel le t t legerősebben az arisztokráczia szállt ki 
sikra, még pedig nem annyira a főrendi küzdel-
mek és szavazások, m in t inkább a keresztény 
néppár t a lapi tása által , — Magyarország tö r t é -
netében nem létezővé nem tehetik, akárhogy erős-
ködnek. P ro tes táns atyánkfiai , ők hanya thomlok 
rohan tak a „nagy" re fo rmok támogatásá ra , hisz 
azt mondták nekik, hogy a vallásszabadság a 
pro tes tán t izmus nagy vivmánya. Egy kis rebach, 
állami biztos fizetés vagy jövedelmi pótlék is 
kacs in tga to t t feléjök a reformok há ta mögül. 
Ámde a mámor nem sokáig t a r t o t t , a kijózano-
dás ideje h a m a r bekövetkezet t és ennek az év-
nek, a „nagy" reformtól a másodiknak, volt 
fen ta r tva az isteni gondviselés ál tal a nagy csoda, 
hogy a k i legnagyobb erővel, tehetséggel és tudásos 
képzet tséggel szállt s ikra a vallásszabadság sza-
badelvű eszméje mellet t , Szilágyi Dezső, a nagy 
cséplőgép, a ki Nagyvárad biboros püspökével 
szemben a győző lenézésével hirdet te , hogy a 
„hi tkényszer ko ra" lejárt , csodával határos lelki-
ál lapotba k e r ü l t : a n a t h e m á t mondot t a vallás-
szabadságra s beállt , a „hi tkényszer" elve alkal-
mazásának szolgálatába felekezet i , kálvinista 
vezérnek, A felsőbaranyai esperesi kerületben az 
ő elnöklete a la t t bünte téseke t szabtak azok ellen, 
a kik a vallás szabad gyakorlásáról szóló tör -
vényczikk 1. §-át követve „szabadon" hagyják 
el kálvinista fe lekezetöket s felekezetlenekké 
lesznek. 

í m e a szabadelvű vallásszabadság sorsa meg 
van pecsételve. A nemzet szelleme azt be nem 
veszi, A szabadelvű reformok t i t án i előharczosa 
ö s s z e a k a d t a szabadelvű vallásszabadság erő-
s z a k o s á b a n . Az isteni gondviselés bei l lesztet te 
őt a keresztény vallás követése kötelessége 
munkásainak sorába. Eseménynek nagy, fordulat-
nak bámulatos, is teni kegyelemnek Magyarország 
felet t meghálálhatat lan. 

Most is bebizonyult tehát , hogy az igazság 
erősebb az embereknél, s boldog az a korszak, 
melyben az őszintén megtérő bűnösök száma 
szaporodó, ? ? 
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EGYHÁZI TUDOSITÁSOFL 

Ü r g e J ó z s e f Sándor , 
kanonok. 

A pozsonyi társaskáptalan szomorodott szivvel jelenti 
nagyságos és főtisztelendő Ürge József Sándor urnák, 
pozsonyi kanonoknak a szt. Mórról czimzett bothi apát-
nak és jubiláris áldozárnak, f. hó 5 én reggeli 41/2 óra-
kor, a szentségek áhítatos fölvétele után, életkora 85-ik, 
áldozárságának 61 ik évében bekövetkezett gyászos el-
hunytát. Az engesztelő szent miseáldozat f. hó 7-én dél-
előtti 9 órakor fog érette a helybeli főtemplomban a 
Mindenhatónak bemutattatni; hűlt tetemei pedig ugyan-
azon nap délelőtt 11 órakor fognak a sz. Andrásról czim-
zett sirkerti kápolnából ugyanazon temetőben örök nyu-
galomra helyeztetn\ Pozsony, 1897. szeptember hó 5-én. 

Gyulafehérvár, aug. 28. Az uj püspök első nagyobb 
tette — papi lelkigyakorlatok tartása vala, melyről az 
itteni „Közművelődésben" a következő emlékezetes sorok 
jelentek meg : 

íme a szent napok, melyeket az Ur adott, íme az 
üdvösség ideje ! 

A papi hivatal legfölségesebb a világon s tán nem 
is emberi vállakra való. Fölséges, de terhes. Terhes és 
sok lelki veszedelemmel jár. Igaza van a mi tisztelendő 
lelki atyánknak, hogy a pap folyton sima jégen jár és 
nem szabad elesnie. 0 a lelkek orvosa. Neki tehát egész-
zségesnek kell lennie, hogy gyógyíthasson. Es a világ? 
Oh a papnak is a világban kell élnie. Ember ő is, telve 
gyarlósággal és szenvedélyekkel. Innen mintegy termé-
szetszerűleg következik, hogy sok hiba, vétség, szeny 
tapad rá. S hol szabadul meg azoktól? Legkönnyebben a 
magányban, itt a szentek szentében Jézus lábainál, a 
szent gyakorlatok ideje alatt. 

Áldásosabb és következményeiben gyümölcsözőbb 
tettre nem határozhatta volna el magát a mi áldott és 
szeretve szeretett püspökünk, Majláth Gusztáv Károly 
gr. ő méltósága, mint a mikor papjait székvárosába, a 
hatalmas székesegyház boltivei alá lelki szent gyakorla-
tokra Ö8szehivta. Nem volt parancs a meghivó, hanem a 
szeretet és buzgalom maga, kinek-kinek tetszésére bizva 
a megjelenést. Es jöttek meglepő nagy számban, száz-
tizenegyen, ifjú papok, kik csak most kezdettek k'^ileni 
a világgal, férfiak, kiknek izmai feszülnek és vállrekSzzá 
vannak szokva a munkához, öregek, kiknek fe? ^ beha-
vazta az idő és lelkét megérlelte a sok tapaszt ...at. íme 
ez ifjú püspök megértette az időt és papjai megértették 
a püspököt. 

Igazán e szent gyakorlat kimondhatatlan lelki ha-
szon azokra, kik benne részt vehettek és csaknem pótol-
hatatlan veszteség, kik bármi okból távol maradtak. Csak 
egy pár gondolatot akarunk ide vonatkozólag összeje-
gyezni. Már maga P. Schlick J. S. J. a mi lelki atyánk, 
a lelki élet nagy mestere. Ugy belenyúl a szivbe, ugy 

átkutatja annak minden rejtekét, hogy abban semmi titkos 
űr nem marad ; földet és eget bejár, levisz a pokolba és 
meghordoz a tisztitó-helyen ; fest, részletez és elemez, 
megdöbbent és vigasztal, korhol és buzdit s mindezt a 
hatalom és tudás oly nagy erejével, hogy az ember magát 
Istent véli hallani. Nincsen itt a földön maradandó 
hazánk, non habemus hic manentem civitatem ! Felfelé a 
szivekkel, sursum corda ! Nagy beteg a világ, a nép, a 
lelki pásztorok. Es nincs más orvosa, mint Jézus Krisztus, 
ki ugy gyógyítja a lelki betegeket, hogy keresztül viszi 
nyolcz lépcsőn, a nyolcz boldogságon. De ez a papnak 
nem elég]; ő civitas supra montem posita, sal terrae, lux 
mundi. Az a kérdések kérdése : hogy éltem eddig, hogy 
élek most, hogy fogok élni ezután ? Elemzi a papi mél-
tóságot, terheit, veszélyeit, szóval felölel mindent, mi 
lelki megtisztuláshoz vezet s a jóban való megmaradást 
biztosítja. Oszszesen 15 elmélkedést tartott, melyek egy-
egy óráig tartottak, az alatt kizárólag övéi voltunk, for-
mált és alakított, ujjá teremtett. 

A gyóntatásra hatan voltak kijelölve ; névszerint : 
P. Schlick S. J., Kovács Lajos tordai esperes-plebáno*, 
Steiniczer Ede papnevelői lelkiigazgató, Szabó György 
nagy-ernyei plébános, P. László Polykárp és P. Pucher 
Anaklet, valamennyien cum facultate apsolvendi a casibus 
reservatis omnibus. De azért bármely, a szent gyakorla-
tokon résztvevő pap gyóntathatott ugyanazon felhatal-
mazással.-

A szentgyakorlatok 27-én végződtek be megható 
szertartások között. Püspök ur ő méltósága előimádko-
zása mellett reggel órakor közös imát végeztünk a 
székesegyházban ; azután P. Schlick a mi atyánk és apos-
tolszavu tanitónk megtartotta utolsó elmélkedését. A 
Jézussal való egyesülést s annak áldásait fejtegette, meg-
világítva előadását egy gyönyörű és fölöttébb találó hason-
lattal, melyet a vad rózsatőről és a beléje oltott nemes 
rózsagalyról vett. Elmélkedés után a főpásztor fényes 
segítséggel szent misét szolgált és közben megáldoztatta 
az ő papjait ; majd maga köré gyüjté még egyszer a pap-
ságot s egy közvetlen melegségü beszédben elbúcsúzott 
tőlük. A Szent Lélek malasztja ott lebegett ajkain, szavai 
mint a termékenyítő tavaszi eső, áldásthozólag hullanak 
megindult sziveinkbe Láttam én ott bámulattól meglepett 
fiatal papokat, láttam könyező arczokat, láttam megin-
dulástól remegő ősz fürtöket. Láttam és soha sem fogom 
elfeledni. 

Szent mise után ő méltóságát lakásába kísértük, hol 
Fábián Sándor nagyprépost és székesegyházi kanonok ur 
ő nagysága az egész papság nevében megköszönte ő 
méltóságának, hogy a ránk és egész egyházmegyénkre oly 
nevezetes eme napokat nekünk buzgalmával, áldozatra való 
készségével megszerezni méltóztatott. Szavaira ő méltó-
sága kegyesen válaszoltés azután elbocsáfott bennünket. 

Igy folytak le nagyjában a szent gyakorlatok. Oh 
de ez csak gyönge vázlat; magát a dolog velejét, a lelket, 
inkább érezzük, mintsem leírni tudnók e pillanatban. 
Isten segítségével azonban azt is megkíséreljük a jövő 
számban. Most Isten bőséges áldását kérjük lelki gyakor-
latainkra és záradékul s emlékezetül a jelen voltak nevét 
ideiktatjuk : 
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NOMINA 
eorum, qui 1897. a 23 - 2 7 . Aug. Albae-Carolinae 

praeeunte. 
Illustrissimo Domiuo Episcopo Gustavo Carolo e Comi-

tibus Majláth sicris exercitiis int erfuere 

A vedik Lucas, Archidiac. Paroch. Elisabetbopol. 
Albert Franciscus, Catecheta in gymn. Coronens. (Brassó). 
Albert Stepbanus, Coop. Gyergyó Ditroens. Bálinth Geor-
gius, Profess, in gymn. A.-Carolin. Bálint Gregorius, 
Admin, in Görgény-Szt.-Imre. Ur. Bálás Andreas, Prof. 
Theol. A.-Carolin. Dr. Balázs Andreas, Coop. Coronens. 
Bálint Ludovicus, Parocb. in Csik-C*atósíeg. Balá s Ignat., 
Adm. in Küküllő-Keményfalva. Balog Joseph. Candit. 
Prof. gymn. Claudiopol. Balázs Franc., Paroch. Cibinii 
extr. mur. Bajna Franc., Adm. in Farkaslaka. Bartos 
Dionys., Adm. in Parajd. Bárány Lucas, Archidiac., 
Paroch Armenopol (Szamos-Ujvár). Baráczy Albert, Vice-
Archidiac. Honor. Curat, domus correctoriae regnicol. in 
Nagy Eoyed. Beke Antonius, Canonicus. Dr. Bilinszky 
Ludov., Assess. Consist. Direct, praeparandiae puell. 
Oibinii. Buday Joanes, Adm. in Lupény Butyka Alexand. 
Assess. Consist. Secretar. eppalis. Bors Ladislaus, Paroch. 
in Imecsfalva. Gsiky Joannes, Archidiac. Paroch. in Za-
lathna. Csiky Nicolaus Prof. in gymn. A.-Carolin. Czim-
balmos Joseph. Cand. Prof. gymn. Claudiopol. Dávid 
Alexander, Adm. in Csicsó-Keresztur. Dobordán Carol., 
Coop in M-Vásárhely. Erős Joseph , Prof, in gymn A.-
Carolin. Esztegár Gregor, arm. rit. Citech. in gymn. reg 
Armonopol. Fábián Alexander, Praepositus maj. et Cano-
nicus. A.-Carolin. Faraó Simeon, arm. rit. Adm. in Csik-
Szépviz. Fejér Gregor, Prof. gymn. A.-Carolin. Fekete 
Emeric, Adm. in Fenyéd. Ferencz Joseph., Adm. in Go-
vásdia. Fuchs Gusztáv., Coop, in Gyergyó-Ditró. Gábor 
Moyses, Adm. in Magyar-Fenes. Gal Nicolaus, Adm. in 
Tűr. Gál Alexius interim, pens. Paroch. Gáspár Stephan., 
Prof. gymn. in Székely-Udvarhely. Gáspár Joannes, Adm. 
in Kadicsfalva. Gergely Ignatius, Canonicus. Georgiewits 
Alexander, Paroch. in Kudsir. Gegő Georg., Paroch. in 
Deményháza. Gidófalvv Gregor., Praepos. Archidiac. 
Paroch. Cibiniens Dr. Gyárfás Stephan., Prof. gymn. 
Coronens. Hadnagy Michael, Adm. in Korond. Héjjá 
Colomannus. Paroch. in Mócs. Hosszú Franciscus, Paroch. 
in Csik Szt.-Király. Jancsó Ernest , Vice-Archidiac, Paroch. 
in Piski. Jung-Cseke Ludovicu5», Abbas, Archidiac Paroch. 
in Székely Udvarhely. Imets Jacob. Filip, Canonicus. A-
Carolin. Kalapács Emeric., Adm. in Ehed. Kacza Step-
han., Adm. in Mező Szengyel. Kiss Gustav., Canonic. 
Honor. Confess Ursulin. Cibinii. Kolin Stephan, Paroch. 
in Mező Sámsond. Koncsag Ignatius, Adm. in Lengyel-
falva Koncz Stephan., Paroch. in Csík-Tusnád. Dr. Kó-
ródy Petrus, Prof. Theol. A Carolin. P. Korbuly Ignat., 
Ord. S. Franc, interim. Praesid. A.-Cj,ro!in. Kováci Si-
meon, Canonicus A.-Cirolin. Kovács Ludovicus, Archi-
diac. Paroch. in Torda. Kovács Gervasius Adm. in Deés-
Akna. Kovács Ludovicus, sen. Adm. in Felvincz. Kozma 
Emericus, Adm. in Köröspatak. Lády Julius, Paroch. in 
Hátszeg. Lázár Antonius, Adm. in Aljara. Lestyán 
Ludovicus, Paroch. in Topánfalva. Lőrincz Franciscus, 
jun. Adm. in Kis-Kapus. Lukács Carolus, Curatus, 
domus. correct regnicol. in Szamos-Ujvár. Magdó Michael, 
Capell. exposit. in Maross-Ujvár. Métá Joseph., Paroch. 
in Bács. Medgyessy Joannes, Coop. Claudiopol. Meisel 
Joseph., Coop, in Besztercze. Miklós Stephan, Paroch. in 
Csik-Madaras. Miske Julius, Adm in Hunyad-Dobra. 
Müll er Joannes, Paroch. in IIunyad-Boicza. Németh Julius, 
Coop, in Lemhény. Neurihrer Edm. Catecheta et Curat 
domus correctoriae regnicol. Claudiopoli. Oláh Antonius, 
Adm. in Székely-Keresztur. Olti Moyses, Prof. gymn. in 
Maros Vásárhely. Pál Stephan, Canonic. Honor. Referens 

Senatus dirig. Dioeces Claudiopoli. Pál Antonius, Asses-
sor et Nótárius Consist., Prof. gymn. A.-Carolin. Pap 
Joannes. Vice-Archidiac., Paroch, in Köszvényes-Remete. 
Papp Theodorus, arm. rit. Coop. Armenopoli. Páskó 
Antonius, Adm. in Offenbánya. P. Pucher Anaclet. O. S. 
Fr., Confess. Monial. A.-Carolin. Puskás Gregor., Adm. 
in C?ertés-Hondol. Prokupek Sámuel, Direct. Orphanot-
rophii reg. There sinai cath. Cibiniens. Rancz Joannes. 
Paroch in Csik-Karczfalva. Rass Carol. Prof. gymn. A.-
Carolin. Sebestyén Moyses, Adm. in Zetelaka. Schwörer 
Sebastian., Coop. Coronens. Dr. Sántha Albertus, Prof. in 
Gyergyó-Szt. Miklós. Sántha Joannes, Paroch. in Magyar-
Igen. Steiniczer Eduardus, Canonic. Honor., Spirit. Direct 
in Seminario A.-Carolin. Szilveszter Francise. Coop. A. 
Carolin. Szabó Georgius, Paroch. in Nagy-Ernye. Szánthó 
Stephanus, Adm. in Teke. Sneff Josephus, Paroch in. 
Verespatak. Szélyes Dionysius, Prof. gymn Coronens. 
Szöts Joannes, Adm. in Szerdahely. Szmollen Paulus, 
Coop. Claudiopol. Tamási Aaron, Canonic A.-Carolin. 
Tóth Stephanus, Catecheta in gymn. reg. Cibiniens. Varga 
Franciscus, Paroch. in Csik-Szt.-Domokos. Vargyasy 
Franciscus, Assessor Consist. Direct, gymn. Coronens. Dr. 
Vass Albertus, Prof. Theol. A.-Carolin. Veress Ludovicus. 
Paroch. in Kerelő-Szt.-Pál. Vetési Emericus, Adm. in 
Jegenye. War tha Xav. Francise., Actuarius in aula eppli 
A.-Carolin. Zlamál Augustinus, Prof. gymn. A.-Carolin. 
Zsigmond Andreas, Capel. milit. in Sopron. 

Moderator SS. Exercitiorum erat : 
R. P. Joannes Schlick, S. J . 

Ure igne S. Spiritus renes nostros et cor nostrum 
Domine : ut tibi casto corpore serviamus et mundo corde 
placeamus. 

Quaesumus clementiam tuam omnipotens Deus, ut 
nos famulos tuos gratia tua confirmare digneris: ut in 
hora mortis nostrae non praevaleat contra nos adversarius. 
sed cum Angelis tuis transitum habere mereamur ad 
vitam. — Per Dominum. 

Nyitra, szept. 2. Nyitra városa püspökénele aranymiséje 
alkalmából tegnap, f. hó 1-én rendkivüli közgyűlést tar-
tott. A város atyái szokatlan számban jöttek össze. Miután 
elnöklő polgármester helyettes jelentette, hogy a közgyű-
lés egyedüli tárgya a hőn szeretett megyés püspök ur 
aranymiséje alkalmából szükséges intézkedések megálla-
pítása, s miután a tanácstagok részéről is két indítványt 
jelentett be, felolvastatta a tanács indítványát. E szerint 
a) 7-én este 8 órakor lampionos menet az összes egyletek 
bevonásával ; üdvözlő szónok a várban Gutvill Pál dr. vá-
rosi ügyész, b) Ugyanakkor kivilágítás a házak foldiszité-
sével, ami iránt külön fölhívásban kérik föl a polgársá-
got. c) 8-án reggel 6 órakor riadó, d) Az ünnepi misén 
testűi 'leg jelenik meg a képviselő-testület s mise után 
tisztei 0k" a püspöknél. Bizonyos ünnepi hangulat kisérte 
a p o n t e s s melyeket zajos helyeslés közt egyhangúlag 
fogadtak A. 

Másodsorban jelentette a h. polgármester, hogy a 
tanács — Mérey hasonló indítványa értelmében — indít-
ványozza : válassza meg a képviselő-testület Bende Imre 
megyés püspököt a város díszpolgárává, tekintettel külö-
nösen a városi iskolaügy körül szerzett nagy érdemeire 
és a díszoklevelet a képviselő-testület valamennyi tagja 
irja alá. Szűnni nem akaró taps és éljenzés kisérte az 
indítványt, mire Mérey Lajos az indítvány beadója fölkelt 
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s a következő magas szárnyalású beszédben adott kifeje-
zést a közgyűlés hangulatának : 

Tisztelt közgyűlés ! 
A mai napirendre kitűzött inditvánv ugy tárgyi fon-

tosságánál, mint a benne érintett személy súlyánál fogva 
megköveteli, hogy azt benyújtó tisztelt képviselő társaim 
és szerény magam nevében ií megindokoljam, 

Uraim ! Legyenek bármilyen különbözők vallásaink, 
melyeknek hitágazatai szerint imádjuk a mindenható 
Istent; legyenek bármily ellentétesek politikai pártállá-
saink és meggyőződéseink, melyeknek elvei szerint sze-
retjük a hazát, — s legyenek bármily eltérők foglalko-
zásaink, melyeknek keretén belül törekszünk érvényesi-
teni szellemi és anyagi erőinket. 

Mindezen különbségek s ellentétek válaszfalai elosz-
lanak olyankor, midőn a felebaráti szeretet erényeinek 
megbecsüléséről van szó. 

S valamint kétséget nem szenved, hogy vallásaink 
fölkent papjainak hivatása épen a felebaráti szeretet eré-
nyeit ápolni, hirdetni s terjeszteni, ugy áll kétségen kivül 
az is, hogy a kik ezen valóban magasztos hivatást lelki-
ismeretesen és hiven teljesitik, azok méltán érdemlik meg 
minden nemesen gondolkodó elme el smerését, s minden 
nemesen érző sziv háláját. 

Szolgálni erny^detlenül a jót, önmagáért a jóér t ; 
nem igényelve elismerést senkitől, s nem várva jutalmat 
sonkitől ; — fáradni szakadatlanul az igazért önmagáért, 
nem indulva igéret, s nem vágyva hála után ; 

a férfikor minden perczében küzdeni lankadatlanul 
az erkölcsösség diadaláért, nem ismerve akadályt, s jól 
tud a, hogy „hálátlanság a világ jutalma" : mindezekre 
csak olyan fenkölt lelkek képesek, kiknek vezérlője a 
felebaráti szeretet, eszménye az erény, s a kiknek isteni 
sugallat adja meg az akaratot és az erőt. 

A benyújtott indítvány azon kérdést veti föl, adjon-e 
Nyitraváros képviselő testülete, lehetőleg méltó alakban, 
tiszte'etének kifejezést, s rójja-e le e'ism-résének adóját 
azon férfiú 50 évi áldozárságának ünnepén, a ki a fele-
baráti szeretet erényeinek munkása gyanánt választotta 
életpályáját; a ki azon erények gyakorlásában mindig hü 
társul izmosította a hazafiságot és a kit az erények 
hatalma emelt mai diszes állásának magaslatára, melyben 
őt évek óta mint e város, megye, s a szomszéd megyék 
katholikus lakossága egyházmegyéjeinek fejét jó'ékony-
kodni lá f unk? 

Miként szolgálta ő a jót, miként fáradozott az 
igazért, s miként küzdött az erkölcsök diadaláért, fénye-
sen bizonyitják életének tárt lapjai, melyek az önerejéből 
emelkedő jó pap és jó hazafi egyik nemes példányát tük-
röztetik elénk. 

Midőn mi beterjesztettük ezen inditványt, tettük 
azon reményben, hogy t. képviselőtársaink nemcsak kész-
séggel fognak hozzájárulni, hanem egyszersmind örömmel 
ragadják meg az alkalmat, az egész város lakossága nevé-
ben, ő méJtósága Bende Imre püspök urnák ecsetelni 
felebaráti és hazafiúi erényeit, a rendelkezésünkre álló 
legszebb kitüntetésben részesíteni. 

S én, a ki ismerem t. polgártársaim gondolkodás-
módját, a ki tudom, hogy ilyenkor melegebben érez, 

hevesebben lüktet minden nemesebb sziv, elnémul a val-
láskülönbség és a politikai nézeteltérés minden hangja, 
s az erények oltára előtt mindnyájan testvéri egyetértés-
ben találkozunk — én ugy hiszem indítványunk egyhangú 
elfogadtatása iránti reményünkben csalatkozni nem 
fogunk. 

Ajánlom az inditványt. 
A remek beszéd elhangzása után, melynek hatása 

alatt a megyés püspök ur díszpolgárrá választása termé-
szetesen egyhangúlag és nagy Jelke ;edé ;sel történt, föl-
kelt V eigner József kanonok és képv. testületi tag és mint 
a püspök szenátusához tartozó hálás köszönetet mondott 
a szép beszédért és az egyhangú választásért. Egyúttal 
indítványozta, hogy Mérey Lajos tag beszédje egész ter-
jedelmében jegyzőkönyvbe vétessék. Elfogadtatott. 

Ezzel a püspök éljenzése közt véget ért a közg\ülés 
melyhez kevés hasonló volt eddig a nyitrai városházán. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető' túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

A mult kongresszus többsége a jelzett irányelvek-
ből indulván ki, önkormányzati tervezetének alapvonalait 
ekkép jelölte meg. 

1. §. Az autonomia jogalapja. 
2. §. Hatásköre. 
3. §. Viszonya az apostoli királyhoz, mint legfőbb 

kegyúrhoz. 
4. §. Az egyházi javak, alapok s alapítványok jog-

alanya, és kezelésük módozata. 
5. §. Az önkormányzati orgánumok. 
6. §. Ezeknek feladata és viszonya az államható-

ságokhoí és más telekezetekhez. 
Midezen határozatokat a szervező kongresszusnak 

érett megfontolás alá kell vennie, s azokon a következő 
módosításokat tennie : 

1. A tervezet az autonomia jogalapját egyedül csak az 
1848: XX. t.-cz. 2. §-ában találja; pedig ez csak a 
törvényesen bevett vallásfelekezetek között a tökéletes 
egyenlőséget és viszonosságot állapítja meg; nem pedig 
az államhoz való viszonyt; a mint erről nyíltan tanúsko-
dik az 1868: 53. t.-cz. 

Az egyház saját önrendelkezéséhez s önkormány-
zatához a jogosultságot már eredetileg, önnönmagában, 
saját isteni szervezetében birja ; melynél fogva az önál-
lóan, minden emberi hatalomtól függetlenül intézi és 
rendezi saját ügyeit. 

!) L. A magyarországi latin és görög szert. kath. egyház 
önkormányzatának szervezete. I. Fejezet. Altalános határozatok. 
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Az id. törvényczikk szerint az állam a felekezetekkel 
szemben a paritas elvére helyezkedett, vagy inkább ezen 
elvből alkotta meg a törvényczikket ; miből következik, 
hogy a mivel bir egyik felekezet, azt nem tagadbajta 
meg az állam a másiknak sem. 

A mennyiben pedig az autonomia alatt az önkor-
mányzatnak azon alakját értjük, melynél fogva az egyház 
világi vonatkozású ügyeinek intézésébe, kezelésébe a 
világiak is belefolyjanak, részt vegyenek : ezen autonomia 
jogalapját az illetékes tényezők, t. i. az apostoli király 
s a püspökök felhatalmazásában leli. 

2. Minthogy az autonómiának csak átruházott hatás-
köre lehet, vagyis azon ügyekre terjedhet ki, melyeket 
az apostoli király és püspökök átengednek: azért ezen 
ügyeket egész részletességgel és szabatossággal meg kell 
határozni, hogy minden összekoczczanások kikerülhetők 
legyenek. 

3. A legfőbb kegyúri jog éppúgy, mint a püspöki 
joghatóság, az autonomia által sem nem megosztható, 
sem nem korlátolható : azért fölösleges annak külön hang-
súlyozása, hogy „az épen tartatik" ; amint fölösleges 
volna külön hangsúlyozni, hogy a püspöki joghatóság az 
autonomia által épségben föntartatik. 

4. Hogy „a kath. egyházi javadalmasok birtokában, 
illetőleg kezelésök alatt levő összes javak s alapítványok, 
a vallási, tanulmányi, egyetemi s egyéb kath. alapok, 
a magyar kath. egyház tulajdonát képezik", arról senki 
józanul nem kételkedhetik ; amint nem kételkedhetik, hogy 
a világi javadalmasok birtokában levő jószágok végelem-
zésben Magyarország tulajdonát képezik. De ez nem zárja 
ki az egyes javadalmak s alapítványok külön jogalanyait, 
hanem azokat egyenesen feltételezi. 

Az egyházi javadalom eredeténél, természeténél és 
rendeltetésénél fogva elválaszthatatlanul az egyházi hiva-
talhoz van kötve — beneficium datur propter officium. — 
A javadalom tehát magában foglalja a hivatal végzésére 
s a jövedelem használatára való jogosultságot, illetve 
kötelezettséget, olyannyira, hogy ámbár a hivatal a fő, 
mégis közönségesen a javadalom szót használjuk. 

Ebből következik, hogy az egyházi javadalmak 
vagyis a külön egyházak s egyházi intézmények jogi 
személyek, s ezeknek minden attribútumaival bírnak. 

E felfogás Constantin és Licinius császárok edic-
tuma óta, melynél fogva az egyház s intézményei meg-
szűntek tiltott társulatok — collegium illicitum — lenni, 
az egész világon elfogadtatott, miáltal az egyházi java-
dalmak s intézetek tulajdonszerzési jogképessége elis 
mertetett. 

Hazai törvényeink szintén az egyes javadalmakat, 
intézményeket tekintik jogalanynak, tulajdonosnak. A dona-
tiók, collatiók, alapitó-levelek ezt bizonyítják. 

A donatio mindig meghatározott egyház, vagy egy-
házi intézmény javára szól : „Possessiones . . . Episcopa-
tui N. Abbatiae N. praepositurae N. iure perpetuo irre-
vocabiliter tenendas, possidendas damus, nullum ius, vel 
iuris proprietatem reservando . . . 

A collatio, melynek valamely javadalom betöltésekor 
van helye, ugyan igy szól: . . . dictum Episcopitum 

etc . . . cum omnibus possessionibus, ad eundem perti-
nentibus, et de iure pertinere debentibus . . . conferimus . . . 

Az alapítványok sem történnek az időszerinti java-
dalmas, hanem az alapítvány czirnére. 

Ezekből kétségtelen, hogy a javadalmak, s általában 
az egyházi intézmények jogi személyiségeknek tekintetnek 
és mint ilyenek, tulajdont szereztek és szereznek, hogy 
tehát rendszerint az egyházi javadalom vagy intézmény a 
tulajdon jogalanya. 

Mig tehát az egyházi javadalmak fönállanak, a hoz-
zájok tartozó javak birtokát és kezelését a javadalmasok-
tól elvenni, a haszonélvezetet önkényüleg korlátozni azon 
ürügy alatt, hogy a tulajdon jogalanya nem a javadalom, 
nem szabad. 

A kongresszusi szervezet ezen 4. nemkülönben 20. 
szakasza azonkívül, hogy a javadalom jogi személyiségét 
tagadják, megingatják a tulajdonszerzés jogi alapját s 
ezzel a tulajdont. 

E szakaszok iránti aggályainak adott kifejezést a 
nagyváradi püspök, midőn a főrendiház 1889. junius 12-ik 
ülésén idevonatkozólag ekkép nyilatkozott: „Az egyházi 
vagyon, mely kath. jelleggel bir, külön jogalanyok bir-
tokában, és azok kezében, a magánjogi természetnek min-
den attribútumaival bir ; — bir pedig törvényeink ere-
jénél fogva. En azt hiszem, hogy valamint e jogviszonyt 
nem lehet egyszerű statutummal megváltoztatni, ugy a 
törvényhozás nem foghat erőszakkal belenyúlni oda, ahol 
1848 tói fogva annyi törvényes biztosíték védi az erkölcsi, 
a jogi személyek birtokjogát ; ha csak e kérdést hatalmi 
kérdéssé nem akarja tenni." 

Mindezeknek megfelelően kell tehát a szervezet 4. 
és 20. §§. kiigazítani. 

5. Az önkormányzat testületei és közegei ugy van-
nak elnevezve, mint az erdélyi szervezetben, azon kü-
lönbséggel, hogy ez utóbbi szerint az autonomiát gya-
korolják : 

a) Az egyházi községekben a község tagjaiból ala-
kult gyűlés, s a gyűlésben választott egyházközségi tanács. 

b) Az esperesi kerületekben az egyes községek pap-
jaiból, képviselőiből, s némely hivatalosokból alakuló 
vegyes-gyülés 

c) Az egész egyházmegyére nézve az espereskerületi 
és más képviselőkből, valamint a választás alá nem eső 
papi és világi tagokból álló statusgyülés, s az állandó 
egyházi főtanács. 

A magyarországi szervezet szerint pedig az önkor-
mányzat különböző fokozatain tanácskozó s határozati 
joggal felruházott, illetőleg a végrehajtás eszközlésére 
rendelt testületek és közegek a következők : 

a) Az országos kath. gyűlés, s a melléje rendelt 
végrehajtó-közegek. 

b) Minden egyházmegyében az egyházmegyei gyűlés 
s az egyházmegyei tanács. 

c) Minden esperességben az espereskerületi tanács. 
d) Minden plébániai hitközségben az egyházközségi 

gyűlés és tanács. 
Az erdélyi autonomia alulról fölfelé van szervezve, 

a magyarországit a mult kongresszus fölülről lefelé szer-
vezte. 

6. Az autonomia fogalma hozza magával, hogy 
annak organumai feladataikat, úgymint ezt a protestánsok 
autonomiájoknál fogva teszik, „az állam főfelügyeleti 
jogának épségben tartása mellett, az államigazgatási 
hatóságoktól függetlenül teljesítse." 
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De hogy az autonomia feladatait csakugyan függet-
lenül teljesíthesse. szükséges, hogy az állam azt, mint 
jogi személyiséget elismerje, mert csak mint ilyen ren- ! 
delkezhetik az vagyonszerzési s önmagadóztatási jogké- ; 
pességgel, ennek tehát a tervezetben kifejezést kell adni. 

Egyébiránt, mint a magyar kath. egyház s állam-
kormány közötti viszonyok ma állanak, az országos auto- ! 
nomiának kivivása csak nehéz és hosszú küzdelmek után 
fog sikerülni. Hogy tehát a kongresszus munkálkodása a 
múltéhoz ha-onlóan meddő ne maradjon, a kongresszus- j 

ik azon esetre, hogy az államkormány előbb szint nem 
vallana, az önkormányzati tervezet megalkotása után azt 
arra kell birnia, hogy saját álláspontját azzal szemben 
megjelölje avégett, hogv a kongresszus vele tárgyalá-
sokba bocsátkozhassek. S ha e tárgyalások nem vezet-
nének eredményhez, a kongresszusnak, az erdélyi státus-
gyülés példájára szerveznie kell a hitközségi s egyház-
megyei autonomiát, hogy alulról megvetve az alapot, 
fokozatosan felépíthesse az országos autonomia erős várát. 

(Folytatjuk.) 

KATH. TEVEKENYSÉG. 
+ Alapszabálytervezet katholikus munkás-egye-

sületek reszére. Szerkesztette Gyürky Ödön a „Tár-
sulati Értesítő* felelős szerkesztője. Budapest, 1897. 8 r. 
11 lap. 

= Katholikus népkönyvtárak. Útmutatás a katho-
likus népkönyvtárad felállítására, berendezésére és keze-
lésere. Szerkesztette Gyürky Ödön, a „Társulati Értesítő" 
felelős szerkesztője. Budapest, 1897. 8 r. 26 lap. 

Minden papnak, minden katholikus embernek, ki a 
nép javára hasznosan akar működni, fölöttébb szükséges 
e két kis füzet, s ha hozzá vesszük, hogy nem kell csak 
kinyújtani érte a kezet, a mi még pénzbe se kerül, én nem 
tudom, mivel mentheti magát az, a ki ezeket az úgyszólván 
magát a boldog népéletet nyújtó könyvecskéket megsze-
rezni elmulasztja. Mondottuk, hogy kívánatra ingyen 
küldi a szerző bárhová. Megrendelhetni czime alatt, Buda-
pest, Pál utcza 7. sz. II. em. 

VEGYESEK. 
— Püspöki konferenczia lesz, az eddigi megálla-

podások szerint, f. hó 17-én a bíboros hgprimás budavári 
palotájában az autonomiai kongresszus működésének elő-
készítése ügyében. 

— Pestmegye millenáris emlékét Visegrádon most 
szombaton szentelte be Boltizár József püspök ur, érseki 
vikárius. 

— Az olasz katliolikusok a németek landshuti 
44-ik nagygyűlésével eg'yidőben tartották Milanóban 15-ik 
kongresszusukat Ferrari bibornok, az ottani érsek elnök-
lése alatt. A megnyitás reggelén 5000 ember érkezett a 
vidékről a kongresszusra. A lombardiai püspöki kai-
együttes főp. levelet adott ki a kongresszus alkalmából, 
szólva a sajtóról, a rossznak nagy pusztításáról, a jónak 
nagy hasznáról. Felhívják a papságot, hogy a népet 
óvjak a rossz sajtó olvasásától s jó lapokat vezessenek 
be a családokba. Szept. 1-én igen nagy hatást ért el 
beszédjével a grotta-ferratai bazilianu^ok apátja, ki azt 
fejtegette, hogyan kell Jézus Krisztust visszavinni az 

egyének szivébe, onnan a családi szentélyte, innen a 
községek, városok, az állam kormányzásába. A kath. 
kongresszusok jövőjéről ezt mondotta: Prospéré procède 
et régna! Igen nagy hatással beszélt monsignore Radini-
Ted schi pápai praelatu3, kit a pápa a kath. tevékenység 
promotorságával bizott meg Olaszország számára. Beszéd-
jének tárgya: a plébános és a kath. akczió. Rendkívüli 
figyelemmel hallgatták s beszédjét kinyomatva Olasz-
ország minden plébánosának megküldik. Albertario tanár 
katholikus tudomány-egyetem alapi*ásáról beszélt Olasz-
országban. De elő'ub a tinitás szabadságát kell kivívni 
ebben a szerencsétlen országban, hol az oktatás állami 
monopolium ; az állam pedig tudjuk kiknek a kézében 
van : kik Rómát a pápaság és a kath. egyház tervezett rom-
jain az elkereszténytelenedés, az uj pogányság fővárosává 
akarják tenni. Az ilyen lelkű államtól nehéz lesz az olasz 
katholikusoknak a tanítás szabadságát kicsikarni. 

— Kalazanczius-iinnepéiy volt m. hó 27-én Váczon, 
a k. t. r. ottani intézetében, annak emlékezetére, hogy 
1597-ben kalazanti sz. József Rómában az első „kegyes 
iskolát" megnyitotta s ez által a kegyes tanitó rendnek 
alapját megvetette. Sok tisztelő és hálás sziv kíván a 
háromszorosan százados nagyérdemű rendnek áldást, és 
sikert a további működéshez. 

— Igen nevezetes esemény a munkácsi egyház-
megye történetében az az egyházmegyei értekezlet, melyet 
Firczák Gyula püspök ur ő mga aug. 30-án és 31- n 
Ungvárott papjaival, il!etve a papságának választott kül-
dötteivel az egyházmegye életkérdései felett tartott. 

— A Pecci család Ünnepe. A Pecci grófok csa-
ládja, annak emlékezetére, hogy a jelenleg dicsősége-'en 
uralkodó XIII. Leo pápát-szülei angeoui sz. Lajos, toulousei 
érsek közbenjárására imával nyerték Istentől, Carpinetó-
ban, a Pecciek családi fészkében, abból az alkalomból, 
hogy ezidére esik sz. Lajos centennariuma, családi ünne-
pet ültek és emléktáblát állítottak fel, a melyre feliratot 
nem a pápa, mint a lapok híresztelték, hanem monsignore 
Vincenzo Sardi szerkesztett, a következő szöveggel : 

Anno MDCCLXVII 
Carolus Peccius Et A m a Iacovaccia Uxor 

Exorante 
Ludovico Andegavensi Episcopo Tolosatium 

Prole Qua Diu Caruerant 
Féliciter Aucti Sunt 

. Qua Postea Editus Ioachimus Vincentius 
Qui Pont fex Maximus Divinitus Factus 

Leo XIII Appellatus Est 
Gens Peccia 

Benefacti Men or 
Honores Domesticos Sacris Anniversariis Ludovico Habuit 

Anno MDCCCXCV1I 
Patroi i Caelestis Memóriám 

VI Vertente Saeculo Ab Eius Obitu 
Plauso Collato Que Aere Catholici Nominis Sollemnibus 

Extraordinariis 
Instaurandam Curavit 

Titulum Dedicavit. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'í 
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Budapesten, szeptember 11. 21. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
JDIK ÉVFOLYAM. 

sz. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ötvenéves szerzetes. — Autonomiai törekvésünk veszedelmei. — 0 fönsége Stefánia trón-
örökösnő Jeruzsálemben. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A vallásszabadság nagy reform-eszméjére mondott kálvinista anathemáról 
lapszemle. — N y i t r a : A püspök ur jubileuma alkalmából. — V á c z : A 300 éves kegyesrend. — Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

8zept. 11. 

Alig három nap előtt üdvözöltük Bende Imre 
nyitrai püsrök ura t aranyáldozata szerencsés 
napjának alkalmából; ma a fiúi kegyelet Vaszary 
Kolos bíboros hgprimás és esztergomi érsek ur 
szerzetesi élete kezdődésének félszázados évfor-
dulóját ünnepli. F. hó 15-én lesz ez a nevezetes 
nap. 0 emja ma indul Balaton-Füredről Pannon-
halmára, hogy a nagy évfordulót, három napi 
szent gyakorlat után, a magyar benczés-rend 
anyaházában, volt szerzetestársai körében ülje 

meg, hálás szivvel az isteni gondviselés iránt, ki 
vele nagyot t e t t és őt nagyokra hivta ki szer-
zetesi czellájából a nagy világba. 

A magyar nemzet kedvelt első főpapjához 
az üdvözlések országszerte megindultak. Hódoló 
tisztelettel csatlakozunk a jókivánatok lelkes 
tolmácsaihoz mi is, és ma i t t közöljük a lelkes 
feliratok egyik leglelkesebbikét és legszebbikét, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéét , a melynek 
szövege eképp következik; 

Vaszary Kolos ő eminencziájánalc, 
Magyarország biboros herczegprimásának. 

Balaton Füreden. 
A lelki élet fejlesztése, a szeretet és béke vallásá-

nak buzgó tanitása körül kitartó munkásságában eltöltött 
hosszú ötven év visszatérőjének jubileuma alkalmából, 
fogadja főmagasságod őszinte szivből jövő, legjobb kivá-
natainkat, a melyeket igaz érzésünk teljes tisztaságával 
tudomására hozni nekünk oly nagy örömet okoz. Főma-
gasságod mély tudománya, törhetetlen hazafisága, áldásos 
jótékonysága, minden szép és nemes iránt lelkesült fogé-
konysága, mindmegannyi szép erények, a melyekkel her-
czegséged annyi milliók fölött tündöklik. Nem véljük 
tehát veleszületett s hosszú idő alatt a legnagyobb mér-
tékben kifejtett puritán szerénységét érinteni, ha csatla-
kozunk ama milliókhoz, a kik a szép ünnep alkalmából 
e nagy erénynek hódolatukkal és egész szivükkel adóznak. 
Pest-Pilis-Solt Kiskun vármegye közigazgatási bizottságá-
nak üléséből. Beniczky Ferencz főispán, elnök. 
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16-t tíELieiU. 

Autonomiai törekvésünk veszedelmei. 
A katholikus autonomiai követválasztások 

eredményét, mely már úgyszólván készen fekszik 
e lőt tünk, még korai dolog volna érdemlegesen 
birálni, akár ócsárolni, akár dicsérni. Ugy nagy-
jában azokkal mindenki meg lehet elégedve. Ki-
fogásolni, vagy kivánni való, emberi tevékenység 
eredményeiben mindenkor ta lá lható . De már 
autonomiai törekvésünk veszedelmeivel foglalkozni, 
az nem idő előtt i dolog, sőt nagyon időszerű, és 
pedig annál időszerűbb, mennél közelebb ju tunk , 
az autonomiai kongresszus megnyitásához. 

Az első és legközelebbi, a honnan veszede-
lem fenyeget i az autonomiai törekvések sikerét , 
az ügy előkészitetlensége lehet. Leliet —• mon-
dom ; mer t ama jogelvnél fogva „quod 
non est in actis, non est in foro", bát-
ran k imondhatnék , hogy az okmányokkal 
igazolhatóan köztudomásra j u to t t tények sze-
r in t az autonomiai törekvések sikere eddig 
még nincs kellően biztositva, me r t nincs kellően 
előkészítve. A kormány egy kukkot sem szólt 
többet annál, min t a mit a király ráparancsol t , 
hogy kimondjon, t. i. hogy a legfőbb pa t rona tus 
és az egyház hierarchiai szervezetének épségben 
t a r t á s á t t a r t sa szeme előt t a kongresszus. Hogy 
a ka thol ikus iskolák és vagyon autonom keze-
lésbe való adása, különösen pedig az egyháziak 
királyi kinevezése, i l letve ennek au tonom előké-
szitése körül mi ő felségének vagy az ő kormá-
nyának a gondolata, azt a nyilvánosság elé ke-
lü l t adatokból még csak sej teni sem lehet. Mi 
daczára ennek még sem mer jük a kath. autono-
miai kongresszus ügyet teljességgel előkészítet-
lennek mondani, mer t ki tud ja nem-e vol t bizal-
mas közlekedés e t ek in te tben a felség és kor-
mánya közt egyrészről, és a hgprimás vagy eset-
leg más főpásztor közt is másrészről. Rosszaka-
ra to t senkiről feltételezni nem szabad, de a jó 
akara tnak bizonyítékát követelni nem lehet sér-
tés senkire nézve^ Ezt kívánjuk, fá jdalmas előz-
mények után, különösen a kormánytól . Mi min-
den körülmények közt bízunk a méltóságos 
püspöki karban, a melynek magas bölcsesegü 
tag ja i ő felségével és az ő kormányával kellő 
pi l lanatokban érintkezhetnek. Ok tudha t j ák min-
dig legjobban, hányat ü tö t t fent az óra. íme, i t t 
a legközelebbi püspöki konferenczia. Ha jónak 
lá t ja , és lehetséges, a püspöki kar világosságot 
fog lövelni az autonomia ügyére ebben a tekin-

te tben is. Autonomiánk országos beczikkelyezte-
tésének szükséges volta vagy szükségtelensége 
körül is a t isztába jövés bizonyára szintén az 
előkészités mellőzhetet len kiegószitő részeihez 
tar tozónak fog el ismertetni . 

Másodsorban igen közelfekvő, a honnan 
autonomiai törekvésünk kellő sikerét szintén ve-
szedelem fenyegeti, az a körülmény, hogy katho-
likus világi intelligencziánk a poli t ikai téren 
nem egyöntetű e l já rásnak hódol, sőt gyakran 
megujuló, a fővárosi autonomia választások a la t t 
is sajnosan meguju l t torzsalkodásokra hagyja 
magá t ragadta tni . A poli t ikai t é ren való megoszlás 
okai t nem ku ta t juk . De hogy polit ikai viszályok- és 
ellenszenvek az autonomiai tá rgyalásokba is be-
vitessenek, az ellen t i l takozunk. Az a legdurvább 
sértés lenne az egyház ellen. Neveket nem em-
l í tünk. Az egyház minden fiát szereti, minden 
gyermekének támogatásá t , szolgálatát szívesen 
veszi. De legkedvesebb előt te mégis csak ctZj cl 
ki legbuzgóbb az egyház is teni elveinek követé-
sében, a ki az egyházhoz leghívebb. Ebben verse-
nyezzenek a különféle pol i t ikai pár tokon levő 
kathol ikus világiak, s akkor működésöket siker, 
dicsőség fogja koronázni ; míg ellenben ha össze-
férhete t lenséget visznek be az autonomia készí-
tésének gondviseléses munká jába , annak sikerét 
azok fogják belülről koczkáztatni, kik a poli t ikai 
e l lentétekből a gyűlölködés mérgét engedik szi-
vökbe átszivárogni. Különösen az a „méltóságos" 
kathol ikus demokraczia, mely a képviselőházban 
a magyar állam elkereszténytelenitésének ször-
nyű gondolatá t és a vallástalanság jogát meg-
szavazta, ez a demokraczia gondolja meg, hogy 
mi illik neki a kathol ikus egyházban: szerény-
ség-e vagy a vezérszerepre való t e rmet t ség 
nagyzó gondolata? A néppár t ősz vezére e téren 
is előre ment jó példával, az „Alkotmány" aug. 
27-iki számában kijelentve, hogy az „autonomiát 
kizárólag katholikus kérdésnek ta r t juk ," „és 
ezért", úgymond, rvallásosságunk és hazafiság-
unk nem engedné, hogy ezen kérdésbe bármi 
más poli t ikai czélokat vagy érdekpoli t ikát kever-
jünk, hogy ezt bármely poli t ikának kiszolgál-
tassuk." Igy van ez jól. Ha az autonomiai kon-
gresszusból minden párt-pol i t ika, és a mi ahhoz 
fűződik kimarad, a különféle pár tokon levő ka-
tholikus férfiak a kathol ikus tes tvér t t isztábban 
fogják látni s erősebben fogják megszeretni egy-
másban, a mi az autonomiai kongresszuson kivül, 
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a politikai küzdelmek terén is, t isztitólag fog 
majd hatni a közéletre. 

Harmadik, a honnan veszedelem fenyegeti 
autonomiai törekvésünk sikerét, a legfőbb patro-
natusi jogok gyakorlása miként való újjászerve-
zésének kérdése. I t t , ugy látszik, valóságos Scylla 
és Charybdis közt kell az egyház hajóját ügyes 
kézzel keresztül vezetni. Mert ké t véglet áll 
egymással szemben, melyek egymást képtelensé-
gökkel valóságosan provokálják. Egyfelől hallani 
lehetet t hangokat, melyek elmentek egész az 
amerikai valláspolitikai rendszer ajánlásáig s an-
nak hangoztatásáig, hogy hiszen az egyház ebben 
a században tulajdonképpen patronatusság nélkül 
szűkölködő ors ágokban virágzott fel s tesz hó-
ditást ; másfelől pedig a mai visszás és áldatlan 
status quo fentar tásának hivei is valóságos légiót 
tesznek ki, csak még nem verődtek össze tömör 
aktiv tényezővé. Nem százat, de ezeret tehetünk 
egy ellen, hogy az egész magyar protestantiz-
mus és az összes zsidóság támogatná a kor-
mányt, ha arra határozná el magát, hogy ő fel-
ségét a legfőbb patronatusi jog gyakorlásának 
jelenlegi módja mellett való csökönyös megma-
radás irányában informálja. Épp most olvastam 
a budapesti „Prot. e. és i. Lap "-ban egy igazi 
protestáns sziv ömlengését a „római katholikus 
autonómiáról". Abból az az óhajtás kandikál ki, 
hogy maradjon inkább a status quo, mintsem 
hogy az egyház igazi katholikus autonomiát , 
igazi önrendelkezést és szabadságot nyerjen saját 
ügyeibeü. S ha a kormánypárt i lapok beszédjeire 
legalább informativ súlyt lehet fektetni, akkor a 
Lloyd épületében ülésező pár tklubb levegője is 
már tele van a s tatus quo, a régiben való ma-
radás kedvelésének szagával. És ez nem is volna 
oly nagy csoda, hiszen a püspöki infulák és ka-
nonoki stallumok osztogatásban való zavartalan 
részvehetés dicsősége csiklandósan kellemes min-
den Lloyd-beli honatyára nézve; azt ők bizony 
nem szivesen s nem is önként lesznek hajlandók 
valami nem tudom én miféle katholikus igaz-
gató tanács-félére átruházni. Bármiképp álljon a 
dolog, ezzel az irányzattal, a „beati possiden-
tes"-ek irányzatával, mint hatalmon levő áram-
lattal , komolyan számolni kell, s avval szemben 
az igazi katholikus önrendelkezés ós kormányzás 
ú t j á t alkalmas előkészitéssel idejében egyengetni 
kell, egyenesen magánál a felségnél bátran és 
erélyesen. Azokkal, kik patronatusság nélküli 

amerikai állapotokról álmodoznak, szóba se áll-
hatunk. 

Negyedik dolog, a h o n n a n veszedelem fenye-
geti autonomiai törekvésünk sikerét, az a körül-
mény ,— mely nekünk figyelmeztetésünkért hála 
helyett már meg nem érdemlett kellemetlensé-
get is szerzett, — t. i. az u. n. laikus okvetetlenke-
dés, az Isten egyházába, uralom végett részint ön-
tudatosan, részint öntudatlanul, törekvő laicizáczió, 
vagyis, a mint egyik katholikus jelesünk mondotta, 
az, hogy az autonómiáról való gondolkodásban „a 
csaknem félszázadig hát térbe szoritott törekvés 
k ö z b e n nem katholikus talajon fejlődött eszmék és 
felfogások mind inkább t é r t foglaltak, és elhomá-
lyosították magát az autonomia eszméjét, s h o g y 
ne mondjam dekatholizálták" azt. Ne ámitsa magá t 
senki. Elhanyagolt katholikus köznevelésüuk 
következtében, katholikus intelligencziánk igen 
nagy része közönyössé le t t kath. hitének elveivel 
szemben s más vallásúak, különösen protestánsok 
befolyása alá került, és most, protestáns minta 
állván autonom szervezkedésre nézve szeme előtt, 
egyáltalában nem, vagy csak nehezen tud a pro-
testáns laicarchia, vagyis a világiak önjogu in-
tézkedésének gondolatától egyházi ügyekben sza-
badúlni s a maga jövendő részesedését némely egy-
házi ügyek intézésében nem annyira a hierarchia 
i ránt való fiúi támogató kötelesség teljesítésének, 
mint inkább oly jognak szinében tekinti , melytől 
őt az állami hatalommal eddig szövetségben volt 
hierarchia önkényüleg megfosztva ta r to t ta , most 
pedig szorongatott helyzetében avval felruházni 
kénytelen. „Igy lőn — mondja találóan tovább, a kit 
imént idéztünk — hogy autonomia, önkormányzat 
alatt , már egyik-másik nem katholikus önkormány-
zatot, hanem az egyház világi vonatkozású ügyei-
nek a katholikus hívek általi eligazítását, a hivek 
ebbeli önkormányzatát érti. Szerintök a feladat 
nem az egyháznak, hanem a híveknek, a laikusok-
nak, a világiaknak lefoglalni azt, amit az állam 
m á r n e m i n t é z h e t . Laifikálni az autonomia révén, 
ha nem is az interconfessionálisoknak, de a katho-
likus világnak." Tagadhatat lan tény az is, hogy 
akatholikus *) és az egyházzal egyébként meg-

*) A budapesti „Prot. e. és i. Lap" 36. sz. egyene-
sen rámutat a pistojai zsinatra mint mintára, ezt irván : 
„A katholikus autonomiai mozgalmak történetében tanulsá-
gos mozzanatot képez az az értekezlet, mely a múlt század 
végén Toscanában azzal a határozott programmal jött össze, 
hogy a katholikus egyházat a szabadság és egyenlőség 
alapján (!) szervezze, azaz a püspököket fölszabaditsa a pápai 
tekintély alól s az egyház szolgáit, (talán minden tagját) 

•21* 
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hasonlot t körökben a róm. kathol ikus egyháznak 
papális és katholikus jellegéből való ki forgatását 
éppen a decatholizált la ikus elemnek befolyásra 
emelése által kontemplál ják. Autonomia i törek-
vésünk sikerét t ehá t erről az oldalról is vesze-
delem fenyegetvén, világos, hogy annak e lhár í tá-
sáról komolyan kell gondoskodni, és pedig nem-
csak a legközelebbi, hanem a legtávolabbi 
jövőre nézve is. Az előbbi az au tonomia i 
kongresszus férfiainak a dolga első sorban; az 
utóbbiról, a kellő ka thol ikus szellemről a vilá-
giakban, a ha tha tósság magas n iveaujá ra emel t 
pasztoráczió és a közép és felső iskolai 
nevelésnek minden izében erősen kathol ikussá 
tevése, t ehá t a „jövő zenéje" van hivatva gondos-
kodni. Hogy mielőbb tel jes erővel megszólaljon 
a jövő e zenéje, nagyon de nagyon k ivána tos ; 
me r t ha erős ka thol ikus szellem nélkül mennek 
be a világiak az autonomiába, nemsokára nagyon 
keserű lesz annak a gyümölcse, ós egynémelyik 
kath . lapnak vezérczikke a „Dunántul i Hi r lap" 
panaszával a győri kath. iskolai autonómiáról fogja 
az utolsó akkordot kifejezni mondván : „Vala-
hányszor a (győri) ka thol ikus au tonómiára gon-
dolok, émelygős lesz a gyomrom." 

„Nem azért, m i u t h a nem szeretném az 
au tonómiá t ! " *** 

Ő f ö n s é g e S t e f á n i a t r ó n ö r ö k ö s n é 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

(Folytatás.) 

II. 

0 fönsége elmagyaráztatta magának a szentsirtemp-
lomához vivő ut, szentélyeit, névleg a hagyományos kereszt-
út állomásait. Ezek három egymást metsző útra oszlanak, 
melyeknek nevük Tarik Bab Sitti Mariam, (Istvánkapu-
utja), Hosch Aschia Beg, (mely a damaszkuszi kapu felől 
jön) és Tarik és Serai (a Der el Frendsch ut alsó része.) 
Az első állomás a török gyalogos-kaszárnya belsejében 
fekszik ; e helyen Ítéltetett el Jézus ártatlanul a latinok, 
görögök, örmények és koptok hite szerint. A kaszárnya 
külső falán befalazott kapumaradványok jelzik a szent 
lépcső helyét Ezt tudvalevőleg jelenleg is tisztelik Rómá-
ban a Lateran mellett E hely előtt tart ják a második 

egyenlő színvonalra állítsa." Meg is jövendöli nagy jó aka-
rattal a nevezett prot. lap, hogy „a katholikus autonomia 
eszméje satnya növény marad mindaddig, mig az erre vezető 
mozgalom nem az átalakító, gyökeres protestáns reform 
jelszavát tűzi ki zászlójára." 

stácziót : Jézns a kerésztet vállaira veszi. A szent lépcső-
től nyugatra tartva az osztrák-magyar zarándok ház felé 
érünk a harmadik stáczióboz: Jézus először esik el a 
kereszt terhe alatt. A falhoz támaszkodó oszloptöredékkel 
van megjelelve. Most délfelé fordulunk a damaszkusi 
kaputól jövő Hosch- Achia Beg-utra. Egypár lépéssel 
odább nyugat felől kis utcza tarkollik párhuzamossan az 
István-kapuuttal. Állítólag ebből az utczából jött ki 
Mária, midőn Jézus (első esése után) keresztjével ide ért. 
Hajdan itt templom állott „Mária ájulásához" czimmel. 
Még most is a negyedik stácziónl szolgál helye: Jézus 
találkozik anyjával. 35 lépéssel ismét elhagyjuk ez utczát : 
a harmadik uton balfelől az első házat ujabban a ferencz-
rendiek kápolnává alakították át. Itt van az ötödik stáczió. 
Simon segítségére van Jézusnak a kereszt hordozásában. 
Innen 115 lépéssel nyugatra megyünk és szent Veronica 
házához érünk. Balra áll az úttól és ez a hatodik stáczió : 
Veronica Jézusnak kendőjét nyújtja. A görög katholiku-
sok itt u j templomot építenek. 0 fönsége a földszinnel 
egyenlő kápolnába lépett és rövid imát rebegett. 90 lépés-
re van a Haret der el Frennsch e részének vége, mely-
nek neve Tarik es Serai. — Az utolsó lépéseket egy régi 
színezetű boltozat és fal alatt teszszük meg. Tulajdon-
képpeni végét az u. n. Porta Judiciaria vagyis az ítélet 
kapuja képezi. I t t hirdették ki a legenda szerint másod-
szor az ítéletet. A ferenczrendiek e helyet megszerezték 
és kápolnájában a hetedik stáczió van : Jézus másodszor 
esik el a kereszt terhe alatt, A hosszú Haret der el 
Frendsch-utat itt a Tarik Bab el. A mud metszi át. Ez 
a tulajdonképeni Damaszkuskapu utja. Ezen állottak a 
siránkozó nők, kiket Jézus vigasztalt. A nyolczadik stá-
cziót most a görög Charalambos-kolostor falánál tart ják. 
Az úttól balra található a jelzés, mely egy falbavájt 
kenyérnagyságu lyukat képez. I t t megszakad a szenvedé-
sek utja. Hogy a kilenczedik stáczióhoz érjünk, a hetedik-
hez térünk vissza és a húsbazáron keresztül a szentsir 
hajdani teréhez érünk. Az abessziniaiakhoz való bejárat 
mellett jelül oszlopdarab fekszik. A többi négy állomást 
a szentsir templomában tar t ják. 0 fönségét már egy 
nappal előb figyelmeztették ama helyekre, hol Jézust 
ruháitól megfosztották (tizedik stáczió) és keresztre feszi-
tették, (tizenegyedik) és a lator kiszenvedett, (tizenkette-
dik) A rákövetkező keresztről levételt (tizenharmadik) a 
kálvária Stabat-Mater-oltáránál, a (tizennegyedik stácziót 
(Jézus sirba tétetik,) természetesen a sirkápolnában 
tartják. 

0 fönsége és főudvarmesternője ő exczellencziája 
Gondrecourt grófné kegyesen elfogadták emlékül e sorok 
Írójától a jelenlegi stácziók fényképeit. 

Kevéssel 10 óra után délelőtt ért a főherczegasszony 
kíséretével a föltámadás templomának kapujához, 326-óta 
négyszer változtatta e templom alakját, a mostani 1187-
ben épült és belső, nem igen szerencsés díszítése 1808-
ban készült. Szörnyű tűzvész pusztitá el előbbi belsejét. 

Elsőben a pompás kettős kapu ragadja meg figyel-
münket ; a keleti kapu — sajnos — be van falazva. Mindkét 
kapu oldalán diszes fejű karcsú márványoszlopok állnak. 
A keresztgerendák a kapuk fölött faragásokkal vannak 
ékítve, melyek közül a keleti kapuéi Krisztus életének 
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eseményeit ábrázolják, mig a nyugotié jelképes természe-
tűek; az utóbbiak sértetlenek, az előbbiek erősen meg-
rongáltak. Az ormózat azonkívül mindenfelé díszítésekkel 
vannak ellátva, melyek csak részben épek. 

(Folytatjuk.) 

EGYMÁ&I T Ï ÏD0SÎTAB0K. 

Budapest, szept. 6. A vallásszabadság nagy reform-
eszméjére mondott kálvinista anathemáról lapszemle. I. 

Kifejtvén vezérczikkben a tájékoztató vezéresz-
méket, itt közölni fogjuk kath. laptársaink fejtege-
téseit a nevezett esemény alkalmából. A jelenkor és a 
történelem számára egyaránt tanulságosak e fejtegetések. 
Elsőnek szóljon a nagyváradi „Tiszántúl," melynek 
megjelenésekor itt azt kívántuk, hogy megjelenése a 
végzetes Tisza-korszak ^ -ha lado t t ságának szerencsés 
előjele legyen. „Fogadatlan prokátor" czim alatt a követ-
kező vezérczikkben leczkézteti a szabadelvű reformok 
pártolására elszegődött protestáns atyafiakat : 

„Mikor ki lett adva a jelszó, hogy el kell fogadni 
az egyházpolitikai javaslatokat, ha az ördögtől származ-
nak is", mindjárt erre az álláspontra helyezkedtek a pár-
tok és elfogadták szépen. 

A zsidó és szabadkőműves lapok hozsannát kiabál-
ták a javaslatoknak, melyek ördöggel vagy anélkül, de 
ajánlva lettek s a maguk szempontjából volt is okuk 
örvendezni, mert a kereszténység busult ama napokban. 
Vad idők jártak akkor. Gyanúsítva, rágalmazva, hazaáru-
lónak bélyegezve, küzdöttek akkor a kereszténység nagy 
javaiért sokan — ellene még többen s legkeserve-
sebb volt az, hogy testvérháború lett a harczból. Az 
ellentáborban, a támadók között találták az egész kálvi-
nista egyházat. 

Szinte megdöbbentő és érthetetlen volt a kálvinisták 
viselkedése ebben a küzdelemben. „Püspökeik8 , pászto-
raik hajtották a jámbor nyájat a liberalizmus aklába s a 
hires kuruczok, a rettegett hajdúk, félre dobták a vallá-
sért oly sokat kicsorbult fringiát és labancz spádéval küz-
döttek a felekezetnélküliség vívmányáért. 

Érthetetlen volt e dolog. Százszor is hangzott a 
figyelmeztetés, hogy vesztükbe, pusztulásukba rohannak, 
de fülük teli volt a liberális hízelgéssel s ők nem hal-
lottak egyebet. Nagy, szent elvek forogtak itt szóban s 
ők könnyen szegre akasztották azokat, s húzták a libe-
ralizmus falovát be maguk közé az eklézsiába. 

Aztán vége lett a küzdelemnek. A többség győzött. 
A katholikus papokra kimondották, hogy csak azért duz-
zognak, mert féltik a stólát és nem törődtek többé velük, 
a győztesek pedig tartották a markukat. 

Ez nem valami szép dolog, de igy szoktak ma küz-
deni, nem az elvért, hanem a zsoldért. 

Jutott is szépen. Egy kis anyakönyvvezetőség, felü-
gyelőség, holmi egymás akadt itt is ott is és ime a kál-
vinistákat itt is megleltük. 

Fizetést kértek az államtól stóla kárpótlás czimén. 
Kértek és — nem kaptak. Erre egy esperesség kivágja a 
kártyát, ha nem segít rajtuk az állam, mind néppártiak 
lesznek. 

Kezdett érthetővé lenni a dolog. „A munkás méltó 
az ő bérére" mondja az írás, fizess kormány zúgott az 
esperesi kerület. 

Hanem a baj még nem állapodott itt meg. A kál-
vinizmus negativ vallás. Azt tanítják, hogy mit nem kell 
hinni, de hogy mit higyjen, azt mindenkire magára biz-
zák a szabad kutatás elvén. Ez pedig a hivő népet nem 
elégíti ki s ők keresnek positiv hitet ott, ahol van, a 
felvilágosodottabbak a kath. vallásban, a bigottabbak a 
nazarenizmusban. Aki pedig következetesen keresztül viszi 
az elvet, az hisz amit akar és felekezetnélkülivé lesz, ami 
kényelmes dolog és nem keli vele egyházi adót fizetni. 

A jóslás beteljesedett — a kálvinizmus nehéz válság 
előtt áll s e válság előkészítésében maguk a kálvinisták 
alaposan kivették a részüket. 

Most már más húrokat pengetnek, és a liberalizmus 
pénz helyett csak tanácscsal szolgál nekik, ha kevés a 
pénzetek, szállítsátok le az eklézsiák számát. Ezzel van-
nak-kifizetve a hü támogatók. 

Vallásuk védelmére pedig mit tehetnek ? Itt közöl-
jük a felső-baranyamegyei ref. egyházmegyei közgyűlés 
ide vonatkozó határozatát: 

1. A felekezetnélküliektől a szent szákramentumok : 
keresztség és Úrvacsora megtagandók, s ezek, mint a 
keresztség tanúi sem szerepelhetnek. 

2. A templomból ugyan ki nem tiltatnak, de csak 
mint vendégek, hol helyt találnak, előbbi helyükre való 
minden igény nélkül foglalhatnak helyet. 

3. Halottjaik fölött egyházi funkcziót teljesíteni, vagy 
azokra harangoztatni semmi árért sem szabad. 

4. A temetőbe csak külön kimutatott helyen temet-
kezhetnek. 

Mi ez ? Egyházi átok. Csakhogy azok a régi egy-
házi átkok a bünt torolták meg, de a kereszteletlen kis-
dedekre soha sem terjedtek ki, mégis villámként sújtottak 
— ez az uj, sokkal messzebb megyen, de azért aligha 
több, mint egy jól sikerült színházi mennydörgés. 

Mire való édes atyánkfiai ennyire vissza menni, 
egész az általatok utált „sötét" közép korig, kevesebbel 
is czélt értek. Térjetek vissza a régi alapra, a hit alap-
jára — a liberalizmus helyett, az elvekhez, a kétes értékű 
Ígéretek helyett, vissza az eklézsiába a liberális páholyok 
helyett. 

Ez a visszavonulás nem is olyan nehéz. Maguk a 
liberálisok is belátják, hogy midőn a felekezetuélküli-
séget behozták ezzel nem csak az egyházat, különösen a 
kálvinista egyházat ingatták meg, hanem a szoczializmus 
karjaiba és az elzüllésbe hajtották az egyházakból ki 
lépő népet. 

A „Magyarország" helyesen mondja: 
De az, hogy a magyar protestantizmus maga idézte 

föl fejére ezt a veszedelmet, nem képezhet okot arra, 
hogy a magyar nemzetnek ezt az értékes alkotó elemeit 
elzülleni hagyjuk. Ismerjük az okot, a melyik a bomlást 
előidézte: az -orvoslás tehát könnyű. Azt az okot egysze-
rűen el kell távolítani. Nem félünk kimondani e szót. 
bárminő zaj kerekedjék is utána : a felekezetnélküliséget ki, 
kell a magyar törvénykönyvből törülni. A nemzet legfon-
tosabb érdekeit theoriáknak, jelszavaknak feláldozni nem 
szabad. 

Ugy legyen. A revízió szükségességét be kell látni 
mindenkinek s a protestánsoknak csak javára fog szol-
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gálni, ha elhagyják azt az utat, melyre az egyh. politikai 
harczok alatt léptek, s melyhez nagyon sok szó fér, mely 
nem méltó hozzájuk, mely vesztüket okozza. 

Hozzuk helyre együtt, amit mások a ti segítsége-
tekkel együtt elrontottak, hagyjátok ott méltatlan véden-
czeteket, a liberalizmusát mely keservesen tanított meg 
benneteket, hogy fogadatlan prókátorát hogyan fizeti. 

p - r 

Nyitra, szept. 8. A püspök ur jubileuma aliialmából 
— a „Nyitram. Szemle" egy rendkívüli S'/ámot adott ki, 
mely fényes alakjánál és gyönyörű tartalmánál fogva 
egyike a püspöki jubileum legkedvesebb emlékeinek. A 
lap élén az áldott, kedves lelkű főpásztor arczképe lát-
ható. Körülötte és utána sorakozik az ünnepi czikk dr 
Bobok József tollából, mely fényesen bebizonyította, hogy 
Bende Imre püspök ur jubileuma a sziv, a szeretet, a 
ragaszkodás ritka szép és nagy ünnepe volt. Igen meg-
kapó és kedves az ünnepi vezérczikkben az a hely, mely 
a főpásztor kiváló szeretettségét tünteti fel Besztercze-
bányán és Nyitrán. Amott, távozásakor Bende püspök 
vigasztalásul ezt mondta : „Mindent itt hagyok, csak ma-
gam megyek el." Egy magas állású pap a távozó főpász-
tor nagy kedveltségét igy jellemezte, megfoiditva mintegy 
a püspök mondását : „Méltóságos Uram ! Vessen ki min-
dent az ablakon, csak Méltóságad maradjon itt." A nyitrai 
szeretetet Bobok dr igy tolmácsolta: „A régi görögök 
látván a tiszteletet, melylyel Lacedemoniában a lakosok 
az öregek iránt viseltetnek, mondták : csak Spártában ér-
demes megöregedni. Mi nyitramegyei papok és hivek azt 
óhajtjuk, hogy a mélyen tisztelt vendégek elismerjék: 
a tiszteletet és szeretetet tekintve Nyitrán érdemes püspöki 
tisztet viselni." E gyönyörű vezérczikk után, következik 
„Bende Imre nyitrai püspök életrajza" a püspök ur meleg 
keblének és szikrázó szellemének megfelelő modorban. 
A tárczában közlött mind a két költeményen meg-
látszik, hogy igaz tisztelet és lelkesedés inspirálta. 
Az ünnepelt életéből vett „apróságok"-ban újra meg-
jelenik a jubiláris püspök nyájas, kedves, szellemes 
alakja. Egyszer a beszterczebányai egyházmegyében 
bérmáláskor egy kötelességéről megfeledkezett túlzó szláv 
papja ezt mondta szemébe : „Reméljük méltóságos ur, hogy 
megtanult tótul, hogy velünk beszélhessen." „Igen,, volt 
a finom atyai leczke, tanultam tótul, hogy híveimmel 
beszélhessek. De papjaimmal magyarul vagy latinul akarok 
beszélni." Bende püspök kiválóan rátermett a papnak arra 
a nagyon szükséges tulajdonságára, hogy az embereket 
magához szeretettel felölelve lebilincselje. Iskolatársaihoz 
való ragaszkodása példaszerű. 0 mga tudvalevőleg, a 
Pazmaneumban végezte a theologiát. Itteni iskolatársai 
közöl még életben vaunak : dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök ur, Zlatháry János várnai kanonok-plé-
bános a nyitrai egyházmegyében, Szecsány Vilmos nagy-
kapolcsányi kanonok-plébános, dr Bliitnelhuber Ferencz 
esztergomi kanonok, Möller Ede brassói apát-plebános, 
Nóvák Antal szatmári nprépost és dr Szalay Alfréd a c. r. 
zirczi perjel. Magáról a hét napi jubiláris ünnepség le-
folyásáról, a tisztelgésekről, az aranymiséről, a jubiláris 
agepéről, a felköszöntőkről, az illusztris vendégekre! önök 

a napi lapokból már értesültek. It t még csak azt jegyzem 
fel, hogy ő felsége a kormány előterjesztésére Ferencz-
József rendje nagykeresztjével diszitette fel és legkegyel-
mesebb külön leiratával tüntette ki az ünnepelt jubiláns 
főpásztort. 

VáCZ, szept. 5. A 300 éves kegyesrend. — 
Csendesen, igazi szerzetesi szerénységgel tartották 

meg a magyarországi piarista házak azt a nevezetes év-
fordulót, mely 1597 és 1897 között elfolyt s mely éppen 
kerek 300 esztendőt tesz ki a kegyesrend életéből. 1597-
ben nyitott ugyanis egy igen szerény két szobából ál'ó 
iskolát a szent szerzet alapitó Kalazauti sz. József és 
azóta, 300 esztendőn keresztül működtek legjobb tehet-
ségük szerint a szerzet fiai az ifjúság, az egyház és haza 
reménységeinek nevelésén. 

Mindenesetre szép idő, egy szerzet életében is 300 
esztendő és ha valamikor ugy most ünnepeltethették volna 
magukat országszerte Magyarországon is, melynek müveit 
elemei úgyis sok hálával tartoznak a piaristáknak, a 
kegyesrend tagjai, de tartományfőnökük egyenes kíván-
ságára az összes ünnepségek, melyek mind a szent Ala-
pítónak szóltak, a szerzet falai közé szorultak. Nem 
mintha azok az ünnepségek nem elégítették volna ki a 
legmagasabb igényeket is, mert ezek, mint szem- és fül-
tanuk mondják, legalább a váczi házban, a legmagasabb, 
müvés.zikövetelményeynek is megfeleltek: de mivel a Kala-
zanti sz. József szellemének éppen az ilyen szerény ün-
neplés felelt meg legjobban. 

Tisztelettel, hálával viseltettünk eddig is a Kegyes-
rend iránt, de mikor az augusztus 27-diki Kalazanczius 
ünnepély után, elhagytuk az ünnepély színhelyét, csak 
növekedett sz. tiszteletünk és ragaszkodásunk azon szer-
zet iránt, melynek áldásos fáradozásaiban annyi sokan 
részesültek már ez országban, de részesültek ugyszólva az 
egész világon. A tudománynak bármely ágát, a művé-
szetnek bármely nemét tekintjük is, a mint az alapos 
tanulmányozásról tanúskodó felolvasások, melyeket a már 
emiitett váczi ünnepségen hallottunk, napnál világosabban 
kitüntetik, a kegyesrend érdemeit, elvitatni nem lehet. 
Sajnáljuk, hogy azok a dolgozatok nem kerülhettek ke-
zeink közé, hogy olvasóinknak is bemutathattuk volna a 
300 éves kegyesrendet, de annyit emlékezet után is 
mondhatunk, hogy a kegyesrerd 300 esztendős múltját, 
ámbár a keresztekből, mint mindenkinek ez életben, a 
piaristáknak is bőven kijutott, az igazi keresztény szel-
lemnek, a jézusi szeretetnek és az igazi haladásnak napja 
ragyogja be. Es akár a tudományos iskolák kathedráján, 
akár a templomokban, akár a társadalomban, akár a leg-
magasabb egyházi méltóságokban — négy érsek és 17 
püspök, köztük megyés püspökünk Schuster Konstantin 
ő exeziája is került ki minden szerzetesi alázatosság, 
szelídség és vonakodás daczára is a piaristák közül — 
látjuk is őket, mindenütt a nagy alapitónak Kalazanti sz. 
Józsefnek szellemében munkálkodnak. Es ámbár mint 
érsekek, mint püspökök a szerzetesi fogadalmaktól fel 
vannak mentve,a mint csak kegyelmes püspökünk ő exezi-
ája gondolkozás és cselekvés módjából is kitűnik, igazi 
szerzetesek, igazi piaristák maradnak ők mindvégig. 
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Mi mélyen meghatva az isteni Gondviselésnek a 
kegyesrend iránt tanúsított jóságától, mely különösen a 
300 éves dicsőséges múltban nyilvánul meg a leghatha-
tósabban és legvilágosabban, kívánjuk a nemes rendnek, 
hogy sz. alapitójának Kalazanti sz. Józsefnek szellemében, 
virágozzék és maradjon fenn még több száz esztendőn 
keresztül ! Különben is a kegyesrend jó atyái oly annyira 
össze vannak nőve a nemzetek életével, művelődésével és 
haladásával, hogy szinte nem is tudjuk elképzelni legalább 
az olasz, spanyol, magyar, cseh, lengyel és német müveit 
népeket — és itt nemcsak a katholikusokat értjük — a 
piaristák nélkül. Es kivált hazánkat tekintve, egy szer 
zetnek sincs Magyarországon annyi gimnáziuma, követ-
kezőleg annyi gondjaira bizott, védszárnyai alatt növekedő 
ifjúsága. Magyarországi kegyes tanitórend ! a 300 éves 
évforduló alkalmával hódolva köszöntünk és kívánjuk, 
vajha mig magyar katholikus lesz az országban, a pia-
risták legyenek a magyar katholikus ifjúságnak az erény-
ben, vallásosságban és tudományban legelőkelőbb nevelői! 

Hymnus 
a „kegyes iskolák" fennállásának hárcmiszízados évforduló-

jár a. 
I r t a : jBarlhi György k. r. t. 

{A váczi Kalazanczius ünnepélyen augusztus 27-én szavalta Nagy 
István k. r. ujoncznövendék.) 

Oh Calazanz, az ifjúság atyja, 
Te elmúltál s a kor veled, 
De szellemed nem múlik el soha 
Es fennen hirdeti neved ! 

A mit tanitál hévvel egykoron 
Az Eszme győzött három századon!!! 

Kinek nevéhez fűzzön koszorút, 
Kit örökitsen meg Clió? 
Ki szörnyű csatát vitt s nyert háborút, 
Ki után csörren a béklyó ? 

Vagy azt, ki közénk uj békét hintett, 
S jobbá tevé a világ-szellemet?! 

Calazanzt, az oktatva nevelőt, 
Ot illeti meg a babér, 
Hirdet hitet, tudományt, erkölcsöt, 
Es még elismerést sem kér ! 

De mit tanított hévvel egykoron 
Az Es/ïme győzött három századon ! 

Ha kihalt kebledből a hit s nevetsz, 
Midőn más Istenéhez tér, 
Ha a sötétben fény után epedsz 
S lelked csak a homályhoz ér 

Ott van Calazanz, — ott az ideál, 
Fordulj hozzá, keress vigaszt annál ! 

Kinek a lénye tiszta szeretet, 
Annak hatása élni fog, 
A századok, az ezredek felett 
A mig ifjú kebel dolog ! 

Alkoss nagyot — milyent ő alkotott 
Uralja még a törpe utódot! ! ! 

Mint a tavasz első napsugára, 
Termékenyit és éltet ad. 
Akként a szent dicső Géniusza 
Lélekhez szól, szivhez tapad ! 

Nap vagy a tanitás-nevelésben, 
Homályba nem borit egy uj nap sem ! 

Atya, védő valál a szegénynek, 
Te szent, a legnagyobb szobrász, 
Nem márványból — mint a hogyan tesznek — 
Lélekből még szebbet formálsz! 

A ki akar, csak tárja ki karát, 
Bőven nyújtod Pallas ajándékát. 

Tavaszt a tél, szépet rut váltja fel, 
Mi itt zephir, ott fergeteg, 
Derü-boru, borura derű kel, 
Mind változik, misem állhat veszteg, 

De mit tanitál hévvel egykoron 
Az eszme fennáll késő századon!!! 

Nem múlhat el, ott vannak utódid, 
És ott a „kegyes iskolák", 
Hirdették, őrzik hiven mindeddig 
És fogják nemzedéken át ! 

Eszményül mi is téged választunk, 
Te légy, kérünk, vezérlő csillagunk ! 

Oh Isten add, hogy fiad szelleme 
És műve épen álljanak ! 
Hogy vének ifjak tiszteletére 
Egész földig boruljanak! 

Hisz1 mit tanított hévvel egykoron 
Az Eszme győzni fog sok századon ! ! ! 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autouomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

A harmadik irányelv, melyet a szervező kongresz-
szusnak a régi tervezet revíziójánál követnie kell, az, hogy 
minden határozat-hozatalnál szem előtt tartsa az egyházi 
és hazai jogot. 

A kongresszus nem Constituante, az csak statútu-
mokat hozhat, melyek a íönálló egyházi és hazai törvé-
nyekkel nem ellenkezhetnek, azokat hatályon kívül nem 
helyezhetik. 

A legfontosabb és legnehezebb kérdés az egyház-
kormányzatban az egyházi javadalmak, jelesül a nagyobb 
egyházi javadalmak betöltésének kérdése. 

\ 



170 RELIGIO. 

Kezdetben, mint tudjuk, sz. István nevezte ki a 
főpapokat pápai felhatalmazás erejénél fogva. Azután a 
kánoni választás lépett életbe, melynél királyaink, kik 
közjogunknál fogva a javadalmakat adományozzák, nagy 
befolyást gyakoroltak. Későbben kegyúri joguknál fogva 
nevezik ki a főpapokat, a pápát illetvén meg az egyházi 
törvények szerint a megerősités és felszentelés joga. 

Királyaink e fontos jog gyakorlásánál a püspökök, 
majdan főkormányszékeik tanácsával éltek. 

Az 1848: 111. t .-ez. 7. §. szerint a főpapokat az 
illető felelős magyar minister ellenjegyzése mellett o föl-
sége nevezi ki. 

Minthogy pedig a minister a parlamentaris többség 
kifolyása, melynek minden tetteiért felelős, következik, 
hogy az minden főpapi kinevezéseknél tisztán pártszem-
pontokból jár el; minek folytán kimondhatatlan károk 
háromolnak az egyház-kormányzatra. 

Mindezeknél fogva a mult kongresszus a következő 
határozatokat hozta. 

14. §. Mindazon kinevezéseknél és magasabb egy-
házai javadalmak adományozásánál, melyekre nézve a 
kinevezés jogát az apostoli király e'tkorig az államkor-
mányzat utján gyakorolta, az előterjesztést ezentúl az or-
szágos kath. gyűlés a szabályszerüleg alakitott igazgató-
tanács által eszközli. 

35. §. A magasabb egyházi javadalmak betöltését 
akkép eszközli, hogy minden megürült helyre három egyént, 
ezek közül leendő kinevezés végett, az apostoli királyhoz 
felterjeszt, ugy azonban, hogy: 

a) Az érseki és püspöki székek betöltésénél, valamint 
a javadalmas apátságok és prépostságok adományozásánál 
a püspöki kart s az illető egyházmegyei tanácsot meg-
hallgatja 

Álljunk meg itt egy kissé. 
Tekintve azt, hogy a püspöki székek, valamint 

egyáltalán az egyházi hivatalok betöltése, saját eredeti 
jogon — iure proprio et originario — az egyházi főha-
tóságokhoz tartozik ; mikép tartozik a polgári és katonai 
főhatóságokhoz saját alantas tisztjeiket és hivatalnokaikat 
kinevezni : következéskép laikus, legyen az bár a király 
mint legfőbb kegyúr, vagy a többi kegyurak, csak egy-
házi kiváltságnál fogva folyhatnak be az egyházi hiva-
talok betöltésére s e kiváltságot az egyházjog szellemében 
kell gyakorolni. Már pedig az egyházjog szelleme azt 
kivánja, hogy a főpapi székek legalább is az egyházi 
főhatóságok tudtával és megegyezésével töltessenek be ; 
mivel ezek legjobban tudhatják, minő kellékek kívántat-
nak meg az egyházi törvények szerint az illetőkben, és 
kik a legalkalmasabbak s a legméltóbbak. Ennélfogva a 
szakasz ekkép lenne módosítandó: A főpapi székek be-
töltésénél a hármas kijelölés előtt az igazgatótanács a 
püspöki kart meghallgatja, s annak tanácsa (?) *) szerint 
teszi a kijelölést és felterjesztést. 

* ) . . . . A szerk. 

E tekintetben nem lehet a kormány, illetve a kul-
tuszminister jelenlegi eljárására hivatkozni ; hisz éppen ez 
okozza a tűrhetetlen állapotot, a sok visszásságot, jog-
sérelmet, mely az autonomiát teszi szükségessé, hogy 
azokat orvosolja. (Folytatjuk.) 

Megválasztott pap autonomiai képviselők. 

A kalocsai főmegyében, dr Steécz György apatini 
és Mamuzsich Mátyás szabadkai plébánosok, az egri fő-
egyházmegyében dr Párvy Sándor apát-kanonok és 
Hován József pásztói plébános ; a csanádi egyházmegyében 
dr Kun Lajos és dr Kiss János ; a pécsi egyházmegyében 
Pozsgay József kanonok s papnev. kormányzó. 

VEGYESEK. 
— Nagy esemény, nevezetes nyilatkozatok. A 

franczia köztársaság elnökének pétervári látogatása és az 
ott nyilvánvalóvá lett orosz franczia „szövetség" alkal-
mából az „Osservatore Romano" konstatálja, hogy 
„Francziaország az Oroszországgal való szövetségből oly 
varázst merített, a milyet 1870 óta nem sikerült elérnie." 
Ugyanaz a lap figyelmezteti Francziaországot, hogy Fran-
cziaországnak ebben az emelésében XIII. Leo pápának 
része vagyon. Mert III. Sándor czár XIII. Leo pápának 
a francziákhoz irt encyklikájából vette az erkölcsi alapot 
franczia barát politikájához. „Most látom, igy szólt ez 
encyklika olvasása után, most látom, hogy a franczia köz-
társaság se nem agyrém, s de nem veszedelem." Ezt a 
modását III. Sándornak az „0. R." 1893. decz. 22-én 
közölte. 

— Rómából legközelebb várható pápai encyklika a 
szent olvasóról és az eucharisticus kongresszusokról. 
Ugyanonnan értesülünk, hogy XIII. Leo pápa arczképe 
nemsokára az oxfordi egyetemen az Aula Bodonianában 
fog függni. Egy előkelő angol katholikus ur ajándéka. 
Angolországról, a katholikus vallás ottani haladásáról, 
londoni személyes tapasztalásaink csodás dolgokat fogunk 
elmondani. 

— A győri püspöki tápintézetbe beiratkozott 
összesen 144 tanuló. Van ezek között 69 gymnáziumi, 11 
reáliskolai, 62 tanitóképző-intézeti és 2 elemi iskolai 
tanuló. Kik a szegény tanulók jótevői ? Elsősorban Zalka 
János dr. megyés püspökünk őnagyméltósága, kinek költ-
ségén ingyenes ellátást kap 28 tanuló. A győri káptalan 
tagjai közül a tápintézetben ingyenes ellátásban részesí-
tenek: Mester István 5, Beidl Alajos 4. Szely Lajos dr. 
2, Balits Antal dr. 2, Kutrovácz Ernő, Mohi Antal, 
Schlegel Péter, Surányi János dr., Braun Adolf kanonok 
urak 1—1 tanulót. — Ezenkívül Hornig Károlv báró 
veszprémi püspök fizet 5, a veszprémi káptalan 2, Hidassy 
Kornél szombathelyi püspök 1 tanulóért. Egyes papok 
költségén ingyenes ellátásban részesül 4 tanuló. Ingyenes 
ellátást kap tehát összesen 58 és szülői költségen van 
86 tanuló. 

— Iskolaszentelés Kajáron. Kajáron Sárkány 
Miklós néhai bakonybéli apát alapítványából diszes apácza-
zárdát és iskolát építettek. A diszes épület már teljesen 
elkészült és szeptember 12-én adják át rendeltetésének. 
Ekkor szentelik föl az iskolát és vezetik be az apáczákat 
nagy ünnepségek között. Az uj iskola létesítéséhez Fehér 
Ipoly pannonhalmi főapát is tetemes összeggel járult. A 
kajáriak nagy örömmel várják az iskola megnyitását, 
mert iskolaügyük, — mely éveken át rendezetlen álla-
potban volt, ez által teljesen rendezve lett. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'í 
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D A L M I E S I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
13IK É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1897. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietateni főve, unitati proviovenclae et arctius compingendae 
adlabora. . . Nos interim grati animi No&tri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Van-e katholikus tudomány? — Ö fönsége Stefánia trónörökösnő Jeruzsálemben. — 
Egyházi Okmánytár. — Egyházi Tudósítások: E s z t e r g o m : A primás jubileuma. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Hitoktatók 

értekezlete. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

VAN-E KATHOLIKUS TUDOMÁNY? 
— Beszéd, melyet a IV. nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszuson, Freiburgban, Svájczban, aug. 17-én mondott 
dr Hertling láró müncheni egyetemi tanár, a kongresszus 

elnöke. — 

A három év előtt Brüsselben ta r to t t kong-
resszus második közös ülésében mgr D'Hulst 
egy értekezése került felolvasásra, a melynek 
eszmegazdasága és meggyőző világossága általá-
nos csodálkozást keltett . Szerző maga nem volt 
jelen. Akadályozva volt a megjelenésben. Kény-
telen val a értekezését mással felolvastatni. Ma 
még ezt sem teheti többé. A legnagyobb fájda-
lommal emlékezünk meg arról, hogy az a férfiú, 
a kit teljes joggal és kötelességgel a nemzet-
közi tudományos kath. kongresszusok atyjának 
nevezhetünk, többé nincsen az élők között és 
nekünk többé nincs alkalmunk megjelenésének 
méltóságán, beszédének előkelő diszességén és 
gondolatainak mélységén épülni. Hogyha én most 
megkisérlem néhány rövid szóval összefoglalni 
azokat a gondolatokat, melyekből ez a mi kong-
resszusunk származott, én ezt nem tehetem a 
nélkül, hogy mgr D'Hulstnak ama brüsseli elő-
adására ne utaljak, a mely minden idők számára 
programm jelentőségével fog birni. 

A mi kongresszusaink katholikus kongresz-
szusok. Kik benne részt vesznek, a róm. kath. 
egyház tagjainak vallják magukat. Mindenben, a 1 

i mi a hitre tartozik, hódolnak az egyház téve-
déstől mentes tanitó hivatalának. Szoros simu-
lásunk az egyházi tekintélyhez kifejezést nyert 
abban a feliratban, melyet a szervező bizottság 
mindjárt működése kezdetén ő szentségéhez 
XIII. Leo pápához intézett. Éppen oly világosan 
kitűnik ez most abból, hogy a püspöki kar 
egyik tagja, a lausannei ós genfi főtisztelendő 
püspök ur volt kegyes i t t a főhelyet, a tisztelet-
beli elnökségét, elfoglalni. Visszhangra talált 
végül ragaszkodásunk az egyházi tekintélyhez 
a rokon érzés és buzditás ama számos nyilvá-
nításaiban, melyek különféle országok kiváló 
egyházfefedelmeitől érkeztek hozzánk, melyekről 
tegnap vettünk tudomást s melyekhez én ma 
még a paderborni főt. püspök ur csatlakozását 
jelenthetem. 

A mi kongresszusaink továbbá tudományos 
kongresszusok. Bölcselet ós történelem, keleti és 
klasszikus philologia, jogtudomány és nemzet-
gazdaságtan, matbematika és természettudomá-
nyok, és az ő mellékágazataik fogják a négy 
napi előadásokhoz és fejtegetésekhez az anyagot 
szolgáltatni. Kizárólag a szigorú, tiszta tudomány 
szabályai fogják e fejtegetésekhez a czélt és 
módszert szolgáltatni. Mert az alap, melyen 
állunk^ az elv, melyet követünk, az a meggyő-
ződés, hogy hit és tudomány, a kinyilatkoztatás 
tar talma közt, melyet az egyház ad elő, és az 
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-emberi kutatás által elért biztos eredmények 
közt nincs ellenmondás. Nincsen kétféle igazság. 
A mit a hitből tanulunk s a mit az ész felér, 
mind a ket tő ugyanabból a forrásból fakad, a 
mindeneket felölelő egy isteni igazságból. 

V á j j o n t e h á t b e s z é l h e t ü n k - e katholikus tudo-
mányról? Ezt a kérdést nem lehet kur ta igennel 
vagy nemmel megoldani. Világos, hogy a tudo-
mány az igazság megismerésére törekszik, és 
minthogy az igazság csak egy, ennélfogva a leg-
főbb álláspontokról tekintve a dolgot, csak egy 
és ugyanazon tudomány létezik katholikusok és 
más hitűek, zsidók és pogányok számára. Ámde 
ezt az eszményt nem minden egyes tudomány-
ágakban láf juk tényleg megvalósitva, már csak 
azért is nem; mer t a különféle tudományok 
különféle jelleggel birnak; mert nem mindannyian 
érik el a tudományos bizonyosság ugyanazon 
foká t ; s nem rendelkeznek mindannyian a teljesen 
biztos ismeretek egyenlő terjedelmével. 

Teljesen megvalósitja az egy tudomány eszmé-
nyét a mathematika. Ez kezdet óta min tá ja és 
példája vala a kényszerítő bebizonyításnak s 
a megingathatatlan, a vélemények hullámzása 
által ér inthetet len bizonyosságnak. Ennélfogva 
nincs is katholikus mathematika, mely külön-
böznék a protestánstól, hanem csak egy mathe-
matika van, mely mindenkire nézve érvényes és 
kényszerítő. 

Éppen igy kellene állni a dolognak a termé-
szettudományok terén, ós tényleg igy is áll a 
dolog e téren abban a mértékben, a mint a 
természettudományok a mathematikához közeled-
nek és magyarázataikba a mathemat ikai számítás 
.szabatosságát beviszik. A vallásbeli álláspont 
különbözősége a physikába ós vegytanba a tárgy 
természeténél fogva nem játszik be. Mert a két 
tudományban arról van szó, hogy az élettelen 
Urmészet jelenségeit a mozgás törvényeiből és 
az anyagi elemek működéséből levezessük, a termé-
szetnek adott és állandónak t a r t o t t rendje alap-
ján. Magának e rend eredetének és jelentőségé-
nek kérdését az a két tudomány a bölcselet 
tudományszakaira hagyja. Az u. n. exact kutatás 
minden eszközével, bármily virtuózus legyen 
kezelésök, e tekintetben semmit sem lehet tisz-
tába hozni; ez azonban egy cseppet sem akadály 
abban, hogy az exact kuta tás illetékességének 
legsajátabb területén tel jes eredménynyel jár-
hasson el. 

Nem igy áll a dolog az élő természetet ku-
ta tó tudományokkal. Hogy a természet ezen 
ágának jelenségei legapróbb részletekig kiszámít-
ható mechanikára vezetendők vissza, oly köve-
telés, a melynek megvalósulásától még igen 
messze vagyunk. E téren még igen sok rejtély-
lyel állunk szemben, s különösen az állja i t t a 
mechanikai elméletnek ú t já t , hogy a tényekben 
oly problémákkal találkozunk, melyeket a mecha-
nikai elveikből exact magyarázat tal sehogysem 
lehet kihozni. Igaz, hogy a szervezetek alakulása 
és életének lefolyása physikai és vegytani folya-
matokat tar ta lmaznak, de ezek az egymás mel-
le t t és egymás után lefutó folyamatok egy 
eredeti, elébök vágó czélnak megvalósítására 
szolgálnak. Mindannyian magasabb törvénynek 
vannak alávetve, mely őket a helybeli kialaku-
lás irányában éppen ugy mint az időbeli hala-
dás irányában megállapí tot t terv szerint rendezi. 
Az egyed létrejövóse az ő jellegző sajátságában 
és a faj f'enmaradása tanúsí t ják eme törvény 
létezését ; az eszközök, melyekkel e törvény ér-
vényesiti magát, ismeretlenek előttünk. Még 
senkinek sem sikerült physikai és vegytani 
tényezőknek kombinácziója által még csak a 
legnyomorultabb életnek is valamely csiráját 
létrehozni. Átha tha ta t l an korlátul állnak, a mecha-
nikai természet magyarázás előtt, másodsorban 
a phyzikai, lelki világ tényei. Nincs ut, mely ért-
hető világossággal vezetne á t anyagi részecskék 
rezgéséből érzésbe, gondolatba, öntudatba, avval 
az eredménynyel, hogy mindez csak rezgés. 

A tudománynak e határokat el kell ismer-
nie. A mi az élő természetet illeti, a tudomány 
a ténylegeset tisztán le i rhat ja és megállapíthatja ; 
exact módon megmagyarázni csak azt képes, a 
mi tapasztalat alá esik és a mathematikai szá-
mítás előtt nincs elzárva. Igen ám, de az ember 
többet akar tudni. A tények megállapítását és a 
buvárlatnak tudományosan bebizonyított eredmé-
nyeit ennélfogva szeretjük és igyekszünk több-ke ve-
sebb hitelességgel biró képzetekkel kiegészíteni, 
melyeknek segítségével a buvárlat határain tul 
érthetővé igyekszünk magunknak tenni a dolgok 
létrejövését és az események lefolyását is. 

(Vége köv-) 
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Ő f ö n s é g e S t e f á n i a t r ó n ö r ö k ö s n é 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

(Folytatás.) 

A keleti kapu nehéz szárnyai tárva-nyitva voltak, 
midőn ő fönsége belépett és a kapu őrsége, mely balról 
az előcsarnokban szőnyegeken és vánkosokon hever, tiszte-
letteljesen felállt és meghajolt a magas látogató előtt, ki 
sorban megakarta tekinteni a szent helyeket és ezért elő-
ször az Ádám kápolnába ment. E kápolna a templom 
délkeleti szögletében van a Kalvária hegy alatt és rendes 
paralellogrammot képez északdéli irányban 10 méter hosz-
szu, 4 méter széles. Figyelmünket leköti benne a háttér-
ben levő sziklahasadék, melyet aranyozott rácsozaton 
keresztül nézhetünk. Á bejáratoál két márványpad jeleli 
Jeruzsálem első két királyának hajdani sírjait : Grottfried 
sirja délfelől van, Balduiné észak felől. A görögök után azt 
állítják, hogy e két és Jeruzsálem többi királyainak sirjait 
az 1810-i égés utáni újjáépítésnél szándékosan elpusz-
tították. 

E kápolna nevének magyarázatát azon hagyomány-
ban leli, hogy az emberi nem ősatyja, vagy legalább is 
koponyája éppen itt a keresztrefeszités helyén temettetett 
el és az Istenember vére rácsurgott. Innen ered azon 
szokás, hogy a kereszt lábához halálfejet tesznek, mely 
Adám fejét jelenti. Régen itt tartották a halotti szertar-
tásokat is. 

A sziklahasadásról, mely a keresztrefeszités helyétől 
az Adámkápolnáig terjed, már Cyrill prédikált Constantin 
székesegyházában: „Ha tagadnám, — úgymond, — a Gol-
gotha megczáfolna. Ez a szent Golgotha, mely a mai 
napig szembetünőleg látszik, a jelen napig tanúskodik 
arról, hogy a sziklák azon pillanatban Krisztus miatt 
repedtek meg." (Catecb. XIII. 4, 39.) Ugyanez a nagy 
püspök 348 ban, tehát husz évvel az esemény után, érte-
sít bennünket a keresztnek elődje, Macarius alatt, történt 
föltalálásáról és azon helyről, hol ez történt. 

E megemlékezést bocsátjuk előre, mielőtt a szent 
Ilona-kápolnáról közelebbről szólnánk. Mégis a mi kőr-
útunkban legközelebbre esik a ruhaosztás oltára, mely 
szt. Jáoos ama elbeszélésére emlékeztet, (Ján. 19, 23.) 
mely szerint a római katonák a keresztrefeszités után 
Jézus ruháit négy részben maguk közt felosztották és 
varratlan köntösére sorsot vetettek. E kápolna az örmé-
nyeké. Elhaladván a régi kanonokok kapuja előtt, meg-
álltunk szent Longinus tiszteletére szentelt görög oltár 
előtt. Ugy mondják, hogy a százados megtérése után itt 
élt haláláig, mint vezeklő. A kápolnát nemrégen ujitot 
ták és javították a görögök. 

Közel a ruhaosztás oltárához 28 lépcső vezet szent 
Ilona kápolnájába, melynek déli sarkából 13 lépcső a 
kereszt feltalálásának kápolnájába vezet. A meglehetősen 
terjedelmes Ilona kápolna egy közép és két mellékhajóból 
áll, melyeknek hossza keletről nyugat felé 16 méter. 
Keresztező pontjukon négy régi oszlop tart egy kupolát, 

melynek boltozatába kis ablakok vannak vágva A kö-
zéphajó apsisában áll a főoltár, az északi mellékhajóban 
szintén van oltár. Ennek a kápolnának, ppdig eredete a 
kupola kivételével a keresztes hadjáratok idejében vész el,, 
nagyon szegényes és elhanyagolt alakja van, festmenyei, 
lámpái és többi fölszerelése csak jobban elcsúfítja. A tő-
oltár déli felén fülke van a falban ; azt mondja a hagyo-
mány, hogy szent Ilona ott állt, mig a keresztet keres-
ték. Ennek emlékezetére lámpa ég előtte. A>on helyen,, 
hol a déli mellékhajó apsisainak kellett volna lenni, az 
emiitett lépcső vezet a kereszt feltalásának kápolnájába,, 
mely egykor víztartóul szolgált. Alakja szabálytaL 
Alaprajza egyenlőtlen oldalú ötszög. A tér északnyugati 
fele 13 méter magasra emelkedik, mig a másik felébe 
nyúló szikla a földről 4y 2 meternyire emelkedik. Észak-
keleti sarkában van az oltár. Egyszerű márványasztal 
serpentin felsőrészszel és művészi sziklacsoporttal, melyen 
Ilona császárnő bronzszobra áll. Az oltár alatt osztrák 
czimerben ezen ajánló feliratot találjuk : Ferdinandus-
Maximilianus archidux Ausztriáé erexit anno 1854. A 
Habsburgház ama nemes sarjára emlékeztet, ki ősei ha-
gyományaihoz hiven az ötvenes években Jeruzsálembe 
tett zarándokútja alkalmával sok tárgyon raj thagyta em-
lékezetét e templomban. Az akkori oltárról a takarókat,, 
gyertyatartókat stb. zarándoklata emlékeül a miramari 
kastély kápolnájába vitette és értékes uj ajándékokkal 
pótolta. Az ünnepi misét május 3-án a ferenczrendi atyák 
mondják itt lenn a szőnyegekkel beaggatott barlangban» 
Ekkor az oltár az osztrák főherczeg ajándékozta értékes, 
aranynyal himzett antipenoiummal van diszitve. 

0 fönsége a trónörök ösnével mind elvégeztük á j ta-
tosságunkat és közelebbről megtekintettük a délkeleti 
szögletet. I t t van, azon márványtáblával födött hely, me-
lyen állítólag az Ur keresztjét megtalálták. 

Visszatérőben az Ilona-kápolnába a keresztfeltalálás 
kápolnájába vezető lépcsőn Bernlocher szent Ilonát ábrá-
zoló képét pillantottuk meg. 

Ismét a szentsir templomába léptünk. Mindjárt bal-
ról fülkére akadunk, mely nagyságra és fekvésre megfelel 
(hasonlit) a Longinus-kápolnára : ez a gűnyoszlop ka-
polnája. Ez oszloptöredék szürke gránitból van, melyről 
a hagyomány azt állit ja, hogy Krisztus raj ta ült, midőn 
bibor-köpenyben, töviskoronával a törvényház csarnoká-
ban király gyanánt csúfolták. Ez a kápolna majd a zsi-
dók, majd az abessiniak, aztán a görögök, — az előző 
században pedig az örmények birtokában volt; most ismét 
a görögöké. A templom patkójában észak felé van egy 
másik kápolna: Krisztus börtöne. Alatta a konstantiná-
polyi bazilika építésénél elpusztított cziszternát gondolják, 
hová lépcsőn lehet leszállni. Eredetileg Saewulf az, ki 
1300-ban róla megemlékezik, utána Edrici; Quaresimus 
szerint háromhajós ; mert egyik oltára előtt egy pár osz-
lop van méty boltozattal, hol még egy márványduczot is 
mutatnak két lyukkal a vaslánczok számára. Az Udvözitő 
e harmadik börtöne (Annás és Kaifás házában lévőkön 
kivül) a görögök birtokában van. 

A többi szent helyet nagyrészt tegnap látogatták 
meg és a szent sir főnöke magyarázta meg őket, tehát 
ezt elhagyhatom, ő fönsége most syrok kápolnájába ment, 
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hogy József és Nicodemus sírhelyeit tekintse meg. Nyugat 
felől a szent sir háta mögött egy üregben feltűnő sír-
helyek vannak, úgyszintén a falban lebontott fülkés sirok 
nyomai. Az első sirpár két egy lábnyi mély üreget képez, 
melyeknek egyike majdnem 0'70 méter hosszú, 0*45 m. 
széles, másika a sziklába nyúlik, hátul kővel kirakott és 
1 "70 m. hosszú. Délre fekszik a másik sirpár, melyek a talaj-
ja l egyszinűleg nyúlnak a falba és csak fél láb vastag 
fal által vannak elválasztva. Nem lehet ezen csodálkoznunk, 
hogy a Golgotha alján egymás átellenében sirokat talá-
lunk, mert itt minden kiálló szikla alkalmas erre. 

Mivel Fra Lukács itt is arra figyelmeztette a főher-
c/egnőt, hogy bucsut lehet elnyerni, ő elvégezte a meg-
felelő imát és azután a görögök chorusa felé lépett, mely 
első tekintetre nagyszerű benyomással van a szemlélőre. 
Bár szentségre nézve jelentéktelen, de középponti helyze-
tét és építését tekintve főrésze a föltámadás templomának. 
Jelealeg két egyenlőtlen részből á l : a Katholikonból és 
Hagionból, melyek az Iconostatis altal vannak elválasztva. 

A katholikon vagyis a nép temploma paralellogramm 
alakú és 19 m. hosszú; szélessége észak-déli irányban 
11. m. Fölötte hajlik az u. n. görög kupola ; négy óriási 
gyengén hajló iven nyugszik, ezek ismét negy hatalmas 
pillérre támaszkodnak, melyekbe gyönyörű oszlopok és 
oszlopfejek vannak bevésve. A délkeleti pillér mellett áll 
a patriarka trónusa, vele szemben az északkeleti pillér 
szögletében a püspökök székei és mindenik mellett egy-
egy énekes állvány. A katholikonban a legcsodálatra-
méltóbb slí U. n. világ közepe, melyet alacsony márvány 
alapon egy földgömb jelez. 

E felfogás a 73. zsoltár 13. versén alapszik és a 
megváltás helyén mély erkölcsi jelentése van. A Hagion 
vagyis a papok szentélye az Jeonostasion belül, félkör-
alakú és a középponti épület kelet felé forditott apsisa-
(fülkéje) által bezárt teret foglalja el ; az ötablakon be-
ömlő reggeli napsugarak aranyozzák be a Hagion falait. 
Három díszesen faragott ajtó vezet a Hagionba ; az oltár 
s szabály szerint a középső bejárattal szemben van 

Mindazáltal ebben a katholikonban nincs egy művé-
szi értéki tárgy. Az aranyozás halvány, a számtalan lámpa, 
gyertya csak csúfítja a helyet, mely a nélkül is túlságo-
san meg van tömve diszitéssel. Ez a görög templom a 
keresztesek müve ; kiknek eredeti építménye lényegileg 
még áll. A görögök az idők folyamán a kupolát és ap-
sist újra épitették, az oldalfalakat feljebb emelték és az 
egész helyet saját Ízlésük szerint rendezték be. 

A trónörökösné a szentély megtekintése után a 
szemben fekvő sirkápolnába ment, hogy ott rövid ideig 
ájtatoskodjék. A szent sir nyugati végén van a koptok 
kápolnája, mely a sirkápolnával építészetileg szerves 
összefüggésben van ; fölül boltozott bádogtetővel van födve 
és erős vasrácscsal van elkerítve. A kettős rács felső 
részén egy föstmény arra figyelmezteti a zarándokot, hogy 
az Ur a koptokért is föltámadt. Ha kilépünk a szent sirból 
ketreczszerü vasrácsozatot látunk, mely 21 / i méter magas 
és IVa m - átmérőjű. A hagyomány szerint itt álltak a 
jámbor asszonyok, midőn az Urat bebalzsamozták. Mind-
já r t mellette egy lépcső az örmények templomába visz föl. 

Ezen fárasztó ut végével Stefánia főherczegnő az 

osztrák-magyar zarándokházba tért vissza. Val-k01" volt 
az ebéd. Ez után fogadta ő fönsége Ibrahim pasát. 
Jeruzsálem kormányzóját és örömmel emlékezett vissza 
arra, hogy Damaszkusban való látogatása alkalmával 
1885 ben ott volt kormányzó. (Folytatjuk.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 
VENERABILIBVS FRATRIBVS 

ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS 
A V S T R I A E GERMANIAE HELVETIORVM 

LEO PP. XIII. 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALYTEM E T APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Militant's Ecclesiae suadet utilitas, non minus quam 
decus, ut quos excellens virtus ac pietas altius evexit ad 
glóriám triumphantis, eorum solemni ritu saepius memo-
ria instauretur. Per has enim honoris significationes auti-
quae subit recordatio sanctitatis, opportuna illa quidem 
semper, infestis autem virtuti ac fidei temporibus saluber-
rima. Ac praesentí quoque anno divinae providentiae 
beneficio fit, ut de expleto saeculo tertio ab obitu Petri 
Canisii, viri sanctissimi laetari Nobis liceat, nihil magis 
pensi habentibus quam ut iis artibus excitentur bonorum 
animi, quibus per eum virum tam feliciter christianae 
reipublicae consultum fuit. Refert enim praesens aetas 
similitudines quasdam eius temporis, in quod incidit 
Canisius, quum novarum rerum cupidinem et liberioris 
doctrinae cursum ingens iactura fidei sequeretur morum-
que perversitas. Utramque pestem, quum a ceteris omni-
bus, tum impensius a iuventute propulsandam curavit alter 
ille post Bonifacium Germaniae Apostolus, neque solum 
opportunis concionibus aut disputandi subtilitate, sed 
scholis praesertim institutis editisque optimis libris. Cuius 
praeclara exempla sequuti multi etiam de vestra gente 
impigri homines iisdemque usi armis contra genus hostium 
minime rude, nunquam destiterunt ad religionis praesi-
dium ac dignitatem, nobilissimas quasque disciplinas tueri, 
omnem honestarum artium cultum incenso animo perse-
qui, libentibus ac probantibus Romanis Pontificibus, qui-
bus solertissima semper cura fuit ut litterarum staret 
antiqua maiestas, et humanitas omnis nova in dies incre-
menta susciperet. Neque vos latét, Yenerabiles Fratres, si 
quid Nobis ipsis maxime cordi fuit, id spectasse adoles-
centiam recte ac salubriter instituendam, cui rei certe, 
quantum licuit, ubicumque prospeximus. Nunc vero prae-
senti utimur occasione libenter. Petri Canisii strenui ducis 
exemplum ob oculos ponentes iis qui in Ecclesiae castris 
militaut Christo, ut quum secum reputaverint iustitiae 
armis arma consocianda esse doctrinae, causam religionis 
acrius tueri poesint atque felicius. 

Quanti negotii munus susceperit vir catholicae fidei 
retinentissimus, proposita sibi causa rei, sacrae et civilis, 
facile occurrit Germaniae faciem intuentibus sub initia 
rebellionis lutheranae. Immutatis moribus atque in dies 
magis collabentibus, facilis ad errorum aditus fu i t ; error 
autem ipse ruinam morum ultimam maturavit. Hinc sen-
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sim plures a catholica fide desciscere ; mox pervagari 
malum virus provincias fere universas ; tum omnis condi-
tionis fortunaeque homines inficere, adeo ut multorum 
animis opinio insideret causam religionis in illo imperio 
ad extrema esse deductam, morboque curando vix quid-
quam superesse remedii. Atque actum plane de summis 
rebus erat, nisi praesenti ope Deus adstitisset. Supererant 
quidem in Germania viri antiquae fidei, doctrina et reli-
gionis studio conspicui ; supererant principes domus 
Bavaricae et Austriacae imprimisque rex romanorum 
Ferdinandus, eius nominis primus, quibus firmum erat 
rem catholicam totis viribus tueri atque defendere. At 
novum longeque validissimum periclitanti Germaniae sub-
sidium addidit Deus, opportune natam ea tempestate 
Loyolaei Patris societatem, cui primus iuter Germanos 
nomen dedit Petrus Canisius. — Hue profecto non attinet 
singula persequi de hoc viro eximiae sanetitatis ; quo stu-
dio patriam dissidiis ac seditionibus laceratam curaverit 
ad animorum consensionem et veterem concordiam revo-
care, quo ardore cum erroris magistris in disputationis 
certamen venerit, quibus concionibus auimos excitaverit, 
quas molestias tulerir, quot regiones peragrariti quam 
graves legationes fidei causa suseeperit. Verum, ut ad 
arma illa doctrinae animum referamus, quam ea con-
stanter tractavit, quam apte, quam prudenter, quam 
opportune ! Qui quum Messana reversus esset, quo 
se contulerat dicendi magister, mox sacris diseiplinis 
tradendis in Coloniae, Ingoldstadii, Viennae Academiis 
egregiam operam dedit, in quibus regiam tenens viam 
probatorum scholae christianae doctorum, theologiae scho-
lasticae magnitudinem Germanorum animis aperuit. A qua 
quum fidei hostes eo tempore summopere abhorrerend, 
quod eâ catholica Veritas fuleiretur maxime, hanc scilicet 
studiorum rationem instaurandam curavit publice in lyceis 
atque in collegiis Societatis Iesu, quibus ipse excitandis 
tantum operae industriaeque contulerat. Neque eumdem a 
sapientiae fastigio puduit ad litterarum initia descendere 
et pueros erudiendos suseipere, scriptis etiam in eorum 
usum litterariis libris atque grammaticis. Quemadmodum 
vero a prineipum aulis, ad quos orationes habuisset, saepe 
redibat concionaturus ad populum, ita, quum maiora 
scripsisset, sive de controversiis sive de moribus, compo-
neudis libellis manum admovebat, qui aut populi robora-
rent fidem, aut pietatem excitarent atque foverent. Mirum 
autern quantum in earn rem profuit, ne errorum laqueis 
imperiti caperentur, édita ab ipso catholicae doctrinae 
Summa, densum opus ac pressum, nitore latino excellens, 
Ecclesiae Patrum stylo non indignum. Huic praeclaro 
operi, quod in omnibus paene Europae regnis ingenti 
plausu a doctis exceptum est, mole ceduüt non uti-
litate, celebratissimi duo illi catechismi, in rudiorum 
usum a beato Mro conscripti, alter imbuendis reli-
gione pueris, alter erudiendis ipsâ, adolescentibus, qui 
in litterarum studio versarentur. Uterque ubi pri-
mum editus est, tantam catholicorum iniit gratiam, 
ut omnium fere manibns tereretur qui christianae veri-
tatis elementa traderent, neque in scholis tantum, veluti 
lac pueris sugendum, adhiberetur, sed publice in comma-
nem utilitatem explicaretur in templis. Quo factum est 

ut Canisius per annos tercentos communis catholicorum 
Germaniae magister habitus fuerit, utque in populari 
sermone duo haec plane idem sonarent, Canisium nosse 
ac veritatem christianam Jetinere. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A primás jubileuma. — 
Az esztergomi főegyházmegyének kegyeletes ünnepe 

van. Biboros főpásztora szerdán tartja sz. Benedek rend-
jébe való lépésének ötvenedik évfordulóját. Csendben, 
félrevonulva, szent gyakorlatokba merülve üli meg e jubi-
leumot, az ősi Pannonhalomra vonul, hogy a régi fénynél 
gyújtson nagy és nehéz hivatásához szövétneket. Leteszi 
egy pillanatra pásztorbotját, hogy a fejedelmi monostor 
falai között ötvenéves sáfárkodásáról számot adjon a 
szent szerzet patriarchájának. 

Gondviselésszerű találkozása az eseményeknek, hogy 
Magyarország egyházának élén, mint a hit és országala 
pitás nagy napjaiban, ma is, csaknem 9 század múlva, 
ismét sz. Benedek egyik legméltóbb fia és követője áll. 
Egy Asztrik a magyar egyház és állam bölcsőjénél, s egy 
Kolos az ezeréves magyar állam sánczain áll őrt. Asztrik 
megszenteli a megkezdett apostoli munkát, Kolos megáldja 
és hálát ad az ezeréves múltért. Asztrik Mózese, Kolos 
Áronja a magyarnak. Asztrik diplomata és államférfi, 
Kolos tudós és a keresztény nemzeti politika apostola. Az 
egyik az isteni erőt beojtja a nemzetébe, a másik szét-
árasztja. Es ha a magyarok megtérésénél Asztrikról ke-
gyelettel és rajongással szólal meg a történelem, midőn 
Koloshoz ér, lapjait elboritja a fény, mert történetirót 
örökit meg a prímások székén, ki maga is történetet alkot. 

Ősi nagyság, ősi dicsőség emlékei szálljatok azért 
lelkünkre, tárjátok föl legszebb lapjaitokat, mondjátok el 
a megihlető történeteket, hogy emléketek lelkesítsen, 
erényeitek, nagy szivetek ideálunkká váljanak. 

Hirdetni Jézust, tanítani az igazságot; a szeretetet 
és lelki szabadságot; terjeszteni a világosságot, a békét 
és tisztaságot, megvédelmezni az alkotmányt, azután küz-
deni és ha kell szenvedni, — ez a magyar prímások tör-
ténete Asztriktól Kolosig. De ha a küzdés osztályrésze is 
ma Magyarország herczegprimásának, azért győzni fog, 
mert az elv, melyért helyt áll isteni, és Krisztus „vele 
lesz a világ végezetéig", a keresztet a feltámadás diadala 
még mindig elérte. 

Nehéz, rendkívüli súlyos időben lépett Kolos érsek-
atyánk a prímások trónjára. Bárkit választott volna ki 
helyette a Gondviselés, az áramlattal az se tudott volna 
eredményesebben megküzdeni, mert a liberalizmus ugy 
szólván, most éli tomboló mámorát Magyarországon. De 
azért a liberálizmus csábító tapsa nem hatott rá, sokkal 
hatalmasabb cédrus volt, hogy sem megtudták volna 
ingatni. Puritán és szerény mint ember, de mint primás 
a király előtt is bátor volt az alkotmányos jogfolytonos-
ság szószólója lenni. Többet szomorú mint vidám, mert 
gyöngéd lelke mélyen át tudja érezni hazája és egyháza 
veszélyét, de azért önmegtagadó erővel s türelemmel halad 
hivatás-köre magaslatán. Bár tudós és politikus egyúttal, 
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semmi sincs benne se a tudósok hiúságából, se a politi-
kusok önhittségéből. Csak egy nagy ambicziója van : az 
egyház és állam kiengesztelése. Részt vesz ugyanis abban 
a nagy küzdelemben, mely a modern haladást az egyház 
szellemével áldásosán ujjá akarja szülni, és midőn a laza 
társadalmi eszmék és kormányzat súlya alatt vérzik a 
nemzet és karja hanyatlik, odalép hozzája, vigasztalja, 
éleszti megrenditett hitét, föltárja dicső múltját, s a tör-
téneti mult és keresztény nemzeti hivatás alapján eszkö-
zöket nyújt. Hogy czélja sikert arasson, ahhoz az ő ér-
telmének előrelátása, szellemének nyugalma, erélyének 
mérséklete kell, melylyel az ellenség meg van ingatva, le 
van fegyverezve. Megmutatja, hogy bár törjön a liberális 
állam az egyház ellen, azért Magyarország közéletében a 
magyar primás számottevő vezértényező, kiben az apos-
tolság rendi joghatósága és a kiváló közjogi méltóság 
által természetszerűleg meg vannak mindazon erők, melyek 
neki az első pozicziót biztosítják. 

Minden magyar primás egyszersmind első hitharczos 
mint a király a legelső magyar ember. De mig a királyok 
hatalma ki van téve az idők és korszakok romboló szen-
vedélyének, addig a prímást, az első főpapot, az isteni erő 
és hivatás megvédi az emberi ellen, mert az Isten nem 
engedi, hogy a szenvedély diadalmaskodjék a hit fölött. 
A feltámadásnál égi fény pattantotta s^ét a sötétséget, 
ez az égi fény oda veti magát a prímások lelkébe ugy, 
mint a tüzes nyelvek szállottak az apostolokra. Azért hat 
el szavuk országszerte, hogy az elméket az evangéliumhoz 
emeljék, visszaadják a társadalom isteni szervezetét. 

„Ecce homoa a primás is a magyar egyházban és 
mi meghajlunk e nagyság előtt, mert ez is az Isten su-
gallata. De meghajlunk előtte azért is, mert az ő nagy-
ságának és boldogságának fénye felénk is hat, az ő küz-
delmeinek és szenvedésének viszhangja minket is érint. 
A küzdelem boldogságának vezére a primás, és mi termé-
szetesen katonái vagyunk. Ha a küzdelem boldogságát 
szeretjük, akkor velünk lesz a tűrő szelídség, a lemondó 
tisztaság és az önfeláldozó szeretet boldogsága is. E bol-
dogság mind megannyi szeg lesz, mely minket hitünk és 
egyházunkhoz szegez. A jubiláris primás ünnepe szente-
sitse meg minden magyar katholikus lelkét. Könnyeink 
elboríthatnak, de azok szentek lesznek, hibáink lehetnek, 
de a mi van, az is megindítson, hűségre ingereljen ben-
nünket, hogy félelem nélkül mondhassuk mi is Péterrel: 
»Ugy van, Uram szeretlek jobban, mint bárki más!" 

Esztergom. 

Csanádi egyházmegye. Hitoktatók értekezlete. — 
Az alsó-aradi kerület hitoktatói rendes évi érfcekezletöket 
t. évi szept. hó 2-án a glogováczi plébániaiakban tartot-
ták meg. Jelen volt a kerületből tizenkét hitoktató, és 
mint vendég két hitoktató a szomszéd kerületekből. A 
helybeli segédlelkész és hitoktató által félnyolcz órakor 
mondott csendes szentmise meghallgatása után az érte-
kezlet az elnöklő ker. esperes és tanfelügyelő, Riesz 
Gáspár vezetése alatt kezdetét vette s félórai megszakí-
tással délig tartott. Az értekezlet kiemelkedő pontjai 
egyrészről a gyakorlati előadások voltak, melyek egyikét 
maga az elnöklő esperes, a másodikat és harmadikat 

pedig a ker. esperes által előzetesen megbízott két hitok-
tató tartotta. Nemkülönben érdekes vitatkozási anyagul 
szolgáltak az elnök által előzetesen kitüíött, a hitoktatás 
elméletébe és gyakorlatába vágó némely, eddigien ke-
vésbbé szellőztetett kérdések. 

A gyakorlati előadással megbízottak versenyezve 
igyekeztek a beléjök helyezett várakozásnak megfelelni, s 
előadásuk természetesen a jelenvoltak által beható és 
alapos birálat alá vétetett. Alig volt, aki hozzá nem szólt 
volna, s egyik-másik jelenvolt ugyancsak kemény csatára 
hívta ki sűrűn tett ellenvető észrevételeivel a viaskodó 
bajtárst. Mindegyikök előadása hosszabb és igen tanul-
ságos hozzászólás tárgyát képezte, miből a fiatalabb 
hitoktatók mindenesetre dicséretes hasznot meríthettek s 
merítettek is. 

Szintúgy az elnök által kitűzött vitakérdések meg-
beszélése is igen hálás tárgyalási anyagul szolgált ; a vég-
megoldást mindenütt az elnöklő esperes és tanfelügyelő 
adta meg, miért is a jelenvoltak — tekintve, hogy e 
kérdések megoldása által is elméleti tudásuk fokoztatott 
— neki meleg köszönetet szavaztak. 

Végül még az elnök rövid felolvasást tartott arról, 
hogy hogyan kelljen azt értenünk, hogy a sz. miseáldozat 
által a keresztáldozat érdemei közöltetnek velünk. S ezzel 
az értekezlet hálaadó imával befejeztetett. Mindnyájan 
kellemes emlékkel távoztak munkakörükbe vissza, hogy 
ott a beálló tanévvel magasztos hivatásukat fokozottabb 
buzgósággal végezzék. Ugy legyen! -I-

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

A kongruát s a patronátust illetőleg a szervezet 21. 
s 37. §§. csak ezen általános határozatokat tartalmazzák : 
A latin és görög szertartású alpapság aryagi helyzetének 

•javításáról, a szegényebb sorsú szerzetesházak segélyezésé-
ről, s a hivek egyházi terheinek szabályozásáról az orszá-
gos kath. gyűlés gondoskodik. (21. §.). 

Addig, mig a kegyúri viszony illetékes uton rendez-
tetni fog, az ezen viszonyból fölmerülő kérdések esetében, 
azoknak a fönálló törvények és gyakorlat értelmébeni elin-
tézéséről az igazgató-tanács gondoskodik (37. §.). 

Tekintve azt, hogy a kongrua rendezést a kormány 
már megindította, s az előmunkálatok javában folynak : 
a kongresszusnak a kongrua ügyében saját álláspontját 
határozottan kell körvonaloznia, s annak rendezését az 
autonomia részére követelnie. S ebben a kormány a nagy 
nehézségekkel szemben, melyek a kongrua or.-zágos sza-
bályozásával járnak, alig fog akadékoskodni. 
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Minthogy azonban a kengrua-rendezés a kegyúri 
viszonynyal szorosan összefügg, olyannyira, hogy a ke-
gyúri terhek megállapítása nélkül a plébániai jövedelme-
ket sem lehet biztosan meghatározni : következik, hogy a 
kongruát a legczélszerübben csak kapcsolatosan a patro-
nátus szabályozásával lehet alaposan rendezni. 

A közönséges (magán) kegyúri jog szabályozása 
hazánkban, amint azt Austriában is látjuk, a legnehezebb 
feladatok közé tartozik. 

A patronátus ugyanis mélyen belevág a magyar-
országi nagyúri családok jogaiba. De más tekintetben is 
érzékenyen érinti az egyházi köz- és magánjogi szabvá-
nyokat. Erezte ezen nehézségeket a mult kongresszus, s 
azért a 37. §-ban a fönálló törvények és gyakorlat értel-
mében! eljárásra utasítja közegeit, „míg a kegyúri viszony 
illetékes uton rendeztetni fog." De éppen ez okból a 
szervezeti szabályzat nagy hézagot hagyott kitöltetlenül ; 
s mivel egyes intézkedéseiben a kegyúri viszonyra mégis 
figyelemmel kellett lennie, rendelkezéseinek végrehajtása 
nagy bonyodalmakat idézne elő. 

Mindezeknél fogva bármily nehéz is legyen a feladai; 
megoldása, az elől kitérni már nem lehet. E« adja ke-
zünkbe a kulcsot, mely az autonomia szerves épületébe 
vezet. 

* 

A kegyúri viszony szabályozásánál szem előtt tar-
tandó irányelvek a következők: 

I. Hazánkban a patronátusnak sem megszüntetésé-
ről, s-em kötelező megváltásáról szó sem lehet. 

Magyarországon ugyanis a legtöbb kegyuraság föld-
birtoknak, vagy más hasznos jogoknak adományozásán 
alapszik. Azokat t. i. királyaink kifejezett szándék szerint, 
a végből adományozták, hogy az adományosok a kegyúri 
kötelezettségeket teljesítsék. 

E kegyúri kötelezettségek és terhek tehát az ado-
mányozott földbirtokkal, s a többi hasznos jogokkal, 
össze vannak kötve ; következéskép a birtokosokat azok 
alul, átalán véve, felmenteni nem lehet. Mondom, átalán 
véve. Hisz egyes esetekben indokolt és szükséges lehet 
a kegyúri jog megszüntetése. Ilyenek pl. az 1827. orszá-
gos bizottság munkálatában felemiitett teljes elszegénye-
dése, csődbe jutása a kegyúrnak ; a kegyúri birtoknak 
eldarabolása miatt már többször előállott azon eset, hogy 
a kegyúri kötelezettségek teljesítése legyőzhetetlen aka-
dályokra ütközik; nem is említve a megszűnésnek egy-
házjogilag is megengedett eseteit. *) 

Nem vihető keresztül nálunk a kegyúri viszony meg-
szüntetése azon okból sem, mivel hazai törvényeink értel-
mében a patronatasnak egyik gyakran előforduló szerzési 
módja a folytonos gyakorlat, usus, mely szerint ha valaki 
az egyház részéről engedményezett kegyúri jogosítvá-
nyokkal, előnyökkel él, viszont a kegyúri terheket is 
viselni tartozik, s ennek alapján, kegyúrnak tekintetik. 

Ehhez képest az "1827. évi országos bizottság ki-
mondotta : Penes plerasque tamen ecclesias usu duntaxat 
ac praescriptione e mutua offerentis et acceptants decla-
ratione originem trahente roboratus invaluit patronatus. 

!) L. Néhány szó a Congrua-ügyhez. Eger, 1890. 20. 1. 

His (patronis) ecclesia certos honores addixerat, quae 
iura partim honorifica, partim utilia nominabantur. Cum 
itaque Patronatus ex ipsa sua origine et indole usuque 
constante et universali speciem contractus bilateralis redo-
leat: suapte consequitur, quod in regula patronatus nec 
promissa, nec collata ecclesiae bénéficia, si haec per Dioe-
cesanum acceptata fuisse documentis vel usu vigente 
comprobetur, revocare, obligationibusque taliter contractis 
semet abdicare possit.2) 

3. E jogi érveken kivül vannak magában a kegyúri 
viszonyban rejlő, az egyházra nézve fontos erkölcsi moz-
zanatok is, melyek a patronatus megszüntetése ellen 
harczolnak. 

Ilyenek, hogy annak rendszere mellett az ország 
legelőkelőbb és legtekintélyesebb egyénei és családjai, 
nagy befolyású testületek, az egyház érdek-körébe vonat-
nak és javának előmozdítására érdeklődésük, buzgóságuk 
állandóan leköttetik. 

E kapcsolat tehát lehetőleg ápolandó és sokkal 
magasabb szempontból tekintendő, hogysem az anyagi 

•teher, ingyen jog-átszállás üzletszerű érvei és mérve sze-
rint lenne megítélhető. 

Mindezen okokból az egyház sem egyeznék bele, 
az ősisége miatt is oly tiszteletreméltó jogintézménynek 
eltörlésébe ; és pedig annál kevésbé, mivel azon okok, 
melyek az egyházat a patronatus behozatalára indították, 
még most is fönállanak. Ezek a hála a plebánia-egyházak 
alapitói és föntartói iránt, kiknek különfele tiszteleti és 
hasznos jogokat engedményezett ; ösztönzésül arra, hogy 
nagylelkűségük utánzásra találjon, mivel a hivek ritkán 
vannak oly szerencsés helyzetben, hogy egyházi szükség-
leteikről magok gondoskodhassanak. 

(Folytatjuk.-) 

IRODALOM. 
= Idegen tájakon. Uj irányú elbeszélések az ifjú-

ság számára, képekkel. Gyűjtötte Spillmann József s. J . 
I. kötetke: Az ellenség. Irta Spillmann J . s. J . Németből 
fordította K. V. II. kötetke: Arumugam, az állhatatos 
indiai herczeg. Irta v. B. A. Németből fordította S. K. J . 
III. kötetke : A két gyermek. Irta Spillmann József s. J . 
Németből fordította dr S. N. Magyarul kiadja Tóth Mike 
s. J . a „Hírnök" szerkesztője. Budapest, 1897. 16 r. 127, 
107, 112. 1. 

Palotákban és kunyhókban kedves és hasznos olvas-
mányokat kap e díszes füzetekben az ifjúság. Itt is íel-
hivjuk rájok a figyelmet, 

-f 1898. Negyedik évfolyam. Néptanítók Zseb-
Naptára. Szerkesztette Ember János. Budapest-Ungvár, 
Lévai Mór kiadása. Ara 1 korona. 

Nagyon megfelel a czélnak. Tanítóknak nélkülözhe-
tetlen tanácsadó. 

= Scotti hires Elmélkedései papok számára meg-
jelentek. Az egész mű 4 kötetre, 100 ívre terjed, ára 
kötetenkint 1 frt 50 kr. v. 5. s. assignanda. 

Az év minden napjára közöl elmélkedéseket a vasár 
és ünnepnapi evangeliomok alapján. Szellemes gondola-

2) L. Néhány szó a Congrua-ügyhez. Eger, 1890. 20. 1. 
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taival egyrészt eszményi világításban mutatja be papi 
hivatásunkat, másrészt képesekké tesz sőt ihlettségbe is 
hoz lelkes szent beszédeket tartani (a hétnek hét napjára 
való tekintettel hét éven keresztül is). 

Fönséges eszméi folytán a megszégyenülés félelme 
nélkül bátran lehet e becses müvet a ft. papság kiváló 
figyelmébe ajánlani. 

A fordító czime : ádjutus Secundus áldozár, Szatmár, 
kath. főgymnasium. 

Kívánatra megtekintés végett is meg lehet a művet 
kapni. 

VEGYESEK. 
- f Az autonomia ügyében f. hó 17-ére jelentett 

püspöki konferenczia később fog megtartatni. 0 emja 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás ur holnap, 16-án 
érkezik Pannonhalmáról Budapestre. Ezzel a nagy auto-
nomiai akczió megindnl. 

— Uj katholikus t. egyetem. Az olasz katholiku-
sok milanói kongresszusa kimondta egy katholikus tudo-
mány-egyetem felállításának szükségességét. Az előkészüle-
tek azonnal megindultak. Az uj olasz kath. tud. egyetem való-
színűleg Milanóban fog megnyílni. 

— Szobor egy püspöknek. Szombathely első püs-
pökének Szily Jánosnak a szombathelyi egyházmegye 
katholikusai szobrot szándékoznak emelni. A szobor 
czéljaira megindult gyűjtés már is szép eredménye-
ket ért el. Az adakozást Forray János plebáno.s 100 
és Kölerl János plébános szintén 100 frttal nyi-
tották meg. Szily János érdemei nagyok. 0 szervezte 
a szombathelyi egyházmegyét, melynek első püspöke volt; 
ő építette fel a püspöki rezidencziát, a székesegyházat és 
a papnevelő intézetet. A kegyelet eme monumentális épü-
letek által környezett területen, a templomtéren fogja 
felemelni a Szily János szobrát. 

— Pável Mihály püspök ur jubileuma. 25 éve 
mult, hogy ő felsége a király Pável püspök urat a nagy-
váradi székre kinevezte. Ez évforduló alkalmából dr Laurán 
Ágoston, püspöki helynök ur, az egyházmegye papságához 
körlevelet bocsátott ki, a melyben hálaadó istentiszteletek 
tartását rendelte el. A kinevezés évforduló napján a nagy-
váradi görög-katholikus székesegyházban ünnepélyes szent-
mise volt, a melyen a káptalan segédlete mellett Kőváry 
Tivadar nagyprépost pontifikált. A mise után Te Deum 
vokt. Mivel a jubiláns most Bihar-Füreden tartózkodik, a 
káptalan és az alsópapság sürgönyileg üdvözölte az egy-
háznagyot. A jubileumi ünnepségek azonban tulajdonkép-
pen a jövő évi január 26-án lesznek, mert akkor lesz 25 
éves fordulója a fölszentelés napjának. 

— „Omne trinum." Két kisasszonynapi aranymiséről 
adtunk hírt e napokban. Szívesen adunk jelentést a har-
madikról is. Osvald Péter./ a csökölyi kerület esperese, 
német-ladi plébános, e hó 8-án mutatta be aranymiséjét 
az Urnák. Ünnepszámba vették ezt hivei s vele együtt 
ók is szívvel lélekkel ünnepelték a ritka évfordulót. A 

jubileum napján proczesszió élén vonult a templomba a 
jubiláns, a hol ünnepies Te Deum után megkezdődött a 
szentmise nagy papi segédlet mellett. Az első evangé-
lium után Szanyi Ferencz toronyi plébános gyönyörű be-
szédet mondott a papi hivatásról. Az áldásosztás után 
visszavezették a jubilánst a plébániára, a hol egymást 
érték aztán nála a tisztelgő deputácziók. A jubileum 
alkalmából a kerületi tanítóság pompás faragott keretbe 
foglalt diszokmányt nyújtott át az érdemes lelkésznek. 
Az ünnepséget lakoma fejezte be a plébánián. Ad multos 
annos! 

— A szabolcsi milléniumi emlék. Szabolcs vár-
megye milléniumi emlékét nagy ünnepséggel leplezték 
le. Az emléket a Tisza partján fekvő Szabolcs várá-
ban, ennek legmagasabb pontján emelték; maga az 
emlék hat méter magas obeliszk s fölirata a következő: 
A nyugati oldalon : 896—1896. Szabolcs honfoglaló vezér 
s a szentnek nevezett László király emlékeül emelte Sza-
bolcs vármegye közönsége 1897. A keletioldalon : A hon-
foglaláskor pihenő, 1092-ben országgyűlési tanácskozás 
helye volt a magyarnak e vár. Az éjszaki oldalon : 

Elmúlt egy ezer év, 
Annak állj, mint őre, 
És légy buzclitó jel, 
A munkás jövőre. 

A déli oldalon : 
Hirdesd, mig a világ, 
Hirdesd, mig napja tart, 
Hogy helyén találja 
Harez, munka a magyart ! 

Az emlékmű már teljesen készen volt. A leleplezés 
ünnepe vármegyei közgyűléssel kezdődött, amelyet mint 
ezelőtt 800 évvel az országgyűlést, Szabolcs várában 
tartották meg. 

— Csángó pap Nagyváradon. László István, a bu-
kovinai „Isten segíts" csángó falunak több mint két évtized 
óta r. kath. plébánosa, szombaton városunkba érkezett s 
Winkler József v. püspök vendégszerető házába szállt. A 
csángó plébános ezelőtt a váradi egyházmegye kötelékébe 
tartozott s éppen ezelőtt 25 évvel szentelték fel Nagyvá-
radon pappá. Negyedszázados áldozári ujiséjet is éppen 
azért vasárnap a székesegyházban mutatta be. A derék 
plébános, ki immár 20 év óta fárad a magyarság érdeké-
ben, tegnap délbe elutazott városunkból. Ha jól emlék-
szünk, László theologiát itt tanule Budapesten. 

— Az első lazarista telep Magyarországon. 
József főherczeg ő fensége a boldogult László tőherezfg 
emlékére Pilis-Csabán a lazarista atyák részére egy temp-
lomot építtet és az ottani vadászkastélyát kolostornbk 
alakittatja át. A mult héten volt az ünnepélyes alapkő-
letétel. 

— Gyászhir. A kegyes tanitórendet érzékeny vesz-
teség érte. Meghalt Budaváry József, ki Horácz nyelvén oly 
szépen tudott szólni hozzánk ünnepeink alkalmából. Nyolo-
vannégv évet ért. Aranymisés, tiszt kormánytanácsos, házfő-
nök, nyugalmazott gycunásiumi igazgató-tanár, a római tiberi 
és arkádi szépirodalmi társaságok tagja volt. Ny. b. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'í 
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Budapesten, szeptember 18. 23. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia PAPAE XIII. Epistola Encyclica 
De Rosario Mariali. — Van-e katholikus tudomány ? — Egyházi Okmánytár. — Egyházi Tudósitás : B u d a p e s t : A vallásszabadság 

nagy reform-eszméjére kimondott kálvinista anathemáról lapszemle. II. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA ENCYCLIC A 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 
ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS PACEM ET COMMVNIO-

NEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

È 

DE ROSARIO MARI ALI 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARTIS 

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

HABENTIBVS 

LEO PP. XIII 
VENERABILES FRATRES. 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Augustissimae Virginis Mariae foveri assidue 
cultum et contentiore quotidie studio promoveri 
quantum privatim publiceque intersit, facile 
quisque perspiciet, qui secum reputaverit, quam 

excelso dignitatis et gloriae fastigio Deus ipsam 
collocarit. Earn enim ab aeterno ordinavit u t 
Mater Verbi fieret humanam carnem assumpturi ; 
ideoque inter omnia, quae essent in triplici ordine 
naturae, gratiae, gloriaeque pulcherrima, ita dis-
tinxit, ut merito eidem Ecclesia verba illa 
t r ibuer i t : Ego ex ore Altissimi prodivi primoge-
nita ante omnem creaturamUbi autem vol vi 
primum coepere saecula, lapsis in culpam humani 
generis auctoribus infectisque eâdem labe poste-
ris universis, quasi pignus constituta est instau-
randae pacis atque salutis. — Nec dubiis honoris 
significationibus Unigenitus Dei Filius sanctis-
simam matrem est prosequutus. Nam et dum 
privatam in terris vitam egit, ipsam adscivit 
utriusque prodigii administram, quae tunc primum 
patravi t ; a l teram gratiae, quo ad Mariae saluta-
tionem exultavit infans in utero Elisabeth; alte-
ram naturae, quo aquam in vinum convertit ad 
Canae nuptias: et quum supremo vitae suae 
publicae tempore novum conderet Testamentum 
divino sanguine obsignandum, eamdem dilecto 
Apostolo commisit verbis illis dulcissimis: Ecce 
mater tua2). Nos igitur qui, licet indigni, vices 
ac personam gerimus in terris Iesu Christi Filii 
Dei, tantae Matris persequi laudes nunquam 
desistemus, dum hac lucis usura fruemur. Quam 

Eccl. XXIV, 5. 
2) Io. XIX, 27. 

21 
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quia sentimus haud futurain Nobis, ingraves-
cente aetate, diuturnam, f'acere non possumus, 
quin omnibus et singulis in Christo filiis Nostris 
Ipsius cruce pendentis extrema verba, quasi 
tes tamento relicta, i te remus: Ecce mater tua. Ac 
praeclare quidem Nobiscum actum esse cense-
bimus, si id Nostrae commendationes effecerint, 
ut unusquisque fidelis Mariali cultu nihil habeat 
antiquius, nihil carius, liceatque de singulis usur-
pare verba Ioannis, quae de se scripsit: Accepit 
earn discipulus in sua3). — Ad ventante igitur 
mense Octobri, ne hoc quidem anno patimur, 
Venerabiles Fratres, carere vos Litteris Nostris, 
rursus adhortantes sollicitudine qua possumus 
maxima, ut Rosarii recitatione studeat sibi quis-
que ac laboranti Ecclesiae demereri. Quod quidem 
precandi genus divina Providentia videtur sub 
huius saeculi exitum mire invaluisse, ut langue-
scens fidelium excitaretur pietas; idque maxime 
tes tantur insignia templa ac sacraria Deiparae 
cultu celeberrima. — Huic divinae Matri, çui 
flores dedimus mense Maio, velimus ornées 
fructiferum quoque Octobrem singulari pietajtis 
affectu esse dicatum. Decet enim ut rumque hoc 
anni tempus ei consecrari, quae de se dixit: 
Flores mei fructus honoris et honestatis.4) 

(Vége köv.) 

VAN-E KATHOLIKUS TUDOMÁNY? 
— Beszéd, melyet a IV. nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszuson, Freiburgban, Svájczban, aug. 17-én mondott 
dr Bertling báró müncheni egyetemi tanár, a kongresszus 

elnöke. — 

(Vége.) 

A tudományok történelme emlit hypothe-
siseket, mint szilárdan megállapí tot t t an té te lek-
hez vezető lépcsőket, és a tudomány az ily elmé-
leteket a haladó emberi ismeretek érdekében 
nem nélkülözheti Ugyanaz a történelem más 
hypothesiseket ' is muta t fel, melyek hitelesitett 
elméletekké soha sem emelkedhetnek fel, ós da-
czára annak mégis sokszor azokkal összetévesz-
te t tnek és tévesen olyanokul adatnak elő. Ez 
utóbbi elméletekről nem szólok. Ezek muta t ják 
azokat a helyeket, hol a kuta tó egyénisége? 
megszokott gondolkodásmódja, érdekei ós hajla-
mai, egész világnézlete, vallásos vagy vallástalan 
álláspontja érvényesülnek. 

3) Ib. 
4) Eccli. XXIV, 23. 

Hogy teljesen megértsék, mit akarok mon-
dani, nem szükséges csak az u. n. fejlődés elmé-
letét említeni, a mely mint tudjuk, korunkban a 
biologiai ku ta tás t a legszélesebb körben befolyá-
solja. Az ő segélyével akar ják a czólt, mely a 
mechanikus magyarázatba nem akar beillesz-
kedni, az élő természetből kiküszöbölni, azt 
állitva, hogy az, a mi ma csélszerünek tolja fel 
e lőt tünk magát, nem egyéb mint szükséges ered-
ménye a múltban fekvő tisztán mechanikai folya-
matnak. 

Hogy az ily felfogás egyszerűen és minden 
tek in te tben elvetendő, azt én nem akarom állí-
t an i ; hanemhát ugy kell a dolgot venni és adni. 
a mint van, mint hypothetikus állítást, melyet 
soha sem lehet tudományosan megállapított el-
méletté felemelni. Mert hiszen a múltban rejlő 
ilyetén folyamatra csak kisebb vagy nagyobb 
valószinüséggel lehet visszakövetkeztetni; hogy 
valóban létezett-e valaha, arra nézve teljes lehe-
tet lenség kényszerítő bizonyításig jutni. A fejlő-
dés elmélete t ehá t nemcsak hogy nem véglege-
sí tet te az anyagelvi világnézlet igazvoitát, sőt 
ellenkezőleg az nem egyébnek bizonyult mint 
anyagelvi előítéletnek, a mely hasztalan köve-
teli, hogy a tudomány megállapított tantételei 
közé fölvétessék. Katholikus kutató, ki ez előtt 
az előítélet előtt fejet nem hajt , a ki különösen 
a fejlődés elméletének alkalmazását, az ember 
állítólagos állati származását elveti, nemcsak 
ellenkező keresztény világnózletére való jogát 
védi, hanem védi egyúttal a tudomány szigorú 
becsületét is, mely csak azt mondja teljes érvé-
nyű tantéte lnek, a mit eszközeivel teljes meg-
bízhatósággal be tud bizonyítani. 

Hivő ós hitetlen természettudomány nem 
létezik mindaddig, mig természettudománynak 
csak azt vesszük, a hol az exakt kutatásnak szi-
gorú szabályait lehet alkalmazni. Hogyha azon-
ban természettudománynak veszik azokat a kü-
lönféle be nem bizonyított sőt világosan bebi-
zonyithatat lan képzeleteket is, melyek által i t t 
is ot t is a teljes érvényű ismeretben mutatkozó 
hiányok töl tetnek be. akkor az a vakmerő bitor-
lás, mely i t t csak anyagelvi gondolkodásnak akar 
létjogot adni, visszautasítandó, és mi követeljük 
magunk számára a jogot, hogy a természetet 
abban a derült világosságban szemlélhessük, 
mely reá a keresztény hi tből-árad szót. 

Confessionalis filozófiának sem kellene lennie, 
hanem csak egyetlen egy bölcseletnek, mely az 
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egy igaz vallással tel jes összhangzásban lenne. 
És mégis kénytelenek vagyunk kathol ikus filo-
zófiáról beszélni és kénytelenek leszünk még 
sokáig igy tenni. És it t , ebben az összefüggés-
ben, most nem is gondolok ám éppen csakis a 
szó szorosabb ér te lmében ka thol ikusnak nevezett 
bölcseletre, iskoláink hagyományos bölcseletére, 
Boethiustól és Alknintól Alber tus Magnuson és 
szent Tamáson á t a scholastikusok századokon 
á t egész napja inkig t a r t ó hcsszu sorára. A böl-
cseletnek sajátságossága hozza magával , hogy a 
ku t a tó egyéniségével vallási á l láspont ja — ha 
van neki i lyene — sokkal erősebben j u t ér-
vényre, mint ez a t e rmésze t tudományok terén 
tör ténik, és hogy a Credo ut intel l igam a ter -
mészetes igazságokkal szemben is működésbe jő. 
Nem m i n t h a szabad volna hi tczikkelyeket böl-
cseleti okokkal összevegyiteni, és a dogmának 
következményei t valamely bölcseleti t an té te l 
a lapjául felhasználni. A bölcselet számára is, mind-
addig, mig tudomány akar maradni , más mér ték 
il letékességre nem t a r t h a t igényt, min t a melyet 
a legszigorúbb tudományos el járás parancso1 . És 
mégis magától értendő, hogy mi kathol ikus filo-
zófok ragaszkodunk a személyes Isten létéhez, 
a lélek szellemiségéhez és halhata t lanságához, 
az akara t szabadságához és az egyetemesen kö-
telező erkölcsi törvény fennál lásához. A tudo-
mányos jelleget csak akkor vesztenők el, hogy 
ha mi ezeket a nagy igazságokat , melyek min-
denek fölött becsesek előt tünk, más okokkal 
akarnók bebizonyitani, min t a melyeket az ész-
ből és tapasztalásból mer i the tünk , s a melyek a 
logika itélő széke előt t m a g u k a t tel jesen iga-
zolni képesek. 

Hogyha ennélfogva ragaszkodunk a meta-
physikához is, melyet tel jes század óta ál tudo-
mánynak bélyegeztek és gondolatköl tészetnek 
szoktak csúfolni, bennünke t az a körülmény vi-
gasztal, hogy az emberi szellem a kétkedés 
minden ellenvetése daczára sem szünhetik meg 
törekedni a dolgok végső okaira vonatkozó nagy 
kérdésre megfelelni. 

Még egy rövid szót a történelemről. Ez min t -
egy ké t arczczal jelenik meg előt tünk. Egyfelől 
muta tkozik az anyag gyűjtése, a források felku-
tatása, a jelentéstevők kr i t ika i mél ta tása , a 
tények megállapi tása véget t . I t t a ku ta tónak a 
leggondosabban ügyelni kell arra, nehogy érzü-
letének és véleményének, rokon- vagy ellenszen-
vének bármi csekély t é r t is átengedjen. Meg-

tudni, hogy mi tö r t én t , csak ez lehet az 6 
törekvéseinek egyedüli czélj a, es a czél elérésére 
neki csakis a tudományos eljárás szigorú tö r -
vényei t ehe tnek jó szolgálatokat . I t t befelé a 
tel jes tárgyilagosság erkölcsi kötelesség, kifelé 
alapja és biztosi téka a hitelességnek. Hanem már 
a történetírásban, a t ö r t é n t dolgok elbeszélésében, 
az egyes tényeknek tö r t éne t t é való összeállítá-
sában, az okok felkeresésében, a személyek és 
események mél ta tásában, i t t már egészen más-
képp áll a dolog. A holt mul t tényei csakis a 
ku t a tó lelkében ju tnak világosságra és össze-
függésbe. 

Ekkép a tö r téne t i rás már eleve ölel fel 
magába alanyi elemeket , miket csak nagyne-
hezen lehet, ha egyál ta lában lehet, kiküszöbölni. 
E r r e a czélra szükséges lenne az illető tö r t éne t i 
esemény minden külső körülményét , minden 
belső, t i tkos rugó já t ismerni . Csakis végérvényes 
bizonyossággal mindenre nézve lehetne az elő-
adás te l jes tárgyi lagosságát elérni ; ámde e té ren 
a legtöbb esetben kényte lenek vagyunk több-
kevesebb valószínűségnél maradni , a miér t is i t t 
tudásunk darabos marad. 

És még valamely esemény magyarázásában 
a t ö r t éne t i bizonyosságnak gondolható legmaga-
sabb foka sem vezetne el annak megítélésénél 
tel jes tárgyi lagosságra. A személyek és esemé-
nyek megítélése a ku ta tók á l láspont jának külön-
féle.^ége szerint különböző leszen mindaddig, mig 
azok az események és személyek a jelenkor éle-
tével és érdekeivel valamelyes összefüggésbe 
hozhatók. Hogyha t ehá t a ka thol ikus tö r téne t i ró 
a személyek és események megítélésénél a ka-
thol ikus meggyőződéséből ve t t mér t éke t hasz-
nál ja , akkor ő nem csupán azt teszi, a mi t el nem 
mulaszthat , hanem egyút ta l te l jes jogával is él, 
föltéve, hogy a tények megál lapí tásában kizáró-
lag az igazság megismerésére való törekvés ál tal 
hagyja magá t vezérel tetni . 

Van-e tehát katholikus tudományi Ez a rövid 
fej tegetés k imuta t t a , hogy mily ér telemben lehet 
erre a kérdésre igen-nel felelni. Kathol ikus tudo-
mány a l a t t é r t jük a kathol ikus tudósok tudomá-
nyát , kik minden t isztán tudományos kérdésben 
semmi más szabályt nem ismernek, min t az 
ál ta lános tudományos el járásét , kik azonban 
mindenüt t , hol e szabály t iszteletben ta r tásával 
a ku ta tó á l láspont ja is kifejezésre j u t t a t h a t ó 
vagy ju t ta tandó, félelem nélkül kitűzik az ő te r -
mészetfölöt t i indító okból származó hitbeli, val-
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lásos meggyőződésüket, tel jes t uda tában annak, 
hogy a h i t és tudomány között semmiféle ellen-
mondás nem lehetséges, mindaddig, mig a h i t 
valódi hit , vagyis is teni k inyi la tkozta táson alap-
szik, és a tudomány valódi tudomány, vagyis 
minden kr i t ikai próbát kiállni képes és semmi-
féle a lapta lan ál l i tásnak helyt nem ad magában. 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 
Y E N E R ABILIBVS F R A T R I B V S 

ARCHIEPISCOPIS E T EPISCOPIS 
AVSTRIAE GERMANIAE HELVETIORYM 

LEO PP. XIII. 
Y E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALYTEM E T APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 
(Vége.) 

Haec viri sanctissimi documenta ineuodam bonis 
omnibus viam indicant satis. Novimus quidem, Venerabi-
les Fratres, banc vestrae gentis laudem esse praeclaram, 
ut ingenio studiisque ad patrium decus provehendum, ad 
privata et publica commoda procuranda sapienter utamini 
ac felicissime. Yerum interest plurimum, quidquid ubiqi^e 
benevertat sive artis incremento sive doctrinae arripere 
statim et cognitione complecti. Etenim si fuit unquam 
aetas, quae, ad rei catbolicae defensionem, doctrinae atque 
eruditionis copiam maxime postularet, ea profecto nostra 
aetas est, in qua celerior quidam ad omnem humanitateùi 
cursus occasionem aliquando praebet impugnandae fidei 
christiani nominis hostibus. Pares igitur vires afferendae 
sunt ad horum impetum excipiendum ; praeoccupandus 
locus ; extorquenda e manibus arma, quibus nituntur 
foedus omne inter divina et humana abrumpere. Catho-
licis viris ita animo comparatis atque uti decet instructis 
plane licebit re ipsa ostendere, fidem divinam, non modo 
a cultu humanitatis nullatenus abhorrere, sed eius esse 
veluti culmen atque fastigium ; eamdem, in iis etiam quae 
longe dissita aut inter se repugnantia videantur, tam 
amice posse cum philosopia componi et consociari, ut 
altera alterius luce magis magisque collustretur : naturam, 
non hostem, sed comitem esse atque administram religi-
onis; huius haustu non modo omnis generis cognitionem 
ditescere, sed plurimum roboris ac vitae litteris etiam 
ceterisque artibus provenire. Quantum autem sacris doc-
trinis ornamenti ac dignitatis accedat ex profanis ipsis 
disciplinis, facile intelligi potest cui bominum natura cog-
nita sit, pronior ad ea, quae sensus iucunde permoveant. 
Quare apud gentes quae prae ceteris humanitate commeii-
dantur, vix ulla fiducia est rudi sapientiae, eaque negli-
guntur maxime a doctis, quae nullam speciem formamque 
praefeserant. Sapientibus autem debitores sumus non minus 
quam insipientibus, ita ut cum illis in acie stare, hos 
debeamus labantes erigere ac confirmare. 

Atque hie sane campus Ecclesiae patuit latissime. 
Nam, ubi primum post diuturnas caedes rediit animus, 
quam fidem viri fortissimi sanguine obsignaverant, eamdem 

doctissimi homines ingenio 3uo et scientia illustrarunt. In 
hanc laudem primum conspiravere Patres, iis quidem la-
certis, ut fieri nihil posset valentius ; voce autem plerumque 
erudita et romanis graecisque auribus digna. Quorum doc-
trinae eloquentiaeque quasi aculeis excitati complures 
deinde impetum omnem in sacrarum rerum studia con-
iecerunt, atque tam am pi um christianae sapientiae quasi 
P a t r i m o n i u m collegerunt, in quo quavis aetate ceteris 
Ecclesiae homines invenirent unde aut veteres supersti-
tiones evellerent, aut nova errorum portenta subverterent. 
Hanc vero uberem doctorum copiam nulla non aetas 
effudit, ne illa quidem excepta quum pulcherrima quaeque, 
barbarorum obnoxia rapinis, ad neglectum atque oblivi-
onem recidissent ; ita ut si antiqua ilia humanae mentis 
manusque miracula, si res quae olim apud romanos aut 
graecos summo in honore erant, non penitus exciderunt, 
totum id acceptum Ecclesiae labori atque industriae sit 
referendum. 

Quod si tantum religioni lumen accedit ex doctrinae 
studiis atque artium, profecto qui totos se in his collo-
carunt, adhibeant opus est non modo cogitandi, verum 
etiam agendi solertiam, ne ipsorum solivaga cognitio et 
ieiuna videatur. Sua igitur docti studia ad christianae 
reipublicae utilitatem, privatumque otium ad commune 
negotium conferentes efficiant, ut sua ipsorum cognitio, 
non inchoata quodammodo videatur, sed cum rerum actione 
coniuncta. Haec autem actio in iuventute instituenda ma-
xime cernitur ; quae quidem tanti negotii res est, ut par-
tem laboris et curarum postulet maximam. Quamobrem 
vos in primis vehementer hortamur, Yenerabiles Fratres, 
ut scholis in fidei integritate retinend.'s, aut ad ipsam, si 
opus fuerit, revocandis sedulo advigiletis, sive quae a ma-
ioribus institutae, sive quae conditae recentius fuerunt, 
nec pueriles tantum, sed etiam quas médias et quas aca-
demicas vocant. Ceteri autem e vestris regionibus catho-
lici id in primis nitantur atque efficiant, ut in institutione 
adolescentium sua parentibus, sua Ecclesiae iura sarta 
tectaque sint. — Qua in re haec potissimum curanda. 
Primum, ut catholici scholas, praesertim puerorum, non 
mixtas habeant, sed ubique proprias, magistrique deligan-
tur optimi ac probatissimi. Plena enim periculi est ea 
disciplina, in qua aut corrupta sit, aut nulla religio, quod 
alterum in scholis, quas diximus mixtas, saepe videmus 
contingere. Nec facile quisquam in animum inducat im-
pune posse pietatem a doctrina seiungi. Etenim si nulla 
vitae pars, neque publicis neque privacis in rebus vacare 
officio religionis potest, multo minus arcenda ab eo officio 
est aetas et consilii expers, et ingenio fervida, et inter 
tot corruptelarum illecebras constituta. Igitur qui rerum 
cognitionem sic instituât, ut nihil habeat cum religione 
coniunctum, is germina ipsa pulchri honestique corrum-
pet, is non patriae praesidium, sed humani generis pestem 
ac perniciem parabit. Quid enim, Deo sublato, adolescen-
tes poterit aut in officio retinere, aut iam a recta virtutis 
semita devios et in praerupta vitiorum praecipites revo-
care ? 

Necesse deinde est non modo certis horis doceri iu-
venes religionem, sed reliquam institutionem omnem chri-
stianae pietatis sensus redolere. Id si desifc, si sacer hie 
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-halitus non doctorum animos ac discentium pervadat fo-
veatque, exiguae capientur c x qualibet doctrina utilitates ; 
damna saepe consequentur haud exigua. Habent enim 
fere sua quaeque pericula disciplinae, eaque vitari vix 
ab adolescentibus poterunt, nisi fraena quaedam divina 
eorum mentibus atque animis iniiciantur. Cavendum igitur 
maxime, ne illud, quod caput est, institiae cultus ac pieta-
tis, secundas partes obtineat; ne constricta iuventus iis 
tantummodo rebus, quae sub oculos cadunt, omnes nervos 
virtutis elidat; ne dum praeceptores laboriosae doctrinae 
fastidia ferunt et syllabas apicesque rimantur, minime 
sint de vera illa sapientia solliciti, cuius initium timor 
Domini, et cuius praeceptis in omnes partes usus vitae 
conformari debet. Multarum igitur rerum cognitio ad-
iunctam habeat excolendi animi curam ; omnem autem 
disciplinam, quaevis denique ea sit, religio penitus infor-
met ac dominetur, eademque maiestate sua ac suavitate 
ita percellat, ut in adolescentium animis quasi aculeos 
relinquat. 

Quandoquidem vero id Ecclesiae semper propositum 
fuerit, ut omnia studiorum genera ad religiosam iuvenum 
institutionem maxime referrentur, necesse est huic disci-
plinae non modo suum esse locum, eumque praecipuum, 
sed magisterio tam gravi fungi neminem, qui non fuerit 
ad id muneris idoneus ipsius Ecclesiae iudicio et auctori-
tate probatus. 

Verum non a puerorum tantum scholis postulat 
sua iura religio. Fuit tempus illud, quum legibus cuiusque 
Academiae, imprimisque Parisiensis, cautum erat, ut 
studia omnia ita se theologiae accommodarent, ut nemo 
iudicaretur ad sapientiae fastigium pervenisse, nisi eius 
disciplinae lauream adeptus. Augustalis autem aevi 
instaurator Leo decimus. ceterique ab illo Pontifices 
Decessores Nostri, romanura athenaeum aliasque studi-
orum, quas vocant, universitates, quum impia bella in reli-
gionem arderent, firmas velut arces esse veluere, ubi, 
ductu auspicioque christianae sapientiae, iuvenes doce-
rentur. Eiusmodi studiorum ratio, quae Deo rebusque 
8acris primas deferebat, fructus tulit haud mediocres; 
certe illud effecit, ut sic instituti adolescentes melius in 
officio continerentur. Haec in vobis etiam fortuna iterabi-
tur, si viribus omnibus contenders, ut in scholis, quas 
médias vocant, in gymnasiis, lyceis, academiis sua religioni 
iura serventur. — Neque tamen id excidat unquam, con-
silia vel optima ad irritum cadere et inanem laborem 
suscipi, si animorum consensio desideretur atque in agendo 
ooncordia. Quid enim eficient bonorum divisae vires ad-
versus coniunctum impetum hostium ? Aut quid singulo-
rum proderit virtus, ubi nulla sit communis disciplina ? 
Quare vehementer hortamur, ut, remotis importunis con-
troversies partiumque contentionibus, quae facile animos 
dissociare possunt, de curando Ecclesiae bono omnes uno 
ore consentiant, collatis viribus in id unum conspirent ac 
earadem afferant voluntatem, solliciti servare unitatem 
spiritus in vinculo pacis. l ) 

Haec suasit ut moneremus sanctissimi hominis me-
moria et recordatio ; cuius utinam praeclara exempla in 
•animis haereant, excitentque eius amorem sapientiae, quae 

a curanda hominum salute et Ecclesiae dignitate tuenda 
nunquam recedat. Confidimus autem, vos, Venerabiles 
Fratres, quae vestra prae ceteris sollicitudo est, socios et 
consortes habituros gloriosi laboris e viris doctissimis 
quamplurimos. Sed rem nobilem, quasi in suo sinu posi-
tam, praestare ii poterunt maxime, quicumque praeclaro 
muneri instituendae iuventutis sunt Dei Providentia prae-
positi. Qui, si illud meminerint, quod veteribus placuit, 
scientiam, quae remota sit ab iustitia, calliditatem potius 
quam sapientiam esse appellandam, aut melius, si animo 
defixerint quod Sacrae Litterae affirmant, vani sunt . . . 
omnes homines, in quibus non subest scientia Dei, 2) 
discent armis doctrinae non tam ad privata commoda 
utî, quam ad communem salutem. Fructus autem laboris 
industriaeque suae eosdem se laturos sperare poterunt, 
quos in suis olim collegiis atque institutis Petrus Canisius 
est consecutus, ut dociles ac morigeros experiantur 
adolescentes, honestis moribus ornatos, ab impiorum 
hominum exemplis longe abhorrentes, aeque de scien-
tia ac de virtute sollicitos. Quorum in animis ubi 
pietas altius radices egerit, fere aberit metus ne opi-
nionum pravitate inficiantur aut a pristina virtute de-
flectan*". In his Ecclesia, in his civilis societas spem opti-
main reponet futuros aliquando egregios cives, quorum 
Consilio, prudentia, doctrina, et rerum civilium ordo et 
dbmesticae vitae tranquillitas possit salva consistere. 

Quod reliquum est, Deo optimo maximo, qui est 
scientiarium Dominus, Eiusque Virgini Matri, quae Sedes 
sapientiae appellator, deprecatore adhibito Petro Canisio, 
qui doctrinae laude tam bene est de Ecclesia catholica 
ineritus, preces adhibeamus, ut votorum, quae pro ipsius 
Ecclesiae iucremento ac pro bono iuventutis concepimus, 
fieri compotes liceat. Hac spe freti, vobis singulis, Vene-
ïabiles Fratres, et clero populoque vestro universo, auspi-
éem caelestium munerum et paternae benevolentiae No-
strae testem, Apostolicam Benedictionem peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 1 Augusti 
MDCCCXCVII, Pontificatus Nostri anno vicessimo. 
n 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Budapest, szept. 18. A vallásszabadság nagy reform-
eèzmêjére kimondott kálvinista anathemáról lapszemle. II. 

A „Pécsi Közlöny" nyilatkozata: 

„Megszólalt a soká elfojtott igazság a felsőbaranyai 
ref. egyházmegye papságának hivatalos jelentésében, 
melyet Dányi esperes a harkányi közgyűlésen Szilágyi 
Dezső fülehallatára fölolvasott A jelentés szerint az egy-
házpolitika eredményei vigasztalan képet tárnak elénk. 
Szívesen elhallgatták volna a ref. papok ezeket az álla-
potokat, ha nem az egyházak létkérdése s a papság 
anyagi ekzisztencziája forog szóban, szívesen elhallgatták 
volna, mert a gyászos eredményű egyházpolitika keresz-
tülvitelében ők maguk is közreműködtek, odacsatlakozváu 

!) Ad Eph. IV, 8. 2) Sap. XIII, !.. 
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nyiltan ama „közvéleményéhez, mely állítólag a leghatá-
rozottabban követelte az egyházpolitikai törvények meg-
hozatalát. 

A fölpanaszolt, áldatlan eredmény előidézésében tehát 
nekik is van részök, akik annak idején nemcsak óvást 
nem emeltek egyházuk érdekében, de sőt a „reform" párt-
jára álltak. És ma a vádló igazság megszólal bennök, 
színvallásra kényszeríti s az átkos következmények beis-
merésére hajtja őket. Nincs fájóbb valami a vádló igaz-
ságnál. Ez üldözte Káint az ijesztő vadonba, ez temette 
Korét társaival a föld gyomrába, ez kinozta Heródest 
borzasztó álmokkal, ez perzselte Múczius kezét. A vádló 
igazság kergette Masszinisszát ebei és Mitridateszt hóbér 
katonái közé. Ez fenyegette Dávidot Uriász árnyékával, 
és a zsarnok czézárokat a rettegett hatalom poíczán a 
vádló igazság ijesztette s hogy felzavart lelkiismeretüket 
megnyugtassák, a keresztények vérébe akarták fojtani a 
kinzó igazságot. A hóditó Napoleon a félvilággal nézett 
büszkén farkasszemet, de a gyönge pápa szava gondot 
okozott neki. György aneol király boszuban forgó szemei 
az anya szelid intésére könybe lábadtak. Bismark erejét 
a börtönbe vetett hitvallók gyengítették meg. Az igazság 
söpörte el az izmos pogány csordákat, és verte meg Gallia 
hös fiait, valahányszor megfeledkeztek Istenről és jogról. 

Ugyanez a vádló, kegyetlen igazság vitte rá a ba-
ranyai ref. papokat, hogy az egyház):olitika által terem-
tett vigasztalan képről lerántsák a leplet, bár ezen csele 
kedetök keserű szemrehányás volt a jelenlevő Szilágyi 
Dezsőnek, a bálványozásig szeretett gondnokuknak, mint 
az egyházpolitika egyik legfőbb kezdeményezője- s ténye-
zőjének, valamint szemrehányás volt önmaguknak is, az 
egyházpolitika nagy támogatóinak. 

Igy tör magának utat az igazság ledöntve minden 
akadályt. Amit a ref. papok már az egyházpolitikai harcz 
idején előre tudhattak, azt elhallgatták, mert akkor „az 
árral úszni" volt a divat. Szomorú tapasztalatokra, vigasz-
talan következményekre volt szükség, hogy a tiszta 
igazság érvényre jusson s az embereket őszinte megnyi-
latkozásra kényszerítse. 

Most szomorkodik ei a papság veszendőbe menő 
hívein, bánkódik a felekezetnélküliek fölött. Vigasztalha-
tatlan mint Rákhel, mikor ennek már nem voltak meg a 
gyermekei. Nekik még vannak híveik, de egyre fogynak. 
Es az elveszettek sorsa borzalmas ; Istennel, önmagukkal, 
társadalmunkkal meghasonlanak, szakítanak a túlvilággal, 
de azért az Ur keze rajtok, érzik e kéz hatalmát, elke 
rülni nem tudják, futnak előle, hanem szabadulni nem 
tudnak tőle. Bolyonganak czéltalanul, mig a szoczializmus 
karjaiba nem hullanak. Igazuk van a ref. papoknak: vi-
gasztalan a kép!" . . . 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 
Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség, 
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre k^ltő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

Nem kevesebb nehézségekbe ütközik a kegyúri jog-
nak, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségeknek és ter-
heknek általános, kötelező megváltása. 

It t mindjárt a következő kérdések tolulnak előtérbe: 
а) Ki tartozik megváltani a patronátust és minő 

kárpótlási összeggel? 
б) Kinek a javára történjék a patronátusi terhek 

megváltása ? 
c) Hogyan lehetne a megváltási tőkeösszeget a plé-

bánia* egyház és javadalom czéljaira legbiztosabban el-
helyezni ? 

d) Kire volna átruházandó a ius praesentandi és a 
többi kegyúri tiszteleti jogok ? 

Eltekintve attól, hogy sem természeti, sem tételes 
jog meg nem engedi, hogy bár kit is igazságosan szer-
zett jogától szabad legyen beleegyezése nélkül megfosz-
tani, tehát kegyúri jogától sem, mig ennek kötelezettsé-
geit teljesiti : a megváltási tőkeösszeget csakis az eddigi 
patrónus volna köteles lefizetni és pedig az erre jogosul-
tak, vagyis a plébánia-templom és javadalom javára. 

Ámde a kárpótlásnak megállapitása és még inkább 
ennek a jogosultak közötti aránylagos felosztása alig, 
vagy éppen le nem küzdhető nehézségekbe fogna ütközni. 

A mit t. i. Rauscher biboros az austriai kultuszmi -
niszternek eziránti felhívására adott válaszában különösen 
hangsúlyozni jónak látott, ugyanaz áll a mi kegyúri vi-
szonyainkra nézve is: s azért megszivlelésül újra id^ 
iktatom:]] „A pttronus legterhesebb kötelezettségei az 
egyházi építkezésekre vonatkoznak. Már most ha a p!e-
bánia-templom és lakház jó karban vannak, megtörtén-
hetik, hogy azok kijavítása félszázadon keresztül alig 
okoznak nagyobb költséget a patronusnak. Azonban temp-
lomok és plébánia házak is ki vannak téve elemi csapá-
soknak, tűzvésznek, vizáradásnak. Hogy tehát ily nagy 
szerencsétlenségnél az illetők oly segítségben részesüljenek, 
minőt a patrónus adni tartozik, arra oly nagy megváltási 
tőke kívántatnék, melynek 1« fizetésére patrónus alig vál-
lalkoznék. Ellenkező esetben templom és plebánia-lakház 
éppen akkor maradnának segítség nélkül, midőn arra 
legnagyobb szükségük van." *) 

De feltéve, hogy a kárpótlás teljesen megfelelne az 
eddigi teherviselés költségeinek, az sohasem nyújtaná azon 
biztonságot, bármiféle értékpapírokba is volna fektetve, 
mint a földbirtok. Egy országos pénzválság azoknak ér-
tékét felére, harmadára is leszállíthatná; váljon ki pótolná 
ilyenkor a veszteséget? Magánkötvényekbe való elhelyezés 
pedig köztapasztalás szerint nagyon vesződséges és költ-
séges dolog volna. 

A mi végül a |ius praesentandi-t illeti, az a patro-
natus megszűnése vagy megváltása eseteiben is megszűn-
nék ; a plébánia-javadalmak betöltésének rendes alakja, az 
Ordinarius szabad adományozása (libera collatio) az egy-
házjog értelmében újra érvénybe lépne. 

* 

Sokan a kath. egyházi önkormányzatot azon okból 
is sürgetik, hogy az általa szervezendő autonom egyház-
községekre ruháztassék át a patronatus. 

Szerintük az autonom egyházközségi gyűlés, illetve 
egyházközségi tanács hatáskörébe tartoznék a plebános-

!) L 78. 1. 
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választási és bemutatási jog, amint ezt Erdélyben is gya 
korolják az autonom egyház-községek.2) 

Ámde mivel Erdélyben 38 autonom hitközség, me-
lyek a patronatusi kötelezettségeket is teljesitik, három 
egyházi férfiút jelölnek ki és terjesztenek fel a megyés 
püspökhöz, ki közülök egyet kinevez és beruház: abból 
még nem következik, hogy a kegyúri jogot és terhet 
minden egyházközségre lehet és kell átruházni ; a mint 
ezt az erdélyi autonomia példája ie mutatja, mely a pat-
ronátust a többi plébániáknak meg nem adta. De külön-
ben is alig köszönnék meg ezek a kegyúri jognak ily 
alakban való gyakorlását. 

Szerény nézetem szerint aggályosnak is látszik a 
patronátusnak minden egyházközségekre való átruházása 
a következő okokból: 

a) Ámbár az önkormányzati szervezet szerint az 
egyházközségi tanács választja a községbeli néptanitókat, 
tanitónőket s a kántortanítót,3) alig lehetne reábízni a 
plébános-választást. Eltekintve ugyanis attól, hogy az 
egyháztanács tagjai mindnyájan nem volnának képesek 
kellően megítélni azon kellékeket, melyeket az egyházi 
törvények a lelkipásztorban megkövetelnek, az ily válasz-
tás tag kaput nyitna a pártoskodásnak s egyébb üzel-
meknek, melyek a lelkész tekintélyével és függetlenségé-
vel merőben ellenkeznek. Az ily módon megválasztott 
lelkész, míg azok iránt, kik megválasztották, lekötelezett-
nek érezné magát, addig ellenfelei reájok erőszakoltnak 
tekintenék, mi lelkipásztori működését megbénitaná. 

. b) Az egyházközségi plébános-választásnál még 
nagyobb tere nyílnék a protekcziónak, mint a föntebb 
vázolt kegyúri klientelánál. Mig t. i. jelenleg egy patro-
natus alá rendesen több plébánia-javadalom tartazik, s 
azért noha némelyeknél későn, de végre is mindegyikre 
reá kerül a sor : addig a községi patronátusnál alig le-
hetne 3zó más egyénről, mint a ki ama községben mint 
segédlelkész vagy plebános-helyettes működik ; amint ezt 
a szab. kir. városoknál is látjuk, melyeknek példája sze-
rint a községekben is az oda való születés és nepotismus 
nagy szerepet játszana. 

c) Még kevésbbé vállalkozhatnának végül minden 
egyházközségek a kegyúri terhek viselésére. Hiszen köz-
tapasztalatilag a népiskolai közoktatás tárgyában hozott 
törvények követelményeinek csak nagy nehezen, vagy 
éppen nem képesek megfelelni, s azért sok helyen való-
ságos jótéteménynek tekintik sz iskolák áll6mositását. 

(Folytatjuk.) 

Autonomiai képviselők. 
A munkácsi választókerületben dr Timon Ákos 

miniszteri tanácsos egyetemi tanárt választották meg szó-
többséggel kongresszusi képviselővé. A sárvári kerület 
autonomiai képviselőjévé Szegedy György cs. és kir. kama-
rást választották meg 9526 szavazattöbbséggel két ellen-
jelöltje közül ugyanis Gotthard Sándor 16, Hollán Ernő 
pedig egy szavazatot kapott. Az egri érseki tartományhoz 
tartozó egri, kassai, rozsnyói, szatmári és szepesi kápta-

2) L. 114—115. lap. 
3) L. Magyar egyház önkormányzati szervezetnek V. Fej. B) 

117. §. 

lanok a katholikus autonomiai kongresszusra káptalani 
képviselőnek Szmrecsányi Lajos egri kanonokot válasz-
tották meg. Váczott u j választás lesz, a mennyiben Szapáry 
Gyula gróf, a kit két helyen választottak meg, nem a 
váczi, hanem a török-szent-miklósi mandátumot fogadja 
el. A vácziak már most néznek uj jelölt után, a ki való-
színűleg Scitovszky János, volt hontmegyei alispán lesz, a 
kit Zichy Nándor gróf a következő táviratban a jánlo t t : 
„Csodálom, hogy Szczitovszkyt, a rendithetetlen hitvalló 
és függetlenül Ítélkező katholikust eddig még jelöltség 
elfogadására nem kényszerité a közvélemény. A váczi 
kerület legilletékesebb jelöltjének tekintem. Zichy Nándor 
gróf." A csik-háromszéki választó-kerületben világi kép-
viselőnek gróf Komiss Viktor az erdélyi kath. státus 
alelnöke választatott meg. A kassai egyházmegye papsága 
Pletényi Endre apát-főesperest, eperjesi plébánost küldi 
a kongresszusba. 

IRODALOM. 
Irodalmi jelentés. 

A katholikus egyházi vagyon jogi természetének 
kérdésében, nem ritkán téves nézetek kerülnek fehzinre. 
Ennek oka; vagy az irányzatosság, vagy a tájékozatlan-
ság. S minthogy ez idő szerint a magyar jogi irodalom-
ban nem igen található olyan mű, mely a magyar kath. 
egyházi vagyon tulajdonjogát kimerítően, teljes részletes-
séggel tárgyalná, — az egri egyházmegyei irodalmi egy-
let pályázatot hirdetett oly munka megirására, mely az 
egyházi vagyon tulajdonjogát ugy az irányzatos, téves 
nézetekkel szemben, — mint a tájékozatlanság esetén 
kellő világításba helyezze. 

Az irodalmi egylet törekvése eredményesnek bizo-
nyult s a 800 koronával jutalmazott munka kiadását — 
iá bírálói Ítéletek alapján, — elhatározta. A munka most 
hagyja el a sa j tó t ; czime: 

A MAGYARORSZÁGI 
KATHOLIKUS EGYHÁZI VAGYON 

TULAJDONJOGA. 

Irta Török Kálmán, egri főegyházm. pap, érs. fine-
Velőint. aligazgató. — Szerző vezérelve: „A tulajdoni 
jogok kérdését mindenkor a szerzés gyökerére és erede-
tére kell visszavezetni." Ehhez mérten fejti ki alapelveit 
s nyomban tárgyalja egyik főtételét : Kit kell tekinteni a 
kath. egyházi vagyon tulajdonosául? A tétel beigazolása 
után, a tulajdonjog rendszerének követelményei sz°rint s 
a tulajdonjog sarkalatos ismérveinek folytonos szem előtt 
való tartásával a következő keretben taglalja a magyar 
kath. egyházi vagyon tulajdonjogát és a tulajdonjoggal 
vonatkozásban lévő jogi természetű kérdéseket: 

A kath. egyház vagyonszerzési joga. — A szerzést-
tiltó törvenyek Magyarországon. — A kath. egyházi 
vagyon birtokczimei egyházjogi és magyar jogi szempont-
ból: Királyi adomány. Magánosok adománya. Birói Ítélet. 
Peregyezség. Jószágcsere. Vétel. Elévülés. — Kath. ala-
pok és alapítványok : Kath. vallásalap. Kath. tanulmányi 
alap. Kath. egyetemialap. — Az egyházi vagyon rendel-
tetése. — A főkegyur jogviszonya az egyházi vagyon-
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hoz. — Tulajdonjog és világiasitás. — Függelék : A 
magyarországi kath. egyházi vagyonhoz tartozó főpapi, 
káptalani, nagyobb szerzetesrendi stb. birtokoknak mi-
velési ágak szerint való megoszlása. 

Szerző kerülte munkájában a fölösleges vitatkozást. 
Tárgyilagos a legkisebb részletekben is. A jogtörténet 
világító fáklyájával — mint egyik bírálója, megjegyzi, — 
biztosan kalauzol s egy pillanatra sem tér le a jogforrás, 
a jog és á törvények által megjelölt alapról. 

Éppen azért a munka megérdemli, a legszélesebb 
körben való olvasást s különösen most, a magyar kath. 
autonomiai kongresszus előestéjén, a kath. ügy iránt ér-
deklődők nagy hasznát veszik. A munka 8-ad r., XXI és 
egy negyed iv, 340 lap. Ára 2 frt 50 kr. Megrendelhető : 
Beznák Gyula bizományos könyvkereskedésében (Eger, 
Széchenyi-utcza). 

VEGYESEK. 
— Zill . Leo pápa encyklikája, október havára, a 

szent olvasóról, mint évek óta, most is rendesen meg-
jelent, gyönyörű tanítással s korszerű buzdítással. T. ol-
vasóink ma kapják belőle a bevezetést. Nevezetes ebben 
a mariális pápai oktatásban az, hogy a keresztény imád-
ság egy világhírű alakjáról szólva, hathatósan buzdít a — 
tevékenységre, az „ora et labora" elv szellemében. S való-
ban az ima, bármily hathatós, sőt bizonyos föltételek alatt 
mindenhatónak mondható, mégsem elég az elzüllött s 
elkereszténytelenedett államok és társadalmak újjászerve-
zésére. Meg kell fogni az ekeszarvát s buzgó társadalmi 
munkálkodással fel kell szántani az Isten igéje számára 
a nemzetek társadalmi és állami életét mindenféle egye-
sületek és társas körök alapítása és ker. kath. szellemben 
való vezetése által. Ez a legújabb pápai encyklikának ki-
magasló tanítása. 

— Áz elhalasztott püspöki konferenczia e hó 
vége felé, esetleg 28-án, okvetetlenül meg fog tartatni. 
Főpásztoraink közöl már is többen itt vannak a fővá-
rosban. 

— Az autonomiai kongresszus tagjaihoz szól a 
nagyváradi „Tiszántúl" mult keddi (14-iki) vezérczikké-
nek a vége. Ez a czikk abból az alkalomból kelt, hogy 
Váradon u j autonomiai képviselőválasztás volt s azon a 
katholikus hivek csekély számú részvevősökkel nagy közö 
nyösségről tettek tanúságot. Laptársunk abbeli reményét 
nyilvánítja, hogy kath. híveink minden bizonynyal buz-
góbban fogoak érdeklődni az egyház ügyei iránt, ha 
sikerül az autonómiában működésöknek tágabb tért nyitni, 
S itt laptársunk az autonomiai képviselőkhöz fordul, mint 
a kiknek kezébe van letéve az autonomia szervezésének j 
sorsa. „Nagy dolgot kell, úgymond, végezniök a kongresz-
szusi tagoknak, midőn végleg megállapítják a módozatokat, 
mely az önkormányzatot létesítheti ; nagy dolgot, mely 
ért nem hamar kapnak hálát, de későbben, ha az auto-
nomia átmegy vérünkbe, annál mélyebb, annál átérzet-
tebb hálával fogunk adózni nevüknek." 

— Conversio a gróf Haller-családban. Hévizi 
hallerkői Haller jenő gróf, hallerkői Haller János gróf 
főispán 19 éves fia, az ev. református vallásról a róm. 
kath. vallásra tért át. A hitvallást P. Szeles K. Anaklét 
h. lelkész kezébe tette le, a ki megfelelő alkalmi beszéd-
del vette fel a róm. kath. egyházba. 

= A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
1897—1898. tanévi rectora és tanácsának beiktatása s 
egyúttal a tanév megnyitása alkalmából 1897. évi szep-
tember hó 19-én délelőtt 11 órakor a lipót-utczai város-
ház dísztermében ünnepélyes közülést tart, melyet az egye-
temi templomban 10 órakor ünnepélyes „veni sancte" 
előz meg. Tárgyak: I. Az 1896—97. egyetemi tanév 
története : Dr. Bognár István lelépő rectortól. II. Rectori 
székfoglaló beszéd : Tudomány-Egyetem. (Rectori méltó-
ság fejlődése. A négy kar és a tanács. Önkormányzat. 
Tanszabadság. Az egyetem hivatása.) Mondja : Dr. Her-
czeg Mihály, a tud.-egyetem e. i. rectora. III. Tanévet 
megnyitó beszéd. Mondja : Dr. Zsögöd Benő, a jog- és 
államtudományi kar e. i. decánja. 

— Bérmálás az árva pécsi megyében. Gróf 
Majláth Gusztáv erdélyi püspök f. hó 14-én délután ér-
kezett Pécsre, hogy a következő napokon papokat szentel-
jen és reá vasárnapon bérmáljon a pécsi székesegyházban. 
A szertartások eddig megállapított programmja a követ-
kező: Szept. 15 én reggel 7 órakor szt. mise közben 
feladja a hajkoronát Makai István és Nyári Simon nö-
vendékpapoknak, utána ugyanazoknak és Wölfel Ferencz-
nek, végzett hittan hallgatónak, a kisebb rendeket,, végre 
ugyanazon szt. mise alatt Arányi -Gézának és Wölfel 
Ferencznek az alszerpapi rendet. Szept. 16-án reggel 1 / i7 
órakor Vaszary Kálmánnak és Wölfel Ferencznek a szer-
papi rendet. Szept. 18-án pedig reggeli 7 órakor 
Tichy Sándor, Vaszary Kálmán és Wölfel Ferencz-
nek az áldozópapi rendet. Szeptember 19-én reggeli 
8 órakor szt. mise és szent beszéd után a bér-
málás szentségét fogja kiszolgáltatni. — Pécsi tartózko-
dása alatt gróf Mailáth püspök édesanyja nagymélt. 
Mailáth Györgyné Mária-utczai házában lakik, mert e 
napokra ő nagyméltósága is lejön Pécsre. A püspök tit-
kára Butyka Sándor azonban Troli kápt. helynök vendége. 

— A czár beváltotta igéretét. II. Miklós czár ko-
ronázásakor Agliardi rendkívüli pápai követnek megígérte, 
hogy az utóbbi 8 év alatt Szibériába száműzött vagy 
fogságra itélt katholikus papoknak meg fog kegyelmezni. 
Szavát most beváltotta 52 katholikus pap kapott amnesz-
tiát. 

— A milléniumi kiállítás érmei s oklevelei . A 
milléniumi kiálliiás érmei s oklevelei, a melyeket a kiál-
lítás zsűrije a kiállítóknak megítélt, csaknem egé;zen 
készen vannak s már a közel jövőben kézbesittetni is 
fognak. Csak a díszoklevelek vannak még munkában, de 
ezek is nemsokára ő felsége előterjesztetnek aláírás végett. 
Ennek megtörténtét azonnal követni fogja a vidékenként 
való elosztás és szétküldés. Ez a jövő hó vége előtt aligha 
lesz befejezhető, de belenyúlhat novemberbe is. A 10.000 
érem vésése és a 12.000 diploma nyomása ugyanis óriás 
munkát adott. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.'í 
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II. Félév. 1897. 

„Perge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi No s tri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia PAPAE XIII. Epistola Encyclica 
i. Tudósítás! "N" a, er v v á r a, d ! Veni Sancte a, ioffakadémián. —Katholikus Autonomia. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

TARTALOM. Vezér eszmék es 
De Rosario Mariali. — Egyházi Tudósítás: N a g y v á r a d : Veni Sancte a jogakadémián. —Katholikus Autonomia. — Irodalom. — 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
EPISTOLA ENCYCLICA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 
ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS PACEM ET COMMVNIO-

NEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES 

DE ROSARIO MARIALI 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 

ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS ALIISQVE LOCORVM ORDINARIIS 

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE 

HABENTIBVS 

LEO PP. XIII 
V E N E R A B I L E S FRATRES. 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 
(Vége.) 

Vitae societas atque coniunctio, ad quam homi • 
nes natura feruntur? nulla aetate fortasse arctior 
effecta est, aut tanto studio tamque communi i 

expetita, quam nostra. Nec quisquam sane id 
reprehendat, nisi vis haec naturae nobilissima 
ad prava saepe consilia detorqueretur, convenien-
tibus in unum atque in varii generis societates 
coeuntibus impiis hominibus adversus Dominum 
et adv-rsus Christum eius1) Cernere tarnen est, 
idque prof'ecto accidit iucundissimum, inter ca-
tholicos etiam adamari magis coeptos pios coe-
tus; eos haberi confertissimos ; iis quasi com-

! munibus domiciliis christianae vinculo dilectionis 
ita adstriogi cunctos et quasi coalescere, ut vere 
fratres et dici posse et esse videantur. Neque 
enim, Christi caritate sublata, f raterna societate 
et nomine gloriari quisquam potest, quod acriter 
olim TertulliaDus hisce verbis persequebatur: 
Fratres vestri sumus iure naturae matris unius, 
elsi vos parum homines, quia mali fratres. At 
quanto dignius fratres et dicuntur et habejttur qui 
unum patrem Deurn agnoscunt, qui unum spiritum 
biberunt sanctitatis, qui de uno utero ignorantiae 
eiusdem ad unam lucem, expaverint veritatis?2) 
Multiplex autem ratio est, qua catholici homines 
societates huiusmodi saluberrimas inire soient. 
Hue enim et circuli, ut aiunt, et rustica aeraria 
pertinent, i temque conventus animis per dies 
festos relaxandis, et secessus pueritiae advigi-

0 Ps. II, 2. 
2) Apolog. c. XXXIX. 

21 
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landae, et sodalitia, et coetus alii optimis consi-
liis ins t i tu t i cornplures. Profecto haec omnia, 
etsi nomine, forma, au t suo qnaeque peculiari 
ac proximo fine, recens inventa esse videantur, 
re tarnen ipsa sunt antiquissima. Constat enim, 
iu ipsis chr is t ianae religionis exordiis eius gene-
ris societatum vestigia reperiri . Serius autem 
legibus confirmatae, suis dist inctae signis, privi-
legiis donatae, divinum ad cul tum in templis 
adhibitae, aut animis corporibusve sublevandis 
dest ioatae, variis nominibus, pro varia t emporum 
rat ione, appellatae sunt. Quarum numerus in dies 
i t a percrebuit , ut, in Italia maxime, nulla civitas, 
oppidum nullum, nulla ferme paroecia sit, ubi 
non illae aut complures, aut al iquae certe habe-
antur . 

In his minime dubi tamus praec larum di-
gni ta t is locum assignare sodalitati , quae a sanc-
tissimo Rosario nuncupatur . Nam sive eius 
specte tur origo, e pr imis pollet an t iqui ta te , quod 
eiu>modi inst i tut ionis auctor fuisse f e ra tu r ipse 
Dominicus p a t e r ; sive privilégia aest imentur , 
quamplur imis ipsa oroa ta est, Decessorum Nost-
rorum munificentiâ. — Eius ins t i tu t ionis forma 
et quasi anima est Mariale Rosarium, cuius de 
v i r tu te fuse alias loquuti su m us. Yerumtamen 
ipsius Rosarii vis at que efficacitas, prout est 
officium Sodalitati , quae ab ipso nomen mutua-
tur, adiunctum, longe e t iam maior appare t . Nemi-
nem enim latet , quae sit omnibus orandi néces-
sitas, non quod immuta r i possint divina décréta, 
sed, ex Gregorii sententia, ut homines postulando 
mereantur accipere qu >d eis Deu« omnipotens ante 
saecula dispomit donare3) Ex Augustino autem : 
qui rede novit orare, rede novit vivere 4). At preces 
tunc maxime robur assumunt ad caelestem opem 
impet randam, quum et publice et constanter et 
concorditer funduntur a multis, i t a u t velut unus 
efficiatur precant ium chorus: quod quidem ilia 
aper te declarant Actuum Apostolicorum, ubi 
Christi discipuli, expectantes promissum Spir i tum 
Sanctum, fuisse dicuntur perseierantes unanimiter 
in <•ratione 5). Hunc orandi modum qui sectentur , 
certissimo fructu carere po te run t nunquam. Iam 
id plane accidit in ter sodales a sacro Rosario. 
Nam, sicut a sacerdotibus, divini Officii recita-
tione, publice iugi terque supplicatur, ideoque 

3) Dialog. 1. i. c. Í 
In Pá. CXVIIL 

5) Act. I. 14. 

validissime; ita, publica quodammodo, iugis, com-
munis est supplicatio sodalium, quae fit recita-
tone Rosarii, vel Psaltern Virginia ut a nonnul-
lis e t iam Romanis Pontificibus appel la tum est. 

Quod autem, uf i diximus, preces publice 
adhibi tae mul to iis praes tent , quae privat im fuu-
dantur , vimque habeant impe t rand i maiorem, 
fac tum est u t Sodali tat i a sacro Rosario nomen 
ab Ecclesiae scriptoribus inditum fuer i t „milit iae 
precantis , a Dominico P a t r e sub divinae Matris 
vexillo conscr iptae" , quam scilicet divinam Ma-
t rem sacrae l i t terae et Ecclesiae fasti sa lu tant 
daemonis e r ro rumque omnium debellatricem« 
Enimvero Mariale Rosarium omr.es, qui eius 
religionis pe t an t sccietatem, communi vinculo 
ads f r ing i t t amquam f r a t e m i aut mili taris con-
tubernii , unde validissima quaedam acies con-
flatur, ad host ium impetus repellendos, sive 
intr insecus illis sive extrinsecus urgeamur, r i te 
ins t ruc ta a tque ordinata . Quamobrem mer i to pii 
huius ins t i tu t i sodales usurpare sibi possunt 
verba illa S. Cypriani : Publica est nobis et com-
munis' oratio, et quando oramus, non pro uno, sed 
pro tofo popido oramus, quia tot us populus unum 
sumus 6). — Ceterum eiusmodi precat ionis vim 
a tque efficaciam annales Ecclesiae tes tau tur , 
quum memoran t et f ractas navali proelio ad 
Echinadas insulas Turcarum copias, et relatas 
de iisdem superiore saeculo ad Temesvariam in 
Pannónia et ad Corcyram insulam victorias 
nobilissimas. Pr ior is rei gestae memóriám peren-
nem exstare voluit Gregorius XIII die festo 
ins t i tu to Mariae victricis honori ; quem diem 
postea Clemens XI Decessor Noster t i tu lo Rosa-
rii consecravit, et quotannis celebrandum in 
universa Ecclesia decrevit. 

Ex eo autem quod precans haec mili t ia sit 
„sub divinae Matris vexillo conscripta1", nova 
eidem virtus, novus honor accedit. Hue maxime 
spectat repe t i ta crebro, in Rosarii ritu, post ora-
t ionem dominicam angelica salutatio. Tantum 
vero abest, u t hoc digni tat i Numinis quodammodo 
adversetur , quasi suadere videatur maiorem nobis 
in Mariae patrocinio fiduciam esse collocandam 
quam in divina potent ia , u t potius nihil Ipsum 
facilius permoveat propi t iumque nobis efficiat-
Catholica enim fide docemur, non ipsum modo 
Deum esse preeibus exorandum, sed beatos quo-

6) De orat. domin. 
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que caelites 7), licet rat ione dissimili, quod a Deo 
tamquam a bonorum omnium fonte, ab his, tam-
quam ab intercessoribus, petendum sit. Oratio 
inquit S. Thorn as, porrigitur alicui dupliciter, uno modo 
quasi per ipsam implenda, alio modo, si cut per ipsum 
impetranJa. Primo quidem modo soli Deo oratio-
nem porrigimua, quia omnes orationes nostrae ordi-
när i debeut ad gratin m et, acl gloria,m consequen-
dam, quae solus Deus dat, secundum illud Psalmi 
LXXXIII. 42 : „gratiam, et gloriam dabit Dominus". 
Sed secundo modo orationem porrigimus sanctis 
Angeln et homimbus, non ut per eos Deus nostras 
petitiones cognosccit, sed, ut eorum precibus et meri-
tis orationes nostrae sortiantur effectum. Et ideo 
dicitur Apoc. VIII, 4, quod ascendit jumue incen-
sorum de orationibus sanctorum de manu Angeli 
coram Deo8). Iam quis omnium, quotquot beato-
rum incolunt sedes, audeat cum augusta Dei 
Matre in certamen demerendae gratiae venire? 
Ecquis in Verbo aeterno clarius intuetur , quibus 
angustiis premamur, quibus rebus indigeamus? 
Oui maïus arbitr ium permissum est permovendi 
Numinis? Quis maternae pietat is sensibus aequari 
cum ipsa queat1? Id scilicet causae est cur beatos 
quidem caelites non eadem rat ione precemur ac 
Deum, nam a sancta Trinitate petirnus ut nostri 
misereatur, ab aliis autem sanctis quibv scum que 
petimus ut orertt pro nobis9)] implorandae vero 
Virginis r i tus aliquid habeat cum Dei cultu 
commune, adeo ut Ecclesia his vocibus ipsam 
compellet, quibus exoratur Deus: Peccatorum mise-
rere. Rem igitur opt imam praestant sodales a 
sacro Rosario, to t salutationes et Mariales pre-
ces quasi serta rosarum contexentes. Tanta enim 
Mariae est magnitúdó, tan ta , qua apud Deum 
pollet, gratia, u t qui opis egens non ad illam 
confugiat, is optet nullo alarum remigio volare. 

Alia etiam Sodalitatis, de qua loquimur, 
laus est, nec praetereunda silentio. Quoties enim 
Marialis recitatione Rosarii salutis nostrae my-
steria commentamur, toties officia sanctissima, 
caelesti quondam Angelorum militiae commissa, 
similitudine quadam aemulamur. Ea ipsi, suo 
quaeque tempore mysteria revelarunt, eorum 
fuere pars magna, iisdem adfuere seduli, vultu 
modo ad gaudium composito, modo ad dolorem, 
modo ad tr iumphalis gloriae exultationem. Gab-

7) Cone. Trid. ses*. XXV. 
8) S. th. 2a 2ae, q. LXXXIII, a, IV. 
9) lb. 

riel ad Virginem mit t i iur nunt ia tum Verbi aeterni 
Incarnationem. Betlemico in antro, Salvatoris in 
lucem editi gloriam Angeli cantibus prosequun-
tur. Angelus Iosepho auctor est fugae arripiendae, 
seque in Aegyptum recipiendi cum puero. Iesum 
in horto prae moerore sanguine exsudantem 
Angelus pio alloquio solatur. Eumdem, devicta 
morte, sepulchro excitatum, Angeii mulieribus 
indicant. Evectum ad caelum Angeli referunt 
atque inde reversurum praedicant angelicis comi-
ta tum catervis, quibus electorum animas admis-
ceat secumque rapiat ad aetherios choros, super 
quos exaltata est sancta Dei Génitrix. Piissima 
igitur Rosarii prece inter sodales utentibus ea 
maxime convenire possunt, quibus Paulus Apos-
tolus novos Christi asseclas al loquebatur : Acces-
sistis ad Sien montent, et civitahm Dei vivexti--, 
Jerusalem en elestem, et multorum millium Angelorum 
frequentiarn 10) Quid autem divinius quidve sua-
vius, quam contemplari cum Angelis cum iisque 
precari1? Quanta niti spe liceat atque fiaucia, 
fruituros olim in caelo beatissima Angelorum 
societate eos, qui in terr is eorum ministerio 
sese quodaitimodo addiderunt? 

His de causis Romani Pontifices eximiis 
usque praeconiis Marianam huiusmodi Sodalita-
tem extulerunt, in quibus earn Innocentius VIII 
devotisnmom Conjrateriiitatemn) appellat ; Pius 
V affirmat, eiusdem virtute haec consequuta: 
Coeperunt Christi fi deles iu alios viros repente 
mutari, haeresum tenebrae remitti et lux catholicae 
üdei aperiri12)', Sixtus V, at tendens quam fueri t 
haec inst i tut io religion! frugifera, eiusdem se 
studiosissimum prof i te tur ; alii denique multi, 
aut praecipuis earn indulgentiis, iisque uberrimis 
auxere, aut in peculiarem sui tutelam, dato no-
mine variisque editis benevolentiae testimoniis, 
receperunt. Eiusmodi Decessorum Nostrorum 
exemplis permoti, Nos etiam, Venerabiles Fratres, 
vehementer hor tamur vos atque obsecramus, 
quod saepe iam fecimus, ut sacrae huius militiae 
singularum curam adhibeatis, atque i ta quidem, 
ut, vobis adnitentibus, novae in dies evocentur 
undique copiae atque scribantur. Vestra opera 
et eorum, qui e clero subdito vobis curam gerunt 
animarum^ noscant ceteri e populo, atque ex 
veritate aestiment, quantum in ea Sodalitate 

10) Heh. XII, 22. 
Splendor paternae gloriae, die 26 Februarii 1491. 

12) Consueverunt ER. PP., die 17 Septembris 1569. 
>24* 
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virtutis sit, quantum utilitatis ad aeternam homi-
num salutem. Hoc autem contentione poscimus 
eo maiore, quod proximo hoc tempore iterum 
viguit pulcherrima in sanctissimam Matrem pie-
tatis manifestatio per Rosarium, quod perpetuum 
appellant. Huic Nos instituto libenti animo bene-
diximus; eius ut incrementis sedulo vos naviter-
que studeatis, magnopere optamus. Spem enim 
optimam concipimus, laudes precesque fore vali-
dissimas, quae, ex ingenti multitudinis ore ac 
pectore expressae. nunquam conticescaut; et per 
varias terrarum orbis regiones dies noctesque 
alternando, conspirantium vocum coDcentum cum 
rerùm divinarum meditatione coniuugant. Quam 
quidem laudationum supplicationumque peren-
nitatem, multis abhinc saeculis, divinae illae si-
gnificarunt voces, quibus Oziae cantu compella-
batur Iudi th: Benedicta es tu filia a Domino Deo 
excelso pjrae omnibus midieribus super terram, . . . 
quia hodie nom en tuurn ita magnißcavit, ut non 
recedat laus tua de ore hominum. Iisque vocibus 
universus populus Izrael acclamabat : Fiat, fiat13). 

Interea, caelestium beneficiorum auspicem, 
paternaeque Nostrae benevoleutiae testem, vobis, 
Yenerabiles Fratres, et clero populoque universo, 
vestrae fidei vigilantiaeque commisso, Apostoli-
cam benedictionem peramanter in Domino im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XII Sep-
tembris MDCCCXCVil, Pontificatus Nostri anno 
vicesimo. 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Nagyvárad, szept. 15. Veni Sande a jogakadémián — 
Tegnap délelőtt a szokott ünnepségek között nyitot-

ták meg a helybeli kir. kath. jogakadémia 1897/98-iki 
tanévet. Az ünnepélyes megnyitás a premontreiek temp-
lomában kezdődött, hol délelőtt fél 10 órakor dr Székely 
István theologiai tanár és akadémiai hitszónok két növen-
dék pap segédletével éuekes misét mondott, melyet „Veni 
Sancte" előzött meg, mise alatt az ifjúság énekelt. A szent 
misén a jogakadémia teljes tanárikara és az ifjúság volt 
jelen. 

A templomból a tanárok és az ifjúság a jogakadé-
mia dísztermébe vonultak fel, hol ez alkalomra a felsőbb 
tanügy számos barátja jelent meg. Schlauch bibornok. ki 
minden évben el szokott jönni a megnyitási ünnepélyre, ez 
évben is hü maradt szokásához s pontban 10 órakor ér-
kezett meg fogatán Fetser Antal titkára kíséretében. Az 

13) lud. XIII, 23 et seqq. 

érkező magas vendéget dr Bozóky Alajos igazgató a tanári 
kar élén az uri-utczai ajtónál fogadta s ezután az egész 
társaság egyenesen a díszterembe vonult, hogy az össze-
gyűlt if,uság az ősz főpapot, kiben egyik leghívebb barát-
ját és pártfogóját tanulta meg tisztelni, dörgő éljenzéssel 
fogadta. 

A bibornok a benlevők üdvözlése után helyet foglalt 
a zöld asztal mellett, mire dr Bozóky Alajos igazgató a 
következő magvas beszéddel nyitotta meg az idei tanévet : 

Mélyen tisztelt Tanári kar! 

Szeretett Akadémiai Ifjúság! 

Egy uj tanév küszöbén állunk, s ezen ünnepélyes 
perez újólag figyelmeztet bennünket kötelességünkre. 

Nem kételkedem, hogy mindnyájan, a kik itt egybe-
gyűltünk, át vagyunk hatva a reánk háruló komoly fel-
adat tudatával, de azért még nem tartom felesleges 
dolognak, hogy újra találkozásunk első órájában ne csak 
őszintén üdvözöljem önöket, hanem egyúttal kötelességei 
ről is egyet mást elmondjak, annyival inkább mert az 
előnkbe kitűzött feladat sikeres megoldása legnagyobb 
részben attól függ, hogy miiv mértékben igyekeznek önök 
kötelességeiknek megfelelni. 

S itt előre kell bocsátanom, hogy akadémiai tanul-
mányaik ideje alatt feltétlen bizalommal, ragaszkodással, 
szeretettel és tisztelettel viseltessenek tanáraik iránt, kik 
nem cs^k a szükséges tudományokra tanítják önöket ha-
nem egyszersmind uímutatóik, vezéreik, barátaik, jóaka-
róik és tanácsadóik, a kikhez bármikor tartózkodás nélkül 
forduljanak, valahányszor ennek szükségét érzik. Legyenek 
önök meggyőződve, hogy tanáraik minden alkalommal 
rajta lesznek, hogy tőlük telhetőleg önök javát előmoz-
dítsák. De azután hallgassanak is intelmeikre kövessék 
jóakaratú tanácsaikat és gondosan kíméljenek miudent, a 
mi a háladatlanság látszatát háritauá önökre. A hogy 

I dante a barátnak elárulását még a hazaárulásnál is kár-
i hozatosabbnak vélte, azonképen a tanár iránti hálátlanság 
; a legrutabb erkölcsi meghibbanás s a legkárhozatosabb 
! faja a bálatlanságnak melyet semmiféle elégtételadással 

nem lehet jóvá tenni. 
Mint akadémiai polgároknak azon kell lenniök, hogy 

I e díszes elnevezést kifogástalan magokviselete által teljes 
mértékben kiérdemeljék. A miért valaki az akadémia 

j anyakönyvébe be van iktatva még nem következik, hogy 
egyszersmind az Alma mater méltó tagja is ezt a becsű 
letet önönmagának ki kell vivnia, és büszke csak az ilyen 
méltó tagjaira lehet az Alma mater; mig ellenben az olyan 
fiatal emberek, kik sokoldalú kötelességeik teljes elha-
nyagolásával üres léhaságokkal töltik, helyesebben mondva 

j pazarolják soha vissza nem térő drága idejöket, sem az 
akadémiának díszére sem a hazának hasznára, sem szüleik-
nek büszkeségére nem válnak, azok jobban teszik valaha, 
inkább soha sem lépték volna át, intézetünk küszöbét, 
melyet méltatlan magokviselete által csak kompromitál-
tak, holott akadémiánk ezt tőlük semmikép meg nem 

j érdemelte. A hogy egykoron a nemességről azt tartották, 
hogy noblesse oblige, azonképen ma az akádémiai pol-
gárság is arra kötelezi önöket, hogy mindenben korektül 
viseljék magukat és pedig nemcsak az akadémia falain 
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belül, hanem azokon kivül is a mindennapi társadalmi 
érintkezésben. Hisz önök arra vannak hivatva, hogy ma-
holnap vezérszerepet játszanak a közéletben már pedig 
hogyan lehessen abból vezér, a ki sem tudomány, sem 
műveltség sem erény által ki nem tűnik a nagy tömegből. 
Követni csak azt szoktuk a kit önmagunknál jobbnak 
derekabbnak tartunk, mert meggyőződtünk róla, hogy 
tiszteletünket és bizalmunkat teljes mértékben megérdemli. 

Önök most abban a korban állanak, mely azért, 
mivel legfogékonyabb a külső benyomások iránt, döntő 
lesz egész életökre nézve. Most kell tehát legjobban vi-
gyázniok, hogy olyan vágyak ne lopózzanak be szivökbe, 
a melyek későbbi férfijellemökben ferde irányt adhatnak. 
Azért kell önöknek már most elnézőknek lenniök ember-
társaik, de annál szigoruabbak önmagok iránt. Már Seneca 
mondja, hogy a ki hízelegve dédelgeti a rosszat, utóbb 
hasztalanul igyekszik lerázni az igát, a melyet önként 
magára vett.*) Megengedem, hogy nehéz az oly sokféle 
alakban jelentkező csáboknak ellentállani s az oly könnyen 
ébredező rossz haj lamokat leküzdeni, ámde mióta csak az 
emberi nem művelődött, az ókortól kezdve a mai napig, 
azt a győzelmet tar t ják legszebbnek és legbecsesebbnek, 
a melyet az ember önnönmaga fölött kivívott. Már pedig 
ezen véleménynek általánossága, egyszersmind bizonyítéka, 
helyes és igaz voltának. 

Mily számtalan ember esett már if júkori rossz szo-
kásainak áldozatául ! s mennyivel borzasztóbb elképzelni, 
ha a művelt osztályokhoz tartozó embereken esik meg ez, 
kik nem csak maguk mennek tönkre, hanem példaadásuk 
által számtalan más embert is rántanak magukkal az 
örvénybe! A sok emberi gyarlóság közül, mely már az 
i f jú kedélyt megszállja s azután mind mélyebb és mélyebb 
gyökeret ver a szívben, a mai nap legelterjedtebb és leg-
szembetűnőbb a fékezhetetlen bírvágy, a minden áron 
való meggazdagodni akarás, mely a vagyongyűjtést nem 
aminek lenni kell, csupa eszköznek, hanem mivé fajulni 
nem szabad, valóságos életczélnak tekintik. A kit ez a 
szenvedély rabul ejtett , az csakhamar elveszti józan érzé-
két kötelességei iránt és nagyon hajlandó lesz, mindent 
egyedül ezen szenvedély kielégítésének alárendelni, azt 
mindenki csak abból a szempontból fogja megitélni, hogy 
mekkora hasznot húzhat belőle, áruba bocsátja tudomá-
nyát, meggyőződését, sőt még a halhatat lanságra terem-
tett lelkét is, csak anyagi előnyt lásson. Már most kép-
zeljük azt az esetet, a mi utóvégre a mai nap annyira 
uralkodó s lépten-nyomon tapasztalható anyagias irány 
mellett épenséggel nem lehetetlen, hogy egy országnak 
jogászkörában kereskednék felül ez a beteges szenvedély, 
hová fogna ez vezetni. A hol C3ak pénznek v a n becsülete, 
ott gyenge lábon áll az igazi becsület, mondja ismét 
Seneca,2) a becsülettel elvész az erkölcs, az erkölcs el 
vesztével megrendülnek az állam és a társadalom is. 

Ily vészes szirtek kikerülése czéljából elengedhetet-
len a tiszta erkölcshöz való ragaszkodás. A rossz hajlamok 

Seneca Hipp. 184: 
„Qui blandiendo dulce nutrivit malum, 
Sero récusât ferre, quod subiit iugum." 

2) Seneca Epist. 115„ 10 : Ex quo pecunia in honore esse 
coepit, verus rerum honor cecidit. 

leküzdése csak kezdetben nehéz, de a ki korán megszokja 
ezt a küzdelmet, biztos lehet az önmaga fölött kivívandó 
győzelemről, az meg fogja állani helyét, bármily súlyos 
helyzetbe is sodorják a mostoha körülmények. Es van 
egy megbecsüihetlen talizmán, mely csak akarnia kell, 
kinek-kinek megkönnyíti a nehéz küzdelmet és ez a taliz-
mán, a családi tűzhelynél nyert valláserkölcsi nevelés. 
Positiv vallás nélkül igazi erkölcs nem képzelhető, követ-
kezőleg igazán erkölcsös csak a vallásos ember lehet, 
mert az erkölcsös élethez a vallás szolgáltatja neki a 
támaszpontot. Az ember sokkal gyengébb, mint gondol-
juk, mondja b. Eötvös, azért „biztossága" azt kívánja, 
hogy mint a hajós a vészben valamihez kötve érezze 
magát , s éppen mert e szükségnek teljesen csak a positiv 
vallás felel m e g : ez az, miben jótékonyabb hatása rejlik. 3) 
Ebből következik, hogy önökre nézve, kedves ifjú ba-
rátaim, soha sem váll fölöslegessé a vallásos érzület ápo-
lása, sőt ezentúl még inkább fognak arra rászorulni, mint 
életök eddigi szakában. 

De van még egy pont, melyet lehetetlen szívökre 
nem kötnöm. 

Önök édes magyar hazánknak gyermekei. Nekünk 
nem adatot t meg, hogy a végzet könyvében olvassunk. 
Nem tudhattuk tehát, milyen megpróbáltatásoknak lesz a mi 
hazánk, fennállásának második ezredévében, sőt talán már 
a legközelebbi jövőben kitéve. Azt azonban igenis tudjuk, 
hogy magyar hazánknak minden egyes fiának karjára , 
agyára, szivére, erejére, tudományára, önfeláldozására, van 
szüksége, hogy továbbra becsülettel fennálhasson, felvirul-
hasson és nemes kulturmisszióját a művelt nemzetek között 
teljesíthesse. Ez a köztudat egyszersmind az irányt szabja. 
Önök elé, a melyen haladniok kell, hogy viszont önök is 
a haza iránti kötelességeiket önzetlen odaadással, lanka-
datlan lelkesedéssel és szives készséggel teljesíthessék. 
Minél jobban és alaposabban müvelik ki tehetségeiket, 
minél élénkebben lobban fel szivökben a hazaszeretet 
lángja minél inkább törekednek az igazi kulturális hala-
dást önöktől lehetőleg előmozdítani, annál fontosabb, annál 
megbecsülhetetlenebb szolgálatot teendenek a hazának. 

Általános kötelességeiken kivül tehát specziálÍ9 
kötelességük a hazafias erények folytonos ápolása és 
példaadás által való terjesztése, névszerint öröklött hűség 
a koronás király s alkotmányos kormányos, föltétlen enge-
delmesség a törvények iránt, tántorí thatat lanul ragaszko-
dás a hazához, az összetartás é rze t i által támasztott és 
fenntar tot t őszinte testvéri szeretet, pálya és polgártársink 
iránt ; minden evvel ellenkező magatartás, egyértelmű a 
hazaárulással, de a hivatásának szentségétől á thatot t 
jogászra nézve valóságos contradictió in adjecto, mert 
hisz első sorban a jogászok azok, kik mindazon köteles-
ségeket nemcsak konkrét formába öntik, hanem egyszers-
mind őrei, végrehajtói az alkotott törvényeknek, tehát 
nekik kell mindenki elolt jó példával előljárniok. 

Fel tehát Isten segítségével munkára. 
Az 1897—8. tanévet ezennel megnyitom. 

Zajos éljenzés és taps követte a beszédet, s maga a 
bibornok gratulált legelőször az igazgatónak sikerült 

3) Gondolatok 16. 
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"beszédeért. Ezután dr Molnár Imre az akadémia tudós 
nemzetgazdászati tanára lépett a kathedrára, bogy felol-
vassa a „Tisztességtelen versenyről" (concurrence déloyale) 
szóló értekezést. Ezt a már magában véve sem száraz és 
napjainkban különösen aktuális thémát dr Molnár nagy 
olvasottságra és helyes jogi tapintatra való körültekintés-
sel fejtegette és sorban kimutatta, hogy milyen eszközöket 
használnak jelenleg a nyugati művelt államok a tisztes-
ségtelen verseny meggátlására nézve s végül előadta azon 
nézeteket, melyeket szerinte az egészségtelen kereskedelmi 
szokásnak legjobban lehetne útját vágni és azt megtorolni. 

A mintegy 3/4 óráig tar ó s példákkal gazdagon 
illusztrált érdekes jogi értekezést szintén hangos taps és 
éljenzés követte s többen siettek gratulálni a tudós fel-
olvasónak. 

A bibornok még néhány perczig társalgott a jelen-
levőkkel s azutan a tanári kartól kisérve lement a már 
reá várakozó fogatáig s az ifjúság hangos éljenzése 
közben visszahajtatott a rezidencziába. 

Délben a tanári kar kocsikor) kihajtatott a S^ent-
László fürdőbe, hol szűkebb körű bankett volt, mely a 
legfesztelenebb hangulatban a késő délutáni órákban ért 
véget. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető tulzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

Felség folyamodványa 
az erdélyi róm. kath. Státusnak a magyarországi kath. 

egyház autonomiája érdekében. *) 

Császári é.s Apostoli Királyi Felség! 
Legkegyelmesebb Urunk, Királyunk ! 

Az erdélyi római katholikus Státus már évszázak 
óta teljesíti magyar hazafias és katholikus va lásos köte-
lességeit az egyház világi vonatkozású közügyeinek inté-
zésében. E hosszú idő alatt meggyőző tanúságot tévén 
arról, hogy a világi elemnek e közügyek intézésébe való 
be vonása az egyházat nehéz napokban támogatni, az 
összetartozás érzetet minden időkben emelni és a hazafias 
és vallásos kultura ápolásával az állam polgáraiban a 
Trón és Haza iránt való hűséget öregbíteni alkalmas is, 
képes is. 

*) Azon előterjesztésben, melyet az igazgatótanács az erd. róm. 
katb. status autonómiájának érdekében az idei rendkívüli statusgyü-
lés elé tett, valamint azon átiratban, melyet a statusgyülés alapján az 
idézett előterjesztés a berezeg prímáshoz intézett, hivatkozás történik 
azon felségfolyamodványra, melyet az igazgatótanács az 1896. évi sta-
tusgyülés jegyzőkönyvének VI. pontja alatt foglalt határozat alapján 
ő cs. és ap. kir. felségéhez terjesztett. Ezen folyamodványról a 
maga egészében a nagy közönségnek eddig nem volt tudomása. 
Most azonban a rátörtént sokszori hivatkozás után czélszerünek 
véljük azt egész terjedelmében szöveg szerint közölni. 

Tudatában az egyházi autonomia ez áldásos és magas 
hivatásának, mindig hálás szivvel gondolunk Császári és 
Apostoli Királyi Felségednek legmagasabb kegyelmére, a 
melylyel neküuk, az erdéhi részek római katholikus hí-
veinek, ősi Önkormányzatunkat uj életre kelteni és meg-
erősiteni, a többi Magyarországi katholikus biveinek pedig 
már huszonnyolcz évvel ezelőtt az önkormányzati szer-
vezkedést lehetővé tenni méltóztatott. 

Az azóta lefolyt éveknek minden napja arról győ-
zött meg, hogy a mi nekünk egyházi önkormányzatunk 
révén üdvös és hasznos vala, az üdvös és hasznos lesz 
Magyarország összes katholikus híveinek is, s hogy most, 
Felségednek bölcsr és áldást osztó uralkodása alatt, az 
állami és társadalmi béke napjaiban van az ideje, hogy 
megszerezzük kathoLkus társadalmunknak, a mely a Ki-
rályi Trónnak és a Magyar Hadának mindenkor leghűsé-
gesebb támasza volt és iesz. azt a biztos szervezetet, a 
mely a katholikus társadalm-it tömöriteni, erősiteni, s ha-
zafias és vallásos kötelességei teljesítésére balsorsban és 
válságos időkben is alkalmassá tenni képes leend. 

Császári és Apostoli Királyi Felségednek magyar 
kormánya ugyan a közelmúltban is biztató Ígéretet tett 
az országos magyar katholikus autonomia megalakítására, 
de mi a szeretet és érdeklődés aggodalmával látjuk 
eltelni a napokat, a melyeket a jó Isten munkára rendelt 
a nélkül, hogy a katholikus autonomia megalkotásának 
nagy- munkája megkezdetett volna. 

Ez a hazafias aggódó érdeklődés és a hitbeli testvéri 
szeretet készteti az erdelyi római katholikus Státust és 
annak megbízásából az igazgatótanácsot, hogy Császári és 
Apostoli Királyi Felséged Trónjának zsámolyához járul-
junk és mint Koronás Királyunktól és Legfőbb Kegyu-
runktól bizalomteljesen kérjük, hogy sokféle uralkodói 
gondjai között leghűségesebb magyar katholikus alatt-
valóinak közös óhajtásáról megemlékezni és az országos 
magyar katholikus autonomiát hatalmas királyi szavával 
legkegyelmesebben megteremteni méltóztassék. 

Kolozsvár, 1897. évi Böjtmás hava 15-ik napján. 
Császári és Apostoli Királyi Felsegednek legaláza-

tosabb szolgái : 
Az erdélyi római katholikus Sátus igazgatótanácsa. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

Minthogy a kegyúri jog általános megszüntetése, 
kötelező megváltása, az egyházközségekre való átruházása 
oly nehézségekbe ütköznek, melyek nálunk is ugy, mint 
Austriában, egyelőre alig, vagy éppen nem legyőzhetők : 
azért azt jelen vitás, bizonytalan állapota, terjedelme, s 
ebből folyó sok visszásság és sérelmek miatt mindenek-
előtt rendezni kell. 

Ennek sikeres foganatosítása végett két fontos kér-
dést kell megoldani. 

1. Kit illet a kegyúri viszony szabályozása? 
2. Minő szempontok irányadók e szabályozásnál? 
Az első kérdésre már megfeleltem, hogy t. i. a leg-

főbb kegyúr hatáskörebe esik a patronátus szabályozása ; 

*) L. A főkegyur hatáskörét 6. és 7. lap. 
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ki ebbeli jogát régi időkben az országgyűlésen, az ujabb 
korban saját kormányközegei által, rendeleti uton gyako-
rolta. De mivel a mai államnak az egyházhoz való vi-
szonya teljesen megváltozott, az felekezetnélkülivé vált: 
egyedül az autonomia lehet hivatva a kegyúri viszony 
szabályozására, melyet a legfőbb kegyúr azzal megbizand. 

A második kérdést illetőleg, minő szempontból kell 
kiindulni a patronátus szabályozásánál ? azt válaszolom, 
hogy az nem lehet más, mint azon szempont, mely a 
törvényhozót a kegyúri intézmény megalkotásánál vezette, 
hogy t. i. az egyház-alapitók és föntartók iránt kegyele-
tet és bálát tanúsítson; a laikus elemnek buzgalmát s 
érdeklődését az egyházi ügyek iránt folyton ébren tartsa, 
midőn nel i befolyást enged az egyház legfontosabb 
ügyeire, az egyházi hivatalok betöltésére. S mivel ezen 
okok még most is fönállanak: azért a kegyúri viszony-
ban csak oly változásokat szabad tenni, melyek a meg-
változott időviszonyokban találják igazolásukat. 

E b b ő l köve tkez ik : 

aj A patronatus elvben — in principio — föntartandó 
b) A szabályozás megelősze az autonom hitközségek 

szervezését; mert különben a szervezet oly keret lenne, 
melynek terjedek ét a beillesztendő tárgyak hiánya miatt 
kitölteni nem lehetne. Hisz mindenekelőtt hitelesen meg-
állapitandók a patrónus jogai és kötelességei, hogy tudni 
lehessen, váljon tényleg képes-e azokat gyakorolni, illetve 
teljesíteni ; és hogy lehetséges vagy szükséges-e azokat 
az autonom hitközségre átruházni. 

A patronatus szabályozása előtt tisztában kell lenni: 
a) Mi az illető kegyuraság jogi alapja. 
b) Milyen a kegyúri jogosítványoknak és kötelezett-

ségeknek jelen állapota és terjedelme. 
Ehhez feltétlenül szükséges a kegyúri jogosítványok-

nak és kötelezettségeknek hiteles összeírása. Ennek egy 
része már teljesítve van a kongrua-összeirás által, meny-
nyiben a kegyúri kötelezettségeknek a lelkészi jövede-
lemre vonatkozó része már fel van tüntetve.*) 

Hátra van tehát a kegyúri teherviselés azon részé-
nek hiteles kimutatása, mely az egyházi épületek föntar-
tására vonatkozik. 

Az összeírásban fel kell sorolni: A kegyúr (kegy-
urak) által készpénzben, iparos munkában teljesített szol-
gáltatásokat, s a megváltási tőkéket. 

Nemkülönben felsorolandók azon épületek, melyekre 
a kegyúri teherviselés kiterjed ; jelesen csupán csak a 
plébániatemplom- és lakházra, vagy a mellék- és gazda-
sági épületekre, az iskola- s a tanitólakásra is terjed-e 
az ki ? 

Hasonlóképpen részletesen ki kell mutatni, váljon 
az építési teher pusztán csak a nevezett épületek jó kar-
ban tartására, kijavítására szoritkozik-e ? vagy pedig az 
esetleg szükségessé vált megnagyobbitásukhoz, újból való 
felépítésűkhez is köteles-e hozzájárulni a kegyúr? 

Végül mennyire rug évenkint a kegyúr (kegyurak) 
építési teherviselésének összes költsége? Mennyi esik 
ebből az egyes plébániákra ? vagy ha ez évenkint nem 
egyenlő, 5 vagy 10 éves átlagban. 

L. Az összeírás „A" és „B" füzetének A) í . 3. és A) XII. I. 

Minthogy azonban a kegyurak építési teherviselé-
sére nagy befolyással van a kegvuralt plebánia-egyházak 
vagyon-állapota, mivel azok egyházi és hazai tör.ényeink 
értelmében első sorban tartoznak az építési terhekhez 
hozzájárulni, és csak azoknak vagyonhiánya, vagy elég-
telensége esetén következnek a kegyurak ; azért szüksé-
ges, hogy az építési terhek összeírásánál a plébánia és 
fiókegyházak vagyonállapota, s évi jövedelmeik is kimu-
tattassanak. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
— Előfizetési felhivás a „Reménységünk" második 

évfolyamára. — Isten kegyelméből — nem tagadjuk, sok 
küzdelem és sok áldozat árán — útnak indítottuk az első 
évfolyam 12-ik, vagyis utolsó füzetét. Bizalommal várjuk 
a t. olvasóink ítéletét. Az oltárszekrény nem ismert", vagy 
elfeledett dicső és jóságos Királyának állottunk szolgála-
tában. Öt ismertté tenni, nemes és szentséges tulajdonait 
fennen hirdetni és a halhatatlan lelkeket az 0 szelíd 
uralma alá hajtani volt a legfőbb törekvésünk. A mit 
tettünk és áldoztunk, az 0 szent ügyéért tettük és áldoz-
tuk s a mit elérnünk sikerült, készségesen elismerjük, 
hogy 0 általa sikerült. Az eddigi törekvéssel nem hagyunk 
fel, tovább küzdünk. Minden csepp vérünkkel rajta leszünk, 
hogy mentől többen boruljanak le a sokféleképen meg-
bántott és megvetett szent Ostya előtt, hogy imádásukkal 
megengeszteljék és kárpótolják a hallatlan gonoszsággal 
megsértett szentségi Jézust. Az ez irányban folytatott 
küzdelem és a tagadhatatlan siker csak inkább felköl-
tötte tetterőnket és megaczélozta akaratunkat. Tovább 
küzdünk, hadd virradjon fel minél előbb a Lgméltóságo-
sabb Oltáriszentség százada! Előfizetést hirdetünk a „Re-
ménységünk" második évfolyamára. 

Az előfizetési dij marad a régi : egész évre 80 kr. 
Szabadjon remélnünk, hogy az eddigi előfizetőink közül 
senki sem lép vissza. 

Hogy vállalatunk fenn maradhasson és hogy rendel-
tetését mentől inkább betölthesse, kérve-kérjük minden 
egyes előfizetőnket és olvasónkat, hogy mindaddig meg 
ne nyugodjék, mig a „Reménységünk" nek legalább 2—3 
uj előfizetőt nem szerzett. 

Az u j előfizetőket pedig arra kérjük, hogy legalább 
egy hónapon belül jelentkezzenek, hogy tudjuk magunkat 
tájékozni, hány példányban kell a füzeteket nyomatni. 

Ajánljuk az uj előfizetőknek, hogy az első évfolya-
mot is rendeljék meg, mert abban van letéve az egyház-
nak a legméltóságosabb Oltári-szentségre vonatkozó alap-
vető tanítása és sok-sok hasznos és szükséges ismeret. Az 
uj előfizetők az első évfolyamot kedvezménykép 60 kraj-
czárért bérmentve kapják. 

Valamint a lefolyt évben több képmelléklettel• ked-
veskedtünk, ugy az idén is több szép imaszöveget kül-
dünk szét a ̂ füzetekkel. 

Az előfizetést (1897-ik évi októbertől 1898 iki októ-
berig 80 kr.) utalványon a szerkesztő nevére, Váczra kell 
küldeni. 

Kelt Váczon, 1897. szeptember hónap. 
Varga Mihály, 

a „Reménységünk" szerkesztője, 
székesegyházi karkáplán. 
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VEGYESEK. 
-f- A két felkÖSZÖntŐ, mely tegnap este Budavárá-

ban, a magyar királyok palotájában elhangzott, ugy a 
mint ott a két felköszöntőt Vilmos esászár betetőzte, 
világraszóló esemény, és oly világos mint a nap, ugy hogy 
azt magyarázni nem kell. Álljon itt e Magyarország tör-
ténetében korszakot jelző két beszéd szószerinti szövegében 
annál is inkább, mert Vilmos császár beszédében a kereszt 
dicsőségének emlegetésével a szabadelvű dechristianizáczió 
aranyborjú bálványa porba van sújtva: 

0 felsége a mi királyunk igy szólott: 

Benső örömmel eltelve a látogatástól, a melyet Felséged 
leróni oly kegyes volt, különös megelégedésemre válik, 
hogy Felségedet ezúttal magyar székesfővárosomban üd-
vözölhetem. Üdvözlöm Felségedben a hü barátot és szö-
vetségest, a kitartó munkatársat a béke nagy munkájában, 
a melynek legjobb erőink mindenkor szentelve legyenek, 
s meg levén győződve az érzelmek egyformaságáról, a 
melyek bennünket e magasztos föladatnál vezérelnek, 
Felséged egészségére ürítem poharamat e kiáltással: 
Vilmos császár ő felsége sokáig éljen! 

Vilmos császár párját ritkitó eloqueutiával ezt vála-
szolta : 

A legmélyebb hála érzelmeivel fogadom Felségednek 
oly szives üdvözletét. Hála. Felséged meghivasának, mó-
domban volt meglátogatni e^t a gyönyörű várost, a 
melynek nagyszerű vendéglátása szinte elbóditott. Von-
zalmas érdeklődessel kisérjük odahaza a lovagias magyar 
nép történetét, a melynek hazaszeretete 'iözmondásossá vált, 
a mely küzdelmes mul jaban nem habozott életét és vérét 
áldozni a kereszt védelmére. Olyan nevek, mint a minő 
Zrínyi és Sziget, ma is megdobogtatják minden német 
ifjúnak a szivét. Vonzalmas bámulattal kísértük az ezred 
éves születésnap ünnepét, a melyet a hű magyar nép 
szeretett királya köré gyülekezve, meglepő nagyszerűség-
gel ünnepelt. A büszke műemlékek tanúságot tesznek 
műérzékéről, mig a Vaskapu bilincseinek széttörése uj 
utakat nyitott a kereskedelemnek és forgalomnak s 
Magyarországot besorozta egyenlő joggal a nagy kul-
túrnépek közé. De a mi rám Magyarországon való 
tartózkodásom, kivált pedig budapesti fogadta'ásom alatt 
a legmélyebb hatást tette : az a magyarnak lel-
kes odaadása Felséged fenkölt személye iránt. De 
nemcsak itt, hanem Európában s különösen az én népem-
ben is ugyanez a lelkesedés lángol Felségedért, a mely-
nek én is részeséül bátorkodom magamat vallani, a mi-
dőn fiu módjára, atyai barátomként tekintik föl Felsé-
gedre. Hála Felséged bölcseségének, népeink üdvére kötött 
szövetségünk szilárdul áll és fölbonthatatlanul s régóta 
őrzi és ezentúl is őrizni fogja Európa békéjét. A Felsé-
gedért való lelkes odaadás, bizonyos vagyok benne, ma is 
ugy lobog Árpád fiainak szivében, mint hajdanában, a 
mikor Felséged nagy ősanyja felé kiáltották: „Moriamur 
pro rege nostro!" Ezeket az érzelmeket kifejezve, mindazt, 

a mit mi Felségedért érezünk, gondolunk és kérünk, 
abban a kiáltásban foglaljuk össze, a melyet minden 
magyar ember utolsó lehelletéig hangoztat: (magyar nyel-
ven:) Éljen a királyi 

— A püspöki konferencziára a meghivók f. hó 
28-ára szétküldettek. 

— Angolországban mult kedden országos nagy ün-
nepet tartottak a katholikusok, Ramsgate mellett, szabad 
ég alatt, ünnepelve azt a nagy eseményt, hogy sz. Ágos-
ton benczés apát nagy szent Gergely pápa megbízásából 
Anglia földjére tette a lábát, avval a szándékkal, hogy 
Angliában a keresztény czivilizáczió alapjait a kereszt 
kitűzésével lerakja. Tizenhárom század telt le azóta. 18 
püspök, valamennyi káptalan és szerzetes rend egész 
Anglia területéről jelent meg az ünnepélyen, mely sza-
bad ég alatt Vaughan és Perraud bibornokok pontifiká-
lása mellett rendkívül fényes és hatásos volt. Másnap a 
18 katholikus püspök a canterburyi anglikán székesegy-
házba mentek, mely hajdan katholikus főszékesegyház, 
Anglia prímásainak kathedralisa vala. Az anglikán dékán, 
Farrar, nagy tisztelettel fogadta a katholikus püspököket 
és őket elvezette sz. Ágoston apát és Becket Tamás ér-
sek vértanú sírjához, a hol Angolország főpapjai lebo-
rulva imádkoztak és csókjaikkal halmozták el a szert 
emlékeket. 

— Milyennek nem kell lenni a katholikus auto-
nómiának, megmondja a budapesti „Prot. egyh. és isk. 
Lap" 38. számában egy vezérczikk, mely a protestáns 
vallás szervezetét következőleg mutatja be „Világiak az 
egyházi életben" czim alat t : „A protestantismus demokra-
tikus egyház. Nem ismer áldozárságot (sacerdocium) és 
hierarchiát az egyházban. A papságot csak hivatali tiszt-
ségnek (officium) és nem rendi kiváltságnak tartja. Jogot, 
hatalmat megoszt a papi és világi elem között. A pari-
tásnak hódol s buzgó világi tagjaiból tanácsosokat, gond-
nokokat vagy felügyelőket állit az egyház élére. Papok, 
és világiak együtt alkotják az egyházat: együtt hozzák a 
törvényeket, együtt kormányoznak és együtt biráskodnak 
s minden jogot és hatalmat együtt gyakorolnak az egy-
házban." A ki a sacerdotium, a hierarchia lerontásán és 
a laikus elemnek paritásossá tevésén dolgozik, az a kath. 
egyháznak Istentől lerakott alapjait bontogatja s a vallási 
nihilizmus útját egyengető protestáns elvet csempészi be 
a katholikus egyházba. 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászhírt : 
A pozsonyi társas káptalan szomorodott szívvel jelenti 
nagyságos és főtisztelendő Mezey JRudolf urnák, pozsonyi 
kanonoknak, f. hó 15-én este 8 órakor, a szentségek áhí-
tatos fölvétele után, életkora 62-ik, áldozárságának 39-ik 
évében bekövetkezett gyászos elhunytát. Az engesztelő 
szent miseáldozat f. hó 17-én délelőtti 9 órakor fog érette 
a helybeli főtemplomban a Mindenhatónak bemutatattni ; 
hült tetemei pedig ugyanazon nap délelőtt 11 órakor 
fognak a Sz. Andrásról czimzett sirkerti kápolnából ugyan-
azon temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Pozsony, 
1897. szeptember 15-én. A. Ö. V. F. N. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sZ.'í 
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I M A S Z E R Ű Ó H A J T AS. 
Veni Sancte Spiritus ! 

Imádással leborulva a mi üdvösségszerző 
isteni Megváltónk, a mi egyházalapitó Jézus 
Krisztusunk előtt, a fiúi kegyelet és várakozás 
epekedő óhajaival tekintünk fel a mi jóságos jó 
főpásztorainkra, kiket a Szentlélek helyezett ezer 
éves hazánkban az egyház élére, hogy annak 
hajóját ebben az egyházra nézve oly viszontag-
ságos, kétes és kényes helyzetekben oly gazdag 
időszakban üdvösen kormányozzák. 

A 28-án összeülő püspöki konferenczia, ha 
szabad evvel a hasonlattal élnünk, nyitány — a 
jövő zenéjéhez. Az u. n. „nagy" egyházpolitikai 
reformokkal néhány meggondolatlan ember irtóz-
tató pusztitást vitt véghez az ezeréves Magyar-
ország valláserkölcsi szervezetében. A magyar álla-
mi hatalom,illetve törvényhozás, elvben elszakadt a 
kereszt egyedül üdvözitő dicső vallásától s el-
szegődött „minden va l l á s ihoz vagyis inkább a 
vallástalansághoz dorbézolni. Ámde Magyarország 
társadalma, a magyar nép lelke, a magyar nem-
zet szelleme, mindinkább tágabbra látván nyilni 
maga előtt az örvényt, melyet a meggondolatlan 
szabadság ás jövője előtt, undorral, irtózattal 
s egyre növekedő rettegéssel fordul el a népetölő 
istentelenség csábjaitól s egyre erőtől duzzadób-
ban nyilvánitja eltökélését és akaratát a nemzeti 

kegyelethez, az ősi hagyományokhoz a keresztény 
valláshoz, a katholikus egyházhoz való ragasz-
kodás iránt. Példát és bizonyitékot minden nap 
szolgáltat. A német császár a keresztért való 
vér- ós vagyonáldozást dicsőité a magyar jellem-
ben, és az ország nagy lélekzetet vet t e dicsé-
re t re ; egy országgyűlési képviselő beszámolóját 
Jézus nevének dicséretével, az ős katholikus 
köszöntéssel kezdé, és a magyar néptől lelkes 
éljeneket kapot t ; a társadalom lelenczházat ép i t e t t 
Budapesten s a király a felavatásnál az i ránt 
kérdezősködött nagy lelkességgel ; van e a szere-
tet intézetének „kápolnája" ? — s a magyar 
társadalom tettével azt feleié, hogy igenis — ő 
vallásos akar maradni s intézményeinek csúcsain 
azt akarja, hogy ot t lebegjen mindenütt, ha nem 
is mindig a külső alakja, de mindenkor okvetet-
lenül a szelleme a szent keresztnek. 

Az elvből vallásos és az elvből vallástalan 
államiság két korszakának ilyetén ellentétek által 
ostromolt mesgyéjén állva, Magyarország főpászto-
rainak vállaira kimondhatatlan sulylyal nehezedik 
vallási, egyjaázi ügyeink helyes eligazításának szent 
kötelessége. Onus—révéra—angelicis humeris for-
midandum. Mi ujat tegyenek az összeomlott régi 
rendszer széttört kerekei helyébe, a nélkül, hogy 
az uji tás ut ján az egyház életét isteni szerveze-
tének sarkaiból kiforgatnák; viszont, mi régit 
tartsanak meg, mint a jövőben is hasznavehe-
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tö t , az eddigi valláspoli t ikai rendszer gépezeté-
ből, de ugy, hogy az az egyház uj szükségletei-
nek kielégítését ne csak ne akadályozza, sőt 
hiven szolgálja. Ember-, idő- és vi lágismeret kell 
mindennek megitéléséhez, melylyel csak azok 
rendelkezhetnek igazán a legteljesebb mér ték-
ben, k ike t maga a Szentlélek helyezet t az egy-
ház sorsának intézésére a kormányrúdhoz, s kik 
a királyok és hata lmasok szivébe hivatvák és 
képesitvék betekinteni magas állásuk és össze-
köt te téseiknél fogva, hogy megtudják honné t fú j 
jelenleg s fog fújni a legközelebbi jövőben a 
szél, melylyel Isten egyháza bá rká j a , a szent 
hajó, fu tásában az örökkévalóság felé, számolni 
kénytelen. 

Mi, kik az ő főpásztor i védőszárnyaik a la t t 
végezzük lejebb eső csendes munkáinkat , biza-
lommal tek in tünk fel ezidőszerinti gyülésökre 
s avval a fohászkodó óhaj tással vesszük körül gond-
viseléses tanácskozásukba való felvonulásukat, 
hogy gondos leikök beteljék a Szentlélek vigasz-
talásával , bá tor í tásával és felvilágosításával, s 
hogy egyek legyenek az e lhatározásban s egyek 
marad j anak mindvégig a megállapodások végre-
ha j tásában . Ut s int cor unum et an ima una ! 

Egyéb vó tumainka t , melyek au tonomiánk 
miként i szervezésére vonatkoznak, később fogjuk 
előterjeszteni . Az első gondolat, az első szó, az 
első t e t t — főpásztora inkat illeti meg. Mi őket 
k iván juk hallani, őket akar juk követni . 

Ö f ö n s é g e S t e f á n i a t r ó n ö r ö k ö s n é 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

(Folytatás.) 

III. 
Délután az Omar moschee volt a programmpont, 

melynek festői részletei a művészi hajlamú főherczegnőt 
nagyon érdekelték. A zarándokház első elöljárója volt 
vezetője. Az Omar moschee a templomtér közepén emel-
kedik a piacznál magasabb sikon, melyre lépcsőkön négy-
hat márvány oszlopon emelkedő csúcsíves, kapuszerű be-
járatokon lehet feljutni. A moschee nagy, nyolczszögü 
épület, mely fölött a rézlemezekkel borított kupola emel-
kedik. Az épület kivül márványnyal van födve és felső 
részein fayencelapókkal diszitve. A moschee belseje mél-
tóságos. A középpontján fekvő szent szikláktól, melyek 
fölött merészen emelkedik a kupola, két oszlopsor indul 
ki concentrikusan, melyekből a belső négy pillérrel és 

tizenkét oszloppal a külső nyolcz pillérrel és tizenkét 
oszloppal bír. A külső oszlopsor fejei gerendákkal, a belsőé 
művészi kivételü rácsozattal vannak összekötve. Az oszlop-
fejek görög ízlésre vallanak. Az ablakok szép festmények-
kel vannak diszitve ; a kupola aranymozaikkal van kirakva 
és mindenütt a koránból való mondások látszanak; a 
padlón gyékények, és keleti szőnyegek vannak kiterítve. 
Számtalan olajos mécs és csillár függ a plafondról. A 
Mekka felé néző imádságos fülke, a falak, a padló már 
ványnyal vannak kirakva. Az épület minden szépsége és 
keleti fényűzése mellett a keresztény látogatóra mégis az 
üresség érzetével ha t ; sehol egy kép, melyhez a ke-
resztény ugy hozzászokott és a melylyel vallását feltünteti. 

Az Omar moscheera alkalmazott oszlopok és építési 
mesterművek nem tartoznak egy stylbe, egy korba ; van 
ott zsidó, görög és mór eredetű diszitmény. Ez azonban 
korántsem árt a mesteri épités által elért összhatásnak. 
Az egész épületet ugy, a mint ott áll, a byzanczi épités 
remekének kell mondanunk. 

Ránk keresztényekre nézve különösen fontos : E temp-
lomban jelenté egy angyal Zachariásnak a világmegváltó 
előfutárának születését. Ebben ajánlá fel Isten anyja első 
szülöttét az Urnák és Simeon itt hálálkodott az Urnák 
karján tartva az isteni gyermeket, hogy méltónak talál-
tatot t a világ üdvét meglátni. Ebben beszélt az Ur népé-
nek Anna prófétaasszony, miután az isteni kisdedet látta. 
I t t maradt hátra a tizenkét éves Jézus a húsvéti ünnepek 
után, hogy azokkal foglalkozzék mik Anyjáéi. E templom 
tetején (most a délkeleti sarkára helyezik, hol a fal leg-
magasabb) mondá a kisértő Jézusnak : „Ha Isten Fia vagy, 
szállj le innen" . . . stb. Udvarából űzte ki Jézus az 
árusokat és vevőket s itt beszélt Nicodemussal a keresztség 
és a Messiásban való bit szükségességéről. I t t törtek éle-
tére a zsidók, midőn szombati napon meggyógvitá a be-
tegeket és nyiltan Isten Fiának hirdeté magát. E templomba 
tar tá ugyanő ünnepélyes bevonulását, midőn utolszor jött 
a húsvéti ünnepekre halála előtt. I t t dicsérte a szegény 
özvegy áldozatát, ki fillérét adta oda. 

Nyilvános tanítói működése alatt a következő ünne-
peket ülte itt meg Jézus : az első és második húsvétét, a 
sátoros-ünnepet a harmadik húsvét után, (melynél nem 
volt jelen) a rákövetkező templom fölszentelés ünnepét és 
a negyedik húsvét előtt, mikor az igazi húsvéti bárány 
az egész emberiség bűneiért megöletett, még megette 
tanítványaival az utolsó vacsorát, melyet végtelen szere-
tetében a szeretet lakomájául rendelt az emberi nemnek 
örök időkre, midőn a legfölségesebb Oltáriszentséget szerzé. 

Valamint Jézus a templom piaczán akarta a zsidó-
kat az igazság ismeretére vezetni, épugy az apostolok is. 
Félelem nélkül hirdették ott a Megváltót és szavaikat 
csodákkal erősítették meg, miot Péter és János meggyó-
gyítván a bénát. 

Még sokat lehetne e mecsetről mondani, de a tér-
szüke nem engedi. Tereljük figyelmünket az El-Aksa-
moscheera. Az Omar mecsettől délre esik és földalatti he-
lyiségeken épült, melyeket Heródesnek tulajdonítanak és 
Justinián alaposan kijavíttatott. Szakértők több részletét 
e földalatti építéseknek Salamon királyig viszik föl. 

A hely miatt, melyen a mecset áll, főleg pedig a 
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mohammedánok részéről nyilvánuló tisztelet miatt az 
Omar mecsettel össze van kötve és vele egy egészet képez. 
Az Aksa-moscheeba hét kapu nyilik. 

Ha belépünk, első benyomásra az tűnik fel, hogy 
ez épület különböző korok és népek müve ; alapvajzá-
ban két párhuzamos mellékhajó által bezárt főhajót 
mutat, melyet világos keresztalakban metsz egy másik hajó. 
A keresztalak egyben mégis hiányos; a középhajónak nincs 
meghosszabbitása apsisa a kereszthajón tul. Csak köze-
lebbi megtekintésre győződünk meg arról, hogy azt ké-
sőbb vették el onnan. Ezzel és a mellékhajókkal párhu-
zamosan haladó ujabb mellékhajó által (2—2 egyoldalról) 
melyek a kereszthajó szabadon maradt két karjához hoz-
zásimulnak, mosódott el a keresztalak. Mi által az épület 
arányossága eltüct és idomtalanná vált. A középbajót már-
vány oszlopok tartják és a mellékhajókkal együtt nyilt. 
rézlemezekkel boritott tetővel van födve, melynek geren-
dái gondosan vannak kidolgozva és barnára megfestve. 
Föltűnő, hogy a középhajónak nyeregtetője van, mig a 
mellékhajók alig emelkedő féltetővel birnak. A többi 
négy későbbi mellékhajó keresztboltozatos, melyek fölött 
formátlan oszlopok által tartott terrasok találhatók. A 
közép- és kereszthajó találkozó pontján emelkedik az 
aranyozással és mozaikkal művészileg diszitett kupola, 
melyet négy sarkán márványoszlopok hordanak. Ha az 
emiitetteket összefoglaljuk, oly épület áll előttünk, me-
lyet keresztény bazilika-stylben épitettek, de későbbi 
kontár toldalékokkal keresztény jellegéből kivetkőztettek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUBOSITÁSOK. 
Budapest, szept. 23. Asbóth János országgyűlési 

képviselő beszámolója — a német császár világraszóló 
nyilatkozata mellett sem törpül el, sőt a mellett, mint 
annak jelentőségben úgyszólván párja, helyet követel 
magának. A különbség a kettő között az, hogy a németek 
császárjának beszédje kifelé hatásos, Asbóth János beszámo-
lója befelé tanulságos; amabból a külföld tanulja meg, hogy 
történeti hivatásánál fogva mi Magyarország ; emebből 
Magyarországnak kell megtanulnia, hogy mivé tette őt a 
radikális szabadelvű felforgatás — s mit kell tennie, hogy 
történeti hagyományaihoz visszatérjen, melyektől legújabb 
törvényeiben meggondolatlanul elszakadt. 

Asbóth János képviselő beszámolója páratlan a 
politikai beszédek sorában azért, mert azzal, hogy beszé-
dét az őskeresztény „Dicsértessék a Jézus Krisztus" 
üdvözléssel kezdte, elégtételt adott e szentséges szent névnek 
azért a végtelen sérelemért, mely őt az ország házában 
Polónyinak ismeretes gúnyos közbekiáltása, de még inkább 
az által érte, hogy törvényben kimondatott a magyar 
államnak miriden valláshoz való hűtlen elszegődése Krisztus-
tól, a ki idegen isteneket és vallásokat egyedül álló isteni 
méltóságánál fogva nem tűrhet meg maga mellett. Asbóth 
beszédének ezt a történeti nevezetességű exordiumát ér-
demes szóról-szóra végig hallgatüi az egész országban, a 
hol csak k rtboiikusok vannak, a mint következik : 

„Dicsértessék az Ur Jézus ! E szavakkal üdvözöltem 
önöket önként-ilenül, midőn először itt álbam, mert ős-

időktől szokása e népnek ez az üdvözlet. Ma még egy 
másik okból is teszem azért, mivel e miatt engem meg-
támadtak, bennünket kigúnyoltak. Azt hiszem e szavak 
senkit sem sérthetnek. Jézus Krisztus minden keresztény-
nek Istenfia, még a török is a legnagyobb próféták 
egyikét tiszteli benne. A ki nem láthat benne mást, az is 
tisztelheti a legnemesebbet, a legmagasztosabbat, mi ember-
ben megtestesült. Ha tehát ezért mégis megtámadnak 
bennünket, ez csak azt tanúsítja, hogy mennyire fokozó-
dott a türelmetlenség és gyűlölködés a kereszténység ellen. 
Szakasztottan ugyanez az, mint a mikor az országgyűlésen 
megtámadták és kigúnyolták a néppártot. Miért? Azért, 
mert a mikor embertelen kreatúrák nemcsak a szavazó 
urnához nem akarták fbocsátani választóinkat, hanem 
szuronynyal és puskatusával kiszorították őket a városon 
kivül, hogy esőben, hóviharban töltsék el az éjszakát, 
meg nem engedve még azt sem, hogy tüzet rakjanak, 
elzárva tőlük még a kenyeret és vizet is, és ez a nép 
megemlékezve a szavakról, hogy „virrasszatok és imád-
kozzatok" — imádságban töltötte az éjt, hogy legyen 
ereje ebben a valóságos martyriumban kötelességét telje-
síteni a végig. De minél erősebb az üldözés, annál han-
gosabban hirdessük hitünket. Dicsértessék az Ur Jézus 

Igy szól egy politikai képviselő beszámolójának be-
vezetése. Érdemes e beszámolónak végét és befejezését is 
olvasni, mert itt világosan konstatálva van ismét, hogy 
nincs másban menekvés, mint a kereszthez, a keresztény 
czivilízáczió alapelveihez való visszatérésben. De halljuk 
Asbóthot saját szavaival beszélni! 

„A nyilvános megvitatás utján maga a közvélemény 
fog állást foglalni az ellen, a mi jogosulatlan, a mellett, 
a mi jogosult aspiráczió (t. i. a szoczializmusban). Végre is 
eszmék ellen csak eszmékkel lehet sikeresen harczolni : 
magasabb, igazabb eszmék által. Az ellen, a mi a szo-
czializmusban téves, gyűlölködés és felforgatás, az evan 
geliumi eszmékkel, a keresztény szeretettel és igazsággal, 
azzal, hogy szegénységnek és gazdagságnak viselnie kell 
a maga keresztjét — kölcsönös áldozatkészséggel. Felsé-
ges királyunknak magas vendége, a nagy protestáns 
császár (Éljen !) hirdette ezt, mikor azt mondta, hogy 
kereszténység nélkül nincsen állam és nincsen korona. Ott, 
a hol néppárt van, nincs ereje a szoczializmusnak, de 
felismerték ezt a politikai férfiakat a középszerűségektől, 
hogy a saját hibáikat is fölismerni, jóvátenni és előnyre 
fordítani tudják. Önök földmivelők nagyrészt. Dolguk van 
mindenféle marhával, lóval, ökörrel, szamárral. Mondják 
meg nekem, melyik a legmakacsabb, ha valamit a fejébe 
vett, melyik az, a ki elhatározásainak revízióját a legall-
hatatosabban perhorreskálja, ugyebár a szamár ? (Derült-
ség.) A valódi államférfi tévedését felismeri és hogy az 
egyházpolitikai törvények alkotói közt épen a legszuperió-
zusabb szellem, sőfc az egyetlen szuperiózus szellem az 
első, a kivel e téren találkozunk, — nem lehet meglepő. 
Nekem a felfuvalkodott üresség ellenszenves minden tá-
borban és a kiváló tehetség iránt is csak föltételes tisz-
telettel vagyok, ha látom, hogy hazájuk helyett csak csa-
ládjuk emelkedésén dolgoznak és politikai befolyásukat 
családjuk gazdagodására használják fel. (Ugy van ! Igaz ! 
Igaz!) De az önzetlen szellemi szuperioritás nekem min-

•25* 
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denütt rokonszenves, még akkor is, ha saját meggyőző-
désemnél fogva szemben állok vele, de ha tévúton való 
fordulón találkozom vele, szivemből kiáltok ma éljent 
(Lelkes éljenzés) és igy üdvözlöm Szilágyi Dezsőt (Éljen.), 
mint uj vezért a néppárt által felvett revizió utján. 
(Hosszantartó éljenzés.) 

Hasonló szellemben nyilatkoztak ujabban az erdélyi 
szászok evangelikus püspöke, a nagyváradi református 
esperesség gondnoka Ritóok Lajos (Éljen !) kir. táblai 
elnök ur és Zelenka ev. püspök. (Éljen !) 

De hiszen megmondtam én önöknek programm-beszé-
demben már, hogy nemsokára segitségünkre fognak jönni a 
protestánsok. A katholikusok érzületét sértik az egyházpoliti-
kai törvények. Nem beszélek arról, ha ravatalon fekszik az 
atya és fiának rossz utakon télviz idején, a harmadik 
faluba kell menni és nem találja otthon az anyakönyv-
vezetőt és háromszor kell megtennie az utat, hogy apját 
eltemethesse. Ez nem érinti a vallást, ez csak az emberi 
érzést lázitja fel. De a nyomasztó lelkiismereti kényszer, 
mely a házasságnak a család alapitásának oly formájában 
van, mely a nép hagyományaival, érzületeivel, vallásos 
meggyőződésével ütközik össze; a sacramentumnak degra-
dá'ása ágyassággá, a törvényes rendelkezés, hogy minden 
házasság felbontható, holott a katholikus felfogás szerint 
éppen a felbonthatlanságban van a házasság lényegének 
lényege és éppen az különbözteti meg a házasságot a 
terű és nő közt való minden egyébb viszonytól, hogy 
felbonthatatlan szentséget képez, mindez sérti a katholi-
kusok érzületét, de valahányszor a vallásos érzület van 
megtámadva, a támadás mindenkor ujabb vallásos föllen-
dülést szül és mi napról-napra erősbödni látjuk a katho-
likus érzületet. A protestantizmusra ellenkezőleg hatottak 
a törvények. Vallásukat nem sértik, de sértik anyagi 
érdekeiket és aláássák egyházi és vallásos életüket. A 
katholikus embert 7 szentség kiséri életén át lépten-
nyomon s vallásos kötelességeivel a templomra és lelkészre 
van utalva. A protestánsoknál ez a contractus sokkal 
ldzább es természetesen még lazább lesz, ha az egyházi 
cselekedetek bürokratikus aktusokkal pótolhatók. De ha 
a protestánsok fogják követelni a revíziót és meg lesz, 
adva a revizió abban, a mi nekik fáj , akkor hihetetlen, 
hogy meg ne adassék abban az is, a mi a katholikusok-
nak fáj (Ugy van! Igaz!), mert akkor nyilvánvaló volna, 
a mit még mindig tagadni akarnak, hogy az egész akczió 
csak a katholikus egyház, a katholiczizmus és a katholi-
kusok ellen volt intézve. 

Egyébiránt összeül a katholikusoknak törvényes kép-
viselete és meglehet, hogy követni fogja a dicséretes pél-
dát, melyet Szilágyi Dezső (éljen) elnöklete alatt a felső 
baranyai egyházkerület ado t t . . . Nekünk a kiegyezés érde-
kében is kezet kell nyujtanunk mindazoknak, a kik oda 
hatni készek, hogy a mai reakcziónárius és képtelen kor-
mány helyébe olyan lépjen, mely a Magyarország és 
Ausztria közti érdekközösséget felismerni és ápolni kész 
és tiszteletben tartja a lelkiismeretet és a vallásszabadsá-
got, az alkotmányos jogokat, a személyes politikai sza-
badságot. Ilyen kormánynyal vagy egyetértésre jutunk a 
valláspolitikai kérdésekben is, vagy megállva rendületle-
nül a magas várban, melyet a néppárt, mint a vallásos 

érdekek őre elfoglalt — legalább egyebekben támogattatni 
fogunk. De nekünk elegendő az is, ha a kormány respek-
tálja az alkotmányt, a választók törvényes jogait, mert 
mihelyt ez a nemzet szabad és az csak tiszta a válasz-
tásokban nyilatkozhatik, pártunk ugyanazt a domináló 
állást fogja elfoglalni a magyar országgyűlésen, melyet 
Németországban elfoglalt a centrum. 

Azzal végzem, hogy Isten éltesse az apostoli királyt, 
(éljenzés), kihez ugy tekinthetünk, mint a gyásznak és 
fájdalomnak idején tekintenek még fokozott ragaszkodás-
sal atyjukhoz a gyermekek. Tudván, hogy minden telhetőt 
megtett, hogy elhárítsa tőlünk a gyászt és keserűséget 
és minden lehetőt meg fog tenni, hogy utána vigaszt és 
uj örömet találjanak hűséges alattvalói. Isten óvja a mi 
régi Magyarországunkat, melyen annyiszor megtörtek a 
hitetlenség ostromai, mely annyi éven át bástyája volt a 
keresztény czivilizácziónak. Isten tartsa ezt a népet, me-
lyet nem hagyhat el, mert Istenét nem hagyta el soha, 
mert Istenért és a magyar földért, melyet neki és nem 
az idegennek adott az Isten, ezer év óta tűrni, szenvedni, 
harczolni kész." 

Hosszantartó lelkes éljenzés volt a szónok jutalma 
bátor keresztény nyilatkozatáért. = 

Gyulafehérvár. Föpásztori szózat az ifjuság katho-
likus neveléséről. — 

A VI. sz. főp. körlevélben Majláth Gusztáv gróf püs-
pök ur a következő szózattal fordul a kath. ifjuság neve-
lésének összes tényezőihez: 

Novo scholari anno incoepto, non possum non me 
convertere ad vos maxime qui curam iuventutis habetis, 
sive in cathedra qua professores, sive qua catechetae in 
sacro pulpito, sive qua scholarum utriusque sexus inspec-
tores et directores. 

Non enim vos latét, spem nostram et Ecclesiae 
hisce praesertim temporibus, non adeo in adultis, sed in 
iuventute positam esse, „cuius enim est inventus, eius est 
posteritas." 

Persuasuai hoc habent ipsi Ecclesiae hostes, prae-
sertim massonicae sectae eddicti, quorum cura maxima 
in eo est, ut scholas Ecclesiae eripiant, absque confessionc 
ulla illas constituant, magistros dubiae fidei imo penitus 
incredulos illis praeficùnt, et verbis, libris omnibusque 
aliis impiis modis, iuxta pirincipia liberalismi iuventutem 
educent, Deum, supernaturalia, Christum eus-jue Ecclesiam, 
huiusque instiiutiones et media risui, comtemptui expo-
nant, animos teneros veneno mature inficiant, et sic pro 
toto vitae curriculo eos incapaces reddant influxus di-
vini unquam recipiendi. 

Spiritus superbiae, idem spiritus, quem serpens an-
tiquus iam in paradiso protoparentibus suggessit : „eritis 
sicut dii", quique per 6000 annorum decursum hominum 
corda fascinavit, his maxime temporibus animos invasit, 
imprimis eorum qui scientia moderna praestant et poten-
tes liberalesque habentur. 

Mihi crédité, leberalismum hodiernum nil aliud esse, 
quam turpem revolutionem mentis et cordis contra 
Deum: „eritis sicut dii." Homo sedeat in throno et Deus 
ad scabellum pedum ejus, imo Deus et divina penitus 
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expungantur si fieri potest, et homo, qua deus novus, vivat 
independens, nascatur sine Deo, vivat sine Deo, matri-
monia ineat sine Deo, moriatur sine Deo, seu, homo iam 
non vivat ut filius aeternitatis, sed ut animal superioris 
generis. 

Haec principia impia, quae g-nui t superbiae amen-
tia, publicantur, ut bene nostis, in cathedris, in ephemeri-
dibus, in spectaculis et — fere dixerim — confirmantur 

legibus. 
Quod si successerit his principiis animos iuventutis 

imbuere, satiare, nemo est, qui non videat, societatem 
humanam mox relabendam esse in statum tenebrarum et 
paganismi, ex quo Filius Dei adventu suo piissimo earn 
eripere conabatur, et conamina 18 saeculorum Ecclesiae 
catholicae uno ictu annihilanda. 

Christi Ecclesia, ducta eodem principio : „cuius 
iuventus, eius et posteritas", per tot saecula ingenti labore 
et aeque magnis sumptibus in eo fuit, ut iuventutem qua 
mater amantissima in sinu suo foveret, maximique mo-
menti duxit, ubique terrarum scholas erigere pro parvulis 
aeque ac adultis utriusque sexus, summo gaudio amplexa 
est religiosos ordines, qui se iuventuti educandae obtu-
lerant suisque sacerdotibus vero ceu munus primarium 
imposuit, fovere iuventutem maiori fere diligentia quam 
adultos, cum nemo tot hoste? habeat, quam iuventus. 

Erratum est multum, dilectissimi fratres ; erraverunt 
imprimis parentes, qui ipsi procul a Deo, nec proles suas 
Deo adduxerunt, neque bono ipsis praeluxerunt exemplo, 
vel, quod magiai impium, propriam malitiam et odium 
erga Deum ceu venenum teterrimum hisce tenellis animis 
infuderunt. — Erravimus et nos, fratres, speciosiorem 
occupationem quaerentes et curam parvulorum ceu insi-
pidam taedio aversant.es vel obiter adimplentes, et inde 
factum, cum filii tenebrarum prudentiores sint in 
suis conaminibus filiis lucis, ubi dormivimus, venit ini-
micus homo et zizania superseminavit in agro nobis 
commisso, amisimus paullatim scholas nostras — et modo 
miramur perversitatem et horrendam corruptionem et 
stsmus attoniti, et desperabundi exclamamus: „Domine, 
salva nos, — perimus!" 

Non desperemits, viri fratres, sed arripiamus iuven-
tutem; haec unica nostra spes, nam cuius juventus, eius 
est posteritas. 

„Constituit enim nos Dominus veluti ainoris sui 
vicarios" (S. Ambros.); iamvero tenerrimus Christi amor 
in parvulos fuit directus: „sinite parvulos ad me venire, 
et nolite prohibera eos". (Marci 10, 14.) „Qui susceperit 
parvulum talem in nomine meo, me suscepit." (Matth. 18. 5.) 

Perpendite, sacerdotem, cuiuscunque sit dignitatis et 
officii, primo loco semper et ubique esse Dei sacerdotem, 
proin semper „pro Cbristo legatione fungitur" (2 Cor. 5. 
20.) „Dei adiutor est" (1. Cor. 3. 9.) —Eius eminentia 
in eo con8istit, ut ardenti studio, semper et ubique, verbo, 
habitu, oratione et exemplo Dei gloriam promoveat et 
salutem animarum, sique horum oblitus alias occupationes 
quaeserit, „Dei causas reliquerit et terrenis negotiis va-
caverit" (S. Gregor. M.), iure ipsi opponatur verbum : 
„Stulto labore consumeris, esto tu ad populum in his, 

quae ad Deum pertinent," (Exod. 18, 18, 19) — reliqua 
enim Deus, experientia teste, irrita reddet. 

Iam vero, si zelus animarum a quolibet sacerdote 
semper et ubique et in omni officio exercendus, facile 
patebit, circa iuventutis salutem id maxime fieri debere : 
„bonum est enim viro, cum portaverit iugum ab adoles 
centia sua" (Thren. '3, 27) et si hoc negligatur „ossa 
illius implebuntur peccatis iuventutis suae,et cum ipso in 
pulvere dormient." (Job. 20, 11.) Necessum ergo est, 
sequi exemplum Tobiae, qui filium ab infantia Deurn 
timere docuit, et abstinere ab omni peccato (Tob. 1. 10.) 

Rogo igitur et obtestor parochos et eorum adiutores, 
ut scholas suas diligentissime et frequenter visitent et in 
doctrina religionis exactissime pueros excolant, multisque 
et aptis historiolis dogmata fidei et morum in corda par-
vulorum irnprimere studeant, hoc opus minime magistris 
saecularibus omnino relinquendo. Bene praeparentur ad 
primam confessionem et communionem, et mature, ut inno-
centi adhuc animo Regem gloriae suscipere valeant, fiat-
que hoc modo, quo fieri potest, solemnissimo. 

Item rogo catechetas, et doctrinae religionis profes-
sores, ut in suis praelectionibus magno studio praeparatis 
clare doctrinam Ecclesiae proponant et difficultates com-
muniter afferri solitas, solidissimis argumentis confutando 
resolvant, ut non adeo doctores, quam patres spirituelles 
corda îuvenum transformare suaviter curent. Sciant, mora-
litatem iuvenum in suis manibus maxime esse repositam. 

Eximiam sollicitudinem exbibeant maxime circu illos 
in quibus nobiliorem animum, maius ingenium et pronam 
ad sacerdotium mentem adverterint, vehementer enim 
eorum interesse debet, ut Ecclesia Dei aptissimis ornetur 
sacerdotibus. 

Curent, ut adolescentes preces lente et devote reci-
tent, et missae sacrificio quam devotissime, decenti externo 
habitu intersint ; sacramentum poenitentiae et altaris 
frequentius et magno cum fructu percipiant, ut emenda-
tio et conatus ad vitam exacte christianam vere appareat. 
Ad hune finem non satis commendari possunt media tot 
saeculorum usu probata, devotiones scilicet speciales ad 
SS. Cor. Jesu, ad rosarium B. Yirginis, ad S. Alojsium 
et Emericum, patronos iuventutis, Congregationes Maria-
nae — quibus maiores nostri omnis status et conditionis 
libenter nomen dederunt — quae omnia suaviter et forti-
ter t rahunt ad pietatem veram et vitam innocentem si 
non omnes, saltern paulatim multos. 

Ingens utilitas habetur etiam ab exercitiis spirituali-
bus ante confessionem paschalem, imo multo aptius, initio 
anni scholaris adhibitis. Cum enim „in malevolam animam 
non introibit sapientia, et non habitat in corpore, subdito 
peccatis" (Sap. 1, 4.) nil aptius ad prof'ectum in studiis 
litterarum, quam emundare prius cor ab omnibus delictis, 
tempore maxime feriarum commissis. — 

Quod^si omnes sacerdotes, maxime professores et 
convictuum rectores persuasum habuerint, se primo loco 
pastores esse animarum et rationem gravissimam reddi-
turos de animabus iuvenum sibi commissorum, invigiia-
bunt utique Ulis, ad pascua bona ducent illos a lupis 
seu pravis soeiis, libris romanensibus, spectaculis lubricis, 
recreationibus periculosis et occasionibus etiam dissitis ad 
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peccandum quales sunt saltationes (a középiskolai ifjúság 
tánczmulatságai) — suaviter amovebunt! in praelectioni-
bus libenter immiscebunt salutaria et divina, in concioni-
bus captu facilibus aptissima et modo pueris gratissimo 
proferent proferenda pro morum transformatione ; in sede 
confessionali assidui qua medici et patre3 occas'onem 
avidissime arripient, ut corda iuvenum primo sibi devin-
ciant, dein suaviter ad Deum perducant ; et etiam extra 
ßcholam libenter conversabunt cum iis, in eo laborando, 
ut sanis principiis ita imbuant iuvenes, praesertim maiores, 
ut quondam pro patriae bono et ecclesiae gloria ceu Dei 
heroes nobiscum in meta decertent et coronam percipiant 
aeternam. 

Non tantum verbis vos adhortor fratres dilfctissimi, 
sed persuasum vobis sit, me vestri, qui circa iuventutem 
utriusque sexus laborem impenditis, specialiter et vehemen-
ter esse sollicitum, idecque in quocumque negotio, in 
quacunque difficultate, in qualicumque dubio cum fiducia 
ad me vos vertite, sive per litteras privatas, sive per 
vestros superiores — et quaecunque pro aemulatione 
inter studiosos, pro bono meliori, pro pietate fovenda 
apta perspexeritis, libenti animo omni ope succurram 
8Ímulque gratissimum mihi futurum sciatis, si mihi cur-
rente anno perscripseritis qnaenam adminicula, quaeque 
praxes devotionis apud vos vigeant vel vos introduxeritis. 

j Gustavus Carolus. 

T A R C Z A. 
Bold. Simor János herczegprimás é s egy szabad-

kőműves audiencziája. 
— A TLE A SZABADKŐMŰVESEKKEL" számára 

irta Tegy kanonok." — 

1888. év nov. havában egy ismert hírlapíró jelent 
meg Esztergomban s kihallgatást kért a herczegprimástól. 

A közügyek terén teljes jártassággal és ismerettel 
biró nagyeszű kardinalis, a mint a jelentkező névjegyére 
egy pillantást vetett, rögtön tisztában volt az illetőnek 
kiségével és szabadkőműves voltával. 

— „Hadd jöjjön!" — szólt az oldalkononokhoz — 
„egy freimaurer akar becsapni, de bennem emberére talál." 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszön az érke-
zett s földig hajolt a primás előct, kezet iparkodván 
csókolni. 

— Mindörökké Amen! volt a felelet, miközben ő 
eminentiája pár lépést hátra vonta magát s kezeit e'rejté 
a csókolás elől. 

— Engedje meg főmagasságod, hogy felszentelt 
jobbját megcsókoljam ; mint egyházamnak alázatos hive, 
tudom, hogy bibornokkal állok szemközt s a kézcsók hó-
dolatom kifolyásának kötelességszerű kifejezése. 

— Miben lehetek szolgálatára y ur ? 
— Szent áldását jöttem kikérni lapomra s egyúttal 

kegyes támogatását kath. vállalatom iránt. 
— Az ön lapja nem az öné, hanem egy konzor-

cziumé; a vállalatát pedig nem tiszta indok vezérli, mere 
ön szabadkőműves. 

Majdnem a földbe gyökereztek a ró'ea-ember lábai, 
a ki csakhamar belátta, hogy „jel" nélkül is ráismertek. 

— Bocsánat eminentiád ! igaz, fiatal jogász korom-
ban a szövetségbe beléptem, de elhagytam azt és semmi 
összeköttetésben nem állok évek óta vele. 

— Ugy tudom, — mond a primás, — hogy önnek 
szülei r. katholikusok voltak ; sőt atyját Sz. . . . n jól 
ismertem ; a ki pedig kath. szülőktől származik, a ki kath. 
vallásban nyert gyermekkorában neveltetést, hacsak egy 
perezre is beállott a titkos társulatba, örökre lehetetlenné 
tette magát minden becsületes katholikus előtt, mert a 
felvételt megelőzőleg ön az egyház és annak szent intéz-
ményei ellen nagy- próbálcon ment keresztül, az ön lelkébe 
a sátán mérge alaposan beoltatott, ön Judásként elárulta 
Jézus Krisztust, mert annak istenségét jól ismerte és ön 
még is megtagadta. Judásról pedig azt mondja a szent 
irás, hogy felakasztotta inkább magát, de meg nem tért 
soha. Ha protestáns, vagy zsidó lesz szabadkőművessé, a 
kath. neveltetés hiánya, a szentségek nélkülözése némikép 
menti gonosz cselekedetét, de ha egy katholikus lép az 
atheismus ösvényére, ez arra mutat, hogy erősebb benne 
az ördög, mint a Szent-Lélek, kinek mulasztja belőle tel-
jesen kioltatott. 

— Eminentiád legyen megnyugodva, hogy vezekelni 
akarok ezen bűnömért s az egyház oltalmára kívánnám 
tollamat szentelni; az egyháznak a jelen politikai viszo-
nyok közt nagy szüksége van világi támogatókra. 

— Igaz, de nem páholy-ügynökökre — mond elko-
molyodva a herczegprimás. Nagy veszedelmet képez, hogy 
nálunk az önök társulatának szavait készpénz gyanánt 
veszik. Önöknek, ha a körülmények ugy kívánják, meg-
engedik a „főnökök", hogy szabadkőműves voltukat elta-
gadhassák, papi körökbe befurakodhassanak s az egyházi 
és világi jó hiszeműek pénzét, adományát a páholyok 
czéljaira fordítsák s a páholyok perselyeibe vigyék. Csak 
az idén már 500 esetben voltam ily kiséitésnek kitéve 
s az ön bekopogtatását az 501-iknek tekintem. 

— Ha főmagasságod kételkedik kath. érzületemben, 
méltóztassék megkérdezni x. f . y. . . . szerzetes-főnököt, 
budapesti gyóntató-atyámat. íme még gyónóczéduláimat 
is elő tudom mutatni. Ezzel a páholy ügynök benyúl a 
mellényzsebébe s elővesz onnét néhány gyónóczédulát. 

— Szüntesse be kérem ezt a színpadi szerepet ; hisz 
ezt is csak páholy-ügynöki utasításból tesz\ Önöket sok-
szor templomba, gyónószékhez, áldozáshoz küldik a „nagy 
mesterek" ; — önök nappal megjelennek a Szent-István-
Társulat helyiségében, sőt bepillantanak még a „Religio", 
hasábjaiba is, éjjel pedig szabálytervezetet olvasnak 
fel a páholyban a touristaság vasárnapi — mise alatti — 
kirándulásairól ; önök nappal katholikus lapokba irnak, 
éjjel pedig az atheismus irodalmait terjesztik, vagy 
a nappal irt katholikus dolgokat önmaguk czáfol-
gatják. Ez által Júdás duppla béit szerez: a papok-
tól és a páholy-szerkesztőségektől. Önök nappal eljár-
nak a plébániák konyhájára, éjjel pedig bő tanácso-
kat osztogatnak testvéreik körében arra nézve, hogy az 
egyház vagyonát szekuJárizálják s az ifjúság neveltetését 
a ,dorbézoló és lukullusi asztaloknál dőzsölő" papoktól 
elvegyék; önök nappal — mint ön most — ellátogatnak 
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a püspökök, kanonokok, lelkészek lakaiba, hogy jogtaná-
csosi, házi orvosi, tanári, vagy gazdatiszti állásokat 
kunyoráljanak, mert hát önök mint „hű katholikusok", 
méltán megvárhatják a papok támogatását, — éjjel pedig 
dühös kirohanásokat intéznek a Pulszkyak, Ivánkák, Besze 
Jánosok, Hieronymik, Várady Gáborok, Trefortok, Tabo-
dyak stb. stb. főmesterek gaudiumára a csillag-symbolum 
előtt, hogy a kath. vallás lehető kiirtása czéijából frőbel-
intézetek, fehér-kereszt-egyletek, stb. stb. katholikus jel-
vényeket nélkülöző gyermekápoldák állittassanak ; önök 
nappal az egyetem kapujában Lubrich karjába öltik kar-
jukat, igy defiliroznak el a tanuló ifjúság előtt, éjjel 
pedig lármás vitát keltenek a felett, hogy a doktori fel-
avatásnál az elmondandó formuláréból miért nem törlik 
az Isten nevét és az ovosokat miért eskedtetik meg arra, 
hogy a haldokló pacziens előtt a vallás vigaszának igénybe 
vételét hangoztassák. Igen, igy járnak el önök kétszinüleg, 
gonoszul, az egyenes lelkű jó katholikus hivek becsapá-
sára. A „Magyar Tud. Académián" önök titkos és nyil-
vános szabadkőműves urak, minálunk a katholikusok ala-
pítványai felett s dus szinekurát létesítenek ifjú vagy vén 
freimaurerek számára; az egyetemi kathedrák, három 
fakultása, legnagyobb részt szabadkőművesek családi te-
hene, mig az igazi kath. tudósok alig kapnak kenyeret az 
iskolákban. Száz és száz más téren igy van ez ebben a 
szerencsétlen országban, a hol még egy hü kath. gr. 
Szapáry Gyula miniszternek minisztériumában is szabad-
kőművesek viszik a főszerepet azon megtévesztések alap-
ján, melyekkel e nemes főúr gyakorlott szemei elől is el 
tudták a valóságot leplezni. 

Megtörtént már az is — még pedig saját magammal, 
— hogy öt gyermeknek bérmaatyjául kérettem fel oly apa 
részéről, a ki páholyalapitó volt a fővárosban s éveken 
keresztül a kőművesek ülésein erős propagandát csinált 
a halottégetés mellett „az ultramontán temetési komédiák" 
megszüntetésére. Később tudtam meg, hogy felültem a 
„t€stvér"-rel. 

Ez az ember égre földre esküdött, hogy „jogász 
korában" véletlenül került a kőműves-szövetségbe, a 
melyből végképen kilépett (?) 

Sokszoros tapasztalataim alapján merem hát mon-
dani, hogy a ki egyszer a titkos szektába felvétette magát, 
soha sem lép, nem léphet ki ebből, mivel angagi érdekei 
örökre függőben maradnak a páholyok kegyétől. Ezek ren-
delkeznek vele egész éveken keresztül. 

— Bocsánat, eminencziád tulszigoruan itél tapasz-
talatai felett ! 

— Ne gondolja, hogy judicziumom meggyengült a 
primási székben, a hol sok dolognak a fenekére láthat, 
ha látni akar, az ember. A szabadkőműves, ha érdeke ugy 
hozza magával, ép oly könnyen el zeng egy Mária-éneket, 
mint a mily könnyen megcsinál egy hamis testámentumot 
az örökösök megrablására ; szóval ördög ő, a ki azt akarja, 
hogy angyalnak tekintsék. 

— Ha már eminencziád ily fogadásban részesít és 
ily véleményt táplál egy jótékonysági humánus intézmény 
felől, bátor vagyok kimondani, hogy a papság közt is 
n am egy tagja akad a szabadkőművességnek. 

— On uram pénzért jött hozzám és én ezennel 

10,000 forintot kinálok önnek, ha az én megyémben alkal-
mazott lelkészkedő papjaim közül csak egyre is rá tudja 
bizonyitani, hogy szabadkőműves. Én ezért a szolgálatáért 
örömest adom a 10,000 forintot, mert ha a papi testület-
ből a rákos-fekélyt kiirthatom, nagyon megéri az ugy 
papjaimnak, mint híveimnek ez összeget. Nos hát kivele ! 
De bizonyitani is kell ám, mert rágalmakat több papom-
ról lehet hallani. Ha valamelyikről közülök hitelesen, ismét-
lem hitelesen megtudnám, hogy valaha, életében csak egy 
perezre is felvétette magát a szadadkőművesek tagjai 
közé, mint hitvány atheistát soha sem bocsájtanám se 
oltárhoz, se szószékre, mert szentül meg vagyok győződve, 
hogy az nem lenne egyéb, mint erkölcsi hulla. Arra, hogy 
kilépett, semmit sem adok, mert a belépés által eo ipso 
cadaver (hulla) lett. Most pedig Isten önnel s igyekezzék 
10,000 forintot szerezni. 

* 
* * 

Az illető „volt szabadkőműves'''' hosszú orral távozott 
s mérgében még a canonicus a latere felé is dühös pillan-
tásokat vetett. S talán volt is egy kis oka rá, mert e 
derék a latere urnák alighanem volt benne egy kis része, 
hogy a primás a szabadkőműveseket oly alaposan ismeri. 

(Tény.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Folytatás.) 

A kegyurasággal kapcsolatos jogoknak és terheknek 
szabályozásánál azon elvből kell kiindulniok az illetékes 
tényezőknek, hogy azon járulékokkal, adózásokkal, szol-
gálmányokkal, melyekkel a kegyurak az összeírásnál hi-
telesen kimutatott jogalapnál fogva a lelkészek kongruájá-
hoz hozzájárulni kötelesek : ugyanazokkal jövőre is, vagy 
azok megváltási összegével hozzájárulni tartoznak. 

Ezen elv szerint kell eljárni az épitési teher arányá • 
nak és terjedelmének megállapításánál, vagy esetleges 
megváltásánál; mivel a plebánia-egyházak szerzett jogaik-
tól meg nem foszthatok. 

Különösen szigorúan alkalmazandó ezen elv a szab. 
kir. városok kegyuraságának szabályozásánál, melylyel 
szabadság-leveleik tanúsága szeriot a kegyúri teherviselés 
egész terjedelmében össze vau kapcsolva. 

Az tehát mind a lelkészek rangszerű ellátására, 
szükség esetében a kongrua kiegészítésére, felemelésére 
terjed ki, mind pedig a plebánia-templomok és lakházak 
jókarban tartását, kijavítását, szükség esetében megna-
gyobbitását, s ujaknak épiiését foglalja magában. 

Az 1868: XXXVII. t.-cz. szerint a népiskolák fön-
tartásáról, ezeknek jellegéhez képest, vagy az illető hit 
felekezet, vagy a község, vagy az állam tartozik gondos-
kodni. A kegyurak által azelőtt viselt iskolai teherről 
nincs szó. S ámbár a jobbágyi viszony megszűnése után 
a régi földesur-patronusok iskolai föntartási kötelezettbe-
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geik is megszűntnek tekintendők: mindazonáltal a szab. 
kir. városoknak kegyúri jogczimen alapuló iskola föntartási 
kötelezettsége idézett t.-cz. 25. §. daczára megszűntnek 
nem tekinthető. 

A más hitfelekezetüek kezén levő dologi patrona-
tussal járó visszásságnak, mely szerint azok gyakorolják 
a ius praesentandi-t, csak azon esetben lehet elejét venni, 
ha az autonomia módot talál, melylyel az át lesz ruház-
ható az önkormányzati hitközségekre. 

A plébános választása és bemutatása más hitfeleke-
zetü polgártársaink által nemcsak törvényellenes, miképp 
azt föntebb láttuk ; 2 ) de ellenkezik az a vallásfelekezetek 
teljes egyenjogúságával, s a vallásszabadsággal is, mely-
nél fogva egyik vallásfelekezet sem avatkozhatik a má-
siknak belügyeibe. 

Az ily átruházással járó váltság*összeg az eddigi 
teherviselési költségek alapján állapitandó meg; azután 
az illető plébánia törzsvagyonához csatolandó, s az önkor-
mányzati egyház-község által kezelendő, melyre a patro-
natus átruháztatik. 

A vegyes felekezetű szab. kir. városokban, a rende-
zett tanácsú városokban, s a nemes községekben, hol 
jelenleg hazai törvények és kormány-rendeletek daczára a 
képviselő-testületek nem kath. sőt nem ker. tagjai is 
gyakorolják a kath. lelkészválasztási jogot : ezen anomalia 
akként szabályozandó az autonomia által, hogy a plébá-
nos választási jog az önkormányzati egybáz-kö?ség hatás 
körébe fog utasittatni. 

Minthogy a magán kegyurak kötelezettsége sem a 
lelkészi kongrua kiegészítésére, felemelésére, sem pedig a 
plebánia-templom kibővítésére, újnak, az előbbinél na-
gyobbnak építésére ki nem ter jed; a templom vagyona 
s a hivek adományai a legritkább esetben elégségesek; 
azért méltányos s igazságos, hogy az idegenek, jövevé-
nyek, forenzisek, kik a plebánia-területen földbirtokkal, 
gyárakkal s egyéb nagy ipar- vagy kereskedelmi válla-
latokkal birnak, habár ők ott nem is laknak, de kiknek 
tisztjei, munkásai, cselédjei a plebánia-egyház szolgálatát 
igénybe veszik, a kultus- szükségletek födözéséhez az állam-
adó arányában egyház-adóval hozzájáruljanak; amint 
ezt Austriában törvény állapította meg. 

Mindazon esetekben, midőn az egyes patronatusok-
nál oly változások állanak be, melyek a kegyúri kötele-
zettségek teljesítését lehetetlenné teszik, pl. a birtoknak 
elaprózása, abban való osztozkodás : a megváltásnak s az 
illető autonom egyház-községre való átruházásnak hely 
adható. 

Az ily fakultativ megváltásnak s átruházásnak mind-
azon esetekben lehet helye, midőn a világi magán kegyúr 
fontos okokból kéri, s az egyház-község elég biztosítékot 
nyújt az átruházott patronatus terheinek teljesítése iránt. 

(Yége köv.) 

Autonomiai pap-képviselő. 
A nyitrai egyházmegye papsága nagy szavazattöbbség-

gel dr Dudek János theol. tanárt választotta meg autono-
miai képviselőjévé. Ehhez a választáshoz igazán gra- j 
tulálunk. 

') L. 37. 38. lap. 
2) L. 38. és köv. lapok. 

VEGYESEK. 
— Idáig jutottunk. Feltűnő jelenség, hogy a buda-

pesti tudomány-egyetem e. i. lelkes rektor magnificuísza 
nyílt levelet intézett az egyetemi ifjúsághoz a „B. H."-ban, 
óva a magyar ifjúságot a szoczializmus ellen a hazafiság 
szempontjából. Szomorú jel. A rektor fellépése teljes 
elismerésünkkel találkozik. De mélyebbre kell ereszteni 
az eke járását. Egyházi szónokot és vallástanárt kell a 
világi egyetemi ifjúság valláserkölcsi nevelésére kinevez-
tetni mennél előbb, a mint ezt a hittudományi kar sürge-
tőleg javaslatba hozta. 

— A váczi püspök Ünnepe. Sclmster Konstantin, 
váczi püspök ur ő excellentiája csütörtökön ülte 
püspökké szentelésének huszadik évfordulóját. Az agg 
főpap ismeretes szerénységével távoltartotta magát minden 
nyilvános ünnepléstől, csupán a székesegyházban tartott 
ünnepi mise jelezte a vácziaknak főpásztoruk ünnepét. Ad 
multos annos ! 

— Ki lesz a pécsi püspök? E czimmel a fővá-
rosi lapok a Bécsi Figyelő nyomán egy hirt közöltek, 
melyben oly nyilatkozat adatott Majláth gróf erdélyi 
püspök ur szájába, mely első szavától utolsóig koholmány s 
igy a valóságnak meg nem felel. Mint illetékes helyről 
irják, igaz ugyan, hogy Majláth püspök beszélgetett a 
káptalani helynökkel a püspöki szék betöltéséről, de hogy 
ki Jesz, ki nem lesz püspök, arról egy szót sem szólt, 
csupán * azt jegyezte meg, hogy odajövetelére többé nem 
lesz szükség, mert reménye van reá, hogy Pécs nemso-
kára püspököt fog kapni. Minden erre vonatkozó más hir 
teljesen alaptalan. 

— Kinevezés. Vaszary Kolos bíboros érsek, her-
czegprimás urunk a VIII . kerületi állami f5gimnázium-
hoz bittanárnak Valnicsek Bélát nevezte ki. 

— A kegyestanitórend jubileuma. Az idén lesz 
háromszáz éve annak, hogy Kalazai-ti Szent József, a 
kegyesrendi szerzetes-rend alapitója megnyitotta Rómában 
az első piarista ic«kolát. A ritka jubileumot a tanügy 
terén olv buzgón működő derék rend nagy fénynyel üli 
meg. Az egész földön élő kegyesrendiek generálisa 
Maurus Ricci a s. Leopoldo, körlevélben hivta fel a világ 
valamennyi kegyes tanító-rend házának tagjait, hogy fé-
nyes ünnepség között ünnepeljék meg ezt az évfordulót. 
A magyarországiak tartományfőnöke tehát deczember 
8-ára rendelte el a jubileum napját s az erről szóló kör-
levelet tegnap küldötte szét Budapestről, a szerzetesi tar-
tomány valamennyi házához. Magyarországon 24 haza és 
ugyanannyi gimnáziuma van a piaristarendnek, melynek 
tanügyünk igen sokat köszönhet s melynek bölcs vezetése 
alatt egész sora az ifjú generácziónak nevelkedett a baza 
hasznos, sőt nagy emberévé. 

— A szatmári katholikus kaszinó, vasárnap, szep-
tember 26-án nyitja meg állandó otthonát nagy ünnep-
séggel. Az ünnepély délelőtt fél tizenegy órakor veszi 
kezdetét s a következő rendben történik: 1. Meszlényi 
Gyula megyés püspök felszenteli az uj helyiségeket. — 
2. „Viharban." Dürnertől, férfi négyes. — 3. Üdvözlő beszéd 
tart ja Perényi János, kaszinói alelnök. — 4. Prolog, irta 
Tóth József, szavalja Kaffka Margit kisasszony. — 
5. Beszéd, tartja Fodor Gyula dr, kaszinói alelnök. 6. „Dal-
szabadság." Maschnertől, férfi négyes. Este társasvacsora. 

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

Budapest, 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A keresztény vallás és a nemzeti hűség előtt tisztelgő királyi hatalom. — A szentlélekről 
nevezett dienesmonostori prépostság. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A Vilmos német császár hizelgése és a mi királyi trónunk 
dicső színvallása. — B u d a p e s t : Kossuth örököse Tisza Kálmán. — B u k a r e s t : A katholiczizmus fejlődése és haladása. — Kath. 

Tevékenység. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

„Regis ad exemplum totus com-
ponitur orbis." 

A f e l s é g e s k i r á l y i kéz ira t . 
Kedves báró Bánffy! 

Óhajtván, hogy magyar székes-fővárosomnak 
erre alkalmas terei oly kisebb méretű szobormű-
vekkel láttassanak el, melyek midőn a várost 
diszitik, egyszersmind a mult idők azon kiválóbb 
alakjainak emlékét örökítik meg, kik a nemzeti 
élet különböző téréin kitűntek, udvartartásom 
költségeinek terhére több évre terjedő beosztással 

megfelelő összegeket engedélyezek arra a czélra, 
hogy a keresztény vallásért vértanúságot szenvedett 
Szent Gellért csanádi püspököt, a hitbuzgó Páz-
mány Péter esztergomi érseket, Bocskay István és 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelmeket, Hunyady 
Jánost és Zrínyi Miklóst, a haza és a keresztény-
ség hős bajnokait, gróf Pálffy János Magyaror-
szágnak a trón védelmében nagy érdemeket 
szerzett főhadi-parancsnokát, —• a honfoglalás 
tör téne té t iró Béla király névtelen jegyzőjét, Wer-
bőczy István Magyarország nagyhirü jogtudósát 
s annak népszerű lantosát Tinódy Sebestyént 
ábrázoló szobrok készittessenek s megbizom önt 
ez elhatározásomnak végrehajtásával. 

Kelt 1897. szeptember hó 25-én. 

Ferencz József, s. k. 
Bánffy Dezső br., s. k. 

A Szentlélekről nevezett dienesmonostori 
prépostság. 

Viharjárta föld ez a mi hazánk. Csodálatos 
alkotásai pusztultak el, törmelék alig maradt 
belőlök. Királyok, egyházfejedelmek, hatalmas 
főurak vetélkedve emeltek intézményeket a nem-
zet szellemi és anyagi művelődésére, — századok 
dúlása elsöpörte javarészöket ; csak a czimök 
maradt reánk. Azokat ápoljuk kegyelettel. 

26 
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Ezt teszem én, midőn egy ily in tézményre 
vonatkozó fe lku ta to t t tö r téne t i emlékfoszlányokat 
egygyé fűzöm. 

I. 
A magyar Duna alsó folyásának vidéke föl 

a Marosig, de onnan följebb, egészen a Fehér-
Körösig, szóval az egész Tisza-Erdély s Duna 
közöt t i nagy te rü le t már a vezérek korában 
meghódol t a magyar ha ta lomnak . Nem is volt 
e t á j on békét lenség addig, mig az ügyek nagy 
á ta lakulása az első magyar király Szent Is tván 
korában be nem következet t . Az uj rend, a 
pol i t ika i és vallásügyek során nagymérvű válto-
zásokkal köszöntöt t be. A királyi jogok s köteles-
ségek súlya, az u j állami és vallási in tézmények 
ereje okvetlenül megnyirbálá a honfoglaló nem-
zetségfők unokáinak Géza fejedelem koráig érin-
t e t l enü l hagyo t t ha t a lmá t , s mikor Szent Is tván 
a kereszténység folyton te r jedő erejében nem-
csak a lelki élet te rmészet fö lö t t i szentségét, 
hanem a magyar királyság, a magyar állam 
legbiztosabb alapját is megismeré, a keresztény-
ség és állam követel te , egyesek, nevezetesen a 
régi törzsfők unokái ál tal eddig gyakorol t ha t a lmi 
jogról azon a területen, melyen a magyar haza 
megalkotandó volt, a lemondásnak be kel le t t 
következnie. 

Válságos idők lehet tek ezek. A homályba 
vesző mul t viselt dolgainak részleteiről nem is 
szól régi t ö r t éne tünk ; de a kelet i népfaj , s igy a 
magyar fa jnak vele született , az ősi hi t , s ezzel 
kapcsolatban az ősi szokások i rán t viseltető 
hagyományos conservat ivismusa homályosan sej-
t e t n i engedi, hogy a lelki á talakulás , a ha ta lmi 
lemondás s imán nem fo lyha to t t le. 

Ezen, az előbb ha tárvonala iban je lzet t terü-
leten Aj tony volt az ur. Ugy beszél róla a 
hagyomány és a t ö r t é n e t min t egy hata lmas 
főúrról, ki zabolátlan féktelenséggel fejedelmi, sőt 
zsarnoki jogokkal ül t a meghódi to t t a la t tvalók 
nyakán ; a szűkszavú kronikások vallomása 
szerint egy e múl tból visszamaradt törzsfő, ki a 
bölcseséget önkénynyel, a szelidséget bizanti 
modorú rabszolgatar tással gyakorolja. Daczos ós 
konok követelője az ősi jogrendnek, vakmerő, ki 
ha t a lmában elbizakodva kibivó magatar tássa l vá r ja 
uralkodója, a magyar ki rá ly vészes haragjá t . S 
haragra, a kereszténység szent intézményeinek 
beplántálásán és az uj állami jogrend megszilár-
dí tásán buzgóan ügyek vő kirá lynak volt elég oka. 

A kereszténység s az u j ál lam in tézmé-

nyeinek szétrombolása czéljából fölszított s a 
magyarság fa j i létezésére oly veszedelmes taga-
dás szelleme m á r le volt sújtva. Az ős magyar 
idők pogány hi tével és szokásaival diszes világ 
feledni nem tudó dicsőségeért az u j eszmék ellen 
lázadó harczra kel t somogyi vezér Kupán és 
hivei leveret tek, — az erdélyi törzsfő Gyula fel-
kelése is meg tö r t a szent király fegyverei élén, 
meghódol t a magyar király s az u j rend előtt 
mindenki csak Aj tony nem. 0 daczolt, dacza 
kihívó volt. 

Aj tony keresztény vol t ; egyike azon pogány 
törzsfőknek, kik nem a hit, a vallás t ana ié r t 
szaki to t tak pogány is teniekkel ; hanem keresz-
tényekké le t tek ha ta lmi okokból, poli t ikai szük-
ségből. Aj tony ahhoz a hata lomhoz simult, mely 
elég biztosí tékot nyú j to t t neki, hogy a szellemi 
és anyagi eszközökkel a magyar haza jelen déli 
ha t á r a i felé k iszámi to t t okossággal terjeszkedő 
szent Is tván királylyal szemben bá t ran felveheti 
a harczot, s a mely hata lom reménynyel is 
kecsegtetheté , hogy a páros viadalból győztesen 
kerül ki, s nagy te r jede lmű foglalt b i r tokain 
maga marad az ur. E hata lom a byzant i csá-
szárság volt, császárja akkor Vazul volt. Ajtony 
Vazul császár pa t rona tusa a la t t vet te föl a ke-
resztséget 1019. t á j án Viddinben. Tagadhat lan, 
hogy Aj tony eléggé ügyes cselfogással élt, midőn 
a keresztvizet magára önte t te . Keresztény is volt, 
Vazul császár pár t fogol t ja is volt. Ami eléggé 
fondorkodó lehete t t , hogy fel ismerje a mindin-
kább felmerülő el lentétet , mely a nyugat i és 
kelet i kereszténység közé ékelődött , s hova tovább 
izzóvá gyulaszt ja az alvó szenvedélyeket. 

1019. évben hódolt meg a byzanti császár-
nak véglegesen Bolgárország. E körülmény kö-
zeli szomszédságba hozá Aj tony t pat ronusával , s 
fenyegetővé tevé a császár ha t a lmá t a magyar 
királylyal szemben. Az a la t tomos szerep, melyet 
Aj tony já t szot t s a délről közelgő veszély elha-
tározásra b i r ta az alkotásainak sorsán aggodal-
maskodó királyt . Az idegen hata lom védszárnyai 
a l a t t feltolakodó oligarchát fegyverrel kellet t 
megfékezni. A szent király rokoná t Csanád u ra t 
küldé ellene. A nagyőszi térségen volt az ütkö-
ze t ; Aj tony is magyar módra harczolt, a két 
vezér nem bir t egymással. De Csanád egy éjjeli 
rohama szanaszét ver te Aj tony seregét, maga 
Aj tony is elesett . *) 

x) Karácsonyi J . Sz. Gellért élete 82—101. 
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A fegyverek sikerét követ te a polit ikai ha-
ta lom szervezése. Az elfoglalt területekből nagy 
b i r tokot nyer t Csanád és nemzetsége ; a győzel-
mes vezér ivadékai még a XIV. században is 
nagy b i r tok urai valának a déli vidékeken, De 
hálás m a r a d t a magyar király azok i rán t is, kik 
Csanái urnák a győzelem kivivásában társai vol-
tak . Vitézsége ál tal különösen k i tűn t Orod vagy 
Arad, Csanád egyik alvezére. A király őt tevé 
fejévé azon ispánságnak, melyet Aj tony északi 
b i r toka in a lko to t t volt. Ezen ispánság a meg-
alakul t Csanád vármegyétől észek-keletre, a régi 
Zarándtól délre, a Maros folyó mindkét p a r t j á n 
te rü l t el s egy sarokban benyúl t Erdélybe.2) Ezen 
ispánság joghatósága alá t a r tozo t t az a vidék is, 
a hol egy század múlva Dienesmonostora ál lot t . 

Az u j rend, a magyar király ha ta lmának 
súlya t ehá t csak 1029. év t á j án kezd e vidéken 
tekinté lyes lenni. Aligha tévedünk, midőn azt 
áll i t juk, hogy a mai magyar haza e része csak 
akkor kezd a homályból kibontakozni, midőn 
szent Is tván jóvoltából a nyugat i kereszténység 
tá rsa i e vidékre is beférkőznek. A hagyomány 
emleget te Marót, a vérszomjas Glad, a daczos 
Aj tony ha ta lma t isztán a pogányságon nyugod-
hatot t . A pogány őshit a Tiszántúl tágas térsé-
gein nagy biztonságban tenyészhetet t . Nem is 
marad t Erdély havasai t , a székelyföldet kivéve 
hazánk egy részéről sem annyi, a pogány ős-
korra vonatkozó emlék, min t éppen e t á j ró l . 3 ) 
Igaz, hogy Aj tony önérdekeit védendő görög-
kele t i kereszténynyé le t t , tö r téne lmi adatok szól-
nak arról is, hogy görög-kelet i szerzeteseket 
hoza to t t bir tokaira , s hogy azoknak Marosvárt t 
kolostor t is é p i t t e t e t t ; de tö r t éne t i k u t a t á s o k 4 ) 
k imuta t t ák , hogy ő maga mitsem tö rődö t t u j 
hitével, s hogy a megtelepül t görögkelet i szer-
zeteseknek valami nagyobb sikere a keresztény-
ség terjesztésében nem is volt. 

A kereszténység az alsó Duna és a Maros 
vidékén egyidejű szent Is tván alkotásaival. 

E vidék apostola sz. Gellért volt. 
Mikor Aj tony ha t a lmá t a szent király fegy-

verei le tör ték s a polit ikai ha ta lom megkezdé 
a szervezést, melylyel a nagy te rü le te t a közös 
magyar haza elidegenithetlen részévé tevé, a 

2) Márki Sándor, Arad vármegye és város monogra-
phiája. II. 59. 

3) Márki S. i. m., — Ipolyi M. Mjthologia 90. — 
Haan-Zailinszky, Békésm. oki. 44. 

4) Karácsonyi J., sz. Gellért élete. 

szent életű püspök is megkezdé a maga fárasztó de 
áldásos m u n k á j á t hé t szerzetes tá rsával . A mer re 
mentek a jkuk varázsa csodákat művelt . A berkek, 
bozótok s nádasok e l re j te t t sűrűségéből előbújtak 
a lakósok, a sá tor táborok és szállások népe egyre 
nagyobb tömegekben a szent férfiak köré gvül t 
s félelmes áh i t a t t a l odaadó ragaszkodással hall-
ga t t a a hé t szerzetes tani tásá t , kik sa já t nyel-
vükön szóltak hozzájok. Valóban r i t ka s ikere 
volt sz. Gellért és tá rsa i té r í tő munká jának . 
Alig van példa a kereszténység tör téne tében , 
hogy valahol aránylag oly rövid idő a la t t , nemcsak 
a hi t tanai , de az egyház szerves intézményei 
is oly hamar gyökere t ver tek volna, min t azon 
az á ldot t földön. Százan, ezeren veszik föl a 
keresztséget, maga a sz. apostol jelöli meg a 
helyeket, melyeken fölépülnek Krisztus első 
templomai . Nem egy templom van o t t lenn m a 
is a délvidéken, mely büszkén h iva tkozhat ik 
alapí tására, más fo rmában ma is azon a helyen áll, 
melyet sz. Gellért a kereszt vonásával megjelölt . 

Még javában folyt a tér í tés és a szervezés 
nagy munká ja , midőn a sz. király a lázadó Aj-
tony bir tokaiból a lapja i t r ak ja le az apátságok 
és monos toroknak . A vallásos lelkesedés, a hi t -
élet folyton lángoló tüze lépten nyomon emel t 
házakat, hol szent életű férfiak végezték is tenes 
munkájoka t . 

De a mi monostorunk, Dienesmonostor alapi-
tása nem ebből az időből való. Az a terület , 
— mely szintén Aj tony t va l lo t ta u rának — 
a melyen e monostor felépült , sz. István korában, 
a mikor ő a marosment i kolos torokat alapi t ja , 
kissé távol eset t a szervezés a l a t t levő terü le t tő l . 
Dienesmonostora a Fehér- és Fekete-Körös ál tal 
a lko to t t közben feküdt , e közt a középkorból 
származó okmányok Körösköznek, vagy Kis-
Körösköznek nevezik.5) Tar tozo t t pedig e terü-
let a középkorban Zaránd vármegyéhez, ma 
Arad vármegyének kiegészitő része. Az egész 
vidék t ehá t kissé északra feküdt sz. Gellért t é r i tő 
m u n k á j á n a k terüle té től . Nem is l akha to t t a 
folyó-közben valami sok lakos, hiszen a vizek 
szabályozatlan járása mocsarassá, nádas erdővé 
a lak i to t t a földjét , e vidék csak menekülők tanyá-
ja l ehe te t t . 'De szt. Is tván intézkedéseiből látszik, 
hogy a Körösközbe is e l ju to t t ak a h i t té r í tés 
hullámai, s hogy a gyéren, az egyes szállásokon 
elszórt lakosság kereszténynyé l e t t sz. Gellért 

5) Bél M. Adparatas ad Hist. Hung. 30. 1. 
•26* 
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szeizeteseinek fáradozása következtében. A Körös-
köz, hol később Dienesmonostora ál lot t , nem 
t a r t o z o t t soha a Csanádi egyházmegyéhez, annak 
ha tá ra i éppen e síkság alsó déli részét ér ték. 
Hogy e vidék gyéren volt benépesitve, hogy az 
a nagy terület , melyet a Tisza és a Körösök 
szegélyeznek és a lkotnak, a t a l a j minőség tekin-
te tében sem vol t gazdag e korban, azt legjobban 
b izonyi t ja azon körülmény, hogy sz. I s tván i t t 
püspökségét nem szervezett, hanem az egész 
Körösközt és vidékét egyházi t ek in te tben az egri 
püspökség gondja i ra bizta. Bekebelezett része 
vol t t ehá t a Körösköz Dienesmonostorának vi-
déke az egri egyházmegyének. Püspökének meg-
ad ta a sz. király a tizedszedés jogát, neki adta 
a közelben fekvő nagy b i r tok te rü le t eke t 6 ) s a 
te rü le ten , min t az egri egyházmegye in tegráns 
részén az egyházkormányzásnak egyik szervét 
fel is áll i tá az egri püspök: a zsombolyi főes-
perességet, melyet 1337-ig ily czimen az egri 
káp ta lan tagja i t ö l tö t t ek be, s azontúl ugyan-
csak a közelben fekvő Pankotáró l , pankota i fő-
espereseknek nevezték magoka t . 7 ) 

Hanem a keresztény vallásos hi té let a 
későbbi Dienesmonostora környékén, szóval a 
Körösközben nem á l lha to t t valami erős lábon a 
sz. király halála u t án sem. 

E vidékről szóló okmányok a távol múl tba 
elvesző nyomai t őrzik a pogányság, az ős magyar 
vallás u jabb fellángolásának. 

Minden a r r a muta t , hogy e vidék nagy 
időre fészke, melegágya m a r a d t az u j rend fel-
forga tásá t czélzó törekvéseknek, s hogy e t á j a -
kon szabadjára marad t a szellem, mely az őshit, 
a tá l tosok val lásának fe l támasztásáér t buzgott . 
Nem is lehet ezt csodálni ; minden tényező egye-
sül t i t t , hogy a békétlenkedő s duzzogó magya-
rok reményei tel jesül jenek. 

I t t e tá jon, a Fekete- és Fehér-Körös a lkot ta 
közön s azon tu l az északra dülő vidéken voltak 
bir tokai a lázadó somogyi vezérnek Koppánynak ; 
az apa Zerénd és az egész nemzetsége o t t élt. 
S mikor Koppányt balsorsa felkent királya ellen 
lázitá, mikor a vezér a régi hit, a régi szoká-
sok, az ősi r end ta r t á s érdekében megtagadá a 
keresztények Is tenét s hivó szavára szerte ágazó 
nemzetségének tag ja i t s a keresztény szokásokat 

6) Fejér Cod. Diplom. IV. 3, 40. 
7) Kaodra Kabos, A zarandvármegvei főesperesség. 

(Századok. 1883.) 

gyűlölő magyaroka t fegyverre szólitá, s az ál tala 
szí tot t felkelést sz. I s tván szörnyű csatában o t t 
a Balaton pa r t j a in elfojtá, — a vezér életben 
marad t hivei, rokonok és idegen harczosok, a 
Körösközbe, a kelet i magyar haza akkor még 
kevéssé i smer t zugába bujdos tak el. Közel volt e 
t á jhoz Gyulának, az erdélyi vajdának rokonsága 
is. Ott a folyók között, a hegyekről lerohanó 
pa takok virágos par t j a in , az erdélyi hegyek er-
dős rengetegeibe még egyszer összeverődött a 
mul tak dicsőségteljes életét feledni nem tudó 
magyarság, o t t fe lá l l i thatá még a Hadúr o l tá rá t 
s mélabúsan gyönyörködhete t t a tál tosok jósla-
ta iban. Es e pogány szellem soká m a r a d t meg e 
vidéken. 

Meghalt a sz. király, gyászba borul t a ke-
resztény magyar nép ; de a Körösközbe verődöt t 
pogány magyaroka t nem bán to t t a a gyász, ők 
akkor kezdtek reménykedni . Vata ós Kórógyi 
ál lot tak a békét lenkedők élére és egy vészes lá-
zadásban még egyszer, u to l já ra próbára t e t t ék az 
ősi istenek kultuszát . De a szent kereszt ha ta lma 
győzött , a pogányságnak buknia kellett . Ez I. 
Endre uralkodása a l a t t tö r tén t . 

De még mindig m a r a d t magva a pogány-
ságnak, fészke is a régi t e rü le t maradt , a Kö-
rösköz. Egyenetlenség, poli t ikai tusák közöt t meg-
megál l t a haza e szélébe dugodt pogányság s 
olykor-olykor élet jel t is ado t t magáról . Éle tö rö t t 
azonban a lázadásnak akkor, midőn Béla királyi 
herczeg l e t t a Tiszavidék ura. A sz. Is tván szel-
lemével megáldot t férfiú, ugy is mind herczeg. 
ugy is mind király, azokkal az eszközökkel igye-
keze t t a pogányság magvá t kiir tani , a melyekkel 
sz. I s tván szűz Mária országává tevé a magyar 
hazát . Nemze t fen ta r tó munká j ában segitségére 
vol tak fiai: Géza, László és Lambert . Különösen 
László ! Krisztus e hi tvalló lovagja és önfeláldo-
zás r i t ka példáival p l á n t á l g a t h a t t a e vidéken a 
kereszténységet, s szivet lelket nemesitő ilyen 
munkában fe j lődhete t t a keresztény erények ama 
fenséges alakjává, tündöklő mintaképévé, kihez 
ma is imádságos a j akka l fordul a magyar. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁ2I T U D 0 S I T Á S 0 K . 
Budapest, szept. 27. A Vilmos német császár hizel-

gése és a mi királyi trónunk dicső szinvallása. — 
Meseszerű dolgok történnek ott fent, ös Budavárunk 

királyi palotájában. 
A magyar szellem búskomor hangulatát, mely eddig 
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mérges lemondással azt dalolta magának : „Multadban nincs 
öröm, jövődben nincs remény ; hanyatló szép hazám miattad 
vérzem én," s még tavai is panasz és riadóként keservesen 
azt kiáltotta bele az ezerévi ünnepségek fényes panorámá-
jába, hogy „nem boldog a magyar", — most íme kezd örö-
mében magából kikelni s a mint eddig sokszor nem ismert 
határt az elkeseredettség kitöréseiben, ugy most örömmá-
morában nem tudja, hogy hová legyen s kinek csókoljon 
hát előbb kezet a kötelesség teljesítése ért, Vilmos császár-
nak-e, a ki első szólott, vagy az ősz királynak, a ki nagy 
elhatározásával a német császár után következett, avagy 
Bánffynak, a ki a felséges elhatározást királyi parancsra 
aláirta. 

S valljuk meg őszintén, hogy a leghidegebb elme, a 
legjózanabb gondolkodás mellett is, kénytelen bevallani, hogy 
egyszerre oly váratlan fordulat külszine állt be, mely a 
képzeletnek villámnál gyorsabb járását is megelőzte. 

De hát mi is történt voltaképen ? 
Itt volt ős Budavárában, a királyi palotában, a hová 

a régi magyar dicsőség csak hálni járt eddig, itt volt tes-
testől-lelkestől az uj Németország szóban és testben hatal-
mas fiatal császárja, s hódolva a múlt érdemei előtt, melye-
ket a kereszt és a trón védelmében feláldozott élettel és 
vagyonnal szerzett ez a nemzet, oda kiáltotta Magyarország-
nak az egész világ hallatára: üdvözlégy magyar királyság 
és nemzet, reád nagy jövő vár. Eljöttem hozzád, hogy ezt 
a világ előtt kijelentsem. 

Es a német császár czélját velünk elérte. A földren-
gető dicséret hangjainál, mi, a szivpolitika nemzete, csupa 
hálává és császár-imádássá olvadtunk fel, s a kik még a 
je^en év elején is mérgesen azt hajtogattuk, hogy „uem 
boldog a magyar", egyszerre azt éreztük magunkban, hogy 
nemcsak boldogok, de még nagyok is vagyunk már, hisz az 
ékesszóló császár szép szavainak hatása alatt az egész világ 
reánk bámul. 

Szó, a mi szó, Vilmos császár bókolásában bizony 
rejlik sok reális ok is az örvendezésre. Ámde ne gondolja 
senki, hogy ezek ott rejlenek,. a hol végtelen sokan rejleni 
vólik, mintha bizony Magyarország már is az volna, a minek 
Vilmos császár feldicsérte s mintha a világon összetartóbb 
nemzetet képzelni se lehetne a magyarnál. Azt se gondolja 
senki, hogy Vilmos császár önzetlen rajongásból tette volna 
a mi érdekünkben, a mit a világ előtt tett. Se az egyik, 
se a másik, se a harmadik nem valóság. Az az önálló 
tényezői nagyság, melynek Vilmos császár bókolása a valóság 
látszatát adta, nagyon jól tudjuk, hogy éppen az összetar-
tás hiányán, a felekezeti, faji és nemzetiségi villongások és 
széthúzás következtében — hideg észszel tekintve nagyon 
is gyenge lábon áll. Nagyon csalódik az is, a ki Vilmos 
császár tettében önzetlen rajongást vél látni a magyar ön 
állóság érdekében. Politika az egész, és nem önzetlen fele-
baráti szeretet kifolyása. A németség Bismarck vér és vas-
politikája által kihivta maga ellen úgyszólván az egész 
világot. Messze belevágott a szomszéd nemzetek érdekeinek 
.elevenébe; messzebb mint kellett volna. A Rajnánál meg-
sebezte a francziát, az Oderánál és azontúl a szlávságot 
irritálja. Itt Ausztriában pedig szintén a szláv elem, éjszak-
ról és délről egyaránt, nagy erővel és konoksággal, tehát igen 
komolyan veszélyezteti azt a Dunát, melyről a németség 

azt tartja, hogy az ő folyója. Vilmos császár sasszeme 
messze belát a jövőbe. A németség világharczát késziti elő 
a Rajnáért és a Dunáért. Ezért kell neki eszközül a duna-
menti Magyarország és Románia. És ezt a viszonyt 
mi nagy büszkén szövetségnek hivjuk. Pedig német ren-
delkezés az, kérem, a mi érdekeink felett; részünk-
ről nem egyébb, mint szolgálattevés a nagy német 
világpolitika érdekében. Hja, kis nemzeteknek ez a 
sorsa, hacsak, a mint a hollandusok és a belgák meg a 
svájcziak tették, az érdekkörök keresztezésében semlegességet 
nem tudnak maguknak kivívni — igazi önállóságuk által. 
Ámde ehhez egyetértés és összetartás kellene, a minek nálunk 
hire sincsen, a hol minden felekezet a kath. egyház pusztu-
lásából várja nagyságát és boldogságát s minden nemzetiség a 
magyar nemzet hullájából kiván titkos vágyakozással táp-
lálkozni. 

Sokkal kedvesebb érzelmekre hangol saját királyunk 
igazán felséges nemzeti kötelességteljesitése, mely valóban 
oly nagy esemény az ország történetében, hogy itt külön 
fejezetet, kölön megbeszélést kiván. ? ? 

(Folyt, köv.) 

Budapest, szept. 28. Kossuth örököse Tisza Kálmán. 
Miben? A katholikus egyház iránt való engesztel-

hetetlen gyűlölködésben és ebből kifolyólag abban a 
törekvésben, hogy a kath. egyház Magyarországban meg-
semmisüljön és „szabadság* czime alatt az ő kálvinista 
felekezeti szelleme legyen uralkodó a nemzet felett. Tatán, 
felekezetének ottan tartott egyházkerületi közgyűlésén, 
Tisza újra belefujt a felekezeti lázitás tárogatójába s a testvéri 
béke útjára lépni készülő protestánsokat újra neki uszitja 
izgatásaival és Ígéreteivel a liberalizmus czégére alatt 
megindított harcznak. 0 nem ismer csak egyet, saját fele-
kezetét, és a hazát csak annyiban ismeri hazájának, a 
mennyiben Tisza Kálmán felfogásának és felekezetének 
megfelel és annak szolgálatára szegődik. A kath. egyház 
és 10 millió katholikus, tehát az ország többsége, az 
előtte semmi, vagyis prédára eresztett bitang jószág, me-
lyet gyűlöletének és rosszakaratának, áskálódásainak és 
izgatásainak czéltáblájául tűzött ki politikai élete kezdetén 
és annak fog tekinteni áldatlan életének végesvégeig, 
éppen ugy, mint Kossuth, a ki sir felé hanyatlásában sem 
szűnt meg ártani a kath. egyháznak és izgatni párthiveit 
a kath. vallás megtörése végett akár még a pokollal való 
szövetségre is. 

Igen érdekes és tanulságos történeti fejtegetés jelent 
meg a jelesen szerkesztett „Esztergom"-ban „48-as egyház-
rontás" czim alatt Kossuth szerepléséről s arról a kath. 
egyház ellen agyarkodó felekezeti szellemről, melynek 
protestáns államférfiaink közt most e század vége felé 
leggyülölködőbb és legnyugtalanabb, legagilisebb képvi-
selője Tisza Kálmán. Hogy miféle eljárást várhatunk az 
örököstől, _az egyszer-egy világosságával kifejtbetjük 
Kossuth 1848-iki antikatholikus magatartásából és ma-
chinatióiból, melyek annál tanulságosabbak reánk nézve, 
mert a katholikus autonomia kiépítésének nagy munkája 
előtt állunk. 

Az 1848-iki országgyűlésen, u. m. az idézett fejte-
getés, nálunk is világosan látjuk századunk szellemét: a 
vallás laicizálását. 
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A vallási kérdés csakhamar felmerült a honosítási 
törvény tárgyalásánál, melynél a káptalani követek gróf 
Forgách Ágoston pozsonyi és Biró László szatmári káp-
talani követ megokoló beszédjével azt indítványozták, 
hogy a honositandótól megkívántassák, hogy bevett val-
lású legyen, és csak az viselhessen hivatalt, aki a bevett 
vallások egyikét követi. Menten felállt Kossuth Lajos 
Pestmegye követe s kijelenti, hogy a vallást, mint elen-
gedhetlen honpolgári kvalificziót emlegetni, nagyon illibe-
rális szinezetű, mert vannak általános jogok, melyeknek 
gyakorolhatósága nem lehet feltételezve holmi bevet t 
vallásoktól; s felszólalása a káptalani indítvány elvetését 
eredményezte. — Ugyanily szellemben beszélt többek közt 
Egri János Ugocsa követe, a ki a vallás megemlítését 
fölösleges követelésnek hirdette. Felmerült e törvényjavas-
latnál a külföldi zsidók beköltözködése s honosítása. A 
követek legnagyobb része a külföldi zsidók bevándorlását 
meggátolni kívánta. Kossuth, Szentkirályi Móricz és mások 
ellene vannak a kívánatnak, s csak nagy erőfeszítéssel 
sikerült mégis kimondani, hogy : külföldi zsidók se be nem 
vándorolhatnak, se meg nem telepedhetnek. 

Az 1848-iki törvényhozás tette a királyi főkegyúri 
jog gyakorlatát a ministerium kezébe, s előfordulhat azon 
sérelmes anomália, hogy egy protestáns miniszter azon 
jogot gyakorolja, mely egyedül apostoli királyunk sze-
mélyét illeti. Ugyancsak márczius 31-én nyújtották be, 
az általános vallás-egyenlőségről szóló javaslatot is, 
amelyet a ház minden vita nélkül rögtön elfogadott. 
Ebben a törvényjavaslatban egyéb sérelmek mellett, az 
egyházvagyon szekularizácziója is félremagyarázhatlanul 
k i van fejezve, midőn a harmadik czikk kimondja, hogy 
„Miben bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szük-
ségei közálladalmi költségekből fedeztessenek, s ez elvnek 
részletes alkalmazásával a minisztérium az illető hitfele-
kezetek meghallgatásával a közelebbi törvényhozás elibe 
kimerítő törvényjavaslatot fog terjeszteni." A vallás-
egyenlőségi javaslat pontjai általában, mint Scitovszky 
pécsi püspök a főrendeknél kimondta : a kath. egyház 
jogainak összeszorítását, s az egyháziak papi kötelessé 
geinek korlátozását czélozzák, általok a vallásos súrlódá-
sok esetei szaporodni, nem pedig kisebbedni fognak. Fo-
garassy Mihály skodari püspök a 3-ik czikk ben a szent 
tulajdonjog megtámadását látja, mert ha a magán tulaj-
don sérthetetlen, annál inkább ilyennek kell lenni az 
egyházénak, melybe az emberi jog és szabadság legszen-
tebbike van letéve. Nagy vita folyt a vallásegyenlőségről 
különösen a főrendeknél, kik konservativ alapon állva, 
Fogarassy püspök és gróf Cziráky János indítványára a 
javaslat 2. és 3-ik czikkelyébe beigtatták, hogy a vallási 
viszonyosság mindenik vallás hitelveinek, egyházi szerve-
zetének épségben tartása mellett mondassák ki s az isko-
lákban az oktatás szabadságát saját elveik szerint alkal-
mazhassák. Az alsó-tábla a főrendiház módosítását a 2 ik 
és 3-ik czikk ügyében törölte az eredeti szerkezetet fenn-
tartotta, sőt kimondta, hogy az egyes felekezeteknek az 
iskolai vallásoktatás szabadságát megadni a törvényhozás 
föladata. 

. Mikor a vallásegyenlőségi törvényt a főrendek mó-
dosításra visszaküldötték, az uj tárgyaláskor nem célzot t -e 

Kossuth a nemzeti egyház megalapítására, midőn bizo-
nyos energiával kijelenti: hogy a hit elvek és egyházi szer-
kezet nem olyan valami, mit copulative lehetne venni, az 
egyházi szerkezethez az államnak mindig „szólója" van?! 

Nem valami sok volt az, ami a katholikusok isme-
r e tes peticziójában megnyilatkozott. Jogokat^kért V Í S Z S J , 

melyek a katholikusok sajátjai. Nem egyebet ig ényelt, 
mint ugyanazon jogok szabad élvezhetését, melyeket pro-
testáns atyánkfiai részére az 1790—91-ki 26-ik t.-cz. 10 ik 
§-a már biztosított. Ezt is az imént hozott vallásügyi tör-
vény elvén, tehát az alkotmányos szabadság egyenlősé"' 
gének s viszonosságának alapján követelte. 

Mindazonáltal az ápril 7-diki kerületi ülésben Rónay 
J . csanádi követ által törvényjavaslat alakjában benyújtott 
petitio, hajótörést szenvedett. A tárgy fontossága s az 
országgyűlési idő rövidsége sem vivhatá ki annak egy-
szerű elfogadását, mert Kossuth által forszírozva az nem 
a plenum, hanem egy konferenczia elé került, mely azt 
mint „elkésettet" mellőzte, s igy országgyűlési tárgyalását 
meg sem engedte. 

A törvényhozás ezen eljárásából is kitetszett a katho-
likusok elleni türelmetlensége. Mikor márczius 31 én vallás-
ügyi törvényjavaslatot tárgyaltak, akkor egy pillanat elég 
volt, hogy azt a rendek megszavazzák s hitelesítsék. Most, 
hogy egy oly vallási törvényjavaslat adatott be, melynek 
nem Kossuth és hivei voltak értelmi szerzői, most az idő 
már nem volt elégséges; azt esti 10 órára konferencziába 
kellett utasítania, mikor már előre kimondották, hogy az 
országgyűlés elé többé uj tárgy nem vétetik fel. 

Az ország legnépesebb vallásának hiveit megnyug-
tatás nélkül hagyták, 4 pontból álló kérelmüket nagygyá 
fújták, hanem mikor jöttek az újvidéki szerbek, 16 pont-
ból álló peticziójukra az országgyűlés nevében maga 
Kossuth ad megnyugtató választ. Nem ellen okok, hanem 
akarathiány miatt bukott meg a peticzió. 

Mikor Sárkány, a bakonybéli apát azon meggyőző-
dést fejezi ki, hogy Pestmegye követe munkás lesz benne, 
hogy a katholikusok kérelmei is meghallgattassanak : 
Kossuth az egész ház derültsége és helyeslése között, 
el nem rejthető gunynyal oda nyilatkozott, hogy egy 
kívánat van, mire né^ve közreműködését ezennel szívesen 
felajánlja, és ez: a coelibatus eltörlése, melyet a kor 
előrehaladott szelleme kivan. 

A 48-ki törvényhozás a „városi törvényjavaslat11 tár-
gyalásánál minden rang- és osztálynak kiszélesítette sza-
badságát vagy szabadalmát, csak a papságtól vonta el az 
állami kiváltságokat, és vette el a „privilégium 
fori"-t, a bírósági joghatóságot, hogy a netán magáról 
megfeledkezett papot odadobja a nyilvánosság botrányá-
nak, s ez által megrendíthesse a néptömeg vallásos érzel-
meit. Hiába érveltek Rudnyánszky (esztergomi), Biró 
(szatmári), Szilágyi (n.-váradi g. sz.) káptalani követek, 
jogos igényeiket a világi követek pl. Bernáth (ungi), 
Zsarnay (tornai), Szmrecsányi (árvái), Pázmándy (komá-
romi,) követek sértő gúnynyal s durvasággal rótták meg* 
Még a pogány Róma se büntette papjait világi bíróság 
á l ta l ; nálunk az 1848-ki törvényhozás kivitte, hogy a 
vallás szolgáit, s ez által magát a vallást is a nép ítélete 
által prostituláhassa. 
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Mikor arról folyt a vita, hogy egyházi, katonai, 
kulturális, törvényhatósági épületek ne fizessenek adót, a 
„superintenden s -püspök" lakát egyházi épületnek vették 
be ; a katholikus püspökét azonban már kivonták s adó 
alá fogták. A szerzeteseket, különösen a nem tanitó-ren-
düeket is ily külön kalap alá akarták fogni s csak a 
káptalani követek, névszerint Lipthai A. esztergomi, 
Vagyon István nyitrai, a világiak közül pedig Kende 
Zsigmond szatmári és Somsich Pál baranyai követ eré-
lyes fellépése tudta a törvényhozást szándékáról lemon-
datni. 

Az esztergomi káptalan tudós követe Lipthay Antal 
a ház feszült figyelme és tetszése között a királyi váro-
sok rendezését tárgyaló javaslatnál epochális beszédet tar-
tott a jogegyenlőségről, s óva intett a reformokat átlengő 
radicalismustól, melyben bizonyos nemzeti és alkotmányos 
halál vár ránk. Beszéde oly hatást gyakorolt, oly sok 
megfigyelni valót nyújtott, hogy a rendek a kérdéses tör-
vényjavaslat tárgyalását szerették volna elnapolni. Feláll 
azonban Kossuth s felkéri a rendeket, hogy a szőnyegen 
fekvő czikkre nézve végzés nélkül szét ne oszoljanak. 
Kegyes elismerni, hogy a keresztény vallásban is van 
„valami" a jogegyenlőségből, de menten hozzáteszi ha-
tásra maró szarkazmussal, hogy e jogegyenlőséget nem e 
földre hirdeti, hanem „valami" földöntúli életre ; Krisztus 
maga is a földi szenvedésekért csak egy hosszú váltót 
adott a túlvilágra, neki azért inkább az a revelatio kell, 
mit a korszellem tesz, t . i. legyünk a földön boldogok. 
Ki ne látna ezen szavakban a halhatatlanság merev el-
vetését, sőt tagadását ? Es ilyen szellemű ember uralta a 
törvényhozást a vallási kérdésekben is ! 

A választási és választói törvényt tárgyalván, ki 
akarta a törvény mondani, hogy a pap nem választható 
képviselővé. Tehát azokkal lett qualifikálva, kik irni-
olvasni nem tudnak, kik csőd alatt állanak, vagy valami 
bűntény miatt polgári jogaitól megfosztatnak. Es e meg-
bélyegzés a szabadság (?) nevében bekövetkezik, ha néhány 
világi követ, pl. Kroner mosonyi, Bónis szabolcsi, Jus t 
turóczi fel nem szólal. Még a liberálisok is megbotrán-
koztak, hogy hogyan lehet valakit polgári jogaitól meg-
fosztani, mikor ezentúl a kath. pap is világi biróság elé 
hurczolható s ugy fizeti adóját, mint a többi polgárok? 

A 48-ki törvényhozás eredményezte a papi és szer-
zetes személyek taníthatóságát gátló törvényjavaslatot, 
(1848. junius 26.), a polgári házasságot becsempésző zsidó 
emanczipácziót 1848. julius 28.), melyben a keresztény és 
zsidó közötti házasság megkötése a polgári hatósághoz 
utasittatik s az áttérés szabadalmaztatott. A 48-as törvény-
hozás emlékéhez fűződik, hogy az egyházi vagyon elkob-
zására, az egyházmegyék uj felosztására, a szerzetesrendek 
eltörlésére, a papnevelők államosítására törvényjavaslatok 
kerültek a t. ház asztalára, s megvalósításuknak, csakis a 
szabadságharcz leverése vetett véget. 

Legyen mindenki meggyőződve, hogy a magyar ka-
tholikus egyház szívből örült a 48 iki alkotmányes sza-
badság felvirradásának. Aki olvassa az akkori főpásztori 
vagy egyéb egyházi köriratokat, pl. gr. Nádasdy Ferenez 
kalocsai érsekét, gr. Zichy Domonkos veszprémi püspökét, 
az esztergomi főkáptalanét, a benczékét, az egyes esperes-

kerületekét stb. — nem véve tekintetbe a pesti papságét, 
mely már a megengedett egyházias kört tul is lépte, — 
az meggyőződhetik, hogy a papság lelke teljes melegével 
üdvözölte az uj korszakot, sőt azért vérét is kész volt 
ontani. 

A magyarországi katholikus papság között nem 
találkozott Rajacsics érsek, ki a karlóczai gyűlésen a szer-
beket Magyarországtól elszakította. 

Nem találkozott Hurbán, ki a nemzet, ellen vezette 
volna hiveit. 

Arról azonban tud a történelem, hogy vérökkel 
vagy szenvedésükkel számos katholikus pap pecsételte 
meg honszerelmét, hogy egy buzgó plébános ernyedetlen 
fáradsággal irja a „Pap-honvédek Albumát", hogy érsekek 
és püspökök, Lonovits, Brémer, Rudnyánszky főpapi szé-
küket áldozták tüntető hazafiságukért. 

A katholikus egyházat nem érheti tehát azon vád, 
hogy nem tudta megérteni az alkotmányos szabadság 
magna khartáját , hogy nem azonosította magát az alkot-
mányos fejlődés feltételeivel. 

Ha mi mégis a katholikus egyház devalválásáról 
beszélünk, és nem állunk be a 48 as törvényhozás miszti-
fikátorának, annak természetessége az imént felsorolt 
történeti okokban rejlik. 

Ha a különféle hitfelekezetek egyenlőkké s az al-
kotmány nyújtotta valamennyi jogok és szabadságok ré-
szeseivé lettek, a katholikus egyháznak az államtól való 
függése fölöslegessé, igazságtalanná, sőt jogtalanná vált. 

Ha a 48-ki törvényhozást az igazi liberalizmus félre-
magyarázhatlan szándéka vezeti, ugy eleget tesz a ka-
tholikusok peticziójának, s a parlamenti felelős kormány-
rendszer által nem engedi a főkegyúri jogot gyakorolni. 

Hol általános s minden felekezetre kiterjesztett sza-
badság a jelszó, ott az egyház nem lehet többé saját 
autonómiáját, tanítási s nevelési szabadságát illetőleg a 
többi felekezeteknél jobban megkötve. 

A katholikus egyház a többi vallásfelekezeteknél 
nem lehet rosszabb sorsban, s ha ezekhözi viszonyaiban 
az államvallási jelleget az állam eltörüli, akkor a katho-
likus vallás is a kiváltságok kora előtti időkbe, az állam-
tól való függetlenség állapotába helyezendő vissza. Val-
lásszabadságot máskép föntartani lehetetlen. 

Ha közel 9. százados előjogait szüntette meg a 
katholikus egyháznak, miért nem hatott oda, hogy a pol-
gári hatalom is az egyháztól kapott előjogokról lemond-
jon ? A paritás elve legalább ezt kívánta volna, s nem 
azt, hogy a katholikus egyházat azután is függésben 
hagyja. 

Megverem a pásztort, hogy elszéledjen a nyáj. Ezt 
az elvet szolgálta a 48-iki törvényhozás. Ezért támadt 
48-ban az a közhi t : „vége a katholikusok uralkodásának." 

Ne csodálkozzék ezek után senki, ba mi a misztifl-
kátor Beksicscsel szemben éppen a 48 ki törvényhozástól 
számítjuk a magyar katholikusok szorongatott állapotát. 

A mi hazafias hagyományaink közé nem tartozik a 
hűhó. Akár a haza, akár más dolog forog a szőnyegen, 
mi a szent, a vallásos meggyőződést mindig eléje teszszük 
a hangzatos szavaknak, a hivalgó pompának. A mi haza-
fiságunk alapja maga az Isten. Az ember Istenért van 
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teremtve, a baza pedig emberekből áll. Ha megingattatik 
az Isten-szeretete, az egyház jogainak aláásásával meg-
ingattatik a hazaszeretet is. Az Isten eszméje mint 
lényeges alkatrész a haza eszméjébe vegyül és az Isten-
ség tisztelete, alapja a nyilvános ügyeknek is. Sohasem 
fogja valamely nép hazáját szeretni igazán, ha egyúttal 
Istent és ősi egyházát nem szereti. 

Pro aris et focis ! 
Ez volt őseink hazafiságának jelszava. 

Bukarest, szept. 15. A katholiczizmus fejlődése és 
haladása — itt Romániában inkább lassú mint gyors, 
mindazáltal minden tekintetben érdekes é3 örvendetes. 
Yan itt néhány ezer egyesült görög szertartású katholi-
kus, kik, sajnos, minthogy erősen ragaszkodnak az ő 
keleti szertartásukhoz és a latin ritustól idegenkednek, 
vallási kötelességeik teljesítésében inkább a román nem 
egyesült szertartáshoz fordulnak, mint a latin szertartás-
hoz. S ennek itt Bukarestben pusztító következményei 
vannak. Az ily gör. szert, katholikusokat lassankint elnyeli 
a schisma. Ez az oka, a miért az itteni lat. szert, érsek 
és metropolita, mgre Hornstein, fáradhatatlanal azon mun-
kálkodik, hogy a görög katholikus hívek külön templo-
mot kapjanak. Már XIII. Leo pápa is adott e czélra egy 
szép összeget. Adományokat elfogad maga az érsek ur és 
köszönettel nyugtáz. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A 28-iki püspöki koníerencziáról. 

Ezen a konferenczián megjelentek az elnöklő Vaszary 
Kolos bibornok, herczegprimáson kivül: Császka György 
kalocsai érsek, Mihályi Viktor balázsfalvi érsek, Zalka 
János győri, Szabó János szamos-ujvári, Vályi János 
eperjesi, Rende Imre nyitrai, JBubies Zsigmond kassai, 
Hornig Károly báró veszprémi, Desscicffy Sándor csanádi, 
Steiner Fülöp dr. székesfejérváry, Firczák Gyula munkácsi, 
Rimely Károly beszterczebányai, Ivánkovics -János rozs-
nyói, Ruda Dömötör lugosi püspök, Fehér Ipoly pannon-
halmi főapát és Troli Ferencz pécsi püspöki helynök. 

Távolmaradásukat kimentették : Pável Mihály nagy-
váradi görög katholikus püspök, Schuszter Konstantin 
váczi. Hidassy Kornél szombathelyi, Mcszlényi Gyula 
szatmári, Szmrecsányi Pál szepesy és Majláth Gusztáv 
gróf erdélyi püspök. Ezen egyházfejedelmeken kivül nem 
jelentek meg: Schlauch Lőrincz dr. bibornok, nagyváradi 
püspök és Samassa József egri érsek. 

Röviddel tiz óra után Vaszary herczegprimás imával 
nyitotta meg a konferencziát. Azután üdvözölte a meg-
jelenteket és bejelentette, kik maradtak távol a püspöki 
karból. Nékány szóval rámutatott a konferenczia fontos-
ságára, majd felkérte Ivánkovics püspököt a jegyzői tiszt 
elvállalására. 

Minthogy a meghívókon a napirend nem jeleztetett, 
az elnöklő herczegprimás a tárgysorozatot az ülésen álla-
pította meg. 

Magyarországon a szombatnapi böjt ügyében a püs-
pököknek eddig hét évenkint Rómába kellett fordulniok 

a pápa dispenzácziójáért. A püspöki kar kérelmére most 
ő szentsége továbbra egyszer s mindenkorra megadta a 
díspenzácziót. 

Az országos kongrua bizottságban a püspöki kart 
Vancsa érsek, Schlauch kardinális, Hornig báró és Schop-

per püspökök képviselték ; miután Schlauch és Hornig 
erről lemondottak, Vancsa és Schopper pedig időközben 
elhunytak, képviselőül a püspöki kar ez év ápril havában 
megválasztotta Mihályi érseket. Steiner, Rende és 
Ivánkovics püspököket, mandátumaiknak azonban olyatén 
megszorításával, hogy az csakis az országban foga-
natosított papi javadalmak és jövedelmek össze-
írásának megvizsgálására terjed ki, minek következ-
tében nem vesznek részt a bizottság további tanácskozá-
sain és határozatainak hozatalában. A tegnapi értekezle-
ten Wlassics miniszternek átirata olvastatott fel, melyben 
a miniszter óvást emel a megszorítás ellen, miután, mint 
mondja, a kongrua-bizottság minden tagjának egyenlő 
jogai kell, bogy legyenek. Ezzel szemben a konferenczia 
ragaszkodott régebbi álláspontjához, mert fönn akarja 
•tartani azt a jogát, hogy a kongrua-rendezés további 
stádiumaira újból megnevezhesse képviselőit. 

A katholikus tanintézetek szabályozásának ügyét, 
melyet Rimely püspök volt hivatva előadni, egy későbbi 
konferencziára halasztották. 

Kevésbé fontos ügyek elintézése után Steiner dr 
püspök az előkészítő bizottságnak a katholikus autonomiára 
vonatkozó javaslatát adta elő. Az előadó püspök hang-
súlyozta e kérdés fontosságát és a püspöki kar erre vo-
natkozólag hozandó határozatainak nagy jelentőségét. 
Rámutatott továbbá arra, hogy a püspöki karnak, vala-
mint az erre hivatott más tényezőknek tekintettel kell 
lenniök különösen azon momentumokra, melyek benfog-
laltatnak a vonatkozó legfelsőbb elhatározásban : a katho-
likus egyház szervezésére, a legfőbb kegyúr jogaira és a 
hazai viszonyokban beállott változásokra. A püspöki kar-
nak ezenkívül még különösen tekintettel kell lennie a 
pápa jogkörére és a főpapság működési körére. Ezen 
különböző, de egyformán fontos érdekekre való tekintet-
tel ajánlja Steiner püspök : küldessék ki egy szükebbkörü 
bizottság, mely azzal bizandó meg, hogy az 1871-iki ela-
boratum alapján terjeszszen elő a püspöki karnak egy 
olyan sémát, mely az ujabb autonomiai tervezet alapjául 
szolgáljon. 

Steiner püspök indítványát rövid vita után egyhan-
gúlag elfogadta a konferenczia. Egyben elhatározta, hogy 
ezen séma kidoldozásával az e czélból már 1893-ban ki-
küldött bizottság bizassék meg, mely még a mondott év-
ben indítványt terjesztett elő az iránt, hogy mely teendők 
és jogok ne vétessenek fel az autonomia hatáskörébe. 
Ezen bizottság elnöke Schlauch bibornok volt, tagjai pedig 
Hornig és Steiner püspökök, kikhez most még Ivánko-
vics püspök választatott. 

Az elnöklő herczegprimás, miután egyéb tárgy nem 
volt a napirendre kitűzve, rövid imával 12 óra után be-
rekesztette az értekezletet. 
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K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
miuden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

A kongresszus által követendő irányelvek. 
(Vége.) 

Noha ö fölsége 1887. márczius 22. legfelsőbb elhatá-
rozásában a lelkészi kongrua rendezését az abban felsorolt 
számos más kérdés megoldásától, nevezetesen a kegyúri 
viszonynak, a községek és hivek adózásainak és szolgál-
mányainak, a stoladijaknak, a görög kath. parochiáknak 
szabályozásától tette függővé,*) mely kérdések közül 
eddigelé még egysem oldatott meg : daczára ennek, mult 
évben a kultuszminiszter ő fölsége által felhatalmaztatott, 
hogy a római kath. és görög egyesült lelkészek kongruá-
jának feljavitása czéljából a plébániák jövedelmeinek és 
kiadásainak összeirását, a kongrua-bizottság által az egri 
érsek elnöklete alatt készített javaslat alapján rendelje el.2) 

Ez által tehát nem annyira a kongruának az 1887. 
évi legfelsőbb elhatározásban jelzett végleges rendezése, 
hanem ugy mint Austriában, annak elodázhatatlan fel-
javitása végett ideiglenes intézkedéseknek megtétele lát-
szik czélba véve. 

Az összeírás rovatai és felirataik3) is sokban hason 
litanak az austriai pontozatokhoz,4) mi tekintettel a lel-
készi jövedelmek és kiadások hasonlóságára, mindkét 
országban, nagyon természetes. 

Austriában a kormány és törvényhozás, egyetértés-
ben a püspöki karral, ideiglenes határozatokat hozott a 
lelkészi kongrua feljavitása tárgyában ; miután már meg-
előzőleg a vallásalap-adó behozatalával gondoskodott a 
szükséges pénzforrásokról.5) 

Magyarországon tekintve az állam s egyház közötti 
viszonyban véghez ment nagy változásokat, ugy a kon-
grua, mint a kegyúri viszony rendezésének legilletéke-
sebb közege a szervezendő országos autonomia. 

Minthogy azonban ennek szervezése, és még inkább 
életbeléptetése előreláthatólag legalább egyelőre alig 
leküzdhető akadályokba fog ütközni; az államkormány 
pedig a kongrua feljavitás előmunkálataival annak foga-
natosítása iránt kezességet vállalt : ez a megkezdett uton 
tovább fog haladni ; és pedig annál inkább, mivel a 
kultuszminiszter már kilátásba helyezte, hogy mindkét 

*) L. A legfelsőbb elhatározást „Néhány szó a kongrua-ügy-
höz" czimü füzetben. Eger, 1890. 4. és 5. lapon. 

2) L A m . kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1896. 
évi márcz. 17. 878. ein. sz. a. kelt rendelete a latin- és görögszer-
tartásu kath. lelkészek és segédlelkészek jövedelmeinek összeirása 
tárgyában. Győri egyházmegyei körlevelek 1896. IV. sz. a. 

3) L- ugyanott az összeirási táblázatokat. 
4) L. 88. és 89. lap. 
5) L. Religionsfondsbeiträge Gesetz vom 7. Mai 1874. mit 

welchem behufs Bedeckung der Bedürfnisse des kath. Cultus Beit-
räge zum Religionsfonde geregelt werden. 

felekezetű prot. lelkészekuek nyújtandó állam-segélyt a 
jövő évi költségvetésbe felveendi. 

A lelkészi kongrua-minimum megállapítása után, 
melynél a kongrua-bizottság valószínűleg az Alsó-Austriá-
ról szóló kongrua schemát fogja irányadóul venni,6) — ki 
kell számítania legalább is a kongrua-minimumot meg-
ütő feljavításokhoz szükségelt összegek mennyiségét. 

Ezen összegek megállapítása után fog a kormány 
a pénzforrásokról — kongrua-alap — gondoskodni. 

Első sorban mind eredeténél, mind rendeltetésénél 
fogva ide való a vallás-alap. 

De miután ennek jövedelmei távolról sem födözik a 
szükségleteket, a kormány azon elv szerint, hogy az 
egyházi szükségletek mindenekelőtt az egyházi jövedel-
mekből födözendők : ugv mint Austriában, a nagyobb 
javadalmakat fogja megadóztatni a kongrua-alap javára. 

Minthogy azonban a mai nyomasztó adórendszer, 
különösen a földadó s az egyenértéki adó roppant magas-
sága mellett a nagyobb javadalmak megadóztatása is 
csak bizonyos korlátolt fokig lehetséges ; az államnak is, 
ugy mint más országokban, a kongrua-alaphoz hozzá kell 
járulnia ; nemcsak általános elvekből mivel a lelkészek 
egyházi s iskolai kötelmeik teljesítése által az államnak 
a legfontosabb szolgálatokat teszik, hanem az 1848: XX. 
t.-cz. 8. §-ából kifolyólag is, mely azt mondja: Minden 
törvényesen elismert vallásfelekezetek egyházi s iskolai 
szükségletei állam-költségekből födözendők s a ministerium 
ezen elv részletes alkalmazása mellet az illető hitfelekeze-
tek meghallgatása után a legközelebbi országgyűlésnek ki-
merítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 

A kongrua-feljavitás keresztülvitelének a legnagyobb 
nehézségeket fogják okozni a görög szertartású katholiku-
sok parochiális viszonyaiknak rendezetlensége, a paro-
chiáknak aránytalan sokasága, melyeket előbb rendezni, 
illetve redukálni kell. De ebbe alig fognak beleegyezni 
az illetők, kik ebben állami érdekek veszélyeztetését lát-
ják ; tulajdonképpen pedig saját külön autonómiájukat 
féltik, mely teljesen indokolatlan féltékenység azoknak 
egy részét már a mult autonomiai kongresszustól távol 
tartotta, s a most egybehívandó kongresszusra nézve 
ugyanily értelmű nyilatkozatokat adtak be illetékes helyen. 

— Autonomiai képviselő-választások. A szent-
Benedek-rend autonomiai képviselőjévé dr Bita Dezső apá-
tot, tud. egyetemi ny. r. tanárt választotta meg. Az eszter-
gomi főmegyében a nyitrai IV. autonomiai választó kerület 
központi bizottsága f. hó 27-én Nagyszombatban tartott 
ülésében a beérkezett szavazatokat összeszámítván gróf Maj-
láth György zavari nagybirtokost 8157 szavazattal megvá-
lasztott autonomiai képviselővé jelentette ki. Ezen kivül 
Gróf Zichy Nándor 4, Gróf Pálffy József 60 szavazatot ka-
pott. A nagyváradi egyházmegyében pap képviselővé válasz-
tatott dr Karsch Lollion derecskei plébános a jeles iró. Egy 
másik jeles iró papja a nagyváradi egyházmegyének, Spett Gyula 
102-ből 44 szavazatot kapott. A munkácsi egyházmegye papi 
képviselőjéülárMikita Sándor oldalkanonok és Kaminszky Géza 
tanitóképezdei igazgató választattak meg. Ugyanezen egyház-
megye világi autonomiai képviselőivé a következők választattak 
meg: a mármarosszigeti ke ületben drBukovszky Béla orvos. 
A huszti kerületben dr Demjánovits Emil fővárosi orvo s. Az 
ungvári keriiletben Szabó Jenő, nyug. miniszteri tanácsos és 
a nagykállói választókerületben dr Fásztélyi Jenő főv. ügy-
véd. A veszprémi egyházmegye papsága Bakács Imre, mo-
nostorapáthi plébánost és Feller Pál, murakereszturi apátple-
bánost választotta meg képviselőül. Az erdélyi egyházmegye 
papsága Fábián Sándor nagyprépostot választotta meg, a ki 
181 szavazatot kapott. Ugyanezen egyházmegye világi kép-

6) L. a 92. lapon. 
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viselőinek névsora ez: Kiss Bálint a gyulafehérvári, Jósika 
Samu báró a kolozsvári, Komis Viktor gróf az alcsik-kézdi-
orbai, Győrffy Gyula dr a felcsik-gyergyói és Ugrón Gábor 
a székelyudvarhelyi választókerületekben. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

igazgató választmányának, szept. 23-án tartott üléséről. 
A Szent-István-Társulat igazgató választmánya mult 

csütörtökön tartotta a nyári szünet után első ülését, a 
melyen a tagok nagy számmal jelentek meg. 

Zichy Nándor gróf elnök üdvözölvén a választmányt, 
a Mindenható segítségét kéri az újból felvett munkásság-
hoz. Jelenti, hogy Schlauch Lőrincz bíboros, váradi püs-
pök igen kegyes leiratban megköszönte a társulatnak 
arany miséje alkalmából kifejezett üdvözletét. Ivánkovics 
János rozsnyói püspököt székfoglalása alkalmából üdvözlé 
a társulat, ő szintén kegyes levélben köszönte meg a 
társulat jókivánatait. Midőn ezeket előbb közli a választ-
mánynyal, ez csak időrend tekintetéből teszi, mert első 
helyen kellett volna felemlítenie azt a magasztos ünnepet, 
melyet a társulat fővédnöke, a bíboros herczegprimás Pan-
nonhalma őskolostor falai között töltött el, megünnepel-
vén sz. Benedek-rendjébe történt belépésének 50 éves 
évfordulóját. Indítványozza, hogy a társulat hódoló felirat-
ban üdvözölje ezen első üléséből a biboros herczegprimást. 
A választmány nagy lelkesedéssel fogadta az elnök sza-
vait s az indítványt nagy örömmel tette magáévá. Jelenté 
továbbá, hogy a társulat JBende Imre nyitrai püspököt 
aranymiséje alkalmából feliratban üdvözölte. Ugyancsak 
az elnök indítványozza, hogy a társulat uj védnökét 
Majlátli Gusztáv Károly erdélyi megyés püspököt felirat-
ban üdvözölje. Lelkesedéssel csatlakozott a választmány 
az elnök indítványához. Melegen emlékezett meg az elnök 
Lubrich Ágoston vál. tagról, kinek ötven éves tanári és 
negyven éves írói jubileumát nemrég ünnepelték tisztelői 
és Gyarinka Antal vál. tagról, ki juliusban aranymiséjének 
ünnepét ülte. 

Ezután Hummer Nándor titkár tette meg jelentését. 
Mindenekelőtt jelentést tett az uj ház építkezéséről ; a 
választmány élénk örömmel fogadta a műépítész azon ki-
jelentését, bogy a ház az ősz folyamán födél alá kerül. 

Jelentette aztán, hogy Széchenyi Pál gróf a társulat 
alapító tagja lett s alapítványa fejében 210 frtot lefizetett, 
Szentiványi Tibor joghallgató is alapító tagja lett a tár-
sulatnak. Ezenkívül belépett még 42 rendes tag. Szívesen 
vette tudomásul a választmány, hogy az elnökség 96 
iskolának adott ajándékkönyveket s némely kivételes 
könyvadományozásokat, nevezetesen : a czirkveniczai „László 
gyermek otthonnak," a kolozsvári Ferencz József tud. 
egyetemi körnek, a budapesti kir. fogház rabkönyvtárának 
és a dunaszentpáli iskolának, megszavazott. Jeleuti továbbá, 
hogy néh. Csepely János volt valpói plébános a társulat-
nak végrendeletileg 20 frtot, néhai Latinovics Gábor v. 
püspök apát-kanonok 500 frtot, Bende József kanonok 
50 frtot, Patak János volt szklabenyói plébános 20 frtot 
hagyományoztak. 

A pénztári kimutatás szerint a társulatnak bevétele 
volt a folyó évi május, junius, julius, augusztus hónapok-
ban: 20769 fr t 39 kr, — kiadása pedig: 19847 frt 46 
kr, a többlet 921 frt 93 kr. 

Kiss János dr. társulati igazgató jelentést tett a 
megjelent és a nyomda alá adott kiadványokról. — Meg-
jelentek: Büttner Ju l ia : „Az édes mostoha". — Büttner 
Lina: „Testvérek vagyunk" ifjúsági iratok. — Lercari S. 
J . „Jézus az én mindenem" ; Elmélkedések junius hónapra. 

Népiratkák : 128. szám. „Páduai szent Antal és a szegé-
nyek kenyere", — 129. szám. Petheő : ,.A néma gyerme-
kek", — 130. szám. Horváth: „Akasztófavirág". — 131. 
szám. „A ki a szűz Mária képét megszúrta", — 132. 
szám. „A mi apostolaink : Czimmermann és Menyhárt", 
— 133. szám. „Egy Miatyánk" Az igazgató jelentést tett 
arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a 
társulat ijusági iratait és némely egyéb kiadványait az 
ifjúsági és tanári könyvtáraknak ajánlotta, mit a választ-
mány tisztelettel vett tudomásul. — A választmány to-
vábbá elhatározta, hogy a Katholikus Egyházi Zeneköz-
lönyt a saját kiadásába átveszi. Mohi Adolf gyermekek 
számára irt verseskönyvét díszesen illusztrált alakban 
kiadja, több népiskolai tankönyvre pályázatot hirdet, a 
Bárány-féle falitáblákat pedig újból nyomatja. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Vézinger 
Károly és Felsmann József vál. tagok. Az ülés ezzel 
véget ért. 

VEGYESEK. 
— Tel jes e l i smerés illeti meg a néppárt vezér-

embereit, hogy oly sűrűen érintkeznek a néppel, népgyülé-
seket tartva az ország különféle vidékein. Igy kell a népet 
politikai érettségre kinevelni, mit a liberalizmus szándékosan 
kerül, mert ő a népet szurony és pénz által presszionálható 
eszköznek, „szavazó gép"-nek tartja. Katholikus ember, 
a ki a néppárt akczióját nem becsüli, nem jól cselekszik. 

— A Badeni-féle párbaj ügyében az osztrák nép-
párt álláspontja a helyes, keresztény valláserkölcsi és állam-
politikai szempontból egyaránt. A párbajozás szent vallásunk 
elvei szerint nagy ethikai romlás, Isten előtti bün. Állam-
férfiak pedig ezenfelül még nagy hibát követnek el a politikai 
komolyság és állásuk méltósága ellen is, mikor magukat 
a párbajt tiltó törvények alul fölmentik, vagy fölmentetik. 

— Nevezetes meg té ré s . Érdekes újság foglalkoztatja 
most London irodalmi és művészeti köreit. Burnand a 
világhírű angol élczlapnak a „Punch"-nak tulajdonosa és 
szerkesztője, áttért az angiikan hitről a római katholikus 
vallásra és a világi élvezetekről lemondva, belépett a 
jezsuita rendbe. 

— A ráczi egyházmegyében a papok szavazatai az 
autonómiai képviselőválasztásban következőleg oszlottak meg: 
Rózsahegyi Gyulára esett 107 szavazat, Bálás Lajosra 49, 
dr. Kazaly Imrére 20, Hegyi Antalra 3, Csávolszky Józsefre 
2, Jung Jánosra 1, Markovics Lázárra 1, dr. Czettler An-
talra 1, Stoics Károlyra 1. 

— A pannonhalmi Asztrik-szobor. Asztri'c püs-
pöknek a pannonhalmi ezredévi emlékhez készített szobrát 
már bronzba öntötték s a napokban szállítják el az öntő-
műhelyből Pannonhalmára, hogy ott fölállítsák. A szobrot 
azonban Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ujabb rendelke-
zésére, mint már említettük, nem az ezredévi emléképü-
letben, hanem a kolostor nagy udvarán fogják fölállítani. 
A szobor készítője, Jankovich Gyula a jövő hét elején 
utazik Pannonhalmára, hogy a szobor fölállításánál jelen 
legyen. A szobrot a jövő hónapban leplezik le nagy ün-
nepséggel. 

— Templomszentelés Nyíregyházán. A nyíregy-
házai újonnan épült, diszes g. kath. templomot október 
10-én Firczák Gyula püspök őméltósága szemelyesen fogja 
felszentelni. Az ünnepélyre, amint azt a szabolcsi lapok-
ban olvassuk, nagyban folynak az előkészületek. 

— Értesítés. A Pázmány-intézeti növendékpapok az 
elüljáróság részéről értesíttetnek, hogy október 9-én 
Çelenjenek meg a Pázmáneumban. 

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

Budapest, 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



j Megjelenik e lap heten-
E ként kétszer : 
Ë szerdán és szombaton. 
i Előfizetési dij : 
î félévre helyben s posta-
Î küldéssel 5 frt. 
E Szerkesztő lakába : 
E Budapest, 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., 
E hova a lap szellemi 
Ê részét illető minden 
i küldemény czimzendő. 

Előfizethetni : 
minden \ 

kir. postahivatalnál : | 
Budapesten a szerkesz- 1 
tőnél, és Nagy Sándor Ë 

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

netaláni reclamatiók is, Ë 
bérmentes nyitott E 

levélben, intézendők. E 

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

Budapesten, október 2. 27. 

D A L M I ES I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A 1 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1897. 

nPerge álacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A Szentlélekről nevezett dienesmonostori prépostság. — A jeruzsálemi szent sir őreinek 
panasza és kérése a magyarokhoz. — Ö fönsége Stefánia trónörökösnő Jeruzsálemben. — Egyházi Tudósitások : B u d a p e s t : II. Vilmos 
n é m e t c s á s z á r hizelgése é s a mi királyi trónunk dicső szinvallása. — S z o m b a t h e l y : A kereszt védelme. — V á c z : Rózsahegyi 

Gyula autonomiai papképviselő megbízó levele és köszöntője. — Irodalom. — Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

A Szentlélekről nevezett dienesmonostori 
prépostság. 

II. 
A XI. század első nyolez évtizede alat t a 

keresztény hitélet gyenge haj tás volt a Körös-
köz rónáin. Nem is emlitenek a krónikák és a 
fenmaradt okmányok egy esetet is, mely tem-
plomépitésről, plébánia szervezéséről vagy éppen 
kolostor alapitásáról szólna. A fenn előadott 
viszonyok eléggé magyarázzák azt, hogy az or-
szág e vidéke hitélet dolgában miért maradt el 
annyira, s az a buzgalom, mely a XI. század 
magyar népét oly feltűnő szép világitásba he-
lyezi, miért nem hatot t ki e vidékre is. Legfőbb 
baj a sok közül az lehetett , hogy a Körösköz 
kereszténysége nagyon távol esett azoktól, a kik-
nek gondjaira volt bizva, az egri püspökségtől, 
és káptalantól. A keresztény neophitákkal, mint a 
járni tanuló gyermekkel dédelgetve kellett bánni, 
hogy a természeti szabadossághoz szokott pogány 
magyar békésen tűrje Krisztus szelid igá já t ; — 
e vidékkel pedig sz. László koráig keveset gon-
dolt egyházi hatósága. 

Emberre, apostoli szellemű férfiúra volt 
szükség, hogy a Körösköz vadsága kiirtassék. — 
Megnyerte ezt a vidék sz. László személyében. 

Emiitettük, hogy sz. László e vidéken ser-
dült ifjúvá, e vidék lát ta a gyenge i f jú t kifejleni 

a magyar nép első leventéjévé, innen indult 
harczra a pogány kunok ellen, e vidéken szerzé 
harczi babérjait, melyekről a legenda oly ked-
vesen beszél. Mikor királylyá lesz, megalapitja a 
váradi prépostságot, s mikor annak áldásos ha-
tását lát ja a félkeresztény vidékre, püspökséget 
alapit o t t s Bihar, Békés és Zaránd vármegyék-
ben roppant birtokot hasit ki számára.*) 

A Körösközzel ekkor sajátságos eset tör tént , 
mely soká ugy nem maradhatot t . Az uj váradi 
püspökség egyházmegyéje annyira beékelődött 
Békés és Zaránd megyék közé, hogy a zsombolyi 
főesperesség, melyhez a mi vidékünk tar tozot t , 
területileg egészen elszakittatott az egri anya-
egyháztól. Mondom, nem soká maradt ez igy, 
még sz. László idejében a váradi köleséri fő-
esperesség joghatósága alá került a Körösköz 
kereszténysége.2) 

í ro t t emlék e korból sem szól a Körösköz 
egyházi alkotásairól. De ilyeneknek kellett lenni 
arra a mintára, a hogyan a kezdő keresztény 
hitélet szükségletei kivánták. Mert sátorokban 
lakott e vidék népe, ha harczi kedve nem tüzelte 
viadalra, űzte a régi szokásokat: vadászott és 
halászott. Templomát fából épité, odajárt az 
ispán parancsából, ha vándorpapja sátora kör-

1) Buny i t ay , A várad i p ü s p ö k s é g t ö r t éne t e I . 24, 35. 
2) B a t t h á n y , Leges eccl. I I I . 233. 

26 



214 RELIGIO. 214 

nyékére került . Keresztény volt, ennek jeleül 
nyakán o t t hordá az agyagból formál t kis ke-
resztet , de szivében a vallás malaszt ja még nem 
munkál t , a kósza vándorélet nagyon sokban em-
lékeztető ősei hi tére . 3) Ha lábasjószága fölet te a 
virágos mezőt tovább ment sátrával, de felszedte 
t emplomát is, azt is magával vivé. — Plébániák-
ról ezen idő tá j t még mindig nincs szó. 

Alig mul t el azonban félszázad, a Körösköz 
is megnyeré a központot , mely a keresztény hit-
élet ós a keresztény ku l tu ra tek in te téből az 
egész vidékre nagy hatással volt. 

Tudvalevő dolog, hogy sz. István, midőn h i t -
t é r í tő és ál lamalkotó nagy feladatához fogott , a 
távol nyugat ró l örömest gyüj té maga körül nagy 
nemzetségek tagja i t , főurakat , lovagokat , kiknek 
tanácsával élt a nagy munkában . A bölcs feje-
delem nagy b i r tokok uraivá teve a bevándorló-
kat , s ezek letelepedve kis idő a la t t a nemzet 
fiaivá le t tek, s valósággal t an i tó i valának a 
nyugat i műveltségben a letelepülő magyarságnak . 
A sok között volt egy, Francziaországból, a Cornes 
nemzetségből származó lovag is, kinek a király a 
Körösközben, a középkori Zaránd vármegyében 
osztot t u r ada lmaka t 4 ) A bevándorló családot ala-
pit s e család a XI. és XII. századi oklevelekben 
más, min t Becse-Gregor nemzetség szerepel.5) 

E család száz év a l a t t nagy érdemekre te-
he te t t szert, országos névre vergődött , a királyi 
udvarban szerepel. Tekintélyének emelkedésével 
gyarapodot t a nemzetség vagyonban is, s a XII. 
század közepén egyikéve le t t az ország leggaz-
dagabb családjának. E század közepén, II. Géza 
király uralkodása a la t t él, a Becse-Gregor nem-
zetség egy tagja , Dienes comes, k i azokban a za-
varokban, melyeket a byzanti császár hóditó 
szenvedélye felkavart , mindig mint a kirá ly hű-
séges embere szerepel. Oklevél nem bizonyítja, 
de a körülmények a mellet t szólnak, hogy ő volt 
az, ki a Körösközben, a Fehér-Körös ba lpar t ján , 
a XII. század közepén vallásos hi tbuzgalomtól 
lelkesitve, kolostor t a lap í to t t s azt annak a szer-
zetnek adta, melynek tag ja i akkor kezdtek ha-
zánkban t é r t foglalni, s hi té le tük szigorúsága, s 
lankadatlan munkásságuk által, a hol leteleped-
tek , erkölcsi és anyagi jólétnek voltak le tétemé-
nyesei. E rend a p remont re i szerzetesek rendje 

3) Márky, Aradvármegye monographiájában emliti 
a Körösköz vidékén talált e kis agyag-kereszteket. 

4) Kézdi Szabő K. ford. 89. 
5) Márki S. i. m. 260. 

volt, s t ag ja i a középkorban ugy nevezték ma-
gukat , hogy „Ordinis s. August ini" . 6 ) Az alapi tó 
azok mellé a fe ladatok mellé, melyeket a pre-
mont re i kolostorok alapításuk első századában 
világszerte be tö l tö t tek , még egyet k ö t ö t t k i : a 
Szentlélek TJristen különös imádását . E kiván-
ságot, e kikötést a kor, a XII. század szelleme 
magyarázza meg, s egyik parányi következménye 
ez azon á ldat lan v i tának, melyet a kelet i egy-
ház ind í to t t meg, s szép vonása a magyar főúr-
nak, a kolostor-alapi tónak, hogy a nyugat i egy-
házban akkor dívó buzgó szokást, a Szentlélek 
Úristen t iszteletét és imádását , az ő kegyes ala-
p í tványával hozza kapcsolatba. Így le t t a kolos-
to r neve : Szentlélekről nevezet t Dienesmonostora. 
Tagja i egyszerű szerzetesek voltak, fejük pedig 
az előljáró, a rend szabályai szerint praepositus, 
prépost mél tóságot viselte. 

Állot t t ehá t a dienesmonostori prépostság a 
Körösközben, a Fehér-Körös balpar t ján , a mai 
Boros-Jenő és Bokszeg közöt t . 7) E te rü le t ma 
közigazgatási lag Arad vármegyéhez tartozik, 
akkor; a XII. században Zaránd vármegyének volt 
része. 

Hogy e prépostságnak nagy ha tása l ehe te t t 
a vidékre, az igen természetes. Távol tőle alig 
vol t kolostor, egvmaga végezte azt a missiót, 
mely morál is és kul turál is feladatokkal kapcso-
latos. A vallásos hi té let ébrentar tása mellet t sora 
akadt i t t a h i t té r i tésnek is. Ha nem is lángolt 
már a pogányság ol tára, de a csali tokban, elrej-
t e t t helyeken, a kelet i hegység sziklahasadékai-
ban még hamu a la t t l appangha to t t a pogány 
világ elhaló parázsa. Dienesmonostora szerzeteseire 
t e h á t nagy feladat várt . A harczi zajhoz szokott 
lakosok nem igen becsülhet ték; a földmunkát , az 
anyaföld művelését, a szántást , vetést, gyümölcsfa-
tenyésztést és nemesí tés t a monostor lakói ked-
ve l te t ték meg e környékkel. Az egész hazában 
ta lán ők voltak az utolsók, kik a XII. század 
második felében a földművelés hasznos munká-
j á ra t a n í t o t t á k az e lmaradt vidék lakóit . 

A monostor-alapi tó nemzetség, a Becse-Gre-
gor család, hálás is volt a szerzetesház i ránt . A 
család nem egy t ag j a gazdag adományokkal bő-
vité a monostor b i r toka i t ; nagy mezőség, szántó-

: földek, szőllők és erdők tar toztak a kolostor-
6) Monum. Yatic. S. I. III . 67. 
7) Monasterium „Dyenus comitis", quod supra flu 

vium Crisii iusta Macra situm est. Knauz N. Mon. Eccl. 
Strig. I. 160. 
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hoz. Maga a monostor, a szerzetesek háza is 
tekinté lyes épület lehetet t , erre m u t a t n a k rom-
jai, a megmarad t alapfalak, melyeket nemrég 
ás tak ki azon a terüle ten, a hol a prépostság 
állott , s a mely te rü le ten ma t e rmékeny kuko-
riczás földek vannak. 8 ) Márki Sándor, k i a föld-
szine a la t t egy és fél mé te r mélységben fekvő 
a lapfa lakat lá t ta , azokat így i r j a le : „A XVII. szá-
zadban még ál lot t Boros-Jenő mellet t , a Balu-
kánban egy nagy ké t to rnyú templom. Ezt tojás-
dad alakú sáncz kör i t e t t e s az árkolások m u t a t -
ják, hogy egész szabályszerűen volt or ientálva. 
Nyugaton, ké t to rony közöt t á l lot t a főkapuzat, 
mely a középső ha jóba vezetet t . E t tő l oszlop-
sorok különi te t ték el a mel lékhajókat . Ezek ta r -
t o t t ák a ha ta lmas keresztbol tozatot . A szentély 
közelében az árkolások, melyek az alapfal kieme-
lése következtében keletkeztek, kissé szélesebbek 
s igy e helyüt t kell keresnünk a keresz tha jó t . 
Maga az apsis félkörrel záródot t s kétségtelenül 
a l templom volt a lat ta . A romoka t a kincskere-
sők ugy össze-vissza tu rká l t ák , hogy csak ta lá-
lomra lehet elkésziteni a laprajzát . Délfelé u jabb 
sánczolatok vannak, melyek az egykori prépostság 
épületét jelzik." 

Az ásatások alkalmával felvet t a laprajz 
minden tek in te tben megfelel e leirásnak. A pré-
postság temploma egyike l ehe t e t t nagyságára 
nézve a legnagyobbaknak, — két tornya, a széles 
főkapuzat , a ha ta lmas főhajó és a templom egész 
hosszában végig húzódó mellékhajók, a tek in té-
lyes apsis mind a r ra muta tnak , hogy e szentegy-
ház emlékszerü pompás épület l ehe te t t . S mivel 
a XII . század közepén s a premontre iek vezetése 
a la t t épült , ha tározot tan ál l i that ják, hogy a 
templom román modorban épi te t t fenséges al-
kotás volt, — szakasztot t olyan, min t e rendnek 
Európa nyugat i részében ugyan e korból szár-
mazó templomai . Bizonyosra vehet jük továbbá 
azt is, hogy a templom ter jedelmes apsisa a l a t t 
levő al templomból Kr ip ta nyilt , a hová t eme t -
keztek a prépostságot alapitó Becse-Gregor nem-
zetség tagjai . E vidékhez t ehá t a Becse-Gregor 
családot nemcsak anyagi érdekei fűzték, hanem 
azok az erős kapcsok is, melyeket a prépostság 
templomában pihenő ősök tisztelete és kegyelete 
oly erősekké t e t t . Hogy e templom igen diszes 
és előkelő alakú volt, azt bizonyit ja egy az 1199. 
évből f enmarad t oklevél is, mely ékesenszólóan 

8) Márki S. id. m. II. 441. 
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egésziti ki azt, a mi t a föld mélyében megma-
r a d t a lapfa lak csak se j te tn i engednek.9) 

A sánczok alapfalai, melyek a t emplomot 
szabályos to jásalakban körülveszik, — s különö-
sen a f e l t aka r t t e rü le t déli részén fel tűnő geo-
metr icus építkezések azt is bizonyít ják, hogy a 
rendház, a kolostor maga, a prépostság székháza 
ha t a lmas s igen arányos tagozatú épületcsoport 
volt, a r ra szánva, hogy sok lakót fogadjon ma-
gába. Mindezekből látszik, hogy a dienesmonos-
tor i prépostság a p remon t re i szerzetnek egy igen 
tek in té lyes háza lehete t t , hol a prépos t ta l együt t 
sok szerzetes élt, s hogy közös m u n k á j u k e ko-
los tor t az egész Körösköz ha t a lmas művelődési 
telepévé, a keresztény ku l tu ra egyik gyúpont-
jává tevé. (Folytatjuk.) 

A jeruzsálemi szent sir őreinek panasza és 
kérése a magyarokhoz.*) 

Üdv az Olvasónak ! 

Alul í rot t azon megbecsülhetet len szerencsé-
ben részesültem, hogy az 1895. márcz. 28-án a 
Bécsből ki indul t szentföldi zarándokokhoz csat-
lakozva, csókolhat tam az édes Üdvözitő isteni 
szt. vérével megszentel t földet, hol a bűnös 
emberiség nagyszerű csodaműve a Golgothán 
befejezte te t t . E l l á toga t tunk a Ferencz-rendiek u. 
n. szt. földi zárdájába, a kustodiátusfca, megte-
k in t e t t ük az o t t lévő könyvtá r t , s kérdésünkre, 
hogy van-e sok magyar könyvük, az olaszajku 
könyvtáros igy válaszol t : Poco, poco! kevés, 
kevés! — Panaszkodtak a szent sir őrei, hogy 
Magyarországból legkevesebb zarándok jön, s 
legkevesebb segély folyik be. — Megígértem a 
könyvtárosnak, hogy visszatérve édes hazámba, 
megkérem a Szt. I s tván- tá r su la t nagyméltóságú 
Elnökségét, kegyeskedjék nagyszámú kiadványai-
ból e szegény zárda számára küldeni. 

Ezen ígéret folytán bá t rak vo l tunk folya-
modni a Szt. I s tván- tá rsu la t Nagyméltóságú 
Elnökségéhez könyvekér t . A mi a szt. sir őrei-
nek panaszát illeti, hogy Magyarországból leg-
kevesebb zarándok jön, s legkevesebb alamizsnát 
adnak, — erre vonatkozólag is megígértük a 
szt. sir őreinek, hogy buzdí tani fogjuk honfi-
tá rsa inkat , hogy nagyobb lelkesedést és áldozat 

9) Knauz, Mon. Strig. I . 160. Fejér , Cod. Dipl. 
I I . 373. 

*) Ajánljuk kath. laptársaink figyelmébe. Szerlc. 
27* 
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készséget tanúsítsanak. E ket tős szt. czélt eléren-
dők, jónak lá t tuk a méltóságos pécsi káptalani 
helynök urnák a jeruzsálemi osztrák magyar 
zarándokházáról márczius hóban megjelent kör-
levelét a Religio-hasábjain közölni. 

Most pedig álljon i t t a következő ismer te tés : 
Az osztrák-magyar zarándok-liázról Jeruzsálemben. 

Az Ur Jézus, az emberi nem Megváltója iránt való 
szeretetnek buzgalom lángja, mint a korábbi századok 
alatt, — ugy korunkban is számos hivőt ösztönöz arra, 
hogy a Szentföldet, a hol Jézus született és meghalt, 
megvetvéu az ut hosszúságából, az egy hétig tartó ten-
geri ut fáradalmai és a barbár lakók vadsága folytán fel-
merülő veszélyeket — meglátogassák. 

A zarándokok befogadása czéljából a szent Ferencz-
rendü szerzetesek állítottak már régen egy zaráodok-házat 
Jeruzsálemben, mely azonban csakhamar szűknek bizonyalt 
a sok különféle nemzetbeli zarándokok befogadására, miért 
is szükségessé vált, hogy egy-egy ország vagy nemzet 
zarándokainak elhelyezésére külön zarándok-házat léte-
sítsenek. 

Az osztrák-magyar monarchia zarándokai számára 
hosszas fáradozás után. gyűjtésekből befolyt 207,000 forint 
költséggel létesült és felszenteltetett 1863 ban ily zarán-
dokház, melyben ez időtől fogva 1895-ik év végéig 5518 
zarándok talált menedékhelyet, kik között a mi édes 
magyar hazánkból 814 zarándok volt. 

E^en a szt. Családról nevezett zarándokház először 
a bécsi „Szentföldi főbizottság" alatt állott a bécsi érsek 
védnöksége mellett, 1895-ben végre a Hitterjesztés sz. 
Congregatiója által elválasztatott a „Szentföldi főbizottság-
tól" s egyedül a bécsi érsek joghatósága alá helyeztetett, 
ki ezen zarándokházat a Bécsben székelő gondnokság és 
a Jeruzsálemben magában a házban lakó igazgató és 
aligazgató által kormányozza. 

Ezen zarándokház czélja és berendezése felől alapos 
tájékozást nyújtanak „házszabályai", melyekben ezeket 
olvassuk : 

1. §. Az osztrák-magyar „Szent Család"-ról nevezett 
zarándokház Jeruzsálemben, mely az osztrák és magyar 
katholikus összehordott filléreiből alapíttatott és tartatik 
fenn, a főmagasságu bécsi herczegérsek joghatósága alatt áll. 

2. §. Ez tehát főkép az osztrák-magyar monarchia 
azon katholikusainak számára van alapitva, kik ama jám-
bor szándékkal jönnek ide, hogy a szenthelyeket, mint 
zarándokok látogassák. Ilyeneknek jogos igényük van 8 
napon át teljes ellátásra. A ki az igazgató beleegyezésé-
vel tartózkodása idejét meghosszabbítani óhaj t ja ezen időn 
tul, naponkint legalább 5 frankot tartozik a ház pénztá-
rába fizetni. 

3. §. A felvételhez, mint állampolgárságának bizo-
nyítéka, érvényes útlevél, — mint a zarándok jelleg is-
mérve, akár a főt. egyházmegyei hatóságától, akár hazá-
jának más egyházi közege (pl. plebániahivatal) részéről 
kiadott ajánló levél kívántatik. Munkakönyvek, illetőségi 
bizonylatok a felvételhez még nem elegendők. Az útlevél 
a zarándokházba való felvétel után azonnal bemutatandó 
a cs. és kir. osztrák-magyar követségnél. 

4. §. Továbbá, ha a házban elegendő hely van, más 
államokhoz tartozók befogadásának sem áll útjában sem-
miféle akadály, ha az igazgatósággal a megfelelő napi-
díjra megegyezés jöt t létre. 

5. §. Az áldozárok tartoznak a misézhetési enge-
délyt (celebret) felmutatni. E végből az áldozároknak 
azonnal jelentkezniük kell a jeruzsálemi latin szertartású 
patriarchánál, hogy a misézésre engedélyt nyerjenek. 

6. §. A házszabályok pontosan megtartandók, és a 
házból vacsora után az igazgatóság értesítése nélkül tá-
vozni nem szabad. 

7. §. Kívánatos, hogy minden katholikus zarándok a 
szent misén lehetőleg akár a házi kápolnában, akár más 
templomban jelen legyen. 

8. §. A bucsuk elnyerésére ép ugy mint az igazga-
tóság részéről kiállított zarándok-okmány megszerzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges a bűnbánat és oltári szent-
ségben való részesülés. A ki ezekhez a házon kivül járul, 
tartozik a gyónóczédulát az igazgatóságnak átadni. 

9. §. Ha valakinek vendéget keli fogadnia, ez csak 
az igazgatóság által kijelölt helyen történhetik. 

10. §. A zarándokoknak idegen helyekre (pl. kony-
hába vagy idegenek lakószobájába) való jogtalan belépés 
tilos. Ellenben a kert és a kápolna minden zarándoknak 
rendelkezésére áll. 

11. §. Botrányos viselkedés, a nyugalom zavarása, a 
házban, tartózkodók iránti udvariatlanság — a háznak 
bepiszkitása vagy rorigálása — a házból való elbocsájtást 
vonják magok után. 

12. §. A ki Betlehembe, szent János hegyére vagy 
Emmausba akar zarándokolni, vagy az éjet a szent sir 
tsmplomában akarja tölteni, ezen szándékát egy nappal 
előre az igazgatóságnál be kell jelenteni. 

13. §. Az igazgatóság mindenkor szívesen gyámo-
lítja szóval és tettel a zarándokokat. Mindazok, a kik e 
házban menedékhelyre találtak, kéretnek, hogy a ház 
jótevőit imáikba foglalják s hazájokbaü minden ezen za-
rándokház föntartásán lehetőleg fáradozzanak. 

* 
* * 

A pécsegyházmegyei méltóságos káptalani helynöke 
körlevelében azon felhivással közié a fentieket, hogy a 
hivek ez üdvös intézmény támogatására felkéressenek. 

Mi is felhívjuk tehát a „Religio-Vallás" buzgó olva-
sóinak figyelmét ez ügyre ; ha tán valakinek jó szive azt 
súgná, hogy filléreivel támogassa e zarándokházat, akkor 
kérjük a szives adományokat Mészáros Kálmán sz. Fer. r. 
atyához küldeni Budapestre (IV., szt. Ferencziek), a ki 
azokat továbbítani fogja. Szemenyei M. 

Ő f ö n s é g e S t e f á n i a t rónörökösné 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

(Folytatás.) 

Az Aksa-mecset nyugati oldalához támaszkodik az 
Abu-Bekre-mecset, melyről azt állítják, hogy a keresztes 



RELIGIO. 217 

hadak idején, a templariusok birtokában volt. Ellenkező, 
keleti oldalán kis mecset látható, neve Omar-mecset. 

0 fönsége magas látogatásának további részleteibe 
nem akarok bocsátkozni, csak annyit jegyzek még meg, 
hogy e szent helyek látogatását tulajdonképen Belgium 
jelenlegi királya kezdte meg 1855-ben. Történelmileg leg-
nevezetesebb látogatás volt ő fölsége I. Ferencz Józsefé 
1869. nov. 11-én, ezután következtek Rudo f trónörökösé 
"1881. márcz. 31-én, Miksa főherczeg, néhai mexicói csá-
szár, Ernő, Rajner főherczegek és Mária főherczegnő 
1870-ben zarándokoltak ide, V. Ferencz Modena herczege 
1868. májusában. 

0 fönsége innen a latin patriarchatusba tért, hogy 
a latin patriachát, Piari Lodovico-t meglátogassa. Az 
udvaron a kanonokok fogadták és kisérték fel a lépcsőkön; 
a legfelső lépcsőn mosgr. Appodia fölszent, püspök vára" 
kozott. A patriarcha lakosztályának bejáratánál fogadta 
a magas vendéget és nagyon örvendett látogatásának egy-
ben bocsánatot kért a főherczegasszonytól Cyprusba teendő 
vizsgálati utazása miatt nem teheti holnap tiszteletét. 

A magas zarándok még a szent rózsafüzér nővéreit 
látogatta meg. Ezen uj társulatnak, mely bennszülött 
arab nővérekből áll, és melyet a buzgó Tannus kanonok 
alapított, a tagok megszentelésén kivül még a következő 
czélja van: 1. A keletiek által kevésbbé ismert rózsafüzér-
imádság elterjesztése. 2. Fiatal keleti leányok nevelése és 
szakadár családok megtérítése ; és 3. Palaestina leányainak 
igazi vallásos életben való gyámolitása. A buzgó Tannus 
kanonok a társulatot az olvasó királynéjának pártfogása 
alá helyezte, hogy az E g fenséges királynéja, ki „minden 
bálványimádást kürt, isteni Fiának trónjánál való hatalmas 
közbenjárása által Kelet és Nyugot elszakított egyházait 
egyesítse. Az eredmény megmutatta, hogy mily kedves 
Istennek ez u j virág az egyház életerős fáján. 

A főherczegnő elhatározta, hogy a jaffai kapu előtt 
épülő anyaházat megtekinti, A bejárat babérral és rózsák-
kal volt díszítve. A ház küszöbén várt a főnöknő és 
valamennyi nővér. Midőn ő fönsége a házba belépett, a 
növendékleányok arab énekekkel fogadták, ezután a fő-
nöknő a fogadóterembe vezette. 0 fönsége meggyőződött 
saját szemeivel arról, hogy mily szegényes a ház beren-
dezése és mindenről kimerítően tudakozódott. A congre-
gáczió öltönye kék, fekete fátyollal és széles fehér gallérú 
köpenynyel, melyről az olvasó fénylő szemei csüngnek. E 
ruhára akadunk Jeruzsálemen kivül Palaestina több más 
helyén, hol e jámbor nők a hittéritők oldalán a női 
nemet oktatják a vallásosságban és kulturában. A nyugat-
ról jövő női szerzetek nem teleltek meg mindig a kelet 
kivánalmainak és gyakran semmi hatással sem voltak a 
szerencsétlen, nyomorgó lakosságra. 

A trónörökösné kegyesen elfogadott egy virág-
képekből álló albumot, melyek a rózsafüzér titkait ábrá-
zolják és nevét az odanyújtott könyvbe beirta. Egy 
növendékleány meleg beszédben mondott hálát a magas 
látogatásért és kérte a f'őherczegnőt, hogy a társulatot 
továbbra is kegyes érdeklődésével és pártfogásával kisérni 
méltóztassék. Egy kis előkelő latin családbeli ötéves 
leányka rövid arab beszédet mondott el, mire a fönséges 
asszony nyájasan megczirógatta. Távozásakor még egy 

éneket zengtek a növendékek, melynek ez vala refrainje : 
„Stephanie, damat, damat — bissallamat, bissallamat, 
bissallamat", „Stefánia örökké egészséges és szerencsés 
maradjon." A kápolna megtekintése után elhagyta a há-
zat a nővérek szerencsekivánatai között, kiknek fáradsá-
gos életükben bizonyára ez volt egyik legboldogabb 
napjuk. 

J IV. 

Másnap ő fönsége Bethlehemben, Jézus születésének 
barlangjában akart szent misét hallgatni. Még előbb a 
kies fekvésű Tanturt látogatta meg. I t t a Johanniták 
fenhatósága és ő fölsége a király védnöksége alatt álló 
szeretetház van, melyet osztrák irgalmasok vezetnek. A 
kis telep lakói az udvaron gyűltek össze ő fönsége foga-
dására. A főherczegasszony megtekinté a tornyot, a rend-
prior szobáját, a terras-t, a betegszobát és kápolnát. A 
divánban az irgalmasok által készített borféléből egy 
pohárkával elfogadott és a vendégkönyvbe irta nevét. Nem 
messze a bethlehemi uton van Rachel, patriarchaasszony 
s i r ja , ki az Ephrata felé vezető ez uton szülte a „fájda-
lom fiát," Benjámint és meghalt. Ez emlék kétségen kivül 
a világ legrégibb és legnevezetesebb emlékeinek egyike, 
hisz az ó-szövetség fájdalmas anyjának sirja. 

Bethlehem hegyoldalban fekszik és a sok olaj és 
fügefa, melyek a terrasszerüleg művelt lankást borítják, 
kellemes és üdítő külsőt kölcsönöznek neki. 

Sok szük az utóbbi időkben restaurált utczán kell 
keresztültörtetnünk, mig a főtemplom terére érünk, mely 
a kegyelmek anyjának van szentelve. E tiszteletreméltó 
agg egyházat anyja kérésére Konstantin császár építette 
326-ban és a jászolhoz czimzett Mária templomnak hívják. 

728-kor mutatták be a vérnélküli áldozatot a kryp-
tában és pedig a háromkirályok oltáránál, mely azon 
helyen áll, hol a három szent király aranyat, tömjént és 
myrrhát áldozott az isteni Kisdednek. (Máté 21.) A szüle-
tés ürege 1757 óta nincs a latinok birtokában, de napon-
kint körmenetet vezetnek azon sokat mondó csillagtól, 
melynek az a fölirása: Hic de Virgine Maria Jesus Kristus 
natus est, a jászoly nyílásnál és a háromkirályok oltárá-
nál megállnak. Azután a születés kápolnájának észak-
nyugati sarkában indul, a szikla üregbe. Ebben először a 
Józsefoltárhoz érnek, mely a Józsefnek az egyiptomi fu-
tásra fölszólító égi üzenetre emlékeztet. Egynéhány 
lépcsővel alább van az apró szentek oltára. A monda 
szerint itt ölték meg néhány menekülő anya gyermekét. 
Ez oltár után következik egy mellék folyosó, mely 
nyugat felé visz. Északi falának egy négyszögletes mélye-
désében van cremonai sz. Özséb sirja, (f 422) távolabb 
sz. Pauláé (f 404) és szt. Eustocbiusé (f 419) E mellék 
folyosó végén van sz. Jeromos (f 420) sirkápolnája. Ha 
a kápolnában észak felé tartunk e földalatti szentélyek 
legnagyobbikához érünk, t. i. ezen latin egyházatya imád-
ságos fülkéjéhez. Ereklyéit a római Maria Maggiori-egy-
házban őrzik. 

Az Űr születéshelye fölé épitett bazilika kiállta 
mindazon viharokat, melyek más félezreden keresztül ez 
ország fölött elvonultak, megmenekült a perzsák vandalis-
rausából 614 ben, Hokem szultán pusztításaiból. 

1010-ben, a choresmiak barbárságából 1244-ben. 
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Nemcsak épen megmaradt, de azonkívül az izlam-kultusz-
nak sohasem szolgált eszközül. 

Midőn ő fönsége a földalatt szentélyekből'a szt. 
Katalin templomba lépett ki, az osztrák néphymnus 
orgonahangjai fogadták. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUBOSITÁSOK. 
Budapest, okt 2. II. Vilmos német császár hizel-

gése és a mi királyi trónunk dicső szinvallása. II. — 
Könnyen azt hinné az ember, hogy már eleget hal-

lottunk felséges királyunk szoborállitó elhatározásáról, 
fényes órácziókban is, ragyogó vezérczikkekben is e hét 
alatt. Pedig dehogy hallottunk eleget. A főfő tanulságot 
kellő nagyságában kidomborítani eddig mindnyájan elfe-
ledték, a kik csak a királyi elhatározásnak, a magyar 
királyi trónnak e nemzeti és vallásos színvallásához hozzá-
szóltak. 

A királyi szívnek mult szombaton megjelent meg-
nyilatkozásában úgyszólván mindenki annak nemzeti olda-
lát látta meg csupán, s azt hirdette, azt dicsőitette ország-
világ előtt. Pedig az, hogy 3 felsége a magyar nemzeti 
lét nagy bajnokainak emeltet szobrot, az ő elhatározásá-
nak nem is egyedüli, nem is legfőbb tárgya. Megmutatta 
már ő felsége, hogy a magyar nemzettel együtt él és érez, 
ennél a legújabb elhatározásnál sokkal nagyobbszerű tettel, 
már mindjárt a koronázáskor, amidőn az ország koronázási 
ajándékát cda adta az ellene 1848,/9-ben harczolt hon-
védségnek nyugdijalap gyanánt. Bocskay, Bethlen messze 
esnek ő felsége idejétől, eletétől; de azok a honvédek, kik 
1848/9-ben harczoltak ő felsége ellen, nagyon közel jár-
tak szuronyaikkal ő felsége atyai szivéhez. Es ő attól a 
bölcs belátástól vezéreltetve, hogy „Illiacos extra et 
intra peccabatur muros", fátyolt vetett a múltra s atyai 
szeretetének és királyi kegyességének teljes árját árasz-
totta ki a nemzetre mindjárt a koronázás idején, midőn 
ama nagy ajándék által az egész világ előtt kimutatta, 
hogy a 48 as honvédek, a 48-iki korszak iránt a nemzet 
lelkével együtt érez, hogy a nemzet és a király szivének 
dobogása az — ugyanaz az egyetlen egy magyar nem-
zeti szívdobogás. 

Tehát, ha ő felsége soha ezt a legújabb, ezt a 
szoborállitó elhatározást nem hozza is meg, az ország 
történelme ugy állította volna oda a nemzeti kegyelet elé 
az ő felséges alakját, mint a kire igazán és teljesen rá-
illik a magyar király amaz ideális mértéke, hogy ő — a 
„legelső magyar ember." Sőt az 1867-iki honvédalapit-
vány erkölcsileg véve sokkal több mint az 1897-iki 
szobor-alapitvánv ; sokkal több a király részéről, sokkal 
több a nemzet részére. A. szobor-alapítvány csak díszítés 
a honvédalapitvány nemzeti intézményének monumentális 
épületén. Ámde azért ez a korszakos szobor-alapítvány is 
nagyon megérdemli az egész ország háláját és köszönetét. 
Hatása sok irányban kiszámíthatatlan. Es mi mégis újból 
csak azt mondjuk itt, hogy felséges királyunk legújabb 
nagv elhatározásában és tettében nem az a legeslegfőbb 
jelentőség, hogy ő felsége magát múltra és jövőre nézve 
a nemzeties felfogással azonosította, hanem annak a 

szept. 26-iki királyi nyilatkozatnak az apostoli, a vallásos 
szinvallása a főfő epohalis esemény jelenleg. 

Ezt az országot a szabadelvüség dechristianizálta, 
keresztény jellegétől megfosztotta. Ez iránt ez a meggon-
dolatlan érdekszövetkezet törvényjavaslatot terjesztett ő 
felsége elé és ő felségét oly helyzetbe zavarta be, hogv 
ő felsége magára nézve lehetetlenségnek, következetlen-
ségnek tartotta az ország kívánalmának hirdetett „nasy" 
reform elől való kitérést. Szentesitette tehát, de haragjá-
ban előbb szétszórta a „nagy" reform minisztériumot. 
Most pedig felséges elhatározással, motu proprio, saját 
önálló, királyi elhatározásával revideálja az egész „nagy" 
reformot s avval a felséges királyi tettével, hogy „a ke-
resztény vallásért vértanúságot szenvedett" szent Gellért-
nek és a „hitbuzgó" Pázmány Péternek szobrot emeltet, 
Isten és a világ előtt ünnepélyesen kijelenti, hogy annak a 
minden vallást és „bármely hitet" befogadó törvény-
nek az ő királyi lelkének sugallata és akarata szerint nem 
az az értelme, hogy ebben az országban az állami hata-
lom előtt a keresztény vallás már szabad prédája az 
önkénynek, hanem hódolás, tisztelet és köteles ragasz-
kodás tárgya, mely iránt a királyi trón, példaadásával s 
ha kell esetleg egyébbel is, mindenkinek tiszteletet kész 
parancsolni most és mindenkoron. 

Hiába rugaszkodik tehát Ti?za Kálmán a revizió 
ellen, s hiába szekundál neki az ő nagy szabadelvű csép-
lőgépje; ők már „tempi passati;" az ország elkeresztény-
telenitésének revíziója, jóvátevése, feltartóztathatatlanul 
megindult. Megindult először a nép lelkében: megindult 
most már a királyi trónon, megindult a király szivében is. 
A királyi sziv e revízióját gagyogta el más szavakkal 
b. Podmaniczky Frigyes is az ő tegnapi indítványában, 
melylyel más helyen bánunk el érdeme szerint. 

Illuminare Jerusalem! Keresztények, illumináljunk, 
ünnepeljünk ! A kereszthez való visszatérés, a revizió kor-
szaka kezdetét vette. Megkezdette a keresztény vallás 
vértanúinak és hitvallóinak szobrotemelő királyi elhatáro-
zás apostoli állásfoglalása. ? ? 

Szombathely, szept. 26. A kereszt védelme. — 
Ez tulajdonképen Magyarország világtörténelmi 

missziója: a kereszt védelme; a keresztény hit, a keresz-
tény erkölcsök, a keresztény egyház, a keresztény kultura, 
a keresztény család, a keresztény iskola, a keresztény 
társadalom, a keresztény törvényhozás, a keresztény állam 
védelme. Es mindezek védelme azokkal szemben, a kik a 
keresztnek, mint összes hagyományaink dicsőséggel teljes 
szimbólumának, ellenségei. Azokkal szemben, a kik a 
keresztény hitet megingatják, a keresztény erkölcsöket 
megrontják, a keresztény egyházat lenyűgözik, a keresztény 
kulturát meghamisítják, a keresztény családot laiczizálják, 
^ keresztény iskolát felekezetnélkülivé teszik, a keresztény 
társadalmat korrumpálják, a kik a törvényhozást a keresz-
ténység befolyása alul emanczipálják, hogy igy az állam-
mal Isten nélkül legyőzhetetlen hatalommal uralkodjanak. 

Ez a kereszt védelme, melyről azt állítjuk, hogy 
benne csúcsosodik ki Magyarország világtörténelmi hiva-
tása és dicsőséges múltjának legnagyobb dicsősége. 

Köszönet a németek lovagias császárjának, hogy 
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történelmünk fénynyel és árnynyal teljes lapjairól nemze-
tünk e dicsőségét leolvasta s arról az egész világ szine 
elótt tanúságot tett : 

„Otthon is rokonszenves érdeklődéssel kisérjük a 
lovagias magyar nemzetnek, melynek hazaszeretete köz-
mondássá lett, a mely harczokban gazdag múltjában nem 
habozott életét és vérét áldozni a kereszt védelmében." 

Ez a nagy történelmi hagyomány, a kereszténység 
védelme sugalmazza a mi törekvéseinket s ez ad erőt és 
kitartást küzdelmeinkben. 

Mi érezzük azt a nyomasztó lelkiismereti kényszert, 
melyet a liberalizmus valósággal meghonosított néhány 
év óta a mi szerencsétlen közéletünkben. A kötelező 
polgári házasságnak semmi köze sincs nemzeti tradiczióink-
boz, sőt a házasságkötés formája egyenesen sérti vallásos 
hagyományainkat ; a szentség degradálása ágyassággá s 
az a törvényes rendelkezés, mely a vallási meggyőződésünk 
szerint felbonthatatlan házassági szövetségei; felbontható-
nak jelenti ki és eltüntotni iparkodik igy azt a különb-
séget, mely a mi hitünk szerint a házasság szentségét 
egyéb illegitim és erkölcstelen összeköttetéstől megkülön-
bözteti, mindez természeténél fogva alkalmas arra, hogy 
népünk lelkiismeretét meghamisítsa s vele keresztény 
hagyományainkat megrontsa. 

Mi tudjuk, hogy abban a küzdelemben, melyet a 
kereszt védelmére a néppárt folytat a kereszténység ellen-
ségeivel szemben, nemsokára segítségünkre sietnek a 
hazai protestánsok is. A protestantizmus legelőkelőbb 
képviselőinek ujabban elhangzott nyilatkozatai megerősí-
tenek e reményünkben. 

„De — mint Asbóth János mondja beszámolójában 
— ha a protestánsok követelni fogják a revíziót és ezt 
megadják nekik abban, a mi nekik fáj, akkor hihetetlen, 
hogy meg ne adassék a katholikusoknak is abban, a mi 
a katholikusoknak fáj. Hisz akkor nyilvánvaló az, a mit 
még mindig tagadni akarnak, hogy t. i. az egész egyház-
politikai akczió csak a katholikus egyház, a katbolicziz-
mus és a katholikusok ellen volt intézve." 

Az egyházpolitikai törvények revíziója, első sorban 
ez mostanság a kereszt védelme. Sz. U. 

Vácz, szept. 28. Rózsahegyi Gyula autonorniai pap-
képviselő megbízó levele és köszönője. — 

4245/1897. 
Megbizó levél. 

Alulírott megyés püspök a magyarországi katholikus 
egyház autonómiáját szervező gyűlés tagjának választási 
módozata iránt ő cs. és ap. kir. felség altal 1869. októ-
ber hó 25-én 20340. sz. a. legkegyelmesebben jóváhagyott 
szabályzat 10. §-a értelmében ezennel főhatóságilag iga-
zolom, miszerint a váczi egyházmegye részéről küldendő 
egy papi képviselőre nézve a választás és a szavazatok 
bizottsági összeszámítása szabály szerint megejtetvén, 
viszonylagosan legtöbb szavazatot nyert ft. Rózsahegyi 
Gyula vácz-székesegyházi czimzetes kanonok és váczi pap-
nevelő intézeti lelkiigazgató ur, miért is részére ezen 
Megbizó levelet önigazolása végett kiállítottam és saját 

nevem aláírásával s egyházi hivatalom pecsétjével meg-
erősitva neki kiadtam. 

Kelt Váczon, 1897. évi szeptember hó 22-én. 
Constantin 

püspök. 
P. H. 

Kegyelmes parancsra : 
Dr. Baksay Károly 

pápai tb. káplán, püspöki titkár. 

A megválasztott képviselő köszönőjének szövege ez : 

Ft. egyházmegye Papság! 
Tisztelt Választóim ! 

A kegyeletes Főpásztorunk által részemre kegyesen 
kiállított meghívó levél kétségtelenné tette az e. m. ft . 
papság kebelében a kath. autonomiai képviselőre lefolyt 
szavazás eredményét. 

Ennek hatása alatt élénken sajnálom, hogy szemé-
lyesen nem vihetem meg t. választóim mindegyikének 
köszönetemet. 

Engedjék meg, hogy legalább e közlöny utján jut-
tassam kifejezésre. 

Ha más dologra nyilvánították volna nagybecsű 
rokonszenvüket és bizalmukat ily tekintélyes többségben, 
még akkor is zavarban volnék az iránt, hogy akár mul-
tamban találjak eme kiválóan megtisztelő véleménynyilvá-
nításnak fontosságához mért méltó helyet, akár a jövőre 
tehető ígéretben Dyujtsak a lekötelező bizalomnak oly 
biztosítékot, a mely az eredmény fölötti örömet kedvező 
arányba hozná a jelölés és szavazás alkalmával megnyi-
latkozott lelkes emóczióval. 

Méltán fokozódik tehát aggodalmam, midőn oly 
ügyben ruházza reám az e. m. ft. papság többsége 
véleményét, szándékát, reményeit és mind ezek hű képvi-
seléseért a felelősséget, a mely a folyó napi események 
és ephemer jelentőségök fölött országos és korszakos 
fontosságra Ígérkezik emelkedni. 

Bízom azonban az Urban, hogy ő, a ki az elméket 
és sziveket hatalmában tartja és igazgatja, csekélységemet 
is képesiti majd arra, hogy mindig azt a véleményt vall-
jam magaménak, mindig azt az irányt kövessem, mindig 
azon törekvés társává szegődjem, a melyről fel szabad 
tennem, hogy vele leghűbben juttatom érvényre tisztelt 
választóimét. 

Fogadják, kérem, ezennel benső hálás kötelezett-
ségem őszinte és legmelegebb kifejezését. 

Váczon, 1897. évi szeptember hó 25-ikén. 
Rózsahegyi Gyula. 

IRODALOM. 
Felhívás Pázmány P. „Kalauz"-ának megrendelésére. 

Pázmány Péter összes latin és magyar munkáit az 
általa alapított tud. egyetem tanácsának megbízásából az 
egyetem hittudományi kara adja ki. Most hagyta el a 
sajtót a latin sorozat III. kötete. 

A magyar sorozat III. és IV. kötete a Kalauzt 
fogja tartalmazni s egy év alatt megjelenik. Megrendelé-
seket akár az egész mű mindkét sorozatára, akár csupán 
a latin vagy magyar sorozatra, mindenkor elfogad a buda-
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pesti egyetem hittudományi karának dékáni hivatala 
(Budapest, központi egyetem). Minden egyes kötet meg-
rendelési ára 5 frt. A megküldés az egyetemi nyomda 
által utánvéttel történik. 

It t az ideje, hogy a ki a magyarországi katholikus 
theologiai irodalomnak e legmonumentálisabb kiadványát 
még első kötetében sem birja, vagy talán azt még nem 
is látta, most az egészet megrendelje. Az őszi koronák 
e tekintetben nagyon sokat tehetnének. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett nj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

Az 1871-iki autonomiai elaboratum átdolgozásának terve. 
A püspöki kar szeptember 28-án tartott konferen-

cziájából kiküldött bizottság, t. i. Schlauch Lőrincz dr 
nagyváradi biboros püspök elnöklete alatt dr Hornig 
Károly báró, dr Steiner Fülöp és Ivánkovics János püspök 
urak, még ugyanaznap, vagyis szept. 28-án délután este-
felé, és 29-én délelőtt,*) Schlauch bibornok ur lakásán, 
értekezletet tartott és hozzáfogott az autonomiai szerve-
zetre vonatkozó véleményes jelentésének az elkészítéséhez, 
a mennyiben, beható eszmecsere alapján, kiküldte kebeléből 
Iván'covics püspök urat, hogy az 1871-iki autonomiai 
elaborátum átdolgozásának tervezetét készítse el, melyet 
azután a bizottság, alapos megvitatás után, az autonomiai 
kongresszus előtt öszszehivandó püspöki konferenczia elé 
fog elfogadás végett terjeszteni. A püspöki kar által el-
fogadott tervezet fogja a kongresszusi munkálkodásnak 
alapját képezni. 

VEGYESEK. 
*** A biboros herczegprimás ő fe l ségénél a 

királynál. Hétfőn, tehát az autonomia ügyében tartott 
konferenczia előtt egy nappal, délután l 3 / 4 órakor, Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás audienczián volt a királynál. Az 
audienczia majdnem egy teljes óráig tartott. 

-f- A politikai szajkó Tegnap terjesztette elő b. 
Podmaniczky Frigyes, mint a szabadelvű kormánypárt el-
nöke, inditványát a királynak nagyszerű szoboralapitvá-

*) A történetírásnak ugyancsak meg fog gyűlni a baja a 
napilapok hiányos értesítései következtében az adatok és keltezések 
szabatositása ügyében. Az egyik napilap például az itt szóban levő 
bizottság üléséről már 28-án (29-re szóló reggeli számában l ezt irta : 
„beute (28-án) Nachmittags a másik szeptember 30-án (okt. 1-ére 
szóló számában) ezt irta: „tegnap (29-én) délután;11 a harmadik 
30-án (30-ra szóló számában) ezt irta: „tegnap (29-én) délelőtt." 

nyaért a törvényhozás részéről teendő köszönő hódolat 
iránt. Ebben az indítványban a 900 éves keresztény Ma-
gyarországot leromboló századvégi szabadelvüség vén csata-
lova nagyon szelíden, mondhatni meghunyászkodva követi 
a királyt az ország keresztény múltja iránt való hódolás-
ban. Azt mondja Friczi báró az ő indítványában, hogy 
„csak azon nemzet számithat a végtelenségig terjedő lécre, 
a mely ősei erényeit megbecsüli, emlékekben megörökíti 
és a mely ősei erényeiből merítve tud magának a jövőre 
nézve is eszményt alkotni." Nos, a báró ur evvel a 
szajkó észszel elmondott mondásával kimondta maga és 
az egész szabadelvű armádia fölött a magyar tör-
ténelem kárhoztató Ítéletét. Mikor az uralkodó sza-
badelvű párt letörte a magyar államiság tetejéből 
a szent keresztet, mint az ország egyedül uralkodó vallá-
sának jelvényét, s helyébe feltette a keresztény vallástól 
való elrugaszkodás szabadságának szabadkőműves jelvényeit, 
nemcsak nem becsülte meg „ősei erényét," nemcsak nem 
„merített ősei erényéből," hanem a leggyalázatosabb 
merényletet követte el őseink szent emléke és az ország 
jövője ellen, mely csak az ősök nyomdokain haladó poli-
tika által biztositható — a „végtelenségig." Friczi báró 
és társai nem tudták mit tesznek, mikor Magyarországot 
dechristianizálták, nem tudják most sem mit motyognak, 
mikor a keresztény mult előtt Magyarország zászlóját 
meghajtó király tettét dicsőitik. Szajkók; ész és belátás 
nélkül uralkodnak. J a j Magyarországnak, hogy mindeze-
ket elnézni tudja ! 

— A budapesti kath. kör ma délután tart ja sze-
rencsésen felépült házának koszorú ünnepét, melyre a 
meghívót köszönettel vettük. 

— Hirek az esztergomi íőmegyóből. Sotér Ferencz 
tornóczi plébános, Probszt Dénes köpösdi administrator 
plebániájokról lemondtak s a magánéletbe vonultak vissza. 

= Az igazi katholikus szellem megnyilatkozása 
volt az a vezérczikk, mely „A püspöki konferenczia után" 
czim alatt Zichy Nándor gróf tollából az „Alkotmány" 
szept. 30-iki számában megjelent. Az általunk ostromolt 
laicarchiának, az egyház kormányzásában okvetetlenkedni 
akaró világi velleitásnak semmi nyoma sincs az ősz világi 
vezér e nyilatkozatában. Az egyház tanításához, a püs-
pökök irányításához és vezetéséhez simul e nyilatkozatban 
„a hivek hozzájárulása és közreműködése", és pedig nem 
mint joghánytorgatás, hanem mint kötelességteljesítés — 
mindenben. Érdemes lesz a világi katholikus jóakarat-
nak és reménynek e szózatát újra és újra elolvasni. 

— Az autonomiai kongresszus megnyitása. Mint 
értesülünk az autonomiai kongresszus november hó első 
napjaiban fog öszszeülni. Előzetesen azonban a püspöki 
kar tart konferencziát. Az autonomiai kongresszus a fő-
rendiház üléstermében ülésezik. A kongresszus első ülés-
szaka különben rövid lesz. mert a megalakulás után az 
autonomiai szabályzat-javaslat ujabb átdolgozása czéljából 
nagy bizottság fog kiküldetni, mire a kongresszust elna-
polják. 

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

Budapest, 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A Szentlélekről nevezett dienesmonostori prépostság. — 0 fönsége Stefánia trónörökösnő 
Jeruzsálemben. — Egyházi Okmánytár. Decretum. — Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : A mire világi katholikus híveinket rá kell 

szoktatni. — Tárcza : Mester egyházi szónok. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Hivatalos — Vegyesek. 

A Szentlélekről nevezett dienesmonostori 
prépostság. 

III. 
Nagyon kevés, alig számba vehető adat az, 

a mit az elmúlt századok a dienesmonostori 
prépostság életére vonatkozólag reánk hagytak. 
A prépostság ugy látszik alapitása után nyom-
ban a legnagyobb odaadással teljesité azokat a 
feladatokat, melyeket az alapitó kikötött volt. 
Nem is felejtkeztek meg róla az alapitó család 
tagjai. A Becse-Gregor nemzetség fiai áhitatos 
kegyelettel melengették ősük alapitványát. Ezt 
tevé a család egyik tagja, Elvin, ki tudománya 
és egyházias erényei által egyike lett Várad 
első püspökeinek. Őt érte a dicsőség, hogy mint 
váradi püspök 1192-ben ő hirdeté ki nagy ünne-
pélyek között László király szenttéavatását. Az 
ország e nagy ünnepére Váradra özönlött az 
egész magyarság, az ünnepelt püspököt körül-
vevé a dicsőségben uszó Becse-Gregor család, ot t 
voltak a család körösközi jobbágyai. Kétségkivül 
az ünnepen előkelő szerep ju tot t a dienesmonos-
tori prépostnak is, s az is valószinű, bár tör té-
neti adat nem támogatja, hogy a sz. király 
emlékét ünneplő püspök sok alapitványai egyi-
két a dienesmonostori prépostságnak adá, annak 
a monostornak, melyet a Becse-Gregorok családi 
kegyelete oly nagy tiszteletben tartot t , De 

más részről is gyarapodhatott a prépost-
ság vagyona. A Becse-Gregor nemzetségből szár-
mazó Boleszló váczi püspök volt. Oklevéltári 
adatok és a hagyomány szólnak a mellett, hogy 
Boleszlóban az egyház buzgó főpapot, jótevő és 
adakozó főurat tisztelt. Birtokai ot t feküdtek a 
családi fészekben, a Körösközön, Dienesmonostora 
környékén; nagybirtokos volt a püspök Arad-
Hegyalján is. Bőkezűségének köszöni a leleszi 
premontrei convent létét, ő volt az alapitója. 
Családi birtokain, a Makraalján, Nyikád puszta 
mellett, sz. Margit tiszteletére fényes templomot 
emelt. Feltehető-e, hogy a jótékony főpap nem 
gondolt volna családjának régi alapitványára, a 
dienesmonostori prépostságra, s nem gazdagi-
to t ta volna azt ujabb javakkal? Alig hihető az 
ellenkező." *) 

A dienesmonostori prépostság a XII. század 
végén tehát egyike leheteft a gazdagabb egyházi 
helyeknek, vagyonát, birtokait, s az ezekből fakadó 
jólétet a Becse-Gregor nemzetségnek köszönheté. 
Kedvező anyagi viszonyok között volt tehát a 
prépostság, midőn a század végén Imre a király, 
Endre a - tes tvér versengése fölszítá az egész 
országban a visszavonás szellemét, s a nemzet 
fiait polgár-testvér háborúba sodorá. A Becse-
Gregor nemzetségnek is pártállást kellett fog-

0 Márk i S. id. m. I I . 86. 

I 
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lalni. Szenvedély, bosszú m u t a t t a meg nekik a 
helyet hová ál l janak Nagy mél ta t lanság t ö r t én t a 
családon. Imre király követ te azt el. 

Boleszlóról, a váczi püspökről az a hir j á r t , 
hogy ő a pár tos Endre vezér táborához ta r toz ik . 
Imre király ado t t a hirre, a gyanú a lapján be-
r o n t o t t a váczi székesegyházba s o t t az o l tárnál 
levő püspököt a lépcsőkön letaszitá, s a templom 
kincs tárá t lefoglalá. E meggyalázás u tán tör tént , 
hogy a két testvér , Elvin váradi, Boleszló váczi 
püspökök vagyoni dolgaikat elintézendők Jób esz-
tergomi érsek e lőt t léptek egyességre. Ezen 
összejövetelen szövetkezett a három főpap Imre 
király ellen. A ké t Becse-Gregor lévén a fősze-
replő, világos, hogy a gazdag főúri család összes 
jobbágyai velők t a r to t t ak . S igy a Körösvidék, a 
mi prépostságunkkal együtt , a királylyal szem-
ben a pá r tü tő Endre mel le t t foglalt ál lást .2) 

De a Becse-Gregorokra nézve nem is ma-
rad t ezen pár tü tés következmények nélkül. Csu-
pán ezt emii t jük föl, a mi a Dienesmonostora 
prépostságra tartozik, mer t csekélyke ada t azt 
bizonyít ja, hogy a dienesmonostori prépost pat ró-
nusai nak polit ikai színváltozásában nem osz-
tozott . 

Dienesmonostorának akkor Belus vol t a 
prépost ja . A Becse-Gregor nemzetség fiai rossz 
szemmel nézték, hogy a dienesmonostori prépost 
nem t a r t velők, s valószínű, hogy a kor szoká-
sai szerint, a polgárháború zivataraiban érvényre 
kerül t ököljog alapján, kegyurakhoz nem méltó 
módon adták tud tá ra a prépostnak elégületlensé-
güke t . Belus prépos t nem tű r t e a jogta lanságot , 
nem soká habozott , hanem szerzetes-társaival 
egyetemben Imre királyhoz fordult ol talomért , a 
rakonczát lankodó kegyuraka t bevádolá, hogy a 
monostor b i r toka i t világi czélokra elprédálják és 
a monos ' o r t örökösen zaklat ják. Ugyanakkor kéri 
a prépost a királyt , hogy foszsza meg a Becse-
Gregor nemzetséget a kegyurasági jogoktól. 

Es a király haj l ik a prépost kivánságára. 
Kiád egy oklevelet, melyben elveszi az alapí tó 
családtól a kegyúri jogot s azt Onth comes 
fiainak adja . 3 ) A király e szokatlan és szigorú 
Ítélete keserű m u l t a t fed el ; de a lázadó Becse-
Gregor családot e korban a legérzékenyebb bün-
tetésben részesiti. (Vége köv.) 

2) Balics L. Egyházt. II. 1 8 1 - 1 8 3 . Horváth M., 
Magy. orsz. tört. I. 460. 

3) Knauz N., Monum. Eccles. Strigon. I. 160. — 
Fejér Gy. Cod. dipl. II. 3 7 3 - 3 7 5 . 

Ö f ö n s é g e S t e f á n i a t r ó n ö r ö k ö s n é 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecék Ferencz. 

— Németből. — 

(Folytatás.) 

Y. 

Ápril 20-án szombaton reggel a Jordánhoz rándult 
a főherczegasszony. A Jeruzsálemtől majdnem 18 kiló-
méternyire eső Chan Chatrurig (az irgalmas szamaritánus 
chanja) kocsin mentek, azután lóra szálltak. Útközben 
gyalog ment le egy kavicsos ösvényen ő fönsége a Wadi 
Kelt patak bozótjaiba, hogy a regényes fekvésű Agios 
Georgios Chozevitis görög kolostort közelebbről megte-
kintse. 12 óra felé Jerichóhoz értek és egy magyar ember-
nek a „Jordánhoz" czimzett vendégfogadójában szálltak 
meg. 

A nyomorult falu El Richa puszta, posványos, láz-
termő síkon fekszik. Düledező őrtornyát egypár vályog-
kunyhó veszi körül, melyekben talán 200 lélek tengődik 
nyomorban és elhagyatottságban. 

Mi más volt itt minden a régi időkben ! Midőn 
Mózes Izrael üdvének szentelt élete alkonyán végre eljut 
az igéret földjének határához, nem szabad azt neki át 
lépni. De Isten irgalma fölvezeti Nébo hegyére és meg-
mutatja neki „a pálmás Jericho messze vidékét," Galaád 
határait és Nephtaliét egészen a fölséges ország határáig, 
mely ezután népéé lesz. Megtörő szeme itt üdül a csodás 
kép fényén és buja szépségén; megnyugvás, áhítatos hála 
dicsőiti meg a merevedő vonásokat, aztán lehajt ja fejét és 
meghal. Erre megkezdé Józsue az igéret földjének meg-
hódítását. A kanaáni Jerichóra ki mondatott a halálos ítélet 
és átok annak fejére, ki falait újra fölépiti. (Józs. 6.) 
Ugy tetszik, mintha a zsidó Jericho magától épült volna 
föl, mert az átok daczára fönmaradt és sokáig virágzott. 
Antonius triumvi Kleopatráoak ajándékozta. Ez viszont 
Heródesnek adta el, ki itt fényes téli palotát építtetett, 
vízvezetékről, illatos kertekről, kastélyokról, színházról és 
versenypályáról gondoskodott és vérszomjas zsarnokként 
itt lakott és halt meg; Herodiumban, a mai frankhegyen 
temették el. Egy pár évtizeddel később többször ment 
itt át Jézus és nemcsak Bartimaeus köszönhette egy ily 
átutazásnak ssemevilágát, hanem ily alkalommal lőn 
Zachaeus házának üdvössége. Hasonlóan a peraeai zarán-
dokokhoz készült Jézus Jerichóban az utolsó húsvéti útra. 
Súlyos napok nehezedtek e városra Titus és Traján alatt 
Hadrián ismét helyreállította. Ettől kezdve tért a keresz-
ténységre. A nicaeai zsinaton (325) egy Januarius nevű 
püspököt említenek. Utódainak névsorát két századon át 
levezethetjük. A kereszteshadak előtt pusztult el a föld 
színéről. E r Richa, a frankok uralmának korából való. 

Délután 2 órakor már ismét lovon ült ő fönsége 
és oly élénkséggel, mely nem sejteté, hogy a magas vendég 
már hat órai utat tett, vágtatott gyors galoppban a porzó 
sikon át a Jordán zöld partjához, körülvéve a falu lakói-
tól, kik hosszú beduin lándzsáikat és fegyvereiket lóbálták 
a levegőben. 
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A zarándokok u. n. fürdőhelyénél készen állt egy 
bárka, melyen a főherczegasszony a holt tenger partja 
irányában azon helyig eveztetett le, hová a lovakat vezet-
ték. A holt tengerre való kilátás, a körüle koszorút ké-
pező bérezek, Moáb kékesvörös hegyei és Judaea szürkés-
sárga hegylánczolata valósággal elragadták a természet 
szépségeiért hevülő főherczegasszonyt. 

A hosszú utazás és égető hőség daczára, mely a 
Jordán fölött ólomsulylyal nehezedett, a szürkülő esti 
időben még két órai útra határozta el magát a tenger és 
Jericho közti sikon és pedig oly fárasztó lovaglásban, 
mely még a beduinokat és a falu őrségét is próbára 
tette. Este 7 órakor elértek a Jordán-szállóhoz. 

Mivel a következő napi mise az osztrák-magyar 
zarándokházban 11 órára volt bejelentve, (vasárnap, ápril 
21) ő fönsége Y27-kor elindult Jerichóból. Az utat ismét 
részint lóháton, részint kocsin tette meg és egy negyed 
órával előbb érkezett a kitűzött időnél a zarándokházba. 

Az isteni tisztelet után megjelent kihallgatáson 
Msgr. Appodia, a patriarcha segédpüspöke és a patriarka 
megbízásából átnyujtá ő fönségének a szentsir-rend nagy 
kdresztjének jelvényeit a patriarka levelével. Később 
fogadta msgr. Hovajek Illést, Akko érsekét, és a maro-
niták patriarkájának általános helynökét, ki e kihallga-
tásért külön esedezett, mert előző évben ő felségénél 
Bécsben volt kihallgatáson és most a főherczegasszonynál 
akarta tiszteletét nyilvánítani. Ugyan-e czélból jött a zarán-
dokházba a karloviczi pátriárkának, Brankovicsnak, két 
szerb szerzetese, kik akkor zarándokoltak Jeruzsálembe. 
Ezeket is megtisztelte ő fönsége egynéhány szóval. 

Ebéd után mégegyszer fölkereste a főherczegasszony 
a templomteret és Silwan völgyét, hogy néhány szép 
részletüket lefényképezze. Azután a föltámadás templo-
mát és a íerenezrendiek íokolostorát tekinté meg. Ez 
utóbbiban a magas vendéget az összes atyák és testvérek 
fogadták és a nagy fogadó terembe vezették, Megtekinté 
továbbá a kolostor kincstárát, melyben Mária-Terézia 
kirátynőnek több ajándéktárgya látható, nemkülömben a 
könyvtárt, melyben a boszniai Juries Ivo. P. könyvtáros 
mutatta a kincset érő festett énekes könyveket, kézirato-
kat és okleveleket. 

Ápril 22-én, hétfőn, az eddigi fáradalmakat akarta kipi-
henni, ezért a mise a Kálvária-hegyén csak 1/29-re volt kitűzve 
E sorok Írójának volt fönntartva a szerencse, hogy azt a 
főherczegnőért és kíséretéért, mely teljes számban jelent 
meg, a keresztrefeszités oltáránál elmondhassa. 0 fönsége 
kíséretében voltak Gondrecourt grófné ő exczellencziája, 
Chotek Zdenko grófnő, Hauer báró mint szolgálattevő 
kamarás, ő fönsége udvari titkára, Perko Antal, főorvosa, 
dr Grossich és még öt szolgálattevő egyén. Szent mise 
után mind a zarándokházba tértek vissza. 

10 óra körül a második előljáró elvezette a főherczeg-
asszonyt a Sionhegyére és az utolsó vacsora termébe. A 
keresztény egyház bölcsője most mecsetté van átalakítva. 
A mohamedánok ott Dávid sirját tisztelik. 

A teremhez a kereszténység sok emléke fűződik: 
itt szerzé Urunk az Oltáriszentséget szeretete zálogául; 
itt tartá utolsó beszédeit, itt jelent meg tanítványainak 
zárt ajtók mögött föltámadása után és mutatta meg 

kezei- és oldalsebét, s adott hatalmat nekik kötni és 
oldani. Az utolsó vacsora termében tette Tamás nyolez 
nappal később az Ur oldalába ujjait, „hogy ezután 
higyjen és ne kételkedjék." Jézus mennybemenetele után, 
beszéli az Apostolok cselekedeteinek könyve, a coena-
culumba mentek föl az apostolok és ott vártak a szent 
asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és atyafiaival egy 
lélekkel imádságban. Ebben választották meg Mátyást 
apostolnak, és pünkösd ünnepén itt szállt le a Szentlélek 
tüzes nyelvek alakjában. A coenaculum tetejéről mondta 
Péter első beszédét „és az előbbiekhez, — 123-an lehet-
tek, — csatlakoztak körülbelül 3000 lélek." A coenacu-
lumban sorsolták ki az apostolok egymás közt a világot, 
itt székelt Jeruzsálem első püspöke, Jakab, és gyűlt 
össze az első zsinat. Osegyháznak nevezhető és ráillik a 
íölirás : „omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et 
caput," a mint Rómában a laterani szt. János-egvházon. 
is ugyanez olvasható. (Vége köv.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

DECRETUM 
Feria V, die 9 Septembris 1897. 

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimo-
rum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SAN-
CTIS S BIO DOMINO NOSTRO LEONE PAPA XIII 
Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae do-
ctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac 
permissioni in universa Christiana Republica praeposi-
torum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico 
Vaticano die 9 Septembris .1897, damnavit et damnat, 
proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque pros-
cripta in Indicem librorum prohibitorum referri man-
davit et mandat quae sequuntur Opera : 

Gaetano Negri. Rumori mondani. Milano, Ulrico Hoepli, 
1894. 

— Se g ni dei tempi. Profili e Bozzetti letterarii. Milano, 
Ulrico Hoepli editore, 1897. 

— Méditasioni vagabonde. Saggi critici. Milano, Ulrico 
Hoepli editore, 1897. 

Histoire de France à l 'usage des écoles primaires et des 
classes élémentaires des lycées et collèges par. MM. F. 
A. Aulard professeur à la faculté des lettres de Paris 
et A. Debidour doyen de la faculté des lettres de 
Nancy, Paris 1895. 

Itaque nemo cuiuscurrque gradus et conditionis praedicta 
Opera damnata atque proscripta, quoeumque loco et 
quoeumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita 
legere vel retinere audeat, sed locorum Or dinar Us, aut 
haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatury  

sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 
Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI 

PAPAE XIII per me infrascriptum S. I. C. a Sec-
retis relatis, SANCTITAS SUA Decretum probavit, et 
promulgari praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 10 Septembris 1897. 

t ANDREAS Card. S T E I N H U B E R 
P R A E F E C T V S . 

F r . MARCOLINUS CICOGNANI 0 . P . 

a Secretis. 
Loco * Sigilli. 

Die 3 Septembris 1897. Ego in frascriptus Mag. Cur-
sorum testor supradictum Decretum affixum et publi-
catum fuisse in Urbe. 

Vincentius Benaglia Mag. Curs. 
•26* 
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EGYHÁZI TÜDOSITAS. 
Budapest, okt. 4. A mire világi katholikus híveinket 

rá kell szoktatni — az az, liogy ne törődjenek a világ-
gal, hogy mit mond a világ, hanem hogy mit követel az 
Isten s mit tanit az ő anyaszentegyháza ; hogy ne azt 
keressék világi hiveink, hogy mi tetszik a protestánsok-
nak és a szabadelvű zsidó szószátyároknak és szájhősöknek, 
hanem hogy mi van összhangzásban az ország ős keresz-
tény katholikus hagyományaival és, sajnos, most már 
ugyancsak kegyetlenül megtépett ősi vallásos szokásaival. 
Független katholikus gondolkodás, erre van kath. híveink-
nek szükségök. Névszerint, a napirenden levő autonomiai 
mozgalomban fel kell világosítani világi hivein' et, hogy 
az részökről nagy tévedés és idegen felekezeti protestáns 
és zsidó hálókban való dicstelen kapalózás, ha ők auto-
nomia czime alatt minden áron ellenzék és ellenőrként 
akarnak szerepelni a hatalom eredetét véve magától az 
Istentől szervezett s csak tőle függő, neki felelős lelki 
hivatallá magasztositott egyházi elüljárósággal, a hierar-
chiával szemben. Teljes negyedszázad veszett kárba csak 
azért, mert Deák Ferencz a szervezett autonomiai akczió 
kezdetén 1870-ben a püspöki kezdeményezést és irányzást, 
tősgyökeres, alulról kiinduló alkotmányos állampolitikai 
elméletének megfelelően, de a kath. egyház felülről ki-
: nduló kormányzási, isteni, tehát megmásíthatatlan elvével 
homlokegyenest ellentétben — oktroynak, jogtalan tola-
kodásnak vette, mondta és az akkori kongresszus világi 
elemébe a hierarchiával s az egyház isteni szellemével 
való ellenkezést és ellenzékeskedést kiszorithatatlanul be-
oltotta. Most is mutatkoztak ilyen önkényes laikus vellei-
tások, és az autonomiai képviselőválasztások alatt szépsze-
rivel és b'zony néha csúnya szerivel is követeltek ma-
guknak bebocsáttatást a hivatalos autonomiai tevékenység 
terére, a kongresszusba. Ámde az idők nagyot változtak s 
az emberek minden rangban és rendben végtelen sokat 
tanultak 25 év óta. A világi hiveknek, a népnek teljesen, 
a műveltebbeknek tetemes részökben, felnyilt a szemök. 
Világos lett előttök, hogy a vallás az országnak nagy 
kincse, hogy a kath. egyházuak a nemzet körül páratlan 
az érdeme és a veszélyek, az erkölcsi szétzüllés ellenében 
páratlan az ereje. Világos lett előttük, hogy a protestán-
tizmus u. n. hazafiúi fensőbbsége — mese beszéd s ennél 
fogva protestáns pórázon járni katholikus férfiaknak 
becstelenség. Szóval, a független, az önálló katholikus 
gondolkodás és eljárás 25 év alatt nagy haladást tett 
növekvésében s ma már a katholikusoktól csak olyanok 
várhatják a szavazatok óriás többségét, kik a püspököket 
a Krisztus terhe viselésében támogatni, nem pedig ostro 
molni, faggatni, akadályozni, kigúnyolni hajlandók. Hála 
legyen az Istennek ! Hála legyen csapásaiért is, mert azok 
is javunkra váltak. Pásztorok és nyáj összébb szorultak és 
jobban össze tartanak, mint bármikor e században. 

Álljon itt a megújhodott és erejének s akaratának 
öntudatára ébredt világi katholikus szellemnek szószóló-
jául Zichy Nándor grófnak „A püspöki konferenczia után" 
czimü vezérczikke, a mint következik: 

„Megvolt a püspöki értekezlet. Nyugodtan várjuk 
tőle az irányítást. Bármi történjék ; abban nem lehet 

csalódás : ez a kongresszus katholikus less. Az anyaszent-
egyház tanitása szerint, püspökei vezetése mellett fog meg-
nyilatkozni. Kötelességet teljesitend és nem egyebet. Nem 
fog tehát tranzigálhatni, mert ezekben a dolgokban nincs 
helye a tranzakcziónak. Nem is várhatja azt tőle senki, 
mert nincs joga hozzá. Ezért, a legfőbb kegyúri jogokat 
se féltse senki tőle. Azokat nem csorbíthatja. 

Sokat tapasztaltunk a hetvenes évek óta. Most már 
fejlődöttek a viszonyok. Lehullott a lepel: ismerjük az 
embereket, tudjuk, mit várhatunk tőlök. Nem is bízunk 
másban mint Istenben, egyházunkban és királyunkban. 

A mitől mindenek előtt és mindenek felett óhaj-
tanánk szabadulni — nem a mi kedvünkért és nem egyéni 
érdekből, hanem az egyház és igaz hit érdekében, — az 
nem annyira az állami hatalom, mint a politikai érdeknek 
túltengése egyházunk ügyei intézésében. A mi alig elvi-
selhető, az az egyházhoz nem tartozók és néha iránta 
ellenséges indulatuak elsőbbsége a mi ügyeink kezelésé-
ben, sőt magára az egyházkormányzatra vonatkozólag is. 

Tudjuk, és ezért magunk is ugy akarjuk, hogy az 
egyház az államtól idegen nem lehet. Tudjuk azt is, hogy 
ez az államhatalom ma már nem kizárólag és nem is 
tulnyomólag katholikus, és nem is lehet az : és ezért azt 
még sem rekeszthetjük ki az egyház ügyei intézéséből. 

De a mit követelni kötelességünk, az, hogy az egy-
ház ügyei és érdekei, első sorban az egyház által, és 
annak érdekében intéztessenek: és ez szerintünk az auto-
nomia, nem pedig a laikus elem uralmának beleültetése az 
egyházba. Ezt a mi követelésünket pedig, az állam érdekei 
teljes megóvása, és a legfőbb kegyúr kiváltságos jogai 
teljes épsége mellett kielégíthetőnek tudjuk. 

Tudjuk, hogy a mi egyházunk a Szentszék és a 
püspöki hatóságon sarkallik ; tudjuk, hogy e földön min-
den hatalom gyakorlása anyagi függetlenséggel j á r ; és 
ezért a mi egyháznnk kormányzatában a püspöki hatalom 
és tekintély annak telhető anyagi függetlenségével lesz 

kegyelettel megóvandó és biztosítandó. Mi tehát az ön-
kormányzat ürügye alatt sem a püspöki hatóság teljességét 
és tekintélyét, sem annak anyagi függetlenségét csorbítani 
nem kívánjuk, sőt azt megóvni és megvédelmezni kötelessé-
günknek ismernénk minden körülmények között. 

Ezzel a püspöki küldetéssel egyházunkban a tanítás 
küldetése ugyanazonos és elválhatlan. Ez a tanítás és 
keresztény nevelés pedig a népiskolától felfelé, a tudás és 
kutatás magaslatáig kezet fogva jár. Katholikus tanügy a 
hitélet követelménye mindenhol és mindenben. Ez csakis a 
püspöki fenhatóság mellett fejleszthető, bármekkora részt 
vegyen is abban a hivek hozzájárulása és közreműködése. 

Ezeket megóvni, visszaszerezni, gyámolítani, ezek 
anyagi feltételeit biztosítani : ez lehet a kongresszusnak 
egyedüli feladata. 

A miért pedig imádkozunk az, hogy az Isten segít-
ségével és apostoli királyunk jóvoltából, egyházunk és 
hazánk javára, ez a kongresszus, ne maradjon puszta szó, 
de teremjen hitéletet és üdvözítő gyümölcsöt." 
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T Á R C Z A. 
Mester egyházi szónok. 

F. évi julius 19-én tizenkilencz esztergomfőmegyei 
ünnepelte Pozsonyban áldozópapságuk 25-ik évfordulóját. 
Az ünnepelök közt volt Kudora János, országosan 
ismert egyházszónoklati műértőnk és ironk is. Igen érde-
kes és élvezetes, az ő tollából, a két napra kiterjesztett 
ünnepnek leirása. Legérdekesebb e leírásnak az a része, 
melyben Kudora előadja, hogy mily „nagy hivatottságu" 
szónokot fedezett fel ő, a ki huszonhét év óta foglakozik 
birálatosan az egyházi szónoklattal. A pozsonyi ezüst-
misés jubileum leírásából ezt a részletet nagy örömmel 
vesszük át a „M. S." szeptemberi számából, a mint 
következik. *) 

Szent mise végeztével felemelkedett a szentély pad-
jában ülő, fekete alak, az oltár előtt térdet haj tot t s 
midőn felemelkedve a templom hajója felé ment, láttam, 
hogy biz ez egy — jezsuita, ki is három sarkú biretumot 
tevén fejére, gyorsan a szószékre lépett. Közben a test-
vérek között hamar elterjedt annak hire, hogy ez gróf 
Eszterházy Jenő, a pozsonyi Jezsuita rendház tagja. A szó-
székről magyar nyelven beszédet intézett hozzánk, melynek 
alkalomszerű bevezetését azon kezdette, hogy a mai napon 
Isten különös kedvezéséből kettős öröm tanuja és részese 
lett. A kora reggeli órákban Majláth Gusztáv gróf erdélyi 
püspök ur ő méltósága rendházuk egyik tagját pappá 
szentelte s igy jelen volt az egyházi rend szentségének 
kiszolgáltatásánál s az Ur szolgálatára felajánlott papi 
élet első kezdeténél. Most pedig részt kér magának azon 
öröm, meghatottság és hálából, melylyel pappá szentelte-
tésünk huszonötödik évfordulójára visszaemlékezünk. Vissza-
emlékeztetett bennünket a mai. napon nyert szent ma-
lasztra, felújította lelkünkben azon szent fogadásokat, me-
lyeket Istenünknek huszonöt év előtt tettünk. 

Mivel pedig tudta, hogy mindnyájan lelkipásztorko-
dással foglalkozunk, megragadó vonásokkal ecsetelte a 
lelkipásztorkodás változatos mezején negyedszázadon át 
végzett munkánkat. A sokszor terhes, a sokszor édes, de 
mindig áldásos tevékenységünk felett tartott velünk szem-
lét. Lelkünk a szívesen teljesített munkát látta, a szónok 
finom lelke pedig meglátta a becsületes munka nyomában 
járó érdemet; melynek láttára rövid szünetet tartott, 
leemelte előttünk a biretumot s az Isten oltárának ifjabb 
s mint ő mondá, érdemetlenebb szolgája, tiszteletét fejezte 
ki idősebb, érdemekben gazdagabb testvérei előtt, s hoz-
zátette, hogy az egyház, a haza és hiveink köszönetét 
fejezi ki előttünk ; ezen gondolat, ezen érzelem vezette őt 
a szószékre. 

A papi alázat, a testvéri szeretet ezen közvetlen 
megnyilatkozása, mély benyomást tett lelkünkre ; meg-
rendült szivünkből a meghatottság könyei törtek fel sze-
meinkbe. E jelenet benyomása alatt Jézus földi országá-
nak ezer csodája vonult el szemeink előtt, melyet azok 

*) A bud.pesti egyetem hitszónoki székét az illetékes ténye-
zők betölteni készülnek. Erre való tekintettel Kudora nyilatkozata 
talán némileg tájékoztató is lehet. 

látnak, azok értenek, kiknek lelkében ég az isteni szere-
tet azon tüze, melyet Jézus hozott az égből e földre, 
lehozott azért, hogy lángoljon Istenért és embertársainkért 
A szónok szivét a szeretet ezen tüze heviti, fényénél látja 
azon érdemeket, melyeket mi nem látunk s nem látja 
saját érdemeit, melyeket mi szemlélünk meghatva. 0 , az 
Eszterházy-nemzetség fényes, grófi sarja lemond rangjáról, 
vagyonáról, a vele járó öszszes javakról, melyek oly kí-
vánatosak a világ szemeiben ; alázatos, engedelmes, mun-
kás, szegény szerzetes lesz, hogy Jézusnak szolgálhasson 
élte végső lehelletéig. 

Mig ezen gondolatok czikáztak át elménken, a szó-
nok hatásos elentéttel a legmélyebb alázatosság indulatát 
keltette fel lelkünkben ; szemeink elé tartotta, hogy azon 
érdem, amelyet felemlített, nem azé, aki plántál, sem azé, 
aki öntöz, hanem Istené, ki a növekedést adja; az Ur 
szavával figyelmeztetett, hogy ha minden kötelességünket 
teljesítettük, ne feledjük, bogy haszontalan szolgák va-
gyunk, mert azt tettük, amit tennünk kellett. Alázatos 
szivünket az Ur Jézus szentséges szive elé vitte, a ke-
gyelmek azon kiapadhatlan kutforrásához, hová mindenkor, 
de különösen a hálaadás mai napján mindnyájan oly 
epedve vágyakoztunk. Ajkaira vette, s ajkainkra adta a 
boldogságos Szűz hála énekét: Magnificat anima mea 
Dominum, magasztalja lelkem az Urat ! E hála énekből 
gyönyörű parafrázist alkotott, melynek minden gondolata 
mintha hálatelt szivünkből fakadt volna, ezért a szónok 
minden szavát, szívvel, szájjal, térdre hullva csendesen 
utána rebegtük : Magnificat anima mea Dominum ! 

Ezen szépen átgondolt, mesterien kidolgozott alkalmi 
beszédet a szónok nemes hévvel s páratlan elegancziával 
adta elő. Tiszta, kék szeme a szónoki leírások alatt el-
merengett, a lendületes parafrazis himnusz-szerü előadá-
sánál felragyogott. Lágy árnyalatú csengő hangja jól 
simult a leirás elbeszéléseihez ; hanghordozása kiválólag 
alkalmas volt a szelídebb indulatoknak, az alázatosság, 
az Isten iránti szeretet és hála érzelmeinek felkeltésére. 
Taglejtést a beszéd oktató és leiró részeiben alig használt ; 
a lendületes részekben a kéz gyors és plasztikus mozdu-
latokkal kisérte a megérzékitett gondolatokat. 

Huszonhét év óta foglalkozom az egyházi szónok-
lattal, szónokaink beszédeit nem csak olvasni szoktam, 
hanem hazánk nevezetes szónokait, kiket a hír felemelt, 
kik ez idő lefolyása alatt működtek, mind láttam s hal-
lottam. P. Eszterházy Jenő egyikre sem hasonlít; beszé-
dének kidolgozásában, előadásában a franczia szónokokra 
emlékeztet. Nagy hivatottságot találtam benne az egyházi 
szónoki tisztre ; gondolatainak világos kifejezése által szép 
sikert aratna minden nyugodt, oktató beszédtárgy előadá-
sában, lelki és testi képességeinek egybevetésével a szó-
nokilag úgynevezett szelid lelki indulatok felkeltése és 
vezetésében. 

A szép beszéd befejezésével mindnyájan együttesen 
kívántuk hálánkat a szónoknak kifejezni, de ő a reá vá-
rakozó kocsin gyorsan kitért köszönetünk elül. Társaim 
ezen szíves fohászszal tekintettek az elrobogó fogat után : 
Isten fizesse meg ! én azonban, miután ily jeles szónoki 
tehetséget fedeztem fel váratlanul, a szakembernek meg-
bocsátható érdeklődéssel többet akartam ; legalább is a 

s 
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elmondott beszéd fogalmazványát óhajtottam megszerezni. 
A közvetítésre Zandt Ödön kanonok urat kértem fel, de 
igy is alig értem czélt, magát a beszédet meg nem kap-
tam, de kaptam helyette egy levelet, mely — bár mély 
bepillantást enged a nemes szónok szerény, alázatos és 
engedelmes lelkébe ; és mivel a szerénység és alázatosság 
két nélkülözhetlen erénye az egyházi szónoknak, most 
még jobban óhajtom P. Eszterházy Jenőt művelt, magyar 
és nagy közönség előtt a szószéken látni — de melynek 
végeredménye mégis csak az, hogy a beszéd (amelyet a 
szónok szerényen sermoczino-nak nevez) meg nem kapható. 

En pedig újra azt mondom, hogy P. Eszterházyt 
képességeinek megfelelőleg a szószéken óhajtanám látni, 
még pedig sokszor. „Gyertyát nem gyújtanak, hogy a 
véka alá tegyék, hanem a gyertyatartóra, hogy világos-
kodjék mindazoknak, kik a házban vannak." Óhajtom ezt 
annál inkább, mert kevés hasonló tehetségű és képzett-
ségű szónoka van magyar egyházunknak : „Az aratás 
ugyan sok, de a munkás kevés." Magnus dicendi labor, 
magna res, magna dignitas, summa autem gratia. *) 

KATHOLIKTJS A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető tnlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok ligprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
mindéi) izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

Autonomiai pap képviselők választása. 

I. A nyitrai eggházmegyei papság által választott öt 
tagu bizottság : Czeizel Gábor (elnök), Yagner József, 
Nécsey Endre, Markovics János és Kutvaszer István f. 
hó 20-án a papi autonomiai képviselőre beküldött szava-
zatokat összeszámította következő eredménynyel: Bekül-
detett 224 szavazat, ezekből 208 dr Dudek Jánosra, 10 
Bobok Józsefre, 2 dr. Chorényi Józsefre, 1 Durdik Ala-
josra, 1 Kelecsényi Bélára, 1 dr. Franciscy Lajosra, 1 
Held Győzőre esett. E szerint dr. Dudek János, theol. 
tanár, a „Ny. Sz." társszerkesztője csaknem egyhangúlag vá-
lasztatott meg a nyitra egyházmegyei papság képvise-
lőjévé. 

Az egyházmegye főpásztora a megválasztott képviselő 
számára a következő megbizó levelet állította ki : Megbizó 
levél. Alulírott, a nyitrai egyházmegye püspöke,ezen levelem-
mel tudtul adom mindenkinek, a kit illet, hogy a magyaror-
szági kath. egyház autonómiáját szervező gyűlés tagjainak 
választására és ő császári és apostoli királyi felsége által 
1869. évi október hó 25-én 20340. sz. a. legfelsőbb jóvá-
hagyással ellátott utasitás 10. §-a alapján a nyitrai egy-
házi megye lelkészkedő papsága, továbbá az alesperesi 
kerületekbe be nem osztott papság és a külön nem kép-
viselt szerzetes rendi papság részéről is beadott, összesen 
224 szavazat közül ft. Dudek János papneveidei hittanár 
208, ft. Bobok József kanonok 10, ft. Chorényi József 

*) Cicero, pro Murena. C. 18. 

illavai plébános 2, ft. Durdik Alajos kanonok 1, ft. Ke-
lecsényi Béla szkacsáni plébános 1, ft. Francziscy Lajos 
papneveidei hittanár 1, és ft. Held Győző kiérd, könyv-
tárnok 1 szavazatot kapott, minélfogva fentnevezett Dudek 
Jánost, nyitrai papneveidei hittanárt, sz. széki ülnököt és 
hittudort, mint, a ki a legtöbb szavazatot nyerte el, a 
nyitrai egyházmegye részéről megválasztott papi-képvi-
selőnek nyilvánítom és számára jelen megbizó levelet ki-
állítottam. Kelt Nyitrán, 1897. évi szeptember hó 24-én. 
Bende Imre, nyitrai püspök. 

II. A veszprémegyházmegyei papok, szavazatait a két 
papi képviselőre f. hó 23 án számította össze az ötös bi-
zottság a megyés püspök jelenlétében. Az ötös bizottság 
tagjainak Fejérváry József, Jánosi Ágoston kanonokokat, 
Molnár Dénes theol. tanárt, Perényi Antal Dávid-intézet 
igazgatóját és Simon György szentszéki jegyzőt válasz-
totta a megyei papság. A két papi-képviselőre beadtak 
összesen 427 szavazatot. Legtöbb szavazatot kaptak Ba-
kacs Imre monostorapáthi plébános, volt tapolcza-kerületi 
esperes 102 őt és Péller Pál murakereszturi apátplébános 
86-ot. Ok lesznek tehát a veszprémi egyházmegye papi 
képviselői. Utánuk legtöbb szavazatot nyertek : Kránitz 
Kálmán alsó-páhoki esperes-plebános 78-at. Kemenes 
Ferencz praelatus, kanonok 75-öt, Kaufman Géza csóthi 
plébános 43-at. Ezeken kivül kaptak még több-kevesebb 
szavazatot vagy huszonhatan. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Sz.-I.-T. uj palotajának bokrétaünnepéröl. 

A Sz.-I.-T. e hazánkra nézve termékeny század kö-
zepén keletkezett a 48-as viharokat megelőzőleg. Most, 
a század végén, egymásután két monumentális gyarapo-
dással a szó teljes értelmében óriás irodalmi intézetté 
emelkedett. Károlyi Sándor és Apponyi Albert gróf elnö-
kök és dr Steiner Fülöp püspök ur akkori alelnöksége 
alatt tudományos és irodalmi osztályt, egy katholikus 
tudományos és irodalmi akadémiát kapott szervezetébe 
beoltottan. Most, éppen léte félszázados évfordulójára, 
megfelelő monumentális palotát s benne saját nyomdát 
kap Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz gróf-elnö-
kök és dr Kisfaludy Á. Béla alelnök fáradhatatlan ügy-
buzgóságuk folytán. 

Évtizedes vágya és iparkodása teljesül ezen ház és 
nyomda felépítése által, mondja igen jól az „A.", — a 
niagj arországi katholikusoknak, mely hogy végre létesül, 
örvendetes jele annak az ébredő hitéletnek és a társulat 
élén szereplő vezérférfiak buzgalmának. Hatalmas ese-
ményt képez és a késő nemzedéknek is buzdító például 
fog szolgálni. De a történelemiró is felfogja jegyezni, 
hogy akkor, mikor a legtöbb ellensége támadt az egyház-
nak szent István országában, akkor az ő védelme alatt 
működő társulat vezérei megértették, uj életre keltették 
az ő szellemét, az ő eszméit és ugyanazt az apostolosko-
dást végezték, a mit ő végzett Mária országában. 

Magáról a szombati bokréta-ünnepről, melyet egy 
sajátságos veletlen tévesztő hatása alatt, mult szombati 
számunkban a kath. kör ünnepe gyanánt szerepeltettünk,, 
álljon itt folytatólagosan még a következő tudósítás: 
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A Szent-István-Társulat u j háromemeletes palotája 
a Szentkirályi utczában, a melynek fölépítésén a tavaly 
óta szász és száz munkás dolgozik, tető alá került. A ha-
talmas arányú épületet körülfutó állványok szombaton 
zászlódiszt öltöttek ; a palota Sándor-utczai oldalán óriási 
transzparent, legfölül pedig szines szalagokkal és kendők-
kel átfont fenyőág jelentette, hogy a palota épitői bokréta-
ünnepet tartanak. 

A szép ünnepre, a meíy délután öt órakor vette 
kezdetét, megjelent a Szent-István-Társulat. elnöksége, 
igazgató választmánya, tisztviselő kara, meghívott vendé-
gek nagy számmal. 

Ott voltak Zichy Nándor gróf elnök, Kisfaludy Á. 
Béla alelnök, Kiss János dr igazgató, Hummer Nándor 
titkár, Vézinger Károly apátplébános, Herczeg Mihály dr 
egyetemi rektor, Timon Ákos, Margalits Ede egyetemi 
tanárok, Marsovszky Endre dr orsz. képviselő, Pintér 
Kálmán a budapesti kath. kör alelnöke, Kaposi József, 
Hortoványi József lapszerkesztők, Való Simon dr pap-
nevelőintézeti professzor, Gabler Lajos Pál pénzügyi tit-
kár, Frey József, Winkler Endre nyug. iskolai igazgatók, 
Tietz József tanár, Miller József az „Alkotmány" igaz-
gatója, Hofhauser Antal, a palota tervezője, Pucher István 
építőmester stb. 

A vendégek a Szentkirályi-utczában a palota Sándor• 
utczai részén gyülekeztek. Fönt négy emeletnyi magasan 
a iüzfagaly árnyékában ekkor megjelent Tverászer Ferencz 
pallér s miután a munkások nevében harsány hangon meg-
köszönte a társulatnak és a mestereknek, hogv e szép 
palota építésénél őket alkalmazták, Isten áldását kérte a 
munka szerencsés befejezéséhez s azokra, a kik a palota 
építéséhez szellemi és anyagi munkájukkal hozzájárultak. 
Áldomást ivott Vaszary Kolos herczegprimásra, a püspöki 
karra, Zichy Nándor gróf és Esterházy Miklós Móricz 
gróf elnökökre, Kisfaludy Á. Bela alelnökre, Kiss János 
dr. igazgatóra, a választmányra, Hummer Nándor titkárra, 
Hofhauser Antal műépítészre, Pucher István építőmes-
terre, Schiller György főpallérra s végül az összes mun-
kásokra. 

Minden egyes áldomásnál fölzúgott fönt a munká-
sok, lent a vendégek lelkes éljene, a szónok pedig 
fenékig ürítve a borral tele poharat, mindanyiszor egy-
egy poharat dobott a mélységbe. 

Ezután a vendégek az épületet megszemlélve, a 
másodemeleti díszterembe mentek, a hol a még csupasz, 
tetőtlen falak pusztasága között teritett asztal várta 
őket. 

A pezsgőnél elsőnek fölállott Zichy Nándor gróf, a 
ki örömének adva kifejezést a fölött, hogy a Szent István 
Társulat s ennek révén a magyar katholiczizmus mai 
ünnepén, mint a társulat elnöke jelenhetett meg, poharát 
emeli Kisfaludy alelnökre Hofhauser és Pucher építőkre, 
a társulat igazgató választmányára és mindazokra a kik a 
magyar katholikus tudomány és irodalom e gyönyörű 
palotájának létrehozásához ugy szellemileg, mint anyagi-
lag hozzájárultak. 

Margalits Ede dr egyetemi tanár az igazgató 
választmány nevében az elnökséget éltette. Pintér Kálmán 
a budapesti katholikus kör nevében az elnökségre s a 

társulat jövőjére ürített poharat. Végül újra Zichy Nándor 
gróf a magyar katholikus irókra s a mely őket ez ünne-
pen képviseli, a budapesti katholikus körre emelte poharát. 

A vendégsereg vidám hangulatban sokáig együtt 
maradt. Este a munkások kivilágították az óriási transz-
parentet, a mely messze hirdette fényes föürásaival, hogy 
a magyar katholikus tudomány és irodalom nemsokára a 
saját gyönyörű palotájába költözködik. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniíterem elő-
terjesztésére a rozsnyói székes-káptalanba dr. Podráczky 
István éneklő kanonoknak az olvasókanonokságra, Schel 
lengh Emil őrkanonoknak az éneklőkanonokságra, Fábián 
Ferencz idősb mesterkanonoknak az őrkanonokságra és 
Marzsó Géza if jabb mesterkanonoknak az idősb mester-
kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az 
ekként megüresedő ifjabb mesterkanonokságot dr. Véner 
Pál papnöveldei aligazgató és theologiai tanárnak ado-
mányozom ; Findura István sőreghi esperes plébánost 
pedig ugyanezen székes-káptalan tiszteletbeli kanonokjává 
kinevezem. Kelt Budapesten, 1897. évi szeptember hó 
23-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a győri székeskáptalannál dr. Bertha János 
éneklő-kanonoknak a nagyprépostságra, dr. Mohi Antal 
székesegyházi főesperesnek az olvasó kanonokságra, Beicll 
Alajos soproni főesperesnek az éneklő kanonokságra, dr. 
Surányi János mosoni főesperesnek a Sz. Adalbert püs-
pök és vértanúról nevezett győrhegvi prépostságra, Mla-
doniczky Ignácz locsmándi főesperesnek a székesegyházi 
főesperességre, Schlegel Péter rábaközi főesperesnek a 
soproni főesperességre, Kutrovátz Ernő komáromi főespe-
resnek a mosoni főesperességre, dr. Balits Antal pápai 
főesperesnek a locsmándi főesperességre és Braun Adolf 
iskolás kanonoknak a rábaközi főesperességre való foko-
zatos előléptetését jóváhagyván, az eként üresedésbe jövő 
komáromi főesperességet Karall Lőrincz pandorfi esperes 
plébánosnak, a pápai főesperességet Hahnekamp György 
tiszteletbeli kanonok és papneveidei igazgatónak, végre 
az iskolás-kanonokságot dr. Giessivein Sándor püspöki 
titkárnak adományozom. Kelt Budapesten, 1897. évi szep-
tember hó 23-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr. Wlassics 
Gyula. s. k. 

III. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a lugosi görög katholikus székeskáptalan-
ban üresedésben levő javadalmas kanonokságot Boros 
János zabrányi esperes plébános és szentszéki ülnöknek 
adományozom. Kelt Budapesten, 1897. évi szeptember hó 
22-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. 
k. Ad multos annos ! 

VEGYESEK. 
— A protestáns anathema a felekezetetlenek 

ellen Budapesten is meggyökeresedett immár . . . Furcsa 
eljárás ez a protestáns atyafiak eljárása. Előbb törvényt 
segítettek alkotni a felekezetlenség, mint törvényes insti-
tuczió számára és azt felállításakor ujjongva üdvözölték. 
Most, hogy az uj intézmény nem annyira a kath. egyház 
ellen, hanem az ő felekezetök ellen indul rablóháborura, 
az atyafiak kigyót-békát kiáltanak a „felekezetlenekre" s 
mindenféle titulusok alatt megbélyegzik őket. A ref. pesti 
egyházmegye egyházi értekezlete szept. 28-án foglalko-
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zott evvel a tárgygyal. Haypál Benő budai lelkész tartott 
„magvas" felolvasást, mint a „Prot. e. és i. L " irja, az 
egyházi fegyelem visszaállításáról, melyben azt sürgette, 
hogy 1. a felekezetnélküliek keresztszülőknek el ne fo-
gadtassanak, s hogy 2. a felekezetnélküliek urasztalához 
ne bocsáttassanak. Végül azt indítványozta, hogy kéres-
sék fel valamelyik értekezleti tag arra, hogy a presby-
terium egyházfegyelmi jogkörének szabatos megállapitlia-
tása (!) végett tartson jövőre felolvasást. A jövőben tartandó 
felolvasásról nem szólhatunk. Elég most itt a mostani ! 
Ebben a mostani felolvasásban is csaknem annyi a fur-
csaság, mint a hány a mondás. Protestáns atyánkfiai 
eddig tele kiabálták a világot azért, mert a kath. egyház 
keresztszölőkül másokat mint katholikusokat elfogadni 
vonakodik. íme most a „kiátkozott" felekezetlenekkel 
szemben ők is követik a kath. egyház eljárását. Másod-
szor, ha valaki a református felekezetből kilép és feleke-
zetlen lesz, az csak, mig felekezetlen, nem kívánkozik a 
református urasztalhoz ? Micsoda felekezetlenség az, mely 
a református urasztalhoz szokott járni? Az ily felekezet-
lenek valóságos tiszteletbeli reformátusok, a kiket nem 
elriasztani, hanem vonzani kellene a ref. urasztalhoz ; 
hisz ők akkor is, mikor felekezetlenek lettek, akkor is, 
mikor felekezetlenségök daczára a református urasztalhoz 
járulnak, a legelső és legfőbb protestáns elvet, az egyéni 
tetszés elvét vallják és követik. Micsoda jognál fogva 
közösítik ki tehát a református felekezet lelkészei, vagy 
maga a presbyterium az ily protestáns elv szerint élő és 
eljáró embereket? Szóval, nagy az atyafiak lelkében a 
konfúzió, a mit még csattanósabbá teszen az a körülmény, 
hogy Haypál lelkész ur vállalkozott irányelvek felállítá-
sára a ref. felekezeti fegye'em „visszaállítása" (sic) iránt 
s mikor az elvek felállítására került volna a sor, azzal 
bujt ki a feladat alul, hogy álljon elé helyette más és — 
„javasoljon alkalmas tételeket." A bizony ! Tételeik nin-
csenek atyánkfiainak, legfölebb csak olyanok, melyekkel 
a legfőbb protestáns elv, az egyéni tetszés kénye-kedve 
szerint játszva bánhatik el. Futóhomokon áll az ő épületök, 
nem szent Péter szikláján. 

— Egyházi festő ajánlja magát a t. papság figye'-
mébe. Elvállalja, a lehető legolcsóbb áron, művészi kivitelű 
oltárképek, zászlóképek stb. festését, valamint régi képek 
javítását is elvállalja. Szíves megkeresések von der Becke 
Imre, Szügy (Nógrádmegye), czim alatt intézendők. 

— Uj templom a nagyváradi 1 sz. egyházmegyé-
ben. Schiefncr Ede, prépost kanoüok, pápai praelatus 
bőkezűségéből és az endrődiek lelkes plébánosának, Grócz 
Béla prépostnak fáradhatatlan buzgólkodásából szép uj 
templom épült az endrődi és kondorosi tanyákon lakó 
katb. hivek számára, kiknek most már nem kell a tőlük 
messze fekvő tanya templomba fáradniok, hol anélkül is 
alig tudtak helyet kapni. Az u j templom megáldását a 
nemes lelkű Maecenásra. Schiefner praelátusra akarta 
bizni a bibornok püspök, de a gyengélkedő főpap nem 
mert vállalkozni a fáradalmas útra. És igy Grócz Béla, 
endrődi prépost-plébános áldotta meg a napokban a temp-
lomot fényes segédlettel. A lélekemelő ünnepélyre a kör-
nyékről ezer és ezer hivő sereglett össze. Endrőd álta-

lános tiszteletnek és szeretetnek örvendő prépost plébá-
nosát diszes bandériummal fogadták s a lelkes hivek 
ovácziója többször megujult, mig a templomhoz értek. A 
megáldási szertartások után Grócz Béla prépost plébános 
magasan szárnyaló, költői szépségekben gazdag beszédet 
intézett a hivekhez, mely igen mély hatást keltett. 
Schiefner kanonok pedig, aki 37 esztendeig volt buzgó 
lelkipásztora az egyházmegye legnagyobb hitközségének 
(Endrőd), ujabb nagy jótéteménynyel tette magát és nevét 
felejthetetlenné régi hivei ejőtt. 

— A kispesti fogadalmi templom sorsjátéka. A kis-
pesti fogadalmi templom sorsjátékát rendező bizottság 
multheti ülésében elhatározta, hogy a sorshúzást novem-
ber 6 ára halasztja el. Az elhalasztást az tette szükségessé, 
hogy a kibocsátott sorsjegyek túlnyomó része, vagy 
azoknak értéke, még nem jött vissza, a mi a felszámolást 
nagyon megnehezíti. A bizottság ennek folytán arra kéri 
a nagyközönséget, hogy a kézhez kapott sorsjegyeket vagy 
azoknak értékét október 15-ig okvetetlenül küldje be. Ennek 
a fogadalmi, expiativ, engesztelési templomnak ügye, való-
ban, nagyobb figyelmet és pártolását érdemel, mint a 
minőben eddig részesítette Magyarország katholikus közön-
sége. Kispesten, ebben a még csak 30 éves községben, a hol 
már 10,000 ember lakik, köztük sok ezer munkás, kiknek 
száma évről-évre amerikai arányokban szaporodik, van 
ugyan egy kápolnasszerű famenyezetes kath. templom ; ámde 
ez oly kicsi kis épület, hogy csupán a tanköteles gyermekek-
nek a fele sem fér el benne egyszerre. 7—8000, tiz év 
múlva 15—20,000 katholikus hivőt, itt a főváros közve-
tetlen szomszédságában, a különféle szekták, a szoczializ-
mus, a nyilt vallástalanság és anarchia csábitásai köze-
pette, 'megfelelő keresztény katholikus pasztoráczióban 
megfelelő templom nélkül részesíteni még gondolat-
nak is merő képtelenség. Ezen a képtelen és a fényes 
főváros szomszédságában szégyenletes állapoton kiván a 
kispesti fogadalmi templom-épitő bizottság segiteni. Feje-
delmi és más külföldi vendégek utaznak ide és oda 
Budapestre jövet vagy menet Kispest mellett, s a végtelen 
háztengerben eddig nem láttak semmit, a mi a keresztény-
ség létezésére figyelmeztetne, mint egy deszkával 
födött akol-alaku épületet, melynek tetején egyszerű fa-
kereszt áll féloldalt, szakasztott ugyanugy mint az idők 
viszontagságai által megviselt szent koronán. Most már a 
sokkal kisebb számú reformátusoknak áldozatkészségét 
egy csillag hegyű sugár torony hirdeti Kispesten, megfe-
lelő stylszerü templommal. Annál visszásabb tehát a dolog, 
hogy a szent kereszt még most sem ragyog kellő magas-
ságban az óriás háztenger felett s a katholikusság az 
országos Rudolf-gyásznak megfelelő engesztelési templo-
mának még mindig nem juthatott el biztosításáig, kellő 
pártolás hiányában. A sorsjátékban való részvevés, 
melylyel igen drága és becses nyeremények játnak, 
csak egyik eszköze akar lenni a pártolás emelésének. 
Egyenes adományokat bizonyára nemcsak az épitő-
bizotlság elüljárósága, de maga a váczi egyházme-
gyei hatóság s a kispesti pleb. hivatal is köszönettel 
elfogad. Bis dat, qui cito dat. 

— A legnagyobb gúláról, a Cheops-guláról irja 
Talapkovics hazánkfia a„K."-ben : „Magasság?,úgymond, 460 
láb, annyi követ tartalmaz, hogy abból egész Francziaország 
körül egy öl magas s egy láb széles falat lehetne épiteni. 
Megkerülése jó negyed órát vesz igénybe, a római szt.-
Péter templom ezen gula bensejébe teljesen beférne. Pli-
nius szerint 366,000 ember 15 évig dolgozott a Cheopsz 
gúlán." 

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

Budapest, 1897, 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 H A T O 

Budapesten, október 9. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

timusIX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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A minek van iskolája, annak van jövője, aminek nincs iskolája, annak nincs jövője. — N y i t r a : A nyitra-egyházmegyei papság autonómiai 
képviselőjének köszönő nyilt levele a megye papságához. — U n g v á r : Görög-katholikus szervezkedés Budapesten. — Katholikus Auto-

nomia. A kongresszus előtt. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A Szentlélekről nevezett dienesmonostori 
prépostság. 

I V . 

II. Endre király uralkodása azt a korszakot 
jelzi nemzetünk történetében, melyben azok az 
államalkotó és fentar tó tényezők, melyeket az 
idő folyása alat t sz. István, sz. László, Kálmán, 
II. Géza királyok szerveztek, különböző politikai 
és társadalmi okok hatása alat t elernyednek, 
tekintélyöket vesztik. E körülménynek természe-
tes következménye volt azután a hanyatlás, 
mely II. Endre egyéni jelleme és gyengesége 
miat t dűlőre vitte az ország sorsát. Az oligar-
chiának e korszakban vet te te t t meg az alapja; s 
az uralkodó ledér gondolkodás oly közszellemet 
teremtett , mely természetszerűen ahhoz a ka-
tasztrófához vezetett, melyet az 1241. év jelöl 
meg. Ugy az állami, ment az egyházi intézmé-
nyek szétzüllő félben voltak. Különösen az egy-
háziak. 

Imre király és a pártoskodás alat t a kápta-
lanok, conventek, apátságok és prépostságok 
nagyon meggazdagodtak. Vagyonosokká te t te 
őket a pártállás. Ennek akkor nagy ára volt; 
jogok, kiváltságok s adománylevelekkel fizették 
a hűséget. De a mily mértékben gyarapodtak 
különösen az egyházi intézmények, oly mérték-
ben alászállt a vallásos hitbuzgóság s helyt 

adott a laza gondolkodásnak, a könnyű életnek. 
S ez mind azután oda vezetett, hogy az egyes 
monostorok eltérve hivatásuktól tanyái lettek 
oly bűnöknek, melyekkel II. Endre uralkodása 
valósággal hivalkodik. Sok kifogásolni valót talált 
az akkori nép a tiszavidéki és marosmenti kolos-
torokban. A Dienesmonostoráról nincs emlités, 
de hisz nincs okleveles adat másokról sem s 
mégis áll az, hogy a szerzetesházakban lábra 
kapott fegyelmetlenség olaj volt arra a tűzre, 
melyet a XIII. század első évtizedeinek magyar 
társadalma gyúj tot t volt.*) 

Emiitettük, hogy az oligarchia csiráit II. 
Endre gyámoltalan uralkodása alat t kell keres-
nünk. Igazságtalanság ós jogtalanság volt annak 
szülőanyja. íme egy példa. 

II. Endre királynak kedves embere volt 
Gottfried az aradi prépost, az előbbi királyok 
által dúsan megajándékozott aradi káptalannak 
feje. Kanczellárja, tel jhatalmú tanácsosa volt a 
királynak; de azért elég erélyes, hogy a neki 
nem tetsző királyi intézkedések végrehajtását 
egyszerűen megtagadja. A különben gyenge feje-
delem nem tűr te az engedetlenséget; Gottfried 
kegyvesztetté lett, a királyi udvart ot t hagyta 
s prépostságába vonult vissza. Csupán ezt várták 
ellenségei. Ezek között a leghatalmasabb, a Csák-

Márki S. id. m. 88. 

26 
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nemzetségből származó Miklós comes, a mai Kis-
fa ludyaknak őse. Miklós comes ha ta lmas a lakja a 
magyar középkornak, — az ország minden részé-
ben roppant te r jede lmű dominiumok ura, bátor 
a vakmerőségig, okos és számitó, a kor pol i t ikai 
á ramla ta iban mindig vezér, — születet t diplo-
mata , kiben a király külföldi vonatkozású ügyei-
ben mindig bizhatik, a harczban, a csatamezőn 
hős, a királyi udvar cselszövényeiben járatos, — 
megtes tesül t a lakja a XIII. század főurainak, 
b i rván azok erényeit és emberi gyarlóságait . A 
király őt bizta meg, hogy Gottfr ied aradi pré-
postot s a p á r t j á n álló t i szántúl i papságot, 
fékezze meg. Meg is te t te . Hogyan ta lá l t volna 
Miklós comes el lentál lásra ? Harczasaival beha-
to l t a Maros-Körösközbe s a kor d iva t ja szerint 
sorra lefoglalta az egyházi j avaka t . Nem volt 
kivétel Dienesmonostora sem ; ennek, e l ő d j e i m r e 
király mel le t t foglalt pár tá l lásá t nem tud ta el-
feledni Endré. Behunyt szemmel nézte t e h á t 
kedvel t hivének Miklós comesnek munká já t . 2 ) 

A Maros ós Körösök környékén fekvő kolos-
torok akkor sokat szenvedtek. Elfoglal t bir to-
ka ika t a kirá ly Miklós comesnek adományozta . 
Dienesmonostora b i r tokainak jó része kerü l t 
akkor a Csák-nemzetség kezeibe. 

De e fejetlen és jog ta lan ál lapot nem ta r -
t o t t sokáig. Az i f jabb király, IV. Béla t rónra -
léptével nagyot vál tozot t a világ. 

A gyenge ko rmány t az if jú király tapasz-
ta la tokkal erélyes tekinté lye vá l to t t a föl, az 
udvari kegyenczek csuszó-mászó d iva t já t a jobb 
idők daliás erényei szorí tot ták ki, a jogta lanság 
megtor lás t ért , a bűn büntetést . Az igaztalanul 
e l tu la jdoní to t t b i r tok megta lá l ta igaz urát , a 
sokat zakl t o t t egyház védőjét. Rend és fegye-
lem ál lot t elő az á l lami ügyekben s a keresz-
tény h i t é le t t e rén is az igaz val l ' sosság győze-
delmeskedett . 

De a király nemes szándékait nem vihet te 
keresztül, az isteni Gondviselés más fe ladatokat 
tűzö t t az erényekben diszes király elé, neki a 
sajói vész és a másféléves t a t á r j á r á s á l ta l porig 
megalázot t s m e g t ö r t nemzete t kel le t t u j életre 
keltenie, neki második ország-alapitónak kellet t 
lennie. 

1241. ev május havában perzselték föl a 
t a t á rok Váradot. A nép kicsinye-nagyja a Ivörö-

2) Theiner I. 37. — Fejér Cod. III. 1. — Márki 
S. II. 92. 

sök felé menekül t délre, köztök volt Rogerius 
váradi kanonok is, e siralmas idők krónikása. Az 
el rémült nép tömeg nem ellentállásra goudolt. 
hanem búvóhelyeket kereset t , bogy életét meg-
menthesse. A nádas, mocsár nem n y ú j t h a t o t t 
védelmet, a közeli erdők sűrűjét f e lku t a tha t t a a 
t a t á r ; kőfallal védet t helyekre tódul t a nép. 
I lyenek lehe t tek csak a kolostorok. Legközelebb 
eset t Dienesmonostora. Nem m a r a d t egy sor irás 
is arról , mi sorsa volt e borzasztó időben Dienes-
monostorának. De megmnradt az aradi prépost-
ság, a Csanádi káptalan, az egresi apátság 
veszedelmének a leirása. Lerombolt kőfalak, 
fe lgyúj to t t épületek, kirabol t t emplomok s ékte-
lenül megcsonk i to t t hullák jelezték a t a t á rok 
ú t j á t . Közös sorsa volt akkor a védtelen kolos-
toroknak. Dienesmoncstorának diszes ke t tős tor -
nyú temploma is a lángok marta léka, kincsei s 
a prépostság ér téktárgyai , élésháza a ta tárcsorda 
közprédája le t tek. Megmenekültek-e lakói, a szer-
zetesek ? Valószínű, mer t 1242-ben, a t a tá rhad 
kivonulasa u tán Dienesmonostora az alapi tói 
á l ta l megjelöl t feladatokhoz egy u jabba t nyert. 
Része -lett a honvédelemnek. Ez csak ugy volt 
lehetséges, hogy prépos t ja és szerzetesei romok-
ban heverő kolostorukhoz visszatértek. 

A prépostság javai akkor már nem voltak 
Miklós comes kezén. A király az el idegenitet t 
j a v a k a t visszaadta jogos tu la jdonosa i ínak , a 
Becse-Gregor nemzetséget is visszahelyezte kegy-
úri jogaiba. Ez mind a t a t á r j á r á s előtt tör tén-
hete t t . Mert különben ér the te t len volna, hogy a 
t a t á rok á l ta l feldúlt kolostort , templomot , újból 
a Becse Gregor család épiti föl.3) 

Tör téne t i tény, hogy a ki rá ly s az ország-
nagyok nem igen biztak abban, hogy a t a tá rok 
ha szerit t ehe t ik újból ne csapjanak be az or-
szágba. Szervezni ke l le t t t ehá t az ország hadi 
erejét . De a nagy pusztí tás azokat a szálakat, a 
melyek a régi hadi szervezetbe nyúltak, szét-
tépé, — a szervezésnek t ehá t vidékenkint kelle 
tör ténnie . A megrohanásnak leginkább volt ki-
téve ez a vidék, a melyen a többi közöt t Dienes-
monos tora is állott . A honvédelem nagy mun-
ká já t i t t ké t tényező karo l ta föl. Az egyház ós 
a ki rá ly . Az egyház fölépité kolostorait , de azo-
ka t át is a laki tá erődí te t t helyekké, valóságos 
várakká. Dienesmonostorának felfedett alapfalai 
világosan muta t ják , hogy azok nem egyszerűen 

3) Márki S. id. m. 110. 
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a kolostor keritéseül szolgáltak, hanem védelmi 
czélból várfal formára épültek. — A király meg 
az elpusztitott nemesi birtokokat, melyeknek 
urait kiir tá a tatárhad, várépitési czélokra le-
foglalá. A mi i t t történt , az csak kezdete volt 
annak a honvédelmi szervezetnek, melyet IV. 
Béla a feudális kor szellemében azután tovább 
fejlesztett. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Budapest, okt. 9. A minek van iskolája, annak van 

jövője, a minek nincs iskolája, annak nincs jövője. — 
Igy formulázva is megállja a helyét az az ismeretes 

közmondás: „A kié az iskola, azé a jövő." 
Akár igy, akár ugy fogalmazzuk az emberiség élete 

fölött uralkodó elvet, nekünk katholikusoknak a szó 
teljes értelmében életkérdésünk, hogy ifjuságunk az 
elemi, közép és felső oktatást mily iskolázásban nyeri: tes-
testől-lelkestől katholikusban-e, vagy hitközönyösben, avagy 
talán pláne vallástalanban ? 

A nyíltan vallástalan iskola a gyakorlatban átlag 
véve kevésbbé veszélyes mint a hitközönyös, mert a nyilt 
vallástalanság lármás szokott lenni s a hivek és az ifjú-
ság lelkét fellármázza és maga ellen harczra szólítja ki, 
mig ellenben a hitközönyös, milyen például az u. n. közös 
iskola, a hol zsidó, lutheránus, kálvinista és katholikus 
egy nevelésben részesül együtt, a gyakorlatban sokkal 
veszedelmesebb, mert a vallástalanság forrását, [a hitkö-
zönyt és hithidegséget észrevétlenül csempészi be az ifjúság 
zsenge lelkébe, mely a vallásnak az iskolában megszokott 
eme semmibe vételét kiviszi magával az életbe, a hol 
aztán megvalósítja azt a szörnyű elvet: mindegy, akár-
miféle vallása legyen az embernek, csak rajta ne csípjék 
t. i. valami csínyen a rendnek hires őrei. Mert vallás, 
istenfélelem és istentisztelet nélkül az emberek lelke üres, 
és csak külsőségeknek él. 

Azért a kath. egyház, mint az emberiségnek Krisz-
tus Urunk által adott legfőbb tanítója, egy körömnyit 
sem enged abból az elvéből, hogy a katholikus ifjúság 
kath. iskolába járjon, katholikus nevelésben részesüljön, 
az iskoláztatás mind a három fokán. E tekintetben igen 
nagy figyelmet érdemel minden katholikus férfin, de kü-
lönösen az államférfiak és tanférfiak részéről, meg a pap-
ság részéről is, a hol esetleg ezt az elvet figyelmen kivül 
hagyták, XIII. Leo pápának e tavaszon a Canisius-ünnep 
alkalmából Ausztria, Németország és Svájcz püspökeihez 
intézett apostoli körlevele, a melyben az iskola-kérdésről 
a következők foglaltatnak : 

„Ebben slz ügyben a következő főszabályt kell szem 
előtt tartani: 

Először, a katholikusoknak nem szabad, kivált a 
gyermekek számára, elfogadni a közös iskolákat, hanem 
igyekezniük kell saját külön iskolát állítani és azok szá-
mára igen jó és igen kipróbált (tehát nem akár milyen) 
tanítókat kell választani. Az a nevelés, melyben a vallás 
vagy meghamisítva vagy sehogysem kerül elő, igen ve-

szedelmes. S azt tapasztaljuk, hogy a közös iskolákban e 
két eset közöl az egyik sűrűn fordul elő. 

Másodszor, nemcsak bizonyos órákban kell tanitani a 
vallást, hanem azon kell lenni, hogy az egész oktatás 
át legyen hatva a keresztény vallásosság illatától. Ha ez 
nem történik, hogyha ez e szent illat nem hatja át s 
nem lelkesíti a tanitók és tanulók lelkét, az oktatás, 
bármily ügyes legyen különben, kevés gyümölcsöt fog 
teremni, sőt gyakran igen komoly visszás következményei 
lesznek." 

Es a nagy bölcseségü pápa újból és ismét visszatér 
apostoli figyelmeztetéseiben e tárgyra. A közös, legyen 
az községi, vagy állami, vagy magánjellegű, a közös isko-
láról tüzetesen ezt mondja folytatólag : 

„Nem szabad elhitetni magával, hogy az oktatást 
és az ajtatosságban való nevelést bűnhődés nélkül lehet 
egymástól elválasztani. . . . Ugy szervezni az oktatást, 
hogy minden összefüggése megszűnjön a vallással . . . 
annyit tesz, mint az emberiség számára pusztító járványt 
és óriási csapást késziteni . . . Tehát a sokféle emberi 
ismeretek tanitás utján való közlése maradjon összekötve 
a lélek nevelésével: minden nemét és faját a tanításnak 
hassa át és kormányozza — a vallás . . 

Ezt akartuk csak itt most felfrisíteni. Még pedig 
nem ok nélkül. Magyarországban sok történt katholikus 
részéről az ifjúság nevelése érdekében. De azért még min-
dig vannak, szórványosan bár, de elég sűrűen, valóságos 
ázsiai állapotok e téren. A papság még mindig nem nevel 
maga, a saját személyében és személyével, mindenütt az 
iskolában. Még a hitoktatást sem végzi vagy ellenőrzi 
kellőképen. A közös iskolákban pedig a kath. nevelés semmi, 
a vallás oktatása pedig vagy nyomorúságos vagy szintén 
semmi. Van egy népes község, a hol állami iskolák vannak 
28 tanítóval. Az államnak itt 14 év óta sem jutott eszébe, 
hogy mint iskolafentartó a vallásoktatásról gondoskodjék. 
Pedig a hol 28 tanítót tart el az állam, 1—2 hitoktatót is 
el birna még tartani. 

Mig nappal van dolgozzunk, testvérek ; mert ha ránk 
borul az éj, még ha akarunk se dolgozhatunk majd ked-
vünkre ! = 

Nyitra, okt. 3 . A nyitra egyházmegyei papság auto-
nomiai képviselőjének köszönő nyilt levele a megye papságához. 

Tisztelt paptársaimhoz ! 
Megbizó levelem tanúsága szerint önök majdnem 

egyhangú választásukkal autonomikus képviselőjükké tet-
tek. Ennél szebb kitüntetés a közpályán működő férfiút 
nem érheti, mely annál becsesebb rám nézve, mert ma-
gam nem kerestem, érdek e választásnál önöket nem ve-
zethette s igy megválasztatáson! indító okát másban, mint 
önöknek eddigi működésem iránt való s igazán proprio 
motu megnyilatkozott testvéri elismerésében, nem keres-
hetem. Fogadják ezért őszinte köszönetemet. Viszonzásul 
mást nem mondhatok, mint hogy teljes meggyőződéssel s 
legjobb erőimmel fogom szolgálni az ügyet, melynek kép-
viseletével megbízni szívesek voltak. A teljesen átalakult 
mai államjogi viszonyaink között csak az autonómiában 
rejlik a felujitó erő egyházunkra nézve. Jogaink viszsza-
szerzése, az egyházunk beléletére gyakorolt illetéktelen be-
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folyások megszüntetése, a katholikusok egyetemességének : 
a papoknak és a világiaknak együttérzése és együttmű-
ködése képezhetik ma azokat az alapföltételeket, melyek 
mellett magyar egyházunk újból fölvirágozhat, uj lendü-
letet vehet, a miből reánk üdv, hazánkra áldás fog fa-
kadni. Nem kecsegtetem ugyan magamat azon remény-
nyel, hogy ezen jogos kívánságunk rövid idő aldtt betel-
jesedik; mert sokszerü ügyeink kivált e század folyamán 
— talán saját nembánomságunk folytán — annyira össze-
bonyolódottak az állami befolyásokkal, hogy a határren-
dezés hosszabb folyamatu is lehet. De bizom a katholi-
kusok ébredező öntudatában, bizom a kongresszus műkö-
désében. hogy a végső czél elérése, az önkormányzat 
felállítása, többé ad graecas calendas elodázható nem lesz ; 
mert ha egyéb nem, hát saját ferde és a felekezetekhez 
viszonyítva, igazán gyámságos helyzetünk fölismerése elemi 
erővel fog ösztönözni bennünket jogaink visszavívására. 
Erre az üdvös munkára szívesen ajánlom föl erőimet s 
szerencsésnek érzem magamat, hogy oly szép megyét, 
minta milyen a minyitrai egyházmegyénk, a kongresszuson 
képviselhetem. Fogadják kitüntető bizalmukért még egy-
szer testvéri köszönetemet. Nyitráü, 1897. szept. 29. Duclek 
János dr. 

Uligvár, okt. 3. Görög katholikus szervezkedés Buda-
pesten. — 

Erről a tárgyról a „Kárpáti Lapok" legújabb száma 
a következő hozzászólást közli. Adjuk azt itt minden, 
megjegyzés nélkül, szélesebb körű tájékoztatás végett, a 
mint következik : 

„Budapesten élő hitsorsosaink már régóta folytatják 
a kitartó harczot hitközségi életük rendezése, illetve egy 
megfelelő hitközség szervezése, templom, és plébánia lak 
fölállítása és a lelkészi javadalmazás ügyében. 

Ez a küzdelem nemsokára a végéhez közeledik, mert 
a mint a fő- és székvárosi lapokból olvassuk, görögkatho-
likusainknak, a fenti ügyben a fővároshoz intézett kérel-
mét maga Vaszary Kolos herczegprimás terjesztette a 
főváros elé, hogy az a kegyúri jogot terjessze ki rájuk is. 

A főváros mielőtt határozott volna, megbízta a 
tiszti főügyészt, Toldy Józsefet, h ogy megfelelő előtanul-
mányozás után tegyen javaslatot e tárgyban. A főügyész 
véleménye, mely már a jogügyi bizottságnál van, kedvező 
ottani hitsorsosainkra nézve s a fölött a jogügyi bizottság 
legközelebbi ülésén fog dönteni. 

Mi kezdettől fogva élénk rokonszenvvel voltunk buda-
pesti hitsorsosaink ügye iránt, sőt lapunk programmjába 
is fölvettük, hogy amennyire az innen lehetséges és 
amennyire csekély terüok engedi, teljes erőnkből támo-
gatjuk görögkatholikus testvéreink törekvéseit. 

Azért most az ügy kiváló fontosságánál fogva adjuk 
a „Budapesti Hirlap"-nak erre vonatkozó közleményét s 
azután megtesszük reá észrevételeinket. A kérdéses közle-
mény igy hangzik : 

A Budapesten élő görögszertartásu katholikusok már 
a hatvanas években mozgalmat indítottak, hogy önálló 
egyházközséget alakítsanak. Az akkori eperjesi püspök, 
Gaganec József maga állott a mozgalom élén, de az 
eredményre nem vezetett, mert akkor még nem volt annyi 

görögkatholikus Budapesten, amennyi az önálló parókia 
létesítésére okvetetlen szükséges. 

1892-ben újra megnyitották a mozgalmat, s szervező-
bizottságot küldöttek ki, a mely az összes előkészületeket 
megtette, s 1895. január 6-án a görögkatholikusok 
karácsony napján önálló egyházközséggé alakultak. 

A legifjabb katholikus egyházközség első tennivalója, 
az volt, hogy a fővároshoz fordult és kérte, hogy terjessze 
ki rájuk is patronátusi jogát. A kérelmet maga Vaszary 
Kolos herczegprimás terjesztette a főváros elé, mert a 
budapesti egyházközség az esztergomi érsek főhatósága 
alá tartozik. A herczegprimás azért állott a dolog élére, 
mert az ügy, a melyet fölkarolt, egyházi és hazafias szem-
pontból egyformán szent és üdvös. A bíboros átiratában 
biztosra veszi, hogy a főváros teljesíteni fogja a kérelmet, 
mert a főváros a nemzeti nagyságnak biztosítását és 
emelését mindenkor előmozditotta. 

A főváros mielőtt határozott volaa, megbízta a tiszti 
főügyészt, hogy tanulmányozza a főváros patronátusi jogá-
nak eredetét és természetét és tegyen javaslatot, hogy a 
főváros kiterjesztheti-e ebbeli jogát a görögkatholiku-
sokra is. 

Toldy József főügyész fölkutatván a patronátusi jogra 
vonatkozó okmányokat és megsárgult királyi leveleket, 
jogi szempontból nagy fontosságú előterjesztést tett a 
tanácsnak. 

Első sorban konstatálja, hogy a főváros királyi ado-
mányul kapta a kegyúri jogot. Az első meglevő királyi 
levél IV. Bélának a tatárjárás után kiadott kiváltságlevele, 
a melyben a király megismétli azokat a jogokat és ki-
váltságokat, a melyeknek Pest városa a tatárjárás előtt 
tulajdonosa volt, de az okiratok a tatárpusztitás áldoza-
tául estek. I. Ferdinánd 1528-ban kiadott kivánságleve-
lében szórói-szóra megismétli IV. Béla kir. levelét. Ebben 
a rendeletben megadatik Pest városának a jog, hogy plé-
bánosát szabadon választhassa s a plébános a hatóság 
beleegyezése nélkül káplánt sem vehet maga mellé. A 
plébános szabad választási jogát elismeri I. Lipót is 1703. 
október 23-án kelt királyi levelében. 

A magyar királyoknak ez a joga kétségkívül abban 
gyökerezik, hogy a király az ország területén levő összes 
katholikus egyházak legfőbb patrónusa. A vitás kérdés 
csak az lehet, hogy a királyoknak ez a joga a pápától 
nyert személyes jog-e, a melyet a pápa az egyház érde-
kében bármikor viszavonhat, vagy a legfőbb földesúrnak 
az egyházak alapításával szerzett reál-joga. Ez a kérdés, 
különösen fontos nálunk, a hol a kegyúri jogot a tör-
vényhatóság gyakorolja, a melynek tagjai különböző val-
lásfelekezethez tartoznak. 

Mert, ha a királyok jus patrónus universale-ja az 
apostoli czimmel kapott személyes jog, akkor a királyok 
a szabad királyi városokra sem ruházhattak át abból több 
jogot, mint a mennyit maguk kaptak és akkor a városi 
képviselő testület nem katholiku3 tagjai a kegyúri jogok 
gyakorlásában részt nem vehetnek. Ha pedig a város 
kegyúri joga reál-jog, a törvényhatóságnak minden tagja 
részt vehet a patronátusi jog gyakorlásában. 

A többszázados gyakorlat azt bizonyítja, hogy a 
patronátusi jog szerzett reáljog, de ezt bizonyítja az is, 
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hogy a király legfőbb kegyúri jogának gyakorlásáról or-
szágos törvény intézkedik. Már Verbőczy kimondja hármas 
könyvében, hogy a királyok a patronátusi jogot ugy sze-
rezték és nem a római pápáktól kapták.*) 

A patronátusi jog kiterjedésére vonatkozólag a ki-
rályi levelek nem nyilatkoznak s igy ebben csak az álta-
lános egyházi jog és a gyakorlat lehet az irányadó. A 
főváros kegyúri jogának legfontosabb része, hogy plébá-
nost választhat és a megválasztottakat installáczió végett 
a herczegprimásnak bemutatja. De hogy ki hirdeti ki a 
megüresedett állásra a pályázatot, még mindig nincsen 
eldöntve. Rendesen az esztergomi érsek szokta kiirni, de 
tette már a tanács is. 1861-ben, a mikor Ráth Józsefet 
felső vízivárosi plébánossá választották, élénk konfliktus 
támadt a világi és egyházi hatóság között, de az eredmény 
ismeretlen. A plébánost 1848 ig a tanács, 1849-ben és az 
1860. októberi diploma óta a közgyűlés választotta. 

A plebánosválasztáson kivül joga van a fővárosnak 
felügyelni az egyházi vagyonra, a számadásokat megvizs-
gálhatja és az esetleges viszaéléseket orvosolhatja. Az 
egyházak belkormányzatára azonban semmiféle befolyást 
nem gyakorolhat. Természetes, hogy ezekért a jogokért 
kötelezettségei is vannak. A főváros gondoskodik az anya-
giakról, az egyházi személyek fizetéséről és a templomok 
föntartásáról. 

A görög katholikusok konkrét kérelmére vonatkozó-
lag kifejti a memorandum, hogy a görög és római katho-
likus egyházak között dogmatikailag teljes unió jöt t létre. 
Az is kétségtelen, hogy a patronátusi intézmény czélja 
nem a latin nyelv, hanem a katholikus hitélet gyámoli-
tása. A görög katholikusok tehát ugyanazon jogi szem-
pont alá esnek, mint a katholikusok. 

De ennek figyelembevétele nélkül is a budapesti 
egyházközség minden eddig tett lépésével legmélyebb haza-
fias érzésének adott kifejezést. 

S bár meg van győződve a főügyész, hogy az 
egyházközséget a jövőben is ugyanez a hazafias irány 
fogja vezérelni, a következő véleményének ad kifejezést: 

A mennyiben azonban az egyházjog a kegyúr 
részére bizonyos gyámi jogokat állapit meg, nem fogják 
az egyházközség belügyeibe való illetéktelen beavatkozásnak 
tekinteni, ha a főváros törvényhatósága a kérelemnek helyt 
adva, annak a reményének és várakozásának ad kifejezést, 
hogy a kegyuraság alá fogadott budapesti görög szertar-
tású katholikus egyházközség tőle kitelhető módon arra 
fog törekedni, hogy annak a hazának a nyelve, a mely 
őt szivébe fogadta, templomban, szertartásában is egészen 
otthonát találja. 

A jogügyi bizottság legutolsó ülésének napirendjére 
volt kitűzve a görög katholikusok kérelme, a bizottság 
azonban azt nem tárgyalta s legközelebbi ülésén fog hatá-
rozni. A budapesti görög katholikusok nagy többsége 
ragaszkodik a magyar liturgiához és bizonyos tudomásunk 
van arról, hogy a budapesti görög katholikusok előkelő 
vezérfórfiai jártak a városházán és maguk kérték, hogy a 
főváros föltételként mondja ki a magyar liturgiát, s ezzel 

*) Ebben es az előbbi pontban van a legfőbb patronátusi 
jog konfuzus felfogása. 

segitse elő a görög-katholikus magyar liturgia hosszan 
húzódó ügyét. 

A napokban a legifjabb katholikus egyház ujabb 
kérelmet fcdott be a fővároshoz s a kegyúri kötelességek 
fejében a következőket kérte : 

1. Az erzsébetvárosi plébánia templomot adja oda 
a főváros a görög-katholikusoknak. 2. Az erzsébetvárosi 
plebániaház a római katholikus plébániának kicsiny, tehát 
annak a számára u j plébániát épitsen a főváros s a mostani 
plebániaházat engedje át az ő plébánosuknak. 3. A templom 
s a plébánia föntartását. 4. Plébánosuknak ugyanolyan 
fizetést, mint a minőt a római katholikus plébánosok kap-
nak. 5. A káplán tartásáért a plébánosnak évenként 300 
forintot és a káplánnak évenkint 500 forint fizetést. 

Igy szól az emiitett lapnak ottani egyházközségünk 
ügyére vonatkozó czikkelye. 

Meg vagyunk győződve, hogy hitsorsosaink kérelme 
székes fővárosunk elöljáróságánál nem fog siket fülekre 
találni, mert a ki elejétől kezdve ismeri görögkatholiku-
sainknak e tárgyban folytatott s évtizedekre visszanyúló 
küzdelmét, a ki látta e mozgalom egyházi és hazafias 
jellegét és a ki tudja, hogy a székes főváros a lelki élet 
fölvirágoztatását, a nemzeti nagyság biztosítását és eme-
lését mindenkor előmozdította : az csak méltányosnak 
fogja találni, ha a római katholikusokkal ugyanazon jogi 
szempont alá eső görög szertartású római katholikus 
testvéreink elnyerik végre mindazt, a mi vallási szükség-
leteik méltó kielégítése, az oly kívánatos önállóság és 
görögkatholíkus érdekeink megóvása szempontjából annyira 
szükséges, vagyis egy rendszeresített hitközséget, annak 
minden követelményeivel egyetemben. 

Azonban e vívmány elnyeréséhez a székesfőváros 
bizonyos föltételeket kiván hozzákötni, melyek a magyar 
liturgiára vonatkoznak, mint az a főügyész fenntebb is-
mertetett véleményes jelentéséből is kitűnik s a melyet 
állítólag a budapesti görögkatholikusok előkelő vezérfér-
fiai is közbenjárásukkal támogatnak. 

A magyar liturgiáról igen sokat irtak már, mígnem 
bekövetkezett a pápa döntése, mely a teljesen indokolt 
és kikerülhetetlen ujitást tagadólag visszautasította. Ezt 
tehát jelenleg ignorálni nem lehet, mint az a munkácsi 
püspöknek a debreczeni elöljárósághoz intézett leveléből 
kitűnik, melyet ottani görögkathoíikusaink telekadomá-
nyozása alkalmával irt a városi hatósághoz. 

De ha a görögkatholikusoknak a magyar liturgiái 
nyelv kérdésében való jogait visszamenőleg az unióig ku-
tat juk, arra a kétségbevonhatlan tényre bukkanunk, hogy 
a római katholikusokkal való egyesülésünk alkalmával 
szertartásunkra és fegyelmiünkre vonatkozólag szabad kezet 
nyertünk. 

Igaz az is, hogy a római széknek joga volt akkor 
mindjárt megvizsgálni, vájjon nincs-e szertartásunkban 
valami kivetni való. Ám ha azt elmulasztotta megtenni, 
akkor ma legföllebb a forditás ellen tehet elvi kifogásokat. 

I t t tehát e kérdés elintézésénél az a fő, hogy jó 
fordítókat találjunk, a kik a sacra rituum congregatio 
felügyelete és felülvizsgálása mellett tegyék át liturgi-
ánkat a hazai magyar nyelvre, s akkor Róma, melynek a 
magyar nyelv kanonizálására joga van, de a mely joggal 
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a pápák minden nemzettel szemben engedékenyen éltek, 
bizonyára nekünk is meg fogja engedni ezen a néppel 
teljesen összeforrt s a magyar nemzeti eszmének előmoz-
dítására rendkívül fontos ujitást, azt a horvátoknál a gla-
golitus mise behozatalával, a románoknál az élő román 
nyelv meghagyásával, a rutének uniálásakor az ó-szláv 
idioma elismerésével a templomban, mindenkor tanúsította. 

Ugy véljük tehát, hogy bár az ügy jelenleg kedve-
zőtlen stádiumban van, a mire a Budapesten engedély 
nélkül tartott magyar istenitisztelet is behatással lehetett ; 
de miután a magja r nyelv kanonizálása kérdésében újból 
és újból törekvés mutatkozik, azt a magyarországi görög-
katholikus egyházmegyék területén kompakt tömegben 
élő mintegy 180 ezer görögkatholikus hivő igényei is 
támogatják; a budapesti görögkatholikusok bátran meg-
igényelhetik a főváros emiitett feltételének teljesítését. 

Hiszen a magyar istenitisztelet ugy a magyaror-
szági görögkatholikus hiveknél, mint magánál a papság-
nál több miüt félszázad óta divik, ennek a használatnak 
a megtürése rendkívül előmozdította a népben a hitéletet 
példássá tette köztük a vallás iránt való szeretetet, annyira, 
hogy többé az egyházi ó-szláv nyelvet visszaállítani és 
annak éppen a székes fővárosban teret adni nem lenne 
czélszerü. 

Azért a magyar nyelvű istenitisztelet behozatalára 
törekedni minden igaz honfinak hazafias kötelessége, a 
haza szivében élő hitsorsosainknak pedig legelső feladatai 
közzé tartozik. cz.—r.u 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgpriinás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

A kongresszus előtt. 
A nyitrai egyházmegye papságának megválasztott 

autonomiai képviselője, Dudek János dr, a „Ny. Sz. '-ben, 
a melynél társszerkesztő, a fent kiirt czim alatt a követ-
kező vezérczikkben szól az autonomia ügyéhez : 

Végre eljutottunk odáig, hogy a szept. 28-iki püs-
pöki konferenczia határozatából a püspöki bizottság ki 
fogja dolgozni az 1871-ki autonomiai kész szervezet mó-
dosításait. E szerint a kongresszusnak oly kész szervezeti 
tervezetet fognak nyújtani, mely amint egyrészt tisztán 
megmondja, hogyan gondolja szervezendőnek az autonó-
miát a püspöki kar, ugy másrészt biztos kiindulási pontul 
szolgálhat majd az ügy érdemleges megvitatásához. 

A puszta szó-viták után, amilyenek eddig folytak, 
ez lesz a reális alap, ez a dolog tényleges kezdete, mely 
azonfölül azt a helyes eljárást is magában foglalja, hogy 
maga a legilletékesebb tényező, a püspöki kar fogja ez 
által a határvonalat megvonni, melyen belől a felállítandó 
autonomia a sértetlenül fentartott főkegyúri jog és a 
hierarchikus egyházi szervezet között fog mozoghatni. 

Ehhez azonban, mint csak még készülő s így isme-
retlen tervezethez most hozzászólni nem lehet. A kon-
gresszus feladata lesz majd az igy készen eléje terjesztendő 
részleteket megvitatni. 

De azért már most előzetesen, a régi szervezeti mó-
dosítások kidolgozása alkalmából, két elvi jelentőségű 
mozzanatot látunk szükségesnek hangoztatni. Az egyik az, 
hogy az autonomikus szervezettel első sorban egyházunk 
viszonyát akarjuk rendezni az állammal szemben, és, hogy 
másod sorban bevonni akarjuk a világi katholikusokat a 
közönságesea világi vonatkozásuaknak nevezett egyházi 
ügyeink kezeléséber Szóval a kormány helyett az egyház 
a saját híveire akar támaszkodni. 

Az első mozzanat könnyebb, a második nehezebb. 
Az elsőnél a kormány jelenlegi tényleges ingerencziája 
egyházunk belügyeibe mutatja, minek kell az egyházra 
visszaszállnia és mit ruházhat át a főkegvur az autonó-
miára. E tekintetben a kölcsönös jóakarat mellett nagyobb 
nehézség nem merülhet föl, hacsak az irigykedő feleke-
zetek által befolyásolt országgyűlés nem fog akadékoskodni. 

Nehezebb azonban a második körülmény körvooa-
lozása, a világi híveknek mely ügyekben és milyen ha-
tárok között való részeltetése, az egyház ősi hierarchikus 
szervezetének épségben tartása mellett ; vagyis nehéz ma-
gának a felállítandó autonómiának belső szervezése: az 
egyházi rend és a világi hivek egymás mellett való ujabb 
elrendezkedése. 

Ez az a pont, mely sok gondot okoz, és a melytől az 
egész autonómiának az egyházra származó üdvös volta függ. 

A módosítást végző püspöki bizottságnak ez fog 
legtöbb munkát adni. 

Erre vonatkozólag, s ezt kívánjuk jelenleg különösen 
hangsúlyozni, csak akkor lenne legyőzhetetlen a nehézség, 
ha a határ-rendezést mindkét részről, az egyháziak és a 
világiak részéről, bizalmatlanság kisérné. 

En azt gondolom, hogy nincs okunk bizalmatlan-
kodni. Ha a világi belátja, hogy egyháza Krisztustól 
nincs protestáns módra szervezve, tehát, hogy ő csák 
bizonyos világi vonatkozású ügyek kezelésében a hierarchia 
megbízásából vehet részt: nem fog a hierarchia számára 
fentartandó jogokban kényuraságot látni és megelégszik 
a neki adható működési térrel. Viszont, ha a hierarchia 
testvéreinek nézi a világiakat, aminthogy azok is : akkor 
a határvonal megalapítását a kellő elvi kijelentések 
megtételén kivül, illetőleg az elveknek a szervezetbe 
foglalásán kivül, nem fogja akarni a világiak teendőinek 
aprólékosságig menő körülírásával nehezíteni, a mi amint 
ma, a kezdet stádiumában a mily lehetetlen, éppoly oka 
szokott lenni a beláthatatlan vitáknak, melyek rendes 
megölői az ügy lényegének. A 70-ki kongresszus története 
mind a két félnek bő tanulságokkal szolgálhat e tekintetben. 

Ne azon gondolatból induljunk ki, hogy az autono-
mia egyéb se lehet, mint a világi katholikusok harcza a 
papsággal. De azt se gondoljuk, hogy most egyszerre 
eszményi tökéletességű szervezetet alkothatunk. Azt majd 
az élet, a gyakorlat fogja kipróbálni ; hiszen tudjuk, hogy 
készülő autonomiánk uj intézmény a kath. világban, amit 
kellő tapasztalat nélkül egyszerre abszolút tökéletesen 
nyélbe ütni nem lehet. 
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Sokan ismerve a mai katholikusainkat, tartanak az 
autonomia esélyeitől. Igaz. sok a világiakon a kifogásolni 
való, ha egyházuk iránti maguktartását mérlegeljük. De 
én szerintem ez nem elég ok a bizalmatlanságra ; nem 
rosszak ők, inkább el vannak hanyagolva. Ugyan honnan 
is támadtak volna eddig hazánkban más katholikusok, 
mint a milyenek, hisz a mi nevelésünk ezek az emberek! 

Ne hányjunk azért egymás szemére semmit, hanem 
fogjunk össze, az autonomia keretében majd megértjük 
egymást, közösen dolgozva az egyház javáért. Idővel majd 
nevelkednek hitbuzgóbb világiak, mert a papság is, kilépve 
eddigi elzárkózottságából, éppen a kölcsönös érintkezés 
folytán, nagyban és egészben közelebb fog lépni az egyház 
bölcs alkotású kánonjaihoz, 

Az efféle scrupulusokon fölül kell tehát emelked-
nünk ma, hisz egyházunknak nincs már más támasza 
többé, mint saját hivei. Azért ránk nézve valóságos korkö-
vetelmény az úgynevezett autonomia fölállitása ; ez elől 
kitérni s a mai gyámsági helyzetben megnyugodni többé 
nem lehet. 

A mű sikerülni is fog, ha a kongresszuson meg lesz 
a kölcsönös bizalom, s ha nem támadnak nézeteltérések 
oly kérdések miatt, melyek a gyakorlatban könnyebben 
kiegyenlíthetők. Én azt hiszem, hogy világiaink soha sem 
fognak akarni a tanitó egyházat illető téren oly befolyást 
gyakorolni, mint a minőt a helytartótanács pl. e század 
elején gyakorolt, hogy még az 1822-ki nemzeti zsinatunk 
aktáit is ugy a fiókjába zárta, hogy azok a mai napig 
se láttak napvilágot. 

Világi katholikusaink részvéte a nekik adandó jog-
körben soha sem fog lehetni károsabb, mint a minő a 
kormány befolyása az utóbbi időben, midőn egyházi ügye-
inket egyenesen a politikai szempontok szerint befolyá-
solja és pedig egész az oltárig. 

Hát az autonómiával készülő csere legalább is nem 
lehet rosszabb az egyházra a mostani állapotnál. En 
pedig azt hiszem, hogy jobb lesz. 

Egyetértéssel, kölcsönös bizalommal és katholikus 
szivvel fogjunk tehát a nagy fontosságú munkához ; pap 
és világi fő érdekének tartsa egyháza javát, mert ez mind-
nyájunk közös érdeke. Dudek János dr. 

kongresszusi képviselő. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
Az Oltáregylet felhívása. 

A főtisztelendő lelkész urakat kérjük, hogy ezek 
után az Oltáregyesületet érdeklő minden ügyben közvet-
lenül az egyházi megyéjük területére a főpásztor ur által 
kegyesen kinevezett megbízott úrhoz legyenek szívesek 
fordulni. A megbízott urak szívesen fogják ügyeiket a 
központtal közvetíteni és kérdezősködéseikre a szükséges 
fölvilágositásokat megadni. Náluk jelentsék be az uj tago-
kat, megjelölve, hogy a hónap, melyik napján és órájá-
ban végzik az egyes tagok az imádást. Hogy a megbízott 
urak az Oltáregyesület egyházmegyei viszonyairól kellő 
tájékozást szerezhessenek, esdve kérjük a főtisztelendő 
lelkész urakat, hogy a segélyezést kérő folyamodványokat, 
a tagsági dijakat és egyéb alamizsnákat egyenesen hozzá-

juk küldjék be. A megbízott urak a kérvényeket meg-
bírálják és véleményüket a kérvényre följegyzik. 

A folyamodványokhoz okvetlenül szükséges : a kér-
vény, az elnökasszonyhoz intézett szövegezéssel; a kerü-
leti esperes ur által láttamozott leltár és a templomi 
bevételek és kiadások összeges kimutatása (tehát nem 
az egyes tételek); a kérelmezett tárgyak lajstroma 
egy külön lapra irandó ; a kérvényen, vagy a lajstro-
mon az illető község neve, az utolsó posta és a 
vasúti, vagy a gőzhajó állomás, valamint az egyházi 
és politikai megye neve jól olvashatólag kiteendő ; a 
kérvények múlhatatlanul idejekorán küldendők az egy-
házmegyei megbízott urakhoz, hogy ők azokat az októ-
ber, november hónapok folyamán a központba juttathas-
sák. A későbben érkező kérvények figyelmen kivül 
hagyatnak. Csakis világiaktól eredő folyamodványok nem 
jöhetnek tekintetbe. Csakis oly egyházi szerelvényeket 
legyenek szivesek kérni és azon sorrendben, mint azok a 
következő „osztályozásban" soroltatnak fe l : 

I. Rendű tárgyak: Kazula a hozzátartozókkal ; Alba, 
vállkendő, és egyéb a kehelyhez és az oltárra való fehér-
nemű ; kehely patenával ; ciborium a köpenykével ; mon-
strantia; oltárlámpa; szentségház; gyertyatartók a szent-
ségházhoz ; füstölő és tömjéntartó-edény ; szentségkendő 
(velum) ; kánontáblák ; beteglátogatási sz. edények bursával 
vagy e nélkül ; misekönyv ; oltár-kereszt ; kézi kereszt ; 
misekönyv-állvány (pulpitus). 

II. Rendű tárgyak : Pluviale : mennyezet; gyertyatar-
tók a főoltárra. A tárgyak kiosztás* alkalmával a választ-
mányi bizottság ezen osztályozást veszi zsinórmértékül. 

A lelkész urak csakis 3—4 legszükségesebb tárgyat 
kérelmezzenek. Ha egész templomokat szerelünk föl, mi 
marad a többieknek? Ugyanezen okból zászlókat, oltár-
képet, csillárt stb. az egyesület egyelőre nem adhat, mert 
különben más templomoktól a kelyheket, miseruhákat stb. 
kellene megvonnia. Az oltárteritők, a tabernakulum, a 
gyertyatartók méretei pontosan és okvetlenül megjelölen-
dők. A kérvények röviden és világosan szerkesztendők. Az 
ajánlások fölöslegesek. Beszéljen maga a kérvény és a 
leltár ! Miért is a leltárban az egyes tárgyakról kiteendő, 
hogy jó, közepes, vagy rossz állapotban bírja-e azokat az 
illető templom. Az ajándéktárgyak csak a kiállítás után 
(körülbelül húsvét táján) küldetnek meg az illető templo-
mokban. Az elvállalt szent mise intencziók csakis az igaz-
gatóság által történt kijelölés után kezdhetők meg. 
Intencziókra az egye-ület nem adhat szerelvényeket. A sti-
pendiumokat alami/.sna számba vesszük. 

Miután az Oltár-egyesület főczélja, hogy a legf. 
Oltáriszentség iránti hitet, áhítatot és szeretetet fölkeltse 
és terjeszsze, a budapesti központi Oltár-egyesület csakis 
oly templomok számára szavaz meg egyházi szerelvényeket, 
a mely templomokban az oltáregyesületi ájtatosság a hó-
napokinti egy órai szentségkitétellel és imádással szer-
vezve van, vagy nyomban szerveztetni fog. Ez az egyetlen 
kárpótlás, a melyre az egyesület számot tart. Bizonyára 
oly szelid föltétel, hogy a szentségi Üdvözítő iránti imá-
datos szeretet gyakorlatáról lévén szó, lehetetlennek 
hiszszük, hogy bármely templomban ez meg ne történhes-
sék. Ismételten mondjuk, hogy ez elengedhetetlen föltétel ! 
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Egyebekről az 1896—97-iki „Tudósitványunk", me-
lyet a főt. plébánia-hivataloknak megküldöttünk, bő tá-
jékozást nyújt. Kérjük a „Tudósitványt" a plébániai 
könyvtárakban kegyesen megőrizni. Kivánatra a fenmaradt 
példányokból szívesen küldünk, valamint ingyenfelvételi 
lapokat a belépő tagok számára. 

Az ájtatossági „Vezérköny" magyar, német és tót 
nyelven kapható. Fűzve 10 kr., diszes kötésben 20 kr. 

A budapesti központi Oltár egyesület vezetősége. 

IRODALOM. 
= A keresztény erények. Művelt világi közönség 

számára irta dr Franciscy Lajos theol. tanár, lelkiigazgató. 
Nyitrán, 1897. 8-r 316 1, Ára 2 korona. 

Arról van itt Magyarországban éppen a szó, hogy 
keresztény tartalmat, keresztény inspirácziót adjunk az 
emberek magán és közéletének. íme itt van e tudomány-
nak nagy szakértelemmel fogalmazott, a legkényesebb 
szakértelemre nézve is élvezetesen, mert egyszerűsége 
mellett is csodaszépen megirt arany ABC-éje — művelt 
világi közönség számára, de a legműveltebb theologusok-
nak, nagy és kis papoknak is nagy lelki hasznára. Több-
ször akarunk a keresztény hitélet e nagybecsű tükrével 
foglalkozni. Ma csak megjelenésének jelentésére szorít-
kozunk. 

-f- Vaticinia Messiana in libris Antiqui Testa-
menti dispersa ad mentem ss. Patrum et cath. interpre-
tum iuxta textum Vulgatae in usum tironum ss. Theolo-
giae illustrata per Victorem Kereszty ss. Theol. doctorem, 
Studii biblici U. F. in Semkario Aepp. Strigoniensi pro-
fessorem. Cum approbatione reverendissimi Ordinariatus. 
Strigomi, 1897. 8-r. 173 1. Ára 1 f r t 50 kr. 

Az ó-szövetségi szentírásnak a Messiásra vonatkozó 
főbb jövendöléseit ismerteti szerző ebben a takaros theo-
logiai könyvében. A rövid és velős iskolai szentirásma-
gyarázásnak mintaszerű kézikönyve. 

VEGYESEK. 
4 - A király nevenapján ezidén minden püspöki 

városban, a hol csak akadály nem fordult elő, maga a 
megye főpásztora pontifikált. Kalocsán ezenfelül Császka 
György érsek ur 100 teritékü diszebédet adott, melyen 
a következő felköszöntéssel éltette a királyt : 

„Édes hazánk azon szerencsés országok közé tarto-
zik, hol a fejedelmet és népét a szeretet, benső ragasz-
zodás és hűség azon gyöngéd kötelékkel fűzik egymáshoz, 
melyek a család összetartó és boldogító kapcsát képezik 
és a melyekben az állam erejének is legszilárdabb alapja 
rejlik. Hálásan ismerjük el, hogv a fejedelem és népe 
közötti eme boldogító viszonynak forrását kiváltképpen 
telséges urunk és királyunk atyai szivében bírjuk. Szivünk 
parancsát teljesítettük azért, midőn a mai napon tartott 
ünnepélyes istentiszteleten a Mindenhatónak legbőségesebb 
áldását és oltalmát esdettük le felséges urunkra és kirá-
lyunkra dicső névünnepe alkalmából. Suvünk parancsát 
teljesítjük most is ez összejövetelünkön, midőn legjobb 

kivánataínknak és törhetlen hűségünknek, igaz férfiú kegye-
letünknek és legbensőbb hálánknak kifejezést adunk. Ls 
ily érzelmek, ha minden alkalommal, ugy ma még erő-
teljesebben nyilvánulnak országszerte azért is, hogy dicső 
fejedelmünk a legutóbbi napokban újból fényes tanújelét 
adá annak, mennyire eg jü t t érez hű magyarjaival és 
menynyire szivén hordja nagy őseink dicső emlékének ke-
gyeletes megőrzését. Poharainkat emelve szivünk mélyéből 
kívánjuk, hogy a királyok Mindenható Királya felséges 
urunkat, apostoli királyunkat, édes hazánk legnagyobb 
örömére és boldogságára még igen-igen sokáig éltesse !*' 

= A lelkipásztorokon fordul meg minden. Fé-
nyes, 5—6000 férfiutói látogatott népgyűlés volt f. hó 
3-án Szent-Balázson. A tudósitásokból kitűnik, hogy e 
fényes népgyűlés megteremtője a szent-balázsi plébános, 
Schadutz Rezső. Áldja meg az Isten érte. Különös, hogy az 
ország katholikus népe főleg csak a Dunántul és nyugat-
éjszaki vidékeken tömörül össze társadalmilag a szeut 
kereszt oltalma alá. Hát középen és Kelet felé nincsen 
szükség a kereszt oltalmára ? 

— Nagy katholikus ünnepély. A budapesti kath. 
kör háza, IV. ker. Molnár-utcza 11., elkészült. F. hó 12-
én lesz a felszentelése. Az ünnep sorrendje ez : I. Szent 
mise, reggel y29 órakor a belvárosi plébániai templom-
ban, mondja főmagasságu és főtisztelendő Vaszary Kolos 
biboros, Magyarország herczegprimása. II. Házszentelés 
d. e. 9 órakor a kör dísztermében: a) Karének. Noseda 
Károly operai tag vezetésével előadják a magy. kir. opera 
énekkarának tagjai, b) O Eminencziája a biboros herczeg-
primás felszenteli a kör házát, c) Elnöki beszéd, d) 
Hymnus. Előadják a magy. kir. opera énekkarának tagjai. 
III. Társas vacsora a kör helyiségében este 8 órakor. 
Egy teriték ára 1 frt 50 kr. Részvételi jegyek e hó 10-
éig válthatók a kör irodájában. A társas vacsorán höl-
gyek is részt vehetnek. 

— Misszió-alapitvány. Nagyváradon 5000 fr t ala-
pítványt tett le Zajnay János kanonok népmissziók tar-
tására. Az alapitó szándéka szerint a népmisszió minden 
évben az egyházmegye más és más plébániáján lesz meg-
tartva, Jé?us-társasagiak, lazaristák vagy mas szerzetesek 
által. A tőke évi kamatjának 2/5-része a missziót tartó 
atyáké, 3/5-része az illető lelkészé, az alapicó lelkeért 
mondandó egy szent m'se stipendiumául s a többi költ-
ségek fejében. Az egyházmegye lelkészei közöl mindig a 
főpásztor választja ki az alapítvány élvezetébe kerülő 
plébániát. 

— Adakozzunk Lévay Imre szobrára! A buda-
pesti katholikus kör uj palotájának disztermében szobrot 
szándékozik állítani nagynevű megalapítójának Lévay Imré-
nek, hogy az hirdesse érdemeit s őrizze emiékét a katholikus 
egyleti élet legelső előharczosának. A kör azonban azt is 
óhajtaná, hogy az emlék ne csak a budapesti katholikus 
kör tiszteletenek legyen a kifejezője, hanem hirdesse az 
összes magyarországi katholikus körök és katholikus 
egyesületek elismerését, tiszteletét a „kath. körök atyja," 
Lévay Imre iránt. A budapesti katholikus kör tehát e 
szempontból kifolyólag bizalommal fordul az összes ma-
gyarországi kath. egyesületekhez, a kath. egyesületi élet 
minden bará'jához, hogy filléreikkel járuljanak ők is Lé-
vay Imre szobrának felállításához. Minden e czélra szánt 
adomány a budapesti katholikus körhöz küldendő. 

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

Budapest, 1897, 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 H A T O 

Budapesten, október 13. 30. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezereszmék es Tanulmányok : A Szentlélekről nevezett dienesmonostori prépostság. — Ö fönsége Stefánia trónörökösnő 
Jeruzsálemben. — Egyházi, Tudósítások: G y ő r : A Magyarok Nagyasszonya. — L o n d o n : A protestánsok „szabad" szentirásmagya-
rázása és a biblia a középkorban. — R ó m a : A pápa egészségéről és Tosti haláláról. — Kath. Egyesületi Élet. — Hivatalos— Vegyesek. 

A Szentlélekről nevezett dienesmonostori 
prépostság. 

(Vége.) 

A Beese-Gregor nemzetség ugy látszik, nem-
csak a csataterén tünte t te ki magát, hanem 
részt kellett vennie abban a kínos munkában is, 
midőn a derék király elpusztított nemzetét uj 
életre költögeté. E család a ta tár járás után nagy 
birtokokat kapott a királytól. *) De az ujabbi 
birtok-adományok sem tet ték a Becse-Gregoro-
kat közönyösökké régi alapitványuk, Dienes-
monostora iránt. Erre vall egy sajátságos eset, 
mely a prépostság kegyúri jogainak gyakorlásá-
val függ össze, s abban az időben országos ese-
ménynyé növekedett. 

1258. évben történt, hogy a Becse-Gregor 
nemzetség két tagja Dénes és Lőrincz comesek 
a dienesmonostori kegyúri jogok gyakorlása 
fölött összevesztek. A czivódás, hogy kit illet 
meg a kegyúri jog, ki gyakorolja azt, pörre ve-
zetett. S a pör a király, IV. Béla elé került. A 
király azt Ítélte, hogy a két versengő „karddal 
és lóháton" párbajt vivjon. 

Divatja volt akkortáj t az isten-itéleteknek, 
a király által követelt párbaj is egyik neme 
volt azoknak. A pörnyertes az volt, a ki ellen-
felét a földre teritette. 

Márki S. id. m. 109. 

Országosan kihirdették tehá t a párbaj ide-
jét. Megjelent a ki tűzöt t helyen maga a király 
fiával István ifjabb királylyal. S mivel a király 
jelen volt, körében lehetet t az udvar, az ország-
nagyok, a Becse-Gregor család s nagy rokon-
sága. Az oklevél különösen megnevezi Lőrincz 
prépostot és a párbaj-birókat. Megjelent a két 
pörös fél is, Dénes és Lőrincz comesek. Mielőtt 
összecsaptak, a birák megkísérelték a kibékitést. 
S ez az oklevél szerint sikerült is. Dénes comes le-
mondott a kegyúri jogról, ha azonban halála után 
fia „annyira kedves ós alkalmas lesz, hogy a 
kegyúri jogot megérdemli s nemzetsége nem 
ellenzi, szintén részt vehet annak gyakorla-
tában." 2) 

Dienesmonostora történetében e párbaj két 
körülményre vet kiváló fényt. Az egyik az, 
hogy e prépostság ugy a múltban, a ta tá r já rás 
előtt, mint a párbaj korában a hazai kulturális 
intézmények között első helyen állhatott. Mert 
különben nem tör ténhetet t ez meg, hogy arány-
lag kisebb ügyes-bajos dolga iránt maga a ki-
rály érdeklődjék, sőt hogy Ítéletével az egész 
ország figyelmét a prépostságra irányítsa. A má-
sik körülmény, hogy a Becse-Gregor család 
állásfoglalásából í téletet formálhatunk előkelő 

2) F e j é r Gv. Cod. d ip lom. 10. 2 462. Bunyi tay id. 
m. 413. 
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nagyjaink vallásosságáról, s büszke jelleméről, 
hogy az ős nemzetiségeknél mily magas becsben 
ál lot t a kegyúri jog, s annak gyakorlása s mily 
megalázó volt e jog elvesztése. 

# 

Nincs e hazának egy talpalatnyi földje sem, 
mely ne let t volna részes ama politikai zavarok-
ban, viszályokban, ós nemzetrontó háborúk-
ban melyek a nemzet életének természetes 
folyását oly sokszor megakadályozták. Csoda-e 
ha csak hirmondónak marad meg egy-
egy adat némi csekély fényt vetve oly he-
lyekre, melyek az ország szellemi ós anyagi 
kul túrá jának gvámolitó telepei valának. Igy van 
az, hogy alig vagyunk képesek megjelölni azon 
birtokrészeket, melyek Dienesmonostorának tulaj-
donát képezték. Pedig e prépostságnak terjedel-
mes birtokai lehettek. Kitetszik ez abból a 
perből is, melyet az oligarcha főurak a monos-
tor kegyurasága miat t folytattak. E perben egyik 
kérdést képezett Tamán falunak birtoklása.3) 
Ugyancsak egy más alkalommal 1318. évből is 
felmerül egy sovány adat, mely Dienesmonosto-
rának birtokairól szól. Azon évben Ivánka, pan-
kotai várnagy, Deznye várának is várnagya, 
rablómódon neki ront a prépostság falvainak s 
azokat sorra pusztítja. A Becse-Gregor nemzetség 
ekkor is helyt áll a prépostság védelmében. A 
kegyúri jogokat akkor e családból származó 
Leel mester gyakorolja. A patrónus panaszt emel 
Róbert Károly királynál az erőszakoskodó vár-
nagy ellen, s a király méltányosnak ismeri a 
panaszt, elrendendeli, hogy az elfoglalt jószágok, 
több falu és puszta, a prépostságnak visszaadas-
sanak. 

Még egy adatunk van a XIY. századból s 
ez is jelentős, mert magára a dienesmonostori 
prépost személyére vonatkozik. 1390. évben Pál 
a prépost ; a pápa őt érdemeiért pápai káplán-
nak nevezi ki. 

Ez az utolsó adat, melyet a történelem a 
prépostság életére nézve megőrzött. 

1502-ben a prépostság már romokban he-
vert,5) s 1552-ben pedig azt emliti a kútfő, hogy 
a monostor helyén szent dienesi kastély áll.6) 

Mikor pusztult el a prépostság? mi okozta 

3) Fejér, Cod. dipl. VII. 4, 121. 
4) Zichy-Okmánytár II. 131. 
5) Fejér Cod. dipl. VII. 4. 120. 
ö) Márky S. id. m. 129. 

vesztét, s ki épité a monostor megszentelt föld-
jén a kastélyt? E kérdésekre nem felel a tör té-
nelem. 

Elpusztult, megsemmisült a Szentlélek dienes-
monostori prépostsága is, mint sok más jeles 
intézménye e hazának. Helyét, a hol állott, a 
hol szentéletü férfiak zsolozsmái zengtek a Min-
denhatóhoz, az idők zivataros járása termőfölddel 
vonta be, a melyen minden tavaszszal kidugja 
színdús fejét a virág, s aczólos buza jutalmazza 
a földműves fáradságát. 

Nem maradt a tisztes múltból egyéb mint 
egy oszlopfej, a hajdani román-templomnak sokat-
mondó törmeléke, s a tö r téne tkuta tó által a 
föld gyomrából elővarázsolt alapja a régi hatal-
mas épületnek. 

És megmaradt még valami, a prépostság 
czime, melyet a fényes multu váradi püspökség 
tisztelettel őriz, s melyet a magyar kath. egyház 
főpatronusa, az apostoli király, az egyház jelesei-
nek adományoz, — melyet jelenleg egyházi iro-
dalmunk egyik kitűnősége, az ország első kath-
egyesületének, az ötven éves Szent-István-Tár-
sulatnak érdemes alelnöke, Kisfaludy Árpád Béla 
dr egyet. ny. r. tanár, birtokol. 

Hummer Nándor. 

Ő f ö n s é g e S t e f á n i a t rónörökösné 
J e r u z s á l e m b e n . 
(1895. ápril 17-től — 23-ig.) 

Közli : Dr Malecek Ferencz. 

— Németből. — 

(Vége.) 

A coenaculum, melyhez ennnyi emlék fűződik a 
különálló Nebi Daud városrész kupolás háztömege közt 
áll és pedig egy piszkos dervis-kolostor környékén. Föl-
mentünk ; 0 fönsége szemügyre vette épitési stiljét és a 
jelenlevőkkel együtt elimádkozta a bucsuimákat. 

A zarándokházhoz visszatérőben még a Jakab temp-
lomot nézte meg. Az archimandrita és a patriárka t tkára, 
Kevork Ereziau kincstárának legszebb emlékeit megmu-
tatta, különösen egy evangeliumos könyvet, melyet IV. 
Leon király megrendelésére. 1272-ben egy szerzetes az 
Ergan kolostorból Ciliciában a tarsusi székesegyház szá-
mára készített és számos festett diszitménynyel ékitett. 

Délután a Jeruzsálemtől egy órányira eső Ain-Karin 
faluba hajtatott a főherczegas ;zony, hol is Erzsébet láto-
gatásának és ker. sz. János születésének szentélyeit te-
kinté meg. A trónörökösné éles művészi tekintete a temp-
lom sekrestyéjében egy képen akadt m^g, mely szt. Já-
nost a pusztában ábrázolja és Murillo egyik képének 
ügyes másolata, melynek eredetijéről nem tudják, hol van. 

Vissza érkezvén Jeruzsálembe, ő fönsége az u. n. 



RELIGIO. 239 

király-sirokhoz, Kaber el Muluk, ment, melyek tiz percznyi 
távolságra feküsznek a damaszkusi kaputól a nablusiai 
uton. Itt ne gondoljunk Juda királyainak 9Írjaira, kik 
nagyrészt Dávid síremlékében nyugosznak a Sionhegyen, 
hanem Helenának, Adiabene király nejének sírjáról van 
szó, kit már hazájában fia, Izates oldalán megnyertek a 
zsidó vallásnak és ki férje, Munbaz halála után Jeruzsá-
lembe költözött és az alsó-városban palotát épiltetett. Ez 
a gazdag és előkelő proselytanő Urunk halála után 16 
évvel (tehát 45-ben) érkezett Jeruzsálembe épen nehéz 
éhség idején, melyet Alexandriában és Cyprusban tett 
vásárlások által tőle telhetőleg enyhíteni iparkodott, a 
mikor egyidejűleg Saul és Barnabás is megérkeztek An-
tiochiából, hogy a gyülekezetnek segitséget vigyenek. 
(Apóst. csel. 11, 29) Fia, Izates, halála után ismét A dia-
benebe tért vissza, de nemsokára meghalt, mire unokája 
Munbaz csontjait fiáéval együtt Jeruzsálembe szállíttatta 
át, hogy három stadiumra a várostól pyramis alakú sírem-
lékben eltemesse. 

Jeruzsálemből való búcsúja előtt ő fönsége még 
egyszer fölhágott a Sion-nővérek kolostoráuak erkélyére, 
hogy a szent város látóképét emlékébe vésse. 

April 23-án, kedden a főherczegasszony már reggel 
6-kor kíséretével a föltámadás templomába ment és a 
zarándokház első elöljárója elmondta a misét, a kálvária-
hegyen, a tizenharmadik stácziónál, hol Mária ült, midőn 
Fia holttestét ölébe fektették. Mily megindító emlékek, 
ezek, ha meggondoljuk a fájdalmak anyjának keserű érzel-
meit azon az első nagypénteken. Mária megtudta fia el-
fogatását és Jeruzsálem utczáin bolyongott, midőn borzal-
mas lármát hall, mely kinos sejtelmekkel gyötri lelkét, 
mert a dühöngő orditásból e szavak hallatszanak : „Keresztre 
keresztre vele!" A kereszt súlya alatt meggörmedve, isteni 
arcza eltorzítva, imbolyog az Isten fia Mi volt ez ? 
A kereszt recsegve hull a földre, az isteni szenvedő elesik 
alatta. Ostorcsapások ösztönzik végső erejét. Midőn alig 
ötven lépésre eljut, itne anyja és fiu szembeállnak egy-
mással. Istenem, mily viszontlátás! „Láttuk őt, nincs 
örvendetes tekintete, felismerhetetlen ábrázata !" — pa-
naszkodott már Izaiás (52, 23.) A fájdalmak anyja most 
már nem távozik fia mellől és tanuja a Kálvárián a leg-
borzasztóbb tetteknek. Mit érezhetett akkor a szegény 
anyasziv, midőn a Világ megváltó élettelen testét karjaiba 
tették? Az oltár gazdagon fölékesített szobra kifejezni 
látszik ezt. Néma fájdalomban tekint ez le ránk, mintha 
kiáltani akarná: „Oh, ti mindnyájan, kik átmentek az uton, 
figyelmezzetek és lássátok, ha van-e fájdalom, mint az én 
fájdalmam ?" (Jerem. Sir. 1, 12) 

A ferenczrendiek refectoriumában elköltött reggeli 
után az egész menet a jaffai kapu felé vonult, hol ismét 
fogatok és lovas csendőrök vártak. Kellő időben meg-
érkeztek a pályaudvarra és ott a közönséges vonatra 
szálltak. Most is nagy embertömeg gyűlt össze és a 
látvány ép oly tarka volt, mint öt nappal előbb. A trón-
örökösnő legyezőjével intett a bucsukiáltásokra, mig a 
prüszkölő gőzparipa el nem tűnt. 

Jaffaban rögtön csónakra szállt ő fönsége. A tenger 
nagyon nyugtalankodott és a hullámok a sajkát majd 
magasra emelték, majd a mélybe dobták ugy, hogy a 

habok fölötte föcscsentek szét. Jó kedvel nézte a fő-
herczegasszony a fölzudult elemek szép látványát és csak 
gyengélkedő hölgyeiért való aggódása mérsékelte a ter-
mészet színjátékában való gyönyörét. Délután ismét partra 
szállt. Jaffaban való bolyongása közben többek közt egy 
sykomorusoktől és piniáktól árnyékolt, csinos vizmedenczé-
hez ért, melyet Jaffa egyik kormányzója, Mohamed basa, 
kinek mellék neve Abu Nabud (buzogányhordó) volt, a 
század elején építtetett. Az orosz missio telepében, az 
éppen jelenlevő Rafael archimendrita, a palestinai orosz 
missio főnöke üdvözölte nagy alázattal a főherczegnőt. 

Végre még a Jaffától körülbelül egy órányira Nablos 
felé eső Audsa-folyóhoz rándult ki ő fönsége, mely kis 
vízesést képez és ezáltal több malmot hajt vissza felé a 
würtenbergi Sarona nevű templarius telep felé jött. 

Hat óra körül este hajóra szállt ő fönsége, a hor-
gonyt felszedték és a „Trieste" észak felé tartott a Kármel 
előlánczolataínak irányában. Minket vágy és mély szomo-
rúság fogott el, hogy a magas és kedves utazás szép 
napjai eltűntek. 

Mult évben ünnepelték Bou lloni Gottfried és Bal 
duin király keresztes hadjáratának kilenczszázados évfor-
dulóját, kik kezükben vassal foglalták el Jeruzsálemet. 
0 fönségének utazása is hóditó hadjárat volt, mert sziv-
jósága, fenkölt szelleme és ragyogó kedélye mindenkinek 
szivét meghódította, a ki csak Jeruzsálemben látta. 
Bizonyára egy sincs azok közül kiknek meg volt engedve, 
hogy Jeruzsálemben hozzá közeledjék, ki nem fohászko-
dott volna a Megváltóhoz, hogy a v igasztalás, szerencse 
és megelégedés bőségét árassza fejére. 

Fordította : lzákovics Ottó. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Györ, okt. 9. A Magyarok Nagyasszonya. — 
Történeti tény, hogy szt. István királyunk halálos 

ágyán országát és népét, a papságot és a világi rendeket 
a B. Szűz különös oltalmába ajánlotta. Azóta a kath. 
magyarok a B. Szűz Máriát fiúi kegyelettel tisztelték mint 
a magyarok nagyasszonyát. Nemzetünknek nem ritkán 
élet-halálra vivott harczaiban a B. Saíz volt a bátoritója, 
a szószólója, a vigasztalója, zászlóinkra, pénzeinkre az 
ő képét tették, s hogy hazánk annyi viszály, annyi bal-
szerencse közt el nem veszett, a B. Szűz hatalmas párt-
fogásának tulajdonították. 

Ezeket szem előtt tartva, a mult — milléniumi — 
évben az ország kardinális prímása a római szentszékhez 
fordult azzal a kérelemmel, engedné meg, hogy a „ Ma-
gyarok Nagyasszonya" czim alatt a B. Szűz tiszteletére 
hazánkban külön egyházi ünnepet tarthassunk. XIII. Leo 
pápa e kérelemnek örömmel adott helyt (1896. aug. 9.) 
s az ünnep-napjaul kitűzte a szt. Olvasó-ünnep után való 
vasárnapot, vagyis október hó második vasárnapját. 

A kárdinális-primás ez örvendetes eseményt kihir-
dette egyházmegyéjében már a mult évi aug. 15-én s a 
nm. püspöki kart is értesítette a történtekről. Mivel azon-
ban a külön engedélyezett zsolozsma és mise kinyomatása 
és expediálása országszerte sok időt vesz igénybe, főleg 

30* 
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pedig, mivel minden egyházmegyében az istenitisztelet 
rendje évről-évre mindig előzetesen meg van állapítva, a 
mul t évben tudtunkkal csak ez esztergomi főmegyében 
volt a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe megtar tva. A 
jelen évben pedig már mindenütt megta r t juk az egész 
hazában. 

Az e napra rendelt zsolozsma azért is nevezetes, 
mivel abban a magyar kath. egyház két sarkoszlopának, 
Pázmány Péternek és Esterházy Pál nádornak, mun-
káiból egy-egy rész foglaltat ik. Benne ta lá l juk ugyanis a 
Vesperában Pázmánynak lendületes himnuszát a B. Szűz-
höz, mely ugy kezdődik : 

„0 gloriosa, o speciosa 
Stella luminosa, 
Domina rnuncli, 
Mater gratiosa." 

Benne van Esterházy nádornak egyik imája a Ma-
gyarok Nagyasszonyához; ennek első monda ta : „Emlé-
kezzél, Istennek dicsőséges szülője, Magyarok Nagyasz-
szonya, szentséges Szűz Mária ! emlékezzél meg a te 
örökségedről, melyet hű szolgád, első k i rá lyunk és apos-
tolunk, szent István, neked ajánlot t s végrendeletében rád 
bízott !" 

Van azonkívül benne sok vonatkozás a hazára. Az 
ünnep vezéreszméje azonban legjobban ju t kifejezésre 
abban a rövid imában, melyet a sz. misében a Gloria 
után énekel a pap, s a mely magyarul igy szól : 

„Úristen, ki a szeplőtelen Szűz közbenjárására né-
pünket számtalan jótéteménynyel elhalmoztad, engedd ke-
gyesen, hogy a kit szt. István példájára mint Nagyasszo-
nyunkat ünnepelünk s pártfogóul tisztelünk e földön, 
egykor annak örökkétar tó társaságának örvendezzünk az 
égben." 

A hazát a kath.. ember magasabb szempontból nézi, 
mint azt a helyet, ahol az örök boldogságra érdemet 
szerzünk. S miután minden drága előttünk, a mi minket 
végczélunkhoz közelebb visz, innen az a jelecség, hogy a 
buzgó keresztény legforróbban szereti hazáját s hogy érte 
a legnagyobb áldozatra kész. A mélyen vallásos középkor 
a kozmopolitizmust nem ismerte, de a népek egymást 
testvéreknek nézték. 

A mai ünnep hazaszerte sokat fog konferálni a 
valódi hazaszeretet ápolására, főleg az által, hogy minde-
nütt , hol a B. Szűz dicsőítésén fáradoznak, az emberek a 
tisztább erkölcsök követésére lelkesülnek. Pedig a honnak 
legjobb támasza a tiszta erkölcs. 

Ez ünnep által a millénium minden érez- és kőem-
léknél tartósabb, mert a kath. hivek hitére alapitott em-
léket nyert . Hahnekamp. 

London, okt. 3. A protestánsok „szabad* szentirás-
magyarázása és a biblia a középkorban. — 

Hogy a szentírás magát nem magyarázza meg s 
hogy a kinek kinek egyéni tetszésére hagyot t biblia-ma 
gyarázás, vagyis a protestantizmus főelve, az emberi gyar-
lóságokat és pedig különösen a tévedhetőséget tekintve, 
szükségképpen a vélemények megoszlására, felekezetekre 
való szétszakadozásra, s végeredményleg teljes hitvesztésre 
és h i te t lemégre vezet, azt a keresztény emberiség törté-

nete az u. n. reformáczió óta, vagyis ennek a reformá-
cziónak tanulságos története, egész a mai napig folyó bi-
zonyítással igazolja. 

Közhit szerint az a hir j á r j a Angolországról itthon 
is Európában is, hogy ebben az országban a protestáns 
felekezetek száma csak 300. A protestáns „Times"-nek 
1885. jan. 13-iki vezérczikke kimutatta, hogy „csak 
Angliában magában 700 prot. felekezet létezik, melyek 
közül mindeniknek meg van a maga hitrendszere és annak 
megfelelően a maga külön morál ja , mind — a bibliára 
alapítva." 700 „keresztyén" vallás, mikor Krisztus csak 
egy keresztény vallást alapitott : ez az eredmény nem kéz-
zelfogható kimutatása-e a protestáns főelv helytelen-
ségének ? ! 

Azt is kevesen tudják az európai szárazföldön, hogy 
Angolországban egy protestáns parlament, hogy a vég-
telen felekezet-képződésnek ú t já t szegje, a következő 
büntető törvényt hozta, — a protestáns vallás főelvének 
„nagyobb dicséretére:" E g y hónapi fogságbüntetés alá 
esik minden egyes esetben minden családapa, családanya, 
asszony, iparos, szolga, tanoncz vagy iparossegéd, a ki a 
bibliát magának olvassa vagy mások előtt felolvassa, akár 
magánlag akár nyilvánosan." 

A protestáns „Edinburgh Review" panaszkodik, hogy 
Luther és Melanchton egyháza, az ő „szabad" bibliájával, 
Németországban a tömeg hitetlensége vagy hitközönyös-
ségének súlya alatt „összeroskadt." A katholikus templo-
mokat a hivek sűrűn látogat ják, mig a potestáns hivek 
az ő templomaikat csak igen gyéren.*) A protestáns 
„Quarterly Review" ezt m o n d j a : „Az a vélemény, hogy a 
középkorban a bibliát nem olvasták, nem egyszerű téve-
dés, hanem a legnevetségesebb, legképtelenebb butamon-
dások egyike." A protestáns dr Maisland azt mondja a 
középkori írók müveiről : „Azok, ha szabad igy szólnom, 
a szentírásból vannak készítve. Es ez alatt nem a szent-
írásból vett folytonos idézéseket értem — a mi azonban 
maga is elég volna a szentírásban való jár tasságuk vagyis 
olvasottságuk bizonyítására, — hanem én ezt ugy értem, 
hogy a középkori irók ugy gondolkodtak, ugy beszéltek 
és írtak, mint a szentirás, vagyis a szentírás gondolatait 
és ítéleteit irták össze, és ez nálok mindennapi, rendes, 
megszokott foglalkozás, szokás, természetes eljárás volt." 

A felhozott protestáns tanúbizonyságokból ennél-
fogva két dolog következik : 1. A protestantizmus „szabad" 
biblia-magyarázása felekezeti szétszakadozásra és bitetlen-
ségre, a vallásosság teljes elvesztésére vezet. 2. Az u. n. 
reformáczió előtti tisztán katholikus időkben nagyon jól 
ismerték és használták a szentírást, vagyis a protestan-
tizmusnak az a véleménye, mintha a szentirás tiszteleté-
hez ő valami lényeges adalékkal já ru l t volna, meztelen 
történelmi hazugság, az igazi történet meghamisítása. 

*) Ezt a jelenséget a mult szünidő alatt 4 országon át saját 
szemeimmel láttam. Például Hamburgban a kath. missió-templom 
vasárnap zsúfolásig, a karzat összeroskadásig tele volt néppel ; 
a pompás Nicolai templomban ellenben, a hires orgona hangja mel-
lett, csak 25—30 ember lézengett a bársony üléses padok közt 
szórakozva. Istenitisztelet ideje alatt, csak ennyit birt már a pro-
testáns vallás Hamburg legszebb templomába összehozni ! 

A szerJc. 
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Róma, okt. 5. A pápa egészségéről és Tosti halálá-
ról. — 

Már megint a pápa egészségéről kell írni, holott 
Lapponi doktor, ő szentsége házi orvosa, nem is tudhatni 
már hányadszor biztosította az újságírókat, hogy XIII. Leo 
pápa szervezete a világon létezők közt a lehető legnor-
málisabb, legegészségesebb. No de nem ez most az érde-
kes, hanem az, hogy miből indultak ki az újságírók, 
miből következtették azt, hogy a pápa beteg? Egyszerűen 
abból, hogy a pápa az őszi szép és langyos, nem forró 
napokat egy kis üdülésre szánta, mondjuk, egy kis szü-
netet adott magának és nem tartott annyi audien-
cziát mint máskor, hogy többször és tovább időzhessen 
Isten szabad ege alatt az üditő szabad levegőben. Ez a 
kis változás a pápa életében, ez a kis őszi vacatio, ez 
volt az a vatikáni valami, a mit az ujságirók a pápa 
betegségévé fújtak fel. A legkülönösebb pedig a dologban 
az, hogy mindig londoni vagy berlini lapokban jelenik 
meg ez a kacsa legelőször. Most a londoni „Globe"-ban 
jelent meg'először. Protestantizmus és zsidóság igen köoy-
nyen megegyeznek egymással a pápaság iránt való 
érdeklődésben. Egyébiránt, hogy miképp fest a pápának 
egy-egy ily vacatiója vagyis munka-szünete és szabadság-
ideje, azt is elmondom most. Ha egy-egy gondokkal terhes 
minister, vagy egy gondtalanul másoló irnok szabadság-
időt kap, ott hagyja hivatalát és megy munkanélküli 
szabadságot élvezni. A pápa vacatiója nem ilyen szokott 
lenni. A terheket tovább is mindig maga viszi, csak töb-
bet sétál szabad levegőn a Vatikán kertjében. Mikor pedig 
esik az eső, ez is abba marad, s megy minden ugy mint 
máskor. Például, most f. hó 2-án egész nap esett. 0 
szentsége egész nap a palotában maradt s testmozgása 
és „szórakozása" abból állt, hogy Ráfael loggiaiban 
sétálva fogadta vagy száz, különféle országból való 
katholikus hivének tisztelgését, megállva pár szóra mind-
egyik előtt. Másnap, vasárnap, a szent olvasó vasárnapján, 
vagy 50 különféle nemzetből összejött kath. hivőt bocsátott 
miséjére, mely után atyai kegyességgel társalgott velők. 
Később jelentést tétetett magának a Santa Maria sopra 
Minerva plebánia-templom processiójának fényes sikeréről. 
Róma népe itt valóságosan demonstrált hite mellett. Régóta 
nem hangzott ily hangos „Evviva Maria" Róma utczáin. 
Még ugyanaznap, mint assisi szent Ferencz vigiliáján, 
estve XIII. Leo pápa elrendelte, hogy másnap, a szent 
rendalapitó nevenapján, adják a nyilvánosság elé a szent-
ferencziek egységességének visszaállításáról szóló apostoli 
constitutióját. Megjegyzem még, hogy a pápa egészségé-
ről szóló jelentésemre maga Lapponi doctor jogosított 
fel, a kivel tegnap előtt vagyis vasárnap f. hó 3-án a 
szent olvasó processiója után találkoztam s a ki aznap 
tette volt meg heti látogatását a pápánál. 

Annak a sok izetlenségnek közepette, melylyel az 
apostoli szentszék néhai oklevéltárosának, Tosti sz. Ben. r. 
szerzetesnek emlékét a szabadelvű lapok halála alkalmá-
ból elhalmozták, igen jól esik a kath. sajtónak higgadt, 
igazságos és tisztelettel teljes eljárása. Elismerik és dicsé-
rik a boldogultnak mint példás szerzetesnek minden érde-
meit. 7 éves korában lépte át a monte cassinói monostor 
küszöbét, avval a szándékkal, hogy annak lakója legyen, 

s ugyanott 87 éves korában adta át lelkét Teremtőjének. 
Irodalmi munkáiban, VIII. Bonifácz pápa életének leírá-
sában. a „Mathild grófnő és a pápák" czimü nagyszabású 
tanulmányában és a lombard ligáról irt munkájában elég 
világos nyomait hagyta abbeli meggyőződésének, hogy az 
apostoli szentszék fejedelmi függetlensége jótékony és 
szükséges intézmény : a miből világos, hogy midőn utóbb 
arra a gondolatra ragadhatta el magát, hogy a pápaság 
és a mai Olaszország közt a kibékülést mint lehetőt sür-
gette, sőt arról a nyilvánosság előtt Írásban fel is szólal-
jon, egy neme a muló gyengeségnek vett rajta erőt, 
melyen azonban a fegyelmezett lelkű szerzetes gyorsan 
sietett diadalt aratni, mihelyt figyelmeztetésre hibáját 
észre vette. Örök tanuja e szép lelki győzelemnek az a 
levél, melyet a boldogemlékü abbate, Mocenni Márius cz. 
érsekhez, mint helyettes államtitkárhoz intézett, mely az 
elhunytnak emlékét örökre védeni fogja és tisztán tart ja 
mindenha. íme a levél szövege: 

0 excellentiájának, főtiszt. Mocenni Máriuusak, helio-
polisi cz. érseknek, az államtitkárság substitutusának. 

Róma, sz. Callixtusnál, 1887. jun. 3-án. 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Uram ! 
Nagy zajt csaptak e napokban az én „La Concilia-

zione" czimű röpiratommal. Pedig az egészben nincs egyéb 
(a boldogult szándéka szerint), mint csatlakozás a szent-
atyának a legutóbbi consistoriumban mondott eme szavai-
hoz : ut funestum illud cum Romano Rontificatu dissidium 
aliquando tollatur. Hogyan kelljen ezt a konfliktust 
megszüntetni? A pápára tartozik megjelölni. A mi engem 
illet, én annak megjelölésére nem vállalkoztam. ,Ez t alap-
jában véve Tosti atya nem mondja," a mint ezt a „Voce 
Deila Verita" igen találóan kiemelte. 

De hát miért irtam én ezt a röpiratot? Mert fájt 
a lelkem mint katholikusnak látni a pápát Krisztus 
szeretetéből hajlani a kibékülésre és a békére viszonzás 
hiányában, — hasztalanul. Vájjon jól-e vagy rosszul cse-
lekedtem, én ennek megítélését a pápára hagyom, a ki 
cselekedeteink legfőbb itélő bírája itt a földön. Nekem 
itt nincs más dolgom, mint az alázatos alávetés dolga. 

Egyébiránt, ha valaki tőlem befejezést vár, az nem 
lehet más, mint ugyanaz, a mit a szent atya akart, abban 
az értelemben, a melyben ő érti és akarja. 

Kérem excellentiádat vigye ezeket az érzelmeket a 
leghathatósabb kifejezéssel a szent atya elé, és ha szük-
ségesnek látja, egyúttal a nyilvánosság elé. 

Ezért a kegyességért előre köszönetet mondva a 
legmélyebb tisztelettel maradok 

Főtisztelendő Excellentiádnak 
legalázatosabb és leghálásabb szolgája 

Tosti Lajos, 
cassinói benczés, a szentszék allevéltárosa.Lí 

K A T H . E G Y E S Ö L E T I É L E T . 
A budapesti Katholikus Kör házának felavatása. 

*** Három lustruma rég mult annak, hogy a Religio 
szerkesztését átvéve az egyház uj helyzetének megfelelően a 
hivekre való támaszkodás elméletét kezdtem hazánkban u j 
színben feltüntetni, hirdetni és terjeszteni. 
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Hogy az egyház az elkereszténytelenedett, dekatho-
lizált kormányok részéről megvont támogatást híveiben 
megtalálja, okvetlenül szükséges, annak bizonyult Európa 
és a földgömb túlsó oldalának minden országában az, hogy 
a hivek öntudatos, kötelességeiket teljesitő katholikusok 
legyenek s egyetértsenek s összetartsanak állandóan. 
Hogy pedig a katholikusok közt valamely országban tehát 
nálunk is az annyira szükséges összetartás biztosan meg-
állandósuljon, arra ismét elkerülhetetlenül szükséges, 
hogy a hivek katholikus egyesületekbe és társulatokba 
tömörüljenek össze. Felállítottam tehát, az uj társaséleti 
elméletnek megfelelően, az elvet, az eszményt minden 
katholikus plébánia, sőt minden fiókközség számára, azzal, 
hogy felállítottam a mai kor szükségleteinek megfelelő 
katholikus hitélet számára a nélkülözhetetlen három egység 
tételét a következő fogalmazással: Ne legyen katholikus 
hitközség még falun sem, a hol a hatásukra egymást ki-
egészítő ez a három egység : templom, iskola, egyesületi 
ház vagy helyiség ne volna ! S a ki a katholikus újjá-
születés e három egységes föltételének eszméjét legjob-
ban felfogta, az Lévay Imre volt, akkor a veszprémi 
gymnasium igazgatója. 0 az eszmének nevet adott, s 
megalakította Veszprémben az első katholikus kört. Az-
után az isteni Gondviselés ugy intézte az ő sorsát, hogy 
Budapestre jöt t fel, és itt 1889. október 1 én megnyi-
totta a budapesti Katholikus Kört 250 taggal. Kilencz 
év alatt ez a kör annyira felvirágzott, hogv tegnap, f. 
hó 12-én, házának felszentelése ünnepét tartotta az egész 
ország katholikusainak méltó figyelme és öröme mellett-
Maga ez a felavató ünnep 3 részből alakult össze, melyek 
a következő sorrendben folytak le egymásután : 

Délelőtt fél kilencz órakor volt a belvárosi pleb. 
templomban a cseudes szentmise, melyet előkelő közönség 
jelenléte mellett a belvárosi templomban maga a biboros 
herczegprimás mondott Hetyey Samu oldalkanonok, Kohl 
Medárd titkár, Gudenus Ervin báró, Kimer Károly plé-
bános, több káplán és papnövendék segédletével. 

Szentmise után a közönség a palotába vonult, a 
melynek délszaki növényekkel ékes díszterme csakhamar 
megtelt a főváros s közel vidék katholikus társadalmának 
előkelőségével, különösen a hölgyközönség volt nagy 
számban. Ott voltak: Zichy Nándor gróf, Ssapáry István 
gróf, Molnár János, Frey Ferencz, Lepsényi Miklós, Juriss 
Mihály orsz. képviselők Kiss János dr., Hummer Nándor 
a Szent-István-Társulat, Szentkláray Jenő dr. kanonok a 
csanádi káptalan, Csávolszky József kanonok, a váczi ka-
tholikus kör képviseletében, Balogh Sándor, Rodicky Jenő 
és Almássy Jenő lovagok, Fejacsevich Márk gróf, Csillag 
Gyula, Acsay Antal dr egyetemi tanárok, Frank Ferencz 
a kegyesrend tartományi főnöke, P . Soós István a buda-
pesti karmelita atyák főnöke, Vezinger Károly apát, Való 
Simon pápai kamarás, Kanócz István miniszteri osztály-
tanácsos, Horváth Pius kegyesrendi kormánysegéd, Miller 
József az „Alkotmány" igazgatója, Gabler Lajo?, Horto-
ványi József, Knezics Pál, Kolonits Károly, Kontur Béla 
dr, Czettner Sebő, stb. 

A templomból a palotába érkező herczegprimást a 
délszaki növényekkel gazdagon diszitett lépcsőházban a 
kör vezetősége: Esterházy Miklós Móricz gr. elnök, Pintér 

Kálmán alelnök, Gyiirky Ödön titkár, Nessy Ernő és Hets 
Ödön dr fogadták. A herczegprimás magára öltvén egy-
házi ruháit, a segédkező papsággal a díszterembe vonult, 
a hol az emelvényen elhelyezett asztal előtt megállt, mi-
alatt az erkélyen az opera férfikara Noseda Károly vezetése 
mellett Seiler gyönyörű „Veni Sanctea-ját énekelte. Az 
ének elhangzása után a biboros főpap hozzákezdett a 
szent szertartáshoz. A diszterem után a kör összes helyi-
ségeit meghintette szentelt vizzel s levetvén egyházi ruháit , 
kíséretével együtt távozott. 

A kör vezetősége erre visszatért a díszterembe, a hol 
ezalatt a közönség csendben várakozott s Esterházy Miklós 
Móricz gróf az emelvényre lépve, általános figyelem közt 
megtartotta elnöki üdvözli beszédét, mely a következőleg 
hangzik : 

Mélyen tisztelt közönség ! 
Ö Eminencziája, Magyarország hgprimása kegyes 

volt ezt a termet és ezt a házat megáldani. Fölkértük őt 
erre, hogy Isten szent áldásából ujabb erőt, ujabb buz-
dítást merítsünk a haza és az egyház iránti kötelességeink 
teljesitésére. Mert a midőn boldog emlékű Lévay Imre 
néhány hithű katholikus magyar hazafi támogatásával a 
Budapesti Katholikus Kört megalapította, nemes czélja és 
szándéka az volt, hogy felrázza Magyarország katholiku-
sait azon álomból, azon tétlenségből, mely ellenfeleinknek 
évtizedeken keresztül ellenünk a legerősebb fegyvert szol-
gáltatta. 

Erős lelke egész hevével, nemes szive lángjával 
megérteni óhajtotta az országgal, hogy szükséges a 
szervezkedés, hogy a katholikus társadalomnak vannak 
kötelességei, melyeket teljesítenie kell, hogy a hithű 
katholikusokat oly szent kötelékek fűzik egymáshoz, 
melyeknek a templom küszöbén megszakadniok nem 
szabad, hanem a melyeknek a külvilágban, a nyilvánosság 
előtt is érvényesülniük kell. (Elénk helyeslés és éljenzés.) 

Hála a magyarok Istenének, az ország megértette 
ezt az intést, ezt a szózatot. Örömmel jelenthetem, hogy 
országszerte megindult a szervezkedés, az ország minden 
vidékén, majdnem minden megyéjében keletkeztek a buda-
pesti katholikus kör nyomán testvérpgyesületek és körök, 
és ezek a körök és egyesületek voltak védbástyáink azon 
mozgalmas és gyászos napokban, midőn a bősz ellenfél a 
legélesebb fegyverekkel támadt jogaink, meggyőződésünk 
és lelkiismeretünk ellen. 

De ezen az örömnapon nem óhajtom e szomorú 
napok emlékét felidézni. Visszatekintek azonban a múltba 
és látom e kör fejlődését, küzdelmeit és sikereit, és szemem 
előtt elvonulnak amaz alkotásaink, melyeknek alapját 
szent egyházunk tanaihoz való hűségünk, de egyszersmind 
hazánk iránti lángoló szeretetünk képezte. {Tetszés.) 

A midőn Magyarország fennállásának ezredéves 
ünnepét ültük, a budapesti katholikus kör volt az, mely 
lelkes felszólítást intézett az országban létező összes 
katholikus körökhöz, hogy az ország központjába közös 
tanácskozásra gyűljenek össze. Es itt, ebben a hitetlen 
világban elhangzott a „Dicsértesék a Jézus Krisztus" 
ezrek és ezrek ajakán ; (Élénk tetszés.) elhangzott azért, 
hogy testvéreinkkel kezet foghattunk és visszaemlékez-
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hettünk azon küzdelmekre, melyeket szent ügyünkért 
folytattunk. 

De felhangzott a „Dicsértessék" azért is, mert az 
Isten azzal áldotta meg a magyar nemzetet és Magyar-
ország katholikusait, hogy vezérletükre olyan püspöki 
kart küldött, a mely őket buzdította és csatába vezette. 
Es tisztelt közönség, mindig az volt működésünknek fény-
pontja, a midőn püspöki karunk, biboros herczegprimá-
sunk körül csoportosulva, áldó, intő, tiltakozó szavát hal-
latta. 

De elmultak a mozgalmas napok és a kör beléleté-
vel foglalkoztunk. Egy lelkes magyar katholikus főúr 
kezdeményezésére fölépült ez a ház. {Élénk éljenzés.) 
Ezért tisztelt uraim és hölgyeim köszönetünket fejezem 
ki Wenckheim Frigyes grófnak. (Hosszantartó zajos éljen-
zés.) Reménylem, hogy ő szívesen fogadja ezt a nyilat-
kozatunkat és örömmel fogja látni az 5 művét. (He-
lyeslés.) 

Midőn most először léptük át e ház küszöbét, a ma-
gyar katholikusok e legújabb házának küszöbét, körül-
tekintünk. Es a midőn körültekintünk, szemünkbe ötlik a 
budai vár, a hol most apostoli királyunk székel, és hazafiúi 
lelkesedéssel örök hüségtt fogadunk királyunknak. (Lelkes 
éljenzés.) De egyúttal ő eminencziája, az ország berczeg-
primása kezébe letsszszük azt a fogadalmat, hogy enge-
delmes, hü fiai leszünk szentegyházunknak. (Élénk 
éljenzés.) 

Arra kértük ő eminer.cziáját, hogy necsak e termet 
és e házat áldja meg, hanem áldja meg e kör tagjait is, 
hogy ebből az áldásból ujabb erőt és ujabb buzgalmat 
meríthessenek küzdelmeinkhez. Különösen most van szük-
ségünk Isten áldására, ama fontos napok előestéjén, a 
mikor közös tanácskozásra gyűlnek össze Magyarország 
katholikusai. Azért kérjük ő Emínencziáját, hogy áldja 
meg zászlónkat, melyen a feszület ragyog, áldja meg 
fegyvereinket, melyeket a kereszt védelmére, nemzetünk 
megmentésére forgatunk. (Zajos éljenzés.) 

E harczban szentegyházunk szent tana legyen min-
denkor védpaizsunk. (Hosszan tartó élénk éljenzés,) 

A lelkesen fogadott szép beszéd után az énekkar 
Kölcsey Himnuszát énekelte, a melyet a közönség állva 
hallgatott végig. 

Az egybegyűltek aztán Pintér Kálmán alelnök kalau-
zolása mellett megtekintették a kör összes helyiségeit s 
ezzel a szép ünnep véget ért. 

Az ünnep alkalmával a kör elnökségéhez számos 
üdvözlő távirat érkezett. A többi között táviratban üdvö-
zölte a kört Dessewffy Sándor csanádi püspök s a Buda-
pesti Katholikus Népkör. 

* 

Este 8 órakor az uj palota dísztermében 180 terí-
tékű ünnepi lakoma volt, a melyben hölgyek is szép 
számmal vettek részt. A diszhelyet Bogisich Mihály cz. 
püspök, budavári prépost-plébános foglalta el. Ott voltak 
még Pintér Kálmán tanár, a kör elnöke, Herczegh Mihály 
egyetemi rektor, Steindl Imre, az uj palota építője, Ka-
nócz István és Barkóczy Sándor min. oszt. tanácsosok, 
Major Ferencz, Lepsényi Miklós, Frey Ferencz orsz. kép-
viselők, Csillag Gyula és Breznay Béla egyetemi tanárok, 

Kiss János, a Szent-István-Társulat igazgatója, Hummer 
Nándor ezen társulat titkára, Kaposi József, Tomor 
Ferencz, Hortoványi József stb. stb. 

A első pohárköszöntőt Bogisich Mihály cz. püspök 
mondta, lelkes szavakkal éltetvén XIII. Leo pápát, a nagy 
világegyház látható fejét, és Ferencz József királyt. A 
katholikusság volt az — úgymond — a mely minden 
időben hódolt koronás királyának (Zajos éljenzés.) Ki-
lenczszáz év története bizonyítja ezt, és midőn most újra 
feltárul előttünk ezen 900 év dicsőséggel teljes története, 
egy szívvel egy lélekkel felkiáltjuk : az Isten óvja, az 
Isten tartsa jóságos urunkat, királyunkat! (Szűnni nem 
akaró éljenzés.) Utána Pintér Kálmán, Vaszary Kolos 
biboros herczegprimást éltette és Wenckheim Frigyes 
grófot, a kör diszelnökét, a kinek nagylelkűsége lehetővé 
tette a kör palotájának felépítését. (Zajos éljenzés.) Po-
hárköszöntőket mondtak még : Herczegh Mihály rektor 
Pintér Kálmánra; Kanócz István az öss?es jelenvoltak 
tüntető éljenzése között a körnek, sajnos, távol levő elnö-
kére, Esterházy Miklós Móricz grófra, a ki fáradhatatlanul 
küzd a katholikusok igazaiért; Kiss János a Szent-István-
Társulat nevében a kath. körre ; Frey Ferencz lelkes be-
szédben a magyar hazára; Felsmann József reáliskolai 
igazgató Zichy Nándor grófra, a Szent-István Társulat el-
nökére. a magyar katholikusok világi vezérére (Zajos 
éljenzés és taps) ; Major Ferenci nagy tetszéssel fogadott 
beszédben a kath. kör hölgytagjaira; Hammer Nándor 
Bogisich cz. püspökre stb. 

H I V A T A L O S . 

A Lackenbacher-féle alapítvány pályázati hirdetése 
az 1897/8-iki tanévre kitűzött pályatétel tárgyában. 

Az osztrák es. k vallás- é^ közoktatásügyi mi-
nisztérium az 1895. évi deczember hó 20-án legmagasabb 
elhatározás alapján elrendelte, hogy a Lackenbacher-féle 
alapítványnak fenmaradt kamatait az alapítvány czéljának 
megfelelő módon értékesiti, és azokat az 1897/s-iki tanév-
től kezdve évenkint kiirandó pályatételek jutalmazására 
forditja. 

Ennélfogva a Lackenbacher féle pályázat szabályainak 
megfelelően az ezen intézkedés végrehajtására kiküldött 
bizottság az 1897-iki julius hó 16-án tartott ülésében a 
folyó 189T/s-ik tanévre a következő pályatételt tűzte ki: 

Explicandi sunt loci, quibus ant iqui scripto-
res de rhy thmis in libris Ant iqui Foederis obviis 
loquuntur et systematice exponendi sunt var i i 
conatus erudi torum, qui a saeculo XVII. usque 
acl nostros dies (1897) in s ta tuendis s t rophis 
metr is rh i thmis carminum A. F. laboraverunt . 

A pályamunka beadási határideje 1898-iki évi julius 
16-ika. — 

Kivonat az alapszabályokból, 
a pályázati feltételekre vonatkozólag. 

1. §. Csak is azon pályamunka tarthat igényt a juta-
lomra, mely a „Providentissimus Deus" pápai enczikliká-
nak szellemében készült, és a tudományos kutatások 
előbbre vite'ét előmozditja. Továbbá csak oly munka bo-
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csáttatik pályázatra, melyből pályázónak a keleti nyelvek-
ben való jártasságát meg lehet Ítélni, mint a mely nyel-
vek a bibliai tudományok alapos ismeretéhez feltétlenül 
szükségesek, és a mely nyelveknek tanulására a Lacken-
bacher-féle alapitó levél ösztönöz. 

2. §. A pályamunka latin nyelven irandó. 
4. §. A Lackenbacher-féle jutalomra, mely 400 o. é. 

frtot tesz ki, a bécsi-, budapesti- és a prágai német és 
cseh egyetemek bittani karának minden rendes hallgatója 
és azonkivül minden osztrák-magyar róm. |kath. áldozó-
pap — pályázhat, és ezen pályázatnál nem korlátozza a 
pályázókat a tanulmányok elvégzése után megszabott 
záros határidő, melyet a Lackenbacher-féle alapitó levél 
a versenyforditásoknál előir. 

8. §. A pályamüvek a bécsi egyetem hittudományi 
karának dékáni hivatalához e felhívásban kitűzött határ-
időig küldendők be. 

A pályamüvek jeligés levéllel, — mely a szerző 
nevét és lakását tartalmazza, — ellátva névtelenül kül-
dendők be. 

12. §. A biráló bizottság által jutalomra érdemesí-
tett mű a biráló bizottság részéről előirt változtatások, 
hozzáadások és javítások eszközlése mellett nyomtatásban 
is kiadandó, melyért 200 fr t általány-összeg jár. 

NB. A. dékáni hivatal ajánlja, hogy a pályamüvek 
fűzve és csak az egyik oldalra irva küldessenek be. 

A es. k. bécsi egyetem hittani karának dékáni hiva-
talától. Dr Neumann Vilmos, 

e. i. dékán. 

VEGYESEK. 
— Majláth Gusztáv gróf püspök ur doktorátusa — 

ki hitte volna még ezt is ? — nagy lármát keltett a 
szabadelvű sajtóban. Az elfogultság még abból is tőkét 
akar csinálni a lelkes főpásztor ellen, hogy őt a bécsi 
egyetem tisztelte meg a hittudori oklevéllel s nem a 
budapesti. Pedig hát a dolog természete kivánta, hogy a 
tudós püspök urnák a bécsi egyetem adja ki a doktori 
diplomát. A mi ugyanis Majláth püspöknek a doktorátusát 
illeti, — irja az „Esztergom" — hát arra nézve megjegyez-
zük,hogy ez nem is olyan közönséges díszoklevél, hanem jól 
megérdemlett doktori oklevél. Majláth gróf ugyanis mint 
a Pázmáneum növendéke kitűnő sikerrel végezte a bécsi 
egyetemen a hittudományok négy évfolyamát. Utána mint 
fölszentelt pap és tanulmányi felügyelő az esztergomi 
papnöveldében, ugyancsak a bécsi egyetemen három 
szigorlatot tett le a theologiából. Ez után látogatta meg 
Isten azon súlyos betegséggel, melyből, hogy fölgyógyult 
Isten kegyelme mellett leginkább édes anyja önfeláldozó, 
gondos ápolásának köszönhette. Ez időben az orvosok 
szigorúan eltiltották a tanulmányok és igy a szigorlatok 
befejezésétől. Midőn teljesen fölgyógyult és átvette a 
komáromi plébánia vezetését, nagymérvű elfoglaltsága 
mellet is már készen volt az utolsó szigorlatra való 
munkával, de ekkor a királyi kegy és a Szentatyának 

szava az erdélyi püspöki székre szólították. Igy tehát a 
bécsi egyetem csak, amint mondani szokás, egy nobile 
officiumot teljesített, mikor egykori kitűnő növendékét, a 
kit még c?ak egy kis formalitás választott el a hittudori 
rangtól, ezt neki megadta s jeles theologiai készültségét, 
a melyről annyi bizonyítéka volt, ekképen is elismerte. 
Ez a diszoklevél tehát jól meg van érdemelve. 

— A Budapest-kőbányai templom berendezése. 
A pompás kőbányai templom belső berendezésének költ-
ségeire a főváros 101,820 forintot irányzott elő. Ebből 
az összegből külsejéhez méltó fölszerelést nyerhet a 
templom. Az idevonatkozó költségvetést a mérnöki hiva-
tal már elkészítette s a magánépitési bizottságnak be-
mutatta, a mely azt elfogadta. 

— Igy Van az, ha zsidó végzi katholikus ügyeink-
ről a világ tájékoztatását! Az „Osservatore Romano" a 
„P. Lloyd" után indulva ismerteti a katholikus világgal 
a m. hó 28-án tartott püspöki konferencziát. Innen van 
azután, hogy a főpásztori székhelyek megnevezésénél ilyen 
szép magyar nevek szerepelnek: di Blasendorf, diRaab, di 
Neutra, di Kascau (sic), di Vespreim, di Stuhlweissenburg, 
di Neusohl, di Rosenau, di Fünfkirclien, ugy hogy nem 
embernek, de angyalnak kell lenni annak, a ki e német 
nevek hallatánál nem azt gondolja, hogy hisz ez Német-
ország. 

— Katholikus ifjuság szövetsége. A franczia kat-
holikus i f juság szövetségének ezidei nagygyűlése október 
2-án nyílt meg Toursban. Megjelent a kongresszus egyik 
ülésén maga az ékek is. A kongresszus két pontba fog-
lalta össze határozatát. „A katholikus ifjuság, igy szól e 
határozat, egyre jobban felismerve a demokratikus társa-
dalom által a polgároknak nyújtott jogokat és kötelessé-
geket 1. arra törekedjek, hogy a nemzeti élet minden 
terén az első rangot foglalja el és oly pályákra készüljön, 
a hol legtöbb befolyás nyílik meg előtte : a független hi-
vatások és a közhivatalok terén. 2. tehetségéhez képest 
igyekezzék részt venni minden választásban és a vallá-
sosság terjesztésében, a választások előkészítésében és 
ellenőrzésében, rendelkezésére bocsátva idejét és befolyá-
sát az igaz katholikus jelölteknek és bízottságoknak." 
Francziaországban már ennyire vannak. Nálunk a kath. 
ifjuság még mindig szabad prédája a szabadelvüségnek. 
Szervezve nincs, kath. ifjúsági szövetségről szó sincs. 
Mozduljon meg Szent-Imre-Egylet. Ez a czél lebegett 
szemem előtt, midőn alapításába belefogtam : hogy a 
Sz. I. E. az ország összes kath. ifjúságának élére álljon. 

f Gyászhír. A legmélyebb részvéttel vettük a követ-
kező gyászjelentést : Dr Podraszky István prépost-kano-
nok, özv. Podraczky Róbertné s gyermeke : Béla szomo-
rodott szívvel jelentik a rokonok nevében is, hogy forrón 
szeretett édes atyja, illetve apósa, nagyatyja és rokonuk 
Podraczky József f. évi október hó 11. napján a szentsé-
gek többszöri áhítatos felvétele után életének 82. évében 
az Űrben csendesen elhunyt. Az engesztelő szent-mise-
áldozat f. hó 13-án reggeli 6 órakor fog érette a Székes-
egyházban a Mindenhatónak bemutattatni, hült teteme 
pedig ugyanazon napon d. e. Vâ^ órakor fog beszentel-
tetni és óhaja szerint Szomolnokra szállíttatni, hogy ott 
nyugodjék, a mellett, a kivel 521/2 évig a legboldogabb 
házasságban élt. Rozsnyón, 1897. október hó 11. napján. 
Nyugodjanak békében ! 

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

Budapest, 1897, 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 H A T O 

Budapesten, október 16. 31. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Mi az alapja minden jognak ? — Egyházi Okmánytár. Sanctissimi Domini Nostri LEONIS 
Divina Providentia PAPAE XIII. Constitutio Apostolica de Vnitate Ordinis Fratrvm Minorvm Instavranda. — Egyházi Tudósítások : 
E s z t e r g o m : Esztergom vármegye határsértése az egyházzal szemben. — E g e r : A Mária-kongregáczió első főünnepe. — P é c s : 

A növendékpapok irodalmi társulata. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

Mi az alapjn minden jognak? 
— I r t a : Dr Bálás Endre theol . t a n á r . — 

I. 

A medrében csendesen megférő folyam sok 
haszonnal jár, mert a levegőt tisztán tar t ja , a 
terheket olcsón szállitja, ellenséggel szemben 
gátat képez, vizében i tal t , halaiban pedig táp-
lálékot nyújt az embernek. De ha medrén tul 
csapott a folyam és zabolátlan árjával mindent 
elönt, akkor nem áldás többé hanem átok. 

Igy az emberi ész is a maga határai között 
nagy kincs és nagy áldás, mert ez által külön-
bözik az ember az állattól; ez által emelkedik 
az oktalan állatok fölé; ez által ha j t ja azokat 
és a természetnek különféle erőit saját szolgá-
latára ; ez által ismeri meg saját rendeltetését ; 
ez által lesznek eszméi, és ennek világánál lel-
kesül nagy tettekre. Ez teszi az embert emberré 
ós hatalmassá. 

De ha ez a nagy erő, ez a kiváló jószág és 
kincs hatalmi körének korlátait túllépi és zabo-
látlanul idegen területen csapong: akkor csupa 
veszedelem ós a jövőre nézve is nagy veszedelmek 
csiráit hinti szót. 

Sokat és sok téren hibázott már a tulcsa-
pongó emberi esz; de talán legtöbbet hibázott 
éppen korunkban a jog terén. Úgyszólván min-
den bajnak, zavarnak és veszedelemnek, ugy a 

politikai mint a társadalmi életben, csirája az 
emberi ész tévedése, mert az emberi jogok meg-
határozásában önkényüleg és hibásan j á r t el, 
hiven utánozván és folytatván az ős szülők hiú-
ságát és kevélységét. A franczia forradalmat elő-
készitő bölcsészek, maguk a forradalmárok és a 
forradalom elveit utánzó tudósok és politikusok, 
fő hibát követtek el alapvető tóteleikben, me-
lyekből térmészetszerüen, a logika kényszerítő 
erejénél fogva, csak hibás ós veszedelmes követ-
keztetések folyhattak. 

Vad fán csak vad gyümölcs teremhet. Vad 
elvekből csak vad rendszerek folyhatnak. Ezeknek 
vége pedig felfordulás és veszedelem. 

Ha valami jó következik is ezek után, az 
vagy véletlenül, vagy mellékesen történik, vagy 
éppen ezek miat t nem történik olyan jól, a mint 
kellene. Az a fő hiba, melyből annyi baj szár-
mazik, azon kérdés ferde megoldásában áll, hogy : 
mi az emberi jogoknak csirája, gyökere, vagyis 
szerzője, végső oka, ultima ratio-ja? 

II. 
A régi népek, úgymint a zsidók, asszírok, ba-

biloniak, indiaiak, egyiptomiak, perzsák ós kínaiak, 
görögök és rómaiak stb. ugy tudták, hi t ték ós 
tar tot ták, hogy minden dolgoknak, s igy a tör-
vényeknek végső oka, szerzője, csirája és gyökere 
maga az istenség. Ez kitűnik eme népek törté-

31 
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nelméből és hitregóiből. Ezek szerint a görögök 
és rómaiak istenekkel veszik maguka t körül. 
Hőseiket, caesar ja ikat és nagy törvényhozóikat 
az istenek közé emelik azon egyszerű okból, 
me r t az ő felfogásuk szerint hős, törvényhozó, 
törvények végrehaj tó ja és más nagy t e t t e k szer-
zője más nem lehet min t csak az istenek, vagy 
azoknak fiai. (Y. ö. Cantu Caesar: Világtörténel-
mé t I—V. kötet.) 

A kinai most is császárját, a törvények al-
ko tó já t és őré t az ég fiának t a r t j a . A régi egyip-
tomiak ősi törvényhozóikat vagyis k i rá lya ikat 
is teneknek hit ték, a későbbieket pedig is tenek 
fiainak. 

A zsidók nem csak h i t ték , de l á t t ák és 
tudták, hogy nekik Mózes ál tal maga az Is ten 
ado t t jó törvényeket . De az I s t en ezután a bí-
rákat , vagyis a törvény végreha j tó i t maga nevezi 
i s teneknek (v. ő. Móz. II. k. 21, 6. — Zs. 81, 6 . — 
Ján . X. 34.) és maga kiván egyedül a zsidók 
királya lenni (v. ö. Kir. 8.) 

Az ős népek eme hite, tudása és felfogása 
nem alapult a vélet lenen, hanem őseredeti tu-
dáson. Tudnunk kell ugyanis, hogy az emberiség 
eredet i leg magas műveltség és tudás fényében 
ólt és innen eset t a tudat lanság ós vadság söté t 
mélységébe. A tudományos ku ta tások t. i. bizo-
nyi t ják , ha neta lán a szent i rást mellőznünk is 
lehetne, hogy minél közelebb ju tunk az emberi 
nem eredetéhez, annál művel tebbnek ta lá l juk az 
ember t , és minél inkább köve t jük az ősi erede-
té tő l való távozását, annál nyersebb, tuda t lanabb 
és vadabb. Tehát művel t ál lapotból ke l le t t lees-
nie. De az eredet i eszméket ós igazságokat jó 
részben magával vi t te az ember, habár e l ferdi te t t 
a lakban is. 

Azonkivűl van egy törvény, mi t az ember 
nem fe le j the te t t el, m e r t önmagában hordja, mer t 
vele születik, m e r t vérében van és elméjében 
forog, mely őt a jónak a rosztól, és az igaznak 
a hamistól való megkülönböztetésére vezeti és 
jó cselekedetekre inti . Ez a természet i törvény, 
jus naturale, lex naturae , melyről szt. Pál a ró-
maiakhoz i r t levelében oly szépen nyilatkozik. 
Errő l Cicero is megemlékezik midőn védi Milo-t, 
Seneca pedig Luciliushoz i r t 65-ik levelében vi-
lágosan kifejti , hogy ez a törvény az ember t 
jóvá és igazra készteti . Ezért voltak a pogányok-
nak is jó cselekedeteik, a min t szt. Pál emi i te t t 
helyen magasztosan felemlíti . 

A megmarado t t ősi eszmék és igazságok 

a természeti törvénynyel együt t működve az el-
vadul t és nyomorúságba sülyedet t emberiséget 
hosszú idő múlva végre fölrázták lethargiájából , 
az emberi észnek világot gyú j to t t ak , mely azután 
k iemelkedet t szegényes helyzetéből, megalkot ta a 
négy vi lágbirodalmat és lé trehozta a görögök és 
rómaiak classicus világát. Igen, csodákat mivelt 
az emberi ész, de lelkesedést ós erőt hozzá min-
dig az istenség eszméje adot t . Es eme birodal-
mak (asszir-babiloni, perzsa, görög és római) 
erőben, fényben ós ha ta lomban mindaddig virág-
zottak, mig az istenség eszméje és a vele való 
egyesülés vágya szolgált alapul az ő törvényeik-
nek, erkölcseiknek ós működésöknek. Mihelyt 
azonban az is teneket s velők az istenség eszméjét 
e lhanyagol ták sőt megve te t t ék : bekövetkezet t az 
erkölcsi romlo t t ság és bukás ; a törvénynek többé 
nem volt szentesitő tek in té lye ; a jó erkölcs 
gúuy t á rgya l e t t ; a hazaszeretet e l tűn t ; eladóvá 
l e t t minden. A ha jdan dicső és nagy Róma bu-
kása legalább ezt bizonyitja. 

A válasz tot t népnek, a zsidóknak tö r téne te 
is ugyanaz t bizonyitja. Mig J ehová t t isztelték és 
tö rvénye i t mzg ta r to t t ák ; boldogok ós ha ta lma-
sak vol tak különösen Dávid és Salamon királyaik 
a l a t t ; mihelyt azonban őt megvete t ték , azonnal 
érvényesül t az ő törvényeinek ós tekinté lyének 
bün te tő sanctiója. Most is haza, oltár ós t rón 
nélkül azért vannak szétszórva a világon, mer t 
Isten fiát, Jézus Krisztust az uj törvénynek szer-
zőjét megvete t ték . A prófé ták eléggé h i rde t ték , 
hogy milyen lesz a Messias; de az önző nép vi-
lági ha ta lmasságot r emél t megváltóul, nem lévén 
fogékony magasztosabb eszmék és igazságok 
megér tésére , hogy t. i. a Megváltó nemcsak a 
zsidók számára van Is tentől küldve, hanem az 
egész emberi nemnek ; és hogy nem politikai 
szolgaságtól szabadit meg. hanem az ősi bűnnek 
lelki rabságából. 

Jézus Krisztus pedig valóban uj törvényhozó, 
I s tennek Fia ós lelki megváltó, 0 vera lux, valódi 
világosság, ki megvilágit minden e világra jövő 
embert , (v. ö. Ján . I.) 0 az ut, igazság, és élet. 
(v. ö. Ján. 14. 6.) Az ó-szövetség szentirása Öt 
jövendőnek hirdeti , az uj-szövetségé pedig már 
e l jö t tnek bizonyit ja. Ha van i ro t t bizonyiték a 
világon és elfogadható, akkor első helyen a szent-
irás áll. Eszerint pedig Jézus Krisztus az Atya 
Isten Fia uj törvényt , uj-szövetséget kötöt t . Azt 
mondá 0 : Uj parancsola tot adok néktek (v. ö. 
Ján. 13. 34.); baráta im vagytok ha megteszitek 



RELIGIO. 247 

a miket parancsolok nektek (Ján. 15, 14); kérni 
fogom az Atyá t , és más vigasztalót fog nek tek 
adni, hogy veletek marad jon mind végig. (Ján. 
14, 16.) És a Szentlélek, a másik vigasztaló, el is 
j ö t t és felvi lágosí t ja szivünket és e lménket mind 
végig. (Folytatjuk.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

P A P A E XIII. 
CONSTITUTIO APOSTOLICA 

DE V N I T A T E O R D I N I S F R A T R V M M I N O R V M 

I N S T A V R A N D A . 

LEO EPfsCOPVS 
S E R V V S S E R V O R V M D E I 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Felicitate quadam nec sane fortuito factum putamus, 
ut Nobis olim, in episcopatu gerendo, ex omnibus Italia e 
provinciis una Francisci Assisiensis parées atque altrix 
Umbria contingeret. Assuevimus enim acrius et attentius 
de patre seraphico locorum admonitu cogi ta re : cumque 
indicia eius permulta , ac velut impressa vestigia passim 
intueremur, quae non memóriám eius solum Nobis affere-
bant, sed ipsum videbantur in conspectu Nostro po-
nere : cum Alverniae iuga semel atque iterum ascensu 
superavimus : cum ob oculos ea loca versarentur, ubi 
editus ac susceptus in lucem, ubi corporis exsolutus vin-
clis, unde ipso auctore tanta vis bonorum, tanta salus in 
o n n e s orientis atque obeuntis solis partes influxit, licuit 
profecfo plenius ac melius cognoscere quanto viro quan-
tum munus assignatum a Deo. Mire cepit Nos franciscana 
species atque forma : quoniamque intimam franciscalium 
iusti tutorum virtutem magnopere ad chnst ianam vitae 
rationem videbamus conduxisse, neque earn esse huius 
modi ut consenescere vetustate possit, propterea in ipso 
episcopatu Perusino, ad christianam pietatem augendam 
tuendosque in multitudine mores probos Ordinem Ter-
tium, quem Nosmetipsi viginti quinque iam annos profi-
temur, dedita opera resti tuere ac propagare studuimus. 
Eumdem animum in hoc apostoliéi muneris fastigium eam-
demque voluntatem ex eo tempore susceptam attulimus. 
Ob eamque causam cum non circumscripte, sed ubique 
gentium eum ipsum Ordinem florere in spem beneficiorum 
veterum cuperemus, praescripta legum quibus regeretur , 
quatenus opus esse visum est, temperavimus, ut quetnvis 
e populo christiano invitaret atque alliceret effecta mol-
lior et accomodatior temporibus disciplina. Expectationem 
desiderii ac spei Nostrae sat implevit exitus. 

Verumtamen Noster erga magnum Franciscum et 
erga res ab eo iEstitutas singularis amor omnino quiddam 
adhuc postulabat : idque efficere Deo aspirante decrevimus. 

Animum videlicet studiumque Nostrum nunc convertit 
ad sese franciscanus Ordo princeps : nec sane facile repe-
r iatur in quo evigilare enixius atque amantius curas 
cogitationesque Nostras oporteat . Insignis est enim et 
benevolentia studioque Sedis Apostolicae dignissima ea, 
quae F r a t r u m Minorum familia nominatur , beati F r a n -
cisci f requens ac mansura soboles. E i quidem parens 
suus, quas leges, quae praecepta vivendi ipse dedisset, ea 
omnia imperavit ut religiosissime custodiret in perpetui-
tate consequentium temporum : nec frustra imperavit. Vix 
enim societas hominum est ulla, quae tot virtuti rigidos 
custodes eduxerit, vel tot nomini christiano praecones, 
Christo martyres, caelo cives ediderit : aut in qua tantus 
virorum proventus, qui iis artibus, quibus qui excellunt 
praestare ceteris iudicantur, rem christianam remque 
ipsam civilem illustrarint, adiuverint. 

Horum quidem bonorum non est dubitandum maio-
rem et constantiorem futuram uber ta tem fuisse, si arctis-
simum coniunctionis concordiaeque vinculum, quale in 
prima Ordinis aetate viguit, perpetuo mansisset : quia 
ciirlus quanto est magis unita, tanto est fortior, et per 
separationem minuitur x). Quod optime viderat et caverat 
mecs provida Francisci, quippe qui suorum societatem 
praeclare finxit fundavitque ut corpus unum non solubili 
compage aptum et connexum. Quid revera voluit, quid 
egit aliud cum unicum proposuit vivendi regulám, quam 
omnes sine ulla nec temporum nec locorum exceptione 
servarent, vel cum unius rectoris maximi potestati subesse 
atque otemperare iussit universos ? Eiusmodi tuendae 
concordiae praecipuum et constans in eo studium fuisse, 
perspicue discipulus eius confirmât Thomas a Celano, qui 
assiduum, inquit, votum vigilque studium in eo fuit custo-
dire inter fratres vinculum pacis, ut quos idem spiritus 
traxerat, idernque genuerat pater, unius matris gremia 
pacifice foverentur2) 

Verum satis in comperto sunt posteriores casus. 
Nimirum sive quod flexibiles hominum sunt voluntates e t 
varia soient esse ingénia in congregatione p lur imorum, 
sive quod communium temporum cursus sensim ac pede-
tentim alio flexisset, hoc certe usu venit franciscanis u t 
de instituenda vita communi aluid placeret aliis. Concor-
dissimam illam communionem quam Franciscus spectarat 
et secutus erat, quamque sanctam esse apud suos voluerat , 
duae res potissimum continebant : studium voluntariae 
paupertatis , a tque ipsius imitatio exemplorum in rel iqua-
rum exercitatione vir tutum. Haec franciscani instituti 
insignia, haec eius fundamenta incolumitatis. At vera 
summám rerum inopiam, quam vir sanctissimus in omni 
vita adamavit unice, ex alumnis eius optavere nonnulli 
simillimam : nonnulli, quibus ea visa gravior, modice tem-
peratam maluerunt . Quare aliorum ab aliis secessions 
facta, hinc Observantes orti, illinc Conventuales. Similiter 
rigidam innocentiam, altas magnificasque virtutes, quibus 
ille ad miraculum eluxerat, alii quidem imitari animose 
ac severe, alii lenius ac remissius velle. Ex prioribus iis 
f ra t rum Captdatorum familia coalita, divisio t r ipar t i ta 

f) S. Thorn. 2, 2-ae, quaest. XXXVII a. 2 ad 3-m. 
2) Vita secunda, P. III, c. CXXI. 

•26* 
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consecuta est. Non idcirco tamen exaruit Ordo : nemo est 
enim quin sciat, sodales singularum, quas memoravimus, 
disciplinarum praeclaris in Ecclesiam meritis praestitisse 
et fama virtutum. 

De Ordine Conventualium, item de Capulatorum 
nihil omnino decernimus novi. Legitimum disciplinae suae 
ius, uti possident, ita possideant utrique in posterum. 
Eos tantummodo hae litterae Nostrae spectant, qui con-
cessu Sedis Apostolicae antecedunt loco et honore cete-
ros. quique Fratrum Minorum merum nomen, a Leone 
X acceptum,3) retinent. Horum quoque in aliqua parte 
non est omnium vita consentiens. Quandoquidem commu-
nium iussa legurn universi observare studuerunt, sed aliis 
alii severius. Quae res quatuor genera, ut cognitum est, 
effecit : Observantes, Reformatas, Excalceatos seu Alcanta-
rinos, Recollectos : et tamen non sustulit funditus socie-
tatem. Quamvis enim privilegiis, statutis, varioque more 
altera familia ab altera differret, et cum provincias, tum 
domos tironum unaquaeque proprias obtineret, constanter 
tamen omnes, ne princípium prioris coagmentationis in-
terriret, obtemperationem uni atque eidem antistiti reti-
nuerunt, quem Ministrum generalem totius Ordinis Mino-
rum, uti ius est, vocant.4) Utcumque sit, quadripartita 
istaec distributio, si maiorum spem bonorum, quam per-
fecta communitas attulisset, intercepit, non fregit vitae 
disciplinam. Quin etiam cum smgulae auctores adiutores-
que habuerint studiosos alienae salutis et praestanti vir-
tute sapientiaque viros, dignae sunt babitae, quas roma-
norum Pontificum benevolentia complecteretur et gratia. 
Hoc ex capite vi et fecunditate hausta, ad fructus effe-
rendos salutares et ad prisca franciscalium exempla reno-
vanda valuerunt. Sed ullumne ex humanis institutis est, 
cui non obrepat aliquando senectus? 

Certe quidem usus docet, studium virtutis perfectae, 
quod in ortu adolescentiaque Ordinum religiosorum tarn 
solet esse severum, paullatim relaxari, atque animi ardo-
rem pristinum plerumque succumbere vetustati. Ad hanc 
senescendi collabendique caussam, quam afferre consuevit 
aetas, quaeque omnibus est coetibus hominum natura 
insita, altera nunc ab inimica vi accesit extrinsecus. Scili-
cet atrox procella temporum, quae centum amplius annis 
rem catholicam exagitat, in ipsas Ecclesiae auxiliares 
copias, Ordines virorum religiosorum dicimus, naturali 
itinere redundavit. Despoliatos, pulsos, extorres, hostiliter 
habitos quae regio, quae ora Europae non vidit? Per-
magnum ac divino tribuendum muneri, quod non excisos 
pemtus vidimus. Iamvero duabus istis coniunctis caussis 
plagam accepere nec sane levem : fieri enim non potuit 
quin duplicato fessa incommodo compago fatisceret, quin 
vis disciplinae vetus, tamquam in affecto corpore vita, 
debilitaretur. 

Hinc instaurationis orta necessitas. Nec sane defuere 
in Ordinibus religiosis qui ea velut vulnera, quae diximus, 
sanare, et in pristinum statum restituere se sua sponte ac 
laudabili alacritate conati sint. Id Minores, etsi magnopere 
vellent, assequi tamen aut aegre aut nullo modo possunt, 
quia desideratur in eis conspirantium virium cumulata 

3) Const. lté et vos IV kai. Iun. 1517. 
*) Leon. X Const, cit. lté et vos. 

possessio. Révéra praefecturam Ordinis gerenti non est in 
omnes familias perfecta atque absoluta potestas : certa 
quaedam eius acta et iussa repudiari privatae nonnulla-
rum leges sinunt: ex quo perspicuum est, perpetuo pá-
tere aditum repugnantium dimicationi voluntatum. Prae-
terea variae sodalitates, quamquam in unum Ordinem 
confluunt et unum quiddam aliqua ratione efficiunt ex 
pluribus, tamen quia propriis provinciis differunt, domi-
busque ad tirocinia invicem distinguuntur, nimis est pro-
clive f'actu, ut suis unaquaeque rebus moveatur, seque 
magis ipsa quam universitatem diligat, ita ut, singulis 
pro se contendentibus, facile impediantur magnae utilita-
tes communes. Denique vix attinet controversias concer-
tationesque memorare, quas sodalitiorum varietas, dissi-
militudo statutorum, disparia studia, tam saepe genuerunt, 
quasque caussae manentes eaedem renovare easdem in 
singulos propemodum dies queant. Quid autem perniciosius 
discordia? quae quidem ubi semel inveteravit, praecipuos 
vitae nervös elidit, ac res etiam florentissimas ad occasum 
impellit. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, okt. 12. Esztergom vármegye liatársér-

tése az egyházzal szemben. — 
Kezd az egész országban érdeklődés tárgya lenni. 

Azt hiszem szélesebb körben jó szolgálatot teszek a 
közügynek, ha ennek a magyar Sionon hallatlan dolognak 
mibenlétéről és állásáról az „Esztergom" utolsóelőtti és 
utolsó számának fejtegetését a „Religio" olvasóközönsége 
előtt közzé teszem, a mint következik. 

Az első felszólalás ez volt : 
„Az utóbbi napokban a főváros összes „liberális" 

lapjaiban egy irányzatos hirt lehetett olvasni, hogy a herczeg-
primás egyházmegyei hatósága útját állja a magyarosi-
tásnak s hogy Esztergommegye közbevetette magát ez 
ügyben, de sikertelenül. Ezt az „áfíér"-t annál is inkább 
kívánjuk igaz világitásban olvasóinknak bemutatni, mert 
az a mai magyarositási törekvések mellett igen tanulsá-
gos. A dolog a maga valójában ugy áll, hogy Esztergom 
vármegye átiratban fölszólította tavaly az esztergomi 
egyházmegye főhatóságát a vármegye idegen nyelvű 
templomaiban a magyar nyelvű istenitisztelet behozata-
lára. Az érseki hatóság válaszában udvariasan kijelentette, 
hogy a magyarosodást a főegyházmegyei hatóság teljes 
lélekkel fölkarolja, szivén viseli s azon lesz, hogy e tekin-
tetben semmi kívánni valót ne hagyjon. A vármegye ezen 
általános kijelentésre az idén újra átirt az érseki ható-
sághoz, s tavalyi kijelentésére hivatkozva, „tisztelettel-
jesen", de „legerélyesebben" fölhívta a főegyházmegyei 
hatóságot ígéretének beváltására. Az egyházmegyei főható-
ság ezen átirat imperativ hangját, a hogy még a kormány 
se szokott a főhatósággal levelezni, megdöbbenéssel vette 
tudomásul, s viszonátiratában erre föl is hivta a vár-
megye figyelmét, egyben kijelentvén, hogy ily hangon 
alantas közegekkel szokás érintkezni s az ügyben érdem-
leges választ csak azon esetben fog adni, ha a megye illő 
modorban tárgyal azzal a faktorral, a melynek hazafisá-
gához semmiféle kétely nem fér. A főegyházmegyei ha-
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tóság ezen válasza a folyó októberi megyegyűlésen napi-
rendre került, s Szabó Mihály főjegyző, mint előadó, a 
sürgetés megismétlését javasolta oly figyelmeztető modor-
ban, a mely az érseki főhatóság hazafiságát egyenest attól 
teszi függővé, ka a megye átiratával érdemlegesen foglal-
kozik. A közgyűlésen azonban a higgadtabb elemek győz-
tek s habár a főjegyző javaslata mellett Andrássy János 
alispán és Reviczky Győző főbiró keményen kardoskodtak, 
a bizottsági tagok dr Csernoch apátkanonok s bizottsági 
tag fölszólalása után az indítványt leszavazták. Szomorúan 
jellemzi az uralkodó viszonyokat, hogy Esztergom vár-
megye intéző körei, éppen abban a megyében, melynek a 
herczegprimás örökös főispánja, ily meggondolatlanul 
akarták illetéktelen beavatkozás révén a két hatóság : a 
főegyházmegye és vármegye között a békés együttműkö-
dést megakasztani. Mi ismerjük a vármegyék önkormány-
zati joghatóságát és hatáskörét, de seholse találunk arra 
felhatalmazást, hogy az egyház belső szervezeti és juris-
dikcionalis ügyeibe nem hogy imperative, de csak kon-
zultatíve is befolyjanak. Az meg éppen rabid elfogásra 
vall, hogy a vármegye dirigálja vagy föltételektől tegye 
függővé annak az egyházmegyei főhatóságnak hazafiságát, 
a mely egyházmegye ad tulajdonképen fényt, multat, erőt 
és létjogot ennek a kis Esztergom vármegyének, és 
tanította meg a hazafias érzelmek megbecsülésére. Tudniok 
kellene a megyeházi uraknak, hogy egy vármegye nem 
figyelmeztetheti az egyházi hatóságot az istenitisztelet 
nyelvére nézve. A kik kormányozzák az egyházmegyét, a 
püspökök, vagy az érsek és tanácsosai ismerhetik legjob-
ban a hivek lelki szükségletét, nem pedig a vármegye 
nemzetes és vitézlő urai. Akik értenek a nép magyarosí-
tásához, azok tudják, hogy nem durva frázisokkal sőt 
nem is templomi prédikácziókkal, hanem az ovodával az 
iskolával kell a magyarositásnak alapot vetni, s ha az a 
megmagyarositott generáczió felnő, akkor majd lehet 
beszélni és behozni a magyar prédikácziókat, mit az 
egyház ősi hagyományos hazafias szelleméhez hiven, minden 
vármegyei „utasitás" nélkül is meg szokott cselekedni. Ne 
adjanak az egyháznak a hazafias mikénti alkalmazásáról 
tanácsot azok, a kik csak ukázokkal a füstös hivatal-
szobákból intézik a magyarositást, mert más a magyaro 
sitás a gyakorlatban, mint a rekrimináló megyeházi 
beszédekben vagy elváró átiratokban !" 

Erre a rendreutasító nyilatkozatra az „Esztergom és 
Vidéke" reagálván, az „Esztergom", „A vármegye hatás-
köre" czim alatt, a következő ujabb rendreutasitással vá-
laszolt : 

„Abból az alkalomból, hogy Esztergom vármegye a 
magyarnyelvű istenitisztelet ügyében átirt az esztergom-
főegyházmegyei hatósághoz, lapunk mult számában kellő 
méltatásban részesítettük a dolog historikumát és a me-
gye illetéktelen eljárását, s egyúttal fixiroztuk a magunk 
elvi álláspontját. E közleményünkre laptársunk, az „Esz-
tergom és Vidéke", csütörtöki számában egy válaszféle 
czikket hoz, amelyben többek közt a mi neheztelésünket 
kifogásolja anélkül, hogy az egész ügy meritumát vagy 
lényegét a maga részéről megokolná. A dolog lényege 
azon fordul meg, van-e joga a törvényhatóságnak, az 
istenitisztelet nyelvébe, tehát az egyház belügyébe be-

avatkoznia ? Laptársunk erre maga se tud adni felvilágo-
sítást, csupán a megye átiratának hangját veszi illetékes 
védelembe. Nemcsak a jog, és a szabadságtisztelet, de a 
józan belátás is arra tanit, hogy se az állam, annál ke-
vésbé annak egyik corpusa a vármegye nem avatkozhatik be 
az egyház belügyeibe, jurisdikcziónális körébe. Megmon-
dottuk mult számunkban, hogy hol kezdődjék a ma-
gyarosítás, s mikor van értelme az istenitisztelet nyel-
vét megváltoztatni. Erre persze laptársunk igen helyesen 
nem reflektál, mert belátja, hogy a napnál világosabb 
igazságot lehetetlen rabulisztika nélkül leczáfolni. De ha 
ezt belátja, akkor egész fölösleges és logikátlan a me-
gye ballépésének védelmezése. Ha csakis a csévi is-
kola ügyében ir át a vármegye, a törvény és jogos 
hatásköre keretében mozog, és nem adott volna ne-
künk alkalmat hatásköre túltengése ellen óvást emelni. 
Mikor azonban azt kell látnunk, hogy a vármegye, nem 
tudjuk kinek ügyetlen sugalmazásából, hatalmi hatáskörén 
túllép és hozzá még oly hangon ir át a főhatósághoz, 
amilyet csak alantas közegekkel szemben használhat, akkor 
akár tetszik ez a vármegyének és az „E. és V."-nek, akár 
nem, mi csak hivatásos jogtiszteletünknek és jogos meg-
botránkozásunknak adtunk kifejezést, ha vetőt emeltünk, 
s a vármegye tisztelt intéző köreit jog- és hatáskörük is-
meretére figyelmeztettük. A megye az egyházi hatóságok-
hoz a törvény által előirt ügyekben átirhat, de hatalmi 
jogkörén kivül eső dolgokban csak kérhet. Aki pedig kér, 
vagy ha csak óhajt fejez is ki, az tanuljon illemet és 
modort, és ne követeljen, ne erélyeskedjék, mert akkor 
csak saját kárán okul és az ügynek magának árt. A fő-
megyei hatóság csak önérzetét és jogos megdöbbenését 
tanúsította, mikor a durva hangban tartott megkeresést 
figyelembe nem vette. Minisztert az átirat hangjáért már 
csak azért sem lehet mozgósítani, mert az ilyen ügyben 
küldött átiratot a főhatóság maga is elintézheti, a jogta-
lan beavatkozást maga is erős visszautasítani és kellő 
értékére leszállítani. Foglalkozzék a vármegye saját ügyei-
vel, söpörjön a maga portája előtt, fog ott találni elég 
munkát. Ha már a magyarositást tüzzel-vassal portálja, 
miért nem hat oda, hogy jegyzői ott azokban a né-
met vagy tót falvakban a néppel csakis magyarul kon-
verzáljanak s tárgyaljanak ? Miért nem ir át a zsidó 
atyafiakhoz, hogy hitsorsosaik veszélyeztetik a ma-
gyarositást, mert folyton sajátos német dialektusukban adják 
Esztergom utczáin a tónust? Miért nem ir át a kereske-
delmi kamarához, hogy a kereskedőházak csakis magya-
rul vezessék könyveiket? Mi ugy látjuk, hogy a vármegye 
szeret izetlenkedni is, néhány tüzes tisztviselője kicsiny-
nek tart ja hatalmi körét, erőnek erejével hires szeretne 
Perczelék előtt lenni, keres tehát olyan ropogtató cseme-
gét, mely odafenn kedves és érdem számba megy. Ne 
játszanak uraim a tűzzel, mert aki ahhoz nem ért, az 
érzékenyen megégeti magát. Ne szítsanak viszályt az egy-
ház és a megye között, mikor az összetartás a tettek ereje." 

Eger, október 12. A Mária-kongregáczió első fő-
ünnepe. — 

Az itteni főgymnasiumban tavaly alakult Mária-
kongregáczió f. hó 10-én, a Magyarok Nagyasszonyának 
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napján tartá első főünnepét. Az ünnepélyes vallásos gyűlés, 
melyen JBegovcsevich Róbert v. püspök, Dankó Mihály, és 
Debreczeni János kanonok urak voltak jelen a védnöki 
karból, vallásos fény és lelkesedés között folyt le az ünnep 
délelőttjén a czisztercziek templomában. Az ünnepi szent 
beszédet Kassuba Domokos védnök-igazgató ur tartotta. 
Az uj tisztviselők nevében Beniczky praefectus intézett 
kongreganista-társaihoz buzditó szavakat. A gyűlést az 
„Egek ékessége" egyházi ének zárta be. — A kongregá-
czió tisztviselői ez évre a következők : felügyelő : Beniczky 
Gy. VIII. o. t , segédfelügyelők: Bálint S., Guba Jenő 
VII. o. t., jegyző : Idakéry Győző VI. o. t., a jelöltek 
vezetője: Viczek József V. o. t., tanácsosok: Horánszky 
M. VII. o. t., Rigó Jenő VI. o. t., Appel Rudolf V. o. t. 
Ádámffy Elek IV. o. t., Blaskó István III. o. t. 

Pécs, okt. 10. A növendékpapok irodalmi társulata. — 
A pécsi növendékpapság Szent Pal-társulatának 1896/7. 

évi működéséről szóló jelentéséből közöljük az alábbiakat: 
Társulatunk ez évi történetét nem jellemzi valamely, 

a nyilvánosság előtt lejátszott nagyobbszerü esemény, 
melylyel munkálkodásunk eredményét az érdeklődő s 
jóakaró közönség előtt bemutathattuk volna, működésűnk 
inkább a csendes, zavartalan belső munkálkodásra, a szó 
és a toll, a pap ezen két legszükségesebb fegyverének 
gyakorlásában való önképzésre szoritkozott, a miben ha 
megtettünk annyit, a mennyit erőnk s időnk megengedett: 
nyugodtan tekinthetünk vissza a lefolyt évre, mert a czél-
nak megfeleltünk, nem dolgoztunk hiában, s a társulat 
— mint szintere a komoly munkának és törekvésnek — 
bebizonyította életrevalóságát. S hogy működésünk ilyen 
volt, tegyenek erről tanúságot jegyzőkönyvünk adatai, 
melyek szerint a társulatnak 16 működő tagja 33 elfo-
gadott müvet nyújtott be s ezek közül csak 4 vers volt, 
a többi komoly, prózai dolgozat. Nem tévesztették a tagok 
szem elől a társulat azon czéljának fontosságát sem, mely 
az egyházias szónoklat terén való önképzést teszi felada-
tunkká; e mellett bizonyít az a körülmény is, hogy ezidén 
sokkal több szavaló gyűlésünk volt, mint az előző évek-
ben, de főleg a törekvés komolyságát jellemző ama je-
lenség, hogy a szavaló gyűléseken előadott darabok jó 
részben kötetlen beszédű szónoki müvek voltak. 

Meggyőződhetnek a Szt. P. T. nagyérdemű jóakarói 
ezen adatokból arról, hogy a tagok felfogva a társulat 
czéljának életbe vágó fontosságát, azt komoly munkával 
törekedtek megvalósítani, s ha zajos külső sikerekre nem 
mutathatunk is rá, eredmény dolgában nem állunk az 
előző évek mögött. 

Ezen örvendetes eredmény elérését nagyban előmoz-
dította az a körülmény is, hogy ugy a társulat, mint 
annak fellendülését szivükön viselő lelkes jóakarói a tagok 
nemes munkakedvének fokozására jutalmakat és pályadí-
jakat tűztek ki. Legelső helyen kell ezek között megem-
lítenünk egy ismeretlen jótevőnket, a ki „Nemo" név alá 
rejtve nagylelkűségét, mint az előző években, az idén is 
25 frtnyi adománynyal lepett meg bennünket, hogy azt 
titkos szavazás utján az erre legérdemesebb IV-ed éves 
tagnak juttassuk. Mulasztást követnénk el, ha hálás kö-
szönet nélkül emlékeznénk meg róla e helyen. — Kivüle 

még Dr. Igaz Béla ur, mint a Szt. P. T. igazgatója, to-
vábbá Kiss Lajos és Szabó Géza léptek pályadijaikkal a 
Társulat támogatóinak sorába. 

Könyvtárunk ez évben nevezetes átalakuláson ment 
keresztül. Könyveink száma ugyanis részint vétel, részint 
adakozás utján a lefolyt években annyira gyarapodott, 
hogy az eddigi helyiség szűknek, könyvszekrényeink 
keveseknek bizonyultak. Uj helyiségről, de főleg uj 
szekrényekről kellett tehát gondoskodni ; minthogy azon-
ban a társulat pénz dolgában ez idén sem állt a mult 
évek mögött, más szóval küzd az anyagi létért, a 
főtisztelendő Seminariumi Elöljáróság ismert atyai szivé-
hez s bőkezűségéhez fordultunk, a kik nem is késtek 
tetemes költség árán uj és tágas, jól felszerelt helyiséget 
ajándékozni a Szt. P . T. könyvtárának, a hol azután jól 
felszaporodott könyveinket egészen uj rendezésnek vetettük 
alá. Meg kell itt emlékeznünk azokról is, a kik nemes 
adakozásukkal gyarapították könyvtárunkat ; különösen 
nagys. és főt. Pozsgay József kanonok ur, intézetünk 
szeretett kormányzója, dr Breznay Béla egyetemi tanár 
és dr Rézbányay József theologiai tanár urak említendők. 

Pénztárunk évi forgalma 677 frt yO kr. volt, a 
miből 339 fr t 02 kr. a bevétel s 338 frt 89 kr. a kiadás, 
tehát a bevétel csak 12 krajczárral szárnyalja tul a kia-
dásokat, a minek oka jó részt az igen tisztelt részvényes 
tagoknak a társulat iránt tanúsított közönyében keresen-
dő, minthogy alig fele részben küldték csak be tagsági 
dijaikat. Legyen szabad ennélfogva reménylenünk, hogy a 
társulat t. részvényes tagjai a jövőben nem fogják tőlünk 
anyagi és szellemi támogatásukat megvonni. 

Pécs, 1897. Szt.-Mihály napján. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

Pap autonomiai képviselő megbizó levele . 

Másolat. 3372. 
A csanádi püspöktől. 

Főtisztelendő Igazgató, Pápai kamarás Í r ! 

A magyarországi kath. egyház önkormányzatát szer-
vező gyűlésre Csanádegyházmegye részéről küldendő két 
egyházi képviselő megválasztására az egyházmegye összes 
esperesi kerületeiben és a kerületekbe be nem osztott, 
valamint az egyházmegyén kivül tartózkodó áldozárok és 
a külön nem képviselt szerzetek áldozárai által megejtet-
vén a választási módozat alapja'n a szavazás és ennek 
eredménye a szintén választás alapján összeállított öttagú 
bizottság által megállapittatván, kitűnt, hogy Főtisztelendő-
ségedet 160 szavazattal az egyházmegye egyik egyházi 
képviselőjének megválasztotta. 
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Jelen értesítést Főtisztelendőséged részére kiállított 
megbizó levél gyanánt kívánom tekintetni, megjegyezvén, 
hogy a szervező gyűlés összejövetelének napját a válasz-
tási módozat 31. §-a alapján az ország herczegprimása 
fogja kitűzni s annak tagjait Budapestre egybehívni. 

Többire buzgó imáiba ajánlottan főpásztori áldással 
maradok 

Főtisztelendőségednek 
Temesvárott, 1897. okt. 8-án 

TT. Krisztusban szerető atyja : 
(P. H ) , 

Sándor püspök s. k. 
Főtisztelendő Dr Kiss János urnák, 

Szt.-István-társulati igazgató, pápai kamarás 
Budapest. 

IRODALOM. 
*** BENDE IMRE PÜSPÖK BESZÉDEI. Ötven 

éves áldozárságának emiekére összegyüjté és sajtó alá 
rendezé : Jeszenszky Alajos nyitrai kanonok. Nyitrán, 
1897. 8-r. 317 1. 

Monumentum aere perenníus. Tartalma : Szent István 
napi egyházi beszéd. Beszferszebányai püspöki székfoglaló 
beszéd. Nyitrai püspöki székfoglaló beszéd. A besztercze-
bányai tanitó-egyesület 1887. évi közgyűlését megnyitó 
beszéd. Ugyanannak 1888. évi közgyűlését megnyitó beszéd. 
Ugyanannak 1889. évi közgyűlését megnyitó beszéd. Ugyan-
annak 1890. évi közgyűlését megnyitó beszéd. Ugyan-
annak 1891. évi közgyűlését megnyitó beszéd. A beszter-
czebányai kath. legényegylet zászlajának felszentelésekor 
mondott beszéd. A felvidéki magyar közművelődési egylet 
zászlajának felszentelésekor mondott beszéd. Baross Gábor 
hamvainak átszállításakor mondott gyászbeszéd. A zobor-
hegyi honalapitási emlékszobor felavatásakor mondott 
ünnepi beszéd. A „középiskolai törvényjavaslat* tárgya-
lása alkalmával mondott országgyűlési beszéd. Az „ipar-
törvény" tárgyalásakor mondott országgyűlési beszéd. 
A „siketnémák neveléséről" mondott országgyűlési beszéd. 

- f A magyar főiskolai ifjúsághoz. Beszéd, melyet 
a magyar Diák-szövetség által Nagyváradon 1897. évi 
ápril 22—24. napjaira tartott diák-kongresszus megnyitó 
gyűlésén mondott DR SCHLAVCH LŐRINCZ bibornok, 
váradi püspök, a kongresszus védnöke. Nagyvárad, 1897. 
Nagy 8-r, 17 1. 

Az, a mi az O-szövetség pusztában vándorló népé-
nek a tűzoszlop vala, az lehet a vélemények tengerén 
hányatott magyar ifjúság számára ez a főpapi beszéd: 
vezér. 

VEGYESEK. 
— A negyvenórai ajtatosság eredetét legújabban 

tudtunkkal a „Stimmen aus M. L." cz. folyóirat 1896. 
4-ik füzete ismertette Bellintani de Salo Máté kapuczinus 
atya „Tractatus de sancta oratione quadraginta horarum" 
alapján. E szerint, az első negyvennapi ajtatosságot P. 
Josephus da Ferno tartotta Gubbióban, a 16. század 
elején, ex voto, a városnak nyomasztó helyzetéből való ki-

szabadulása végett. P. Josephus nemsokára ezután Mila-
nóban prédikált s ott a 40 napi ajtatosságnak egyik 
templomból a másikba való soros átvitele által szakadat-
lanná tette azt az egész éven által, vagyis ekkép meg-
alapítója Jőn az örök imádás ajtatosságának. Thurston 
atya a „The Month" czimű folyóirat 1896. febr. füzeté-
ben 1539. márcz. 28 áról kelt pápai brevét idéz, mely a 
milanói érsekhez szólva búcsúkat engedélyez az örök 
imádság ajtatosságának. Ez a dolog eredete. 

— Köszönetnyilvánitás. Legforróbb hálás köszö-
netemet nyilvánítom ugy saját mint hiveim nevében báró 
von der Becke Imre urnák, lei kegyes volt a csesztvei 
templom részére egy igen csinos főoltárképet ingyen ké-
szíteni. Isten fizesse meg a báró ur kegyességét. Vagyok 
bátor ezen alkalommal a báró urat kedves papiársaim 
figyelmébe ajánlani, ki templomok részére csekély árért 
hajlandó képeket festeni. Csesztvén, 1897. okt. 12. 
Nizsnyánszky János lelkész. 

— A Francziaországban keletkezett uj katholi-
kus egyetemek be és kifelé már nagyban éreztetik a 
keresztény világgal hatásukat. A müveit osztályokban 
szemmel láthatóan szaporodik az öntudatos és hitéletet élő 
katholikusoknak a száma. A párisi egyetem volt nagy-
nevű rektorának, mgr D'Hulstnek pedig a világ a katho-
likus tudósok világraszóló nemzetközi kongresszusit kö-
szönheti. Most legújabban uj örvendetes hir érkezett 
Párisból. Az ottani katholikus egyetem tudós professora, 
Graffin R,, a ki a syr nyelvet tanitja, Migne hires Patro-
logiájának folytatására vállalkozott, a mennyiben meg-
indította a syr egyház irói munkáinak sorozatos kiadását, 
de kritikai mód szerint. Az első rész kezdettől 350-ig fog 
terjedni K. u. Az első kötetben vannak Aphraates de-
monstratio! I—XXII-ig. A syr szöveget recenseálta Pari-
sot János franczia benczés atya. Latin fordítással együtt 
megjelel t a frauezia akadémia nyomtatóinál, Firmin-Didot 
és társainál. 

— Bácskai Hirlap. E czimen indult meg október 
3-án egy uj hirlap Szabadkán, melynek dr Csillag (Stern) 
Károly, dr. Révész (Fischer) Ernő és dr. Blau Géza izrae-
lita polgártársak a megalapítói. A beköszöntőben azt irják, 
hogy Szabadka város haladását jelentik a helyi forgalmi 
viszonyok, a keletkezett vállalatok stb, de mindez „csak 
kép marad, a melynek illusztrácziója hiányzik, ha nincs 
meg a városban az az élet, a melynek egyik nélkülözhe-
tetlen organuma a „Bácskai Hirlap." — E kijelentés sze-
rénynek éppen nem mondható, inkább spanyol reklám az, 
a mely után, hogy Stern-Fischer-Blauék a lapjukat szent 
Gellért, Pázmány, Bethlen, Bocskay keresztény s nemzeti 
szellemében fogják-e szerkeszteni, avagy üzleti szellemben, 
talán nem nehéz előrelátni. 

— Egyházi műemlék restaurácziója. A jaáki 
apátsági templomot, a mely egyike az ország legneveze-
tesebb műemlékeinek, stílszerűen restaurálják. A templom 
diszes három apszisával már elkészültek, most pedig az 
oromfalon dolgoznak. A munkát nagy gonddal végezték 
s irányadóul a régi műrészletek megtartása és a hiány-
zóknak kellő pótlása szolgált. A restaurálás 150,000 frtba 
kerül, a mi aránylag nem (?) is mondható soknak. 
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Konstantinápoly 
Bras9Ó, Tövis, Aiad 
London, Páris, Bécs 
Lemberg, Kassa 
Gyékényes, Pécs 
Tövis, M.-Sziget 
Graz, Fehring 
Gödöllő 
Brassó, Kolozsvár 
Győr 
Bécs, Graz 
Brassó, Arad 
Belgrád, Eszék 
Berlin, Ruttka 
Fiume, Zágráb, Tecs 
Stanislau, M.-Sziget 
Róma, Fiume. Zágráb 
Munkács, M.-Sziget 
Kassa, P.-Felka 
Bécs, Graz 
Munkács, Kassa 
N.-Kanizsa 
Berlin, Ruttka 

*701 
$705 

163 
165 

6 1 0 1 
217 
709 

4101 
167 
117 

6011 
127 
169 

12 50 
30 
40 
35 
45 
05 
15 
25 
35 
45 
55 
45 

8 55 
17110 10 
715,10 35 
14310 55 

»T. e. v. 
ost. e. v. 

sz. v. 

t v.szsz. 
sz. v. 

Konstantinápoly 
Konstantinápoly 
Palota-Újpest 
PalotaUjpest 
Szolnok, Czegléd 
Pozsony 
Verciorova 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Bécs 
Lajos-Mizse 
Párkány-Nána 
Palota- (íj pest 
Palota-Újpest 
Szeged 
Érsekújvár 

délután 

#173 12 55 sz. v. 
703 1 25 gy- v-
175 1 40 SZ . V. 
103 1 50 gy- v. 
17' 3 00 SZ. V. 

6001 3 10 ff 
6103 3 40 ff 

135 3 55 
4103 4 40 » 

179 5 45 ff 
115 5 55 ff 
711 <; 50 
181 7 00 
707 7 40 gy- v. 
137 8 20 SZ. V. 
183 8,30 n 
105 8,50 gy- v . 

6105 9 05 SZ. V. 
1401 9 20 gy- v. 
4111 9 30 V. V. 
$109 9 55 ost- e. v . 
6013 11 00 v. V. 

11101 1150 
i 

k. v . e. 

Palota-Újpest 
Bukarest 
Palota-Újpest 
Bécs 
Palota-Újpest 
Lajos-Mizse 
Szolnok, Czegléd 
Nagy Maros 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Bécs 
Temesvár 
Palota-Újpest 
Orsova, Temesvár 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Bécs 
Szolnok, Czegléd 
Zsolna 
Esztergom 
Bécs 
Lajos-Mizse 
London, Páris, Bécs 

* Közlekedik kedden és pénteken, 
t T szerdán és szombaton. 
§ « október 15-ig. 
-j- Csak a hajózás szünete alatt. 
^ Közlekedik minden pénteken. 
$ „ „ kedden. 
4» „ „ vasárnap. 
$ „ ünnep és vasárnap. 
Hl „ minden szerdán. 
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Ë Megjelenik e lap heten- \ 
§ ként kétszer : \ 
\ szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
E félévre helyben s posta- Ë 
E küldéssel 5 frt. Ë 
l Szerkesztő lakása : 1 
E Budajpest, Ë 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
E részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. = 

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

Budapesten, október 20. 32. 

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

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

Mi az alapja minden jognak? 
— Irta : Dr Bálás Endre theol. tanár. — 

(Folytatás.) 

Mi a lelki tudatlanság és elesettség sötét-
ségéből kiemeltetve és maga az Isten Fia 
által kitanitva, a Szentlélek Isten által pedig 
felvilágosítva, jobban és tisztábban tudjuk mint 
a zsidók vagy pogányok, hogy mi az alapja 
és végső oka minden törvénynek: következőleg 
jobban, tisztábban és határozottabban is kell 
hódolnunk a törvényeknek. Alapja pedig és végső 
oka minden törvénynek maga az Isten. Ezt a 
tétel t ne feledjék a törvényhozók, birák és po-
litikusok, s akkor sok baj meg fog szűnni a 
társadalomban. De tudnunk illik azt is, hogy 
Isten kétféle módon végső oka, szerzője, ultima 
ratio-ja minden jognak. Ugyanis: először mint 
causa efficiens — alkotó ok, másodszor mint causa 
exemplaris = minta ok. 

a) Isten mint causa efficiens minden jognak 
alapforrása, mert ő alkotta az egész világot; ő 
adott annak törvényeket; ő alkot ta az embert 
is, még pedig saját képére és hasonlatosságára, 
felékesitvén őt halhatatlan lélekkel, gondolkozó 
észszel ós más tehetségekkel; de egyszersmind 
azt akarta, hogy az ember mint eszes lény tár-
saságban éljen, közös erővel boldogságot szerez-
zen e földön is, különösen pedig törekedjék az 

örök élet boldogságának elnyerésére, mely Isten 
szinének látásában áll. Eszközöket is adott a 
kitűzött fenséges czélnak eléréséhez. Ezen eszkö-
zökhöz tartozik az emberi társadalomnak időn-
ként szükséges törvények hozása, azoknak meg-
tar tása és megtar tatása azokkal szemben, kik 
másokat javaik élvezetében háborgatnak. Minden 
egyes társaság, melyekre az egész emberi társa-
dalom oszlik, czélszerüség s egyetértés szempont-
jából jogosult egy főt választani, hogy az leg-
főbb őre legyen a törvényeknek. Ez a jog mind 
az Isten akaratjából következik. Hogy aztán aẑ  
a választott fő, vagy annak utóda, császár, király, 
fejedelem vagy köztársasági elnök legyen-e, sehol 
sincs megirva. Bárminő névvel is nevezzék azt 
a főt, egy bizonyos, hogy t. i. hatalma Istentől 
van. Isten akarata szerint van ő az emberek 
fölé helyezve, hogy törvény szerint és igazságo-
san fentartsa közöttük a rendet ós békeséget. 
Istennek ő helytartója, s azért neki minden 
alattvaló köteles engedelmeskedni, a közjó miatt . 

6) Isten minden jognak szerzője ós alapfor-
rása másodszor mint causa exemplaris = minta ok, 
példányszerü ok, a mennyiben az Istennél levő 
teremtetlen törvény, a minden dolgokat végczél-
jukhoz vezető isteni bölcseség, vagyis az Isten-
nek véghetetlen igazságossága, mint egyik leg-
szebb isteni tulajdonság megmásithatatlan min-
tául kell hogy szolgáljon minden törvényhozás-
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nál, hogy a hozot t törvény igazságos, méltányos, 
helyes és üdvös lehessen. Krisztusnak követői, a 
keresz tények igy gondolkoztak és a keresztény-
ség első századaiban meg is a lkot ták egymás 
közöt t azon boldog, eszményi és magasztos köz-
társaságot , melyről Plato lelkesült p i l lanatában 
oly sokszor álmodozott , de a melyet sem ő sem 
más ember Krisztus előt t megvalósí tani nem 
tudot t . 

A kereszténység uj törvényeivel , t e h á t uj 
jogrendszerével, a művel t pogányságot rémi tő 
erkölcstelenségéből kiemelte, a nyers barbár népe-
ke t kiművelte, szelídekké te t te , az ember és 
ember között i erőszakos és igazságtalan külömb-
séget megszüntet te , az emberiséget megalázó 
bálványimádást k i i r to t ta , az emberi nemet bol-
doggá t e t t e és soha sem ha l lo t t erényekkel fel- I 
ékesí tet te . És ezen tevékenységét gyakorol ja 
már szinte ké t ezer éven keresztül számtalan 
nehézségek között , h i rdetvén és megvalósí tani 
törekedvén azon törvényt , hogy mindnyá jan 
egyformán szabadok, egyenlők ós tes tvérek va-
gyunk min t ugyanazon egy mennyei Atyának 
gyermekei . 

Valóban isteni vallás az, melynek ilyen a 
tö rvénye ós működése! (Folytatjuk.) 

Budairáry kai . József . 
(Szül. Liptó-Eózsahegyen, 1813. decz. 22. tTrencsénben,1897. szept. 12.) 

„Vitám petiit a Te, et tribuisti ei 
- loEgitudinem dierum." Psalm. 20, 5. 

A m. hónap első fele röptében az enyészet nagyon 
fájdalmas nyomait hagyá a piaristák között. Mert kioltá 
a kegyestanitórend trencséni társháza egyik tagjának : 
Budaváry kai. Józsefnek, aki úgyis, mint szerzetes pap, a 
gyóntatószékben a beteg lelkek vigasztalásával, ugy is 
mint hivatásos oktató, a serdülő if júság neveléstanitása 
által, oly sok érdemet szerzett, — áldásos életét. 

Meg nem állhatom, hogy, mint a dicsőültnek rend-
társa, az ihlet nagy látójával, Jeremiással, föl ne sóhajt-
sak : „Def'ecit gaudium cordis nostri, versus est in luctum 
chorus noster". (Thren. 5, 15.) 

A boldogult 1878-ban. mint Isten agg katonája, 
nyugalomra dőlt babérjain, Trencsénben, miután Kecske-
méten (1834—1835. s 1858.), Kis Szebenben (1840—1841.), 
Raguzában (1842—1843.), Zárában (1844—1845.), a lagú-
nák városában, Velenczében (1845—1848.), Tatán 1848— 
1849.), Nyitrán (1850—1853.), Váczon, az ujoncznevelő-
ben (1853—1857.), Veszprémben (1859—1860.), Szegeden 
(1860—1870.), Nagy-Becskereken (1870—1873.), Léván 
(1873—1875.), Nyitrán (1876—1878.), mint tanár, illető-
leg növeldei kir. fölügyelő s gymnázium-igazgató, a hit-
életet emelve, a fiatalság helyes gondolkodását, erkölcsi 

érzelmét mindig főnkéit irányban — fejlesztve, oly sok-
oldalulag s üdvösen működött volt. 

Budaváryban, a ki a nagy Petraltainak, kai. sz. Jó-
zsefnek törvénykönyvét gondolatainak irányadójául, ér-
zelmeinek szabályozójául, szóval élete zsinórmértékéül 
vállá s tartá mindenkor, a tudomány és lelkijóság test-
vérileg frigyesültek, és a mi benne meg volt, azt má-
sokba is átszármaztatni égett, sovárgott. — A mily ren-
dületlen volt tehát a vallásosságban, mely a keresztény, 
erkölcsileg tiszta s feddhetetlen életben nyilatkozik, ő 
maga : ugy igyekvék, mißt jó pásztor, a rábízott intézetet 
s ifjúságot az erény s igaz ismeretek ösvényén, élő s irott min-
den szavának, magán és nyilvános életének minden tettével, 
főleg oly hívogatóan vonzó épületes példájával kalauzolni. 

Hogy annak a félszázadot meghaladott buzgalmas 
tevékenységnek, annak az igazán atyailag szelid, mentori 
szivre valló, nevelő-oktatásnak, — mert ő (a modern paeda-
gógiának egyoldalulag túlhajtott eljárásával ellenkezőleg) 
a tanitásnak a hiterkölcsi alapú, éppen azért a jellem-
képzést előnyösitő neveléstől való elkülönítéséről még 
csak hallani sem akart, — nem jelentéktelen eredményét 
nyerte az egyház, melynek dicsősége, meg az oktatásügy, 
melynek igaz java volt a vallásos lélek erős és teljes 
hitével buzgó, nemes keblének leghőbb "vágya, arról szá-
mos bizonyíték volna fölsorolható. És pedig nemcsak 
hazánkból, hanem Dalmáczia- s Olaszhonból is, a hol a 
nevélés'oktatás éltető s főtényezőire : a religio fölemelő, 
nemesítő s a keresztény humanizmus eszmekörén átszűrt 
klassziczizmus erkölcsi s alaki képző erejére kellő sulvt 
fektetve, szintén csöpögteté, avval a törhetetlen hűséggel, 
állhatatossággal s kitartással, mely a hivatás emberét 
jellemzi, — a fogékony szivekbe az örök elvek s magasz-
tos üdveszmék boldogító tanait. 

Azonban nem levén itt helye a szent czélokra áldo-
zott munkás életet egész folyamlásában felölelni, csupán 
azt említem, hogy Isten után, a kinek malasztja minden 
jó ügynél titokszerüleg működik, Budaváry bölcs tapin-
tatának, lelkes és lelkesítő buzgóságának, a melylyel szent 
hivatásának összes teendőit teljesité, köszönhető, hogy 
magasztos czélért küzdő rendje, midőn a bizalom őt, 
néhány magyar szerzettársával, mesterre váró munkára, 
nagy felelősséggel járó föladatra, olasz földre szólította, — 
az igaz katholikusok előtt szinte ideális fényességben 
ragyogott. 

A vallás és ennek gyámkarjain magasra emelkedett 
keresztény szellemű köznevelés és oktatás, valamint a bús 
vagy kétkedő szivekbe a vigasz és bölcs tanács balzsa-
mának hintése körül ötven esztendőn át kifejtett, fáradal-
makban és sikerekben dús munkálkodás után, midőn a 
jóságos Isten megengedte neki, mint hajdan az öreg 
Simeonnak, törődött kezeibe vehetnie a kenyér s bor 
alázatos szine alatt a világ Megváltóját, hogy azt hála-
áldozatul mutassa föl a mennyei Atyának aranymiséjében, 
a koronás királynak magas kegye a Ferencz-József-rtmd 
lovagkeresztjével tünteté ki, miután szerzete már előbb 
tartományfőnöki tanácsos czimét adta neki. — Ezentúl 
pihenése idejét csöndes magányban, szellemének ébersége 
mellett, imádság, elmélkedések, olvasás, az ó-klasszikai 
mestermüveknek szorgalmas lapozgatása között, a nélkül, 
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hogy sokáig tartó íábbaja miatt csak egy panasz szót is 
ejtett volna ki, — tölte, miglen a végső szentségekben 
áhítattal részesülve, sz. Máriának, kit mindig lelkeseiké-
ből tisztele, neve ünnepén, szerdán, mint a hogy szelíden 
folvt élete hozta magával, gyötrelem nélkül megvált a 
földiektől, amelyekhez oly kevéssé vonzódott 

Igy végződött a hivatását felfogó férfiúnak, a kinek 
változatlan szelídsége, ritka szivjósága vala az a rózsa-
láncz, melylyel mindenkit magához csatolt, lelkiismerete-
sen munkás élete. — De ennek rövid vázolása után 
szükségesnek tartom még, habár csak egy pár szóval, 
érintenem, hogy egyéb szép szellemi tulajdonságok mel-
lett. a melyek immár az örökkévalóságba tért Budaváryt 
oly tiszteltté és kedvessé tevék, a hol csak megfordult, 
még kiváló költői tehetséggel is meg volt áldva. A tani-
tás és egyéb föladata által eléje szabott teendők mellett 
megtakaritgatott idejének kellő fölhasználásával módját 
ejté a jeles, az ó-kori remek és honi irodalom behatóbb 
tanulmányozása és müvelésének is. — S ez uton, mint-
hogy a valódi érdem s erkölcsi nagyság, a haza s köte-
lességszeretet iránt mindenkor teljes odaadással volt, 
valahányszor kedvező alkalom kinálkozék, nem késett az 
igazért, szépért, jóért és fönségesért oly nemesen hevülő 
lelkének érzelmeit lantjának húrjain elzengeni, semmi 
mást nem akarva ezzel, mint hogy, miként ő maga érez, 
a tiszta ideálizmustól vezérelve, mások is ugy érezzenek. 
Sikerültnél-sikerültebb ilyetén, a tudományt és erényt, az 
öntudatos hazafiságot és igaz vallásosságot élő példákban 
szemléltető dalaiban, melyekben soha sem hiányzék az 
emelkedettebb, lelkes hangulat, a klasszikus zamat meg 
a lendületesség, —- fantáziájának gazdagsága és szivtől-
s/ívhez szóló érzelmeinek tüze által keltett ellenállhatat-
lanul kellemes hatását. 

Költői lelke e szebbnél-szebb alkotásai mellett, ame-
lyek számszerint sok százra rúgnak, és mint a horatiusi 
szellem szerencsés kísérletei már évtizedek előtt a római 
tiberi s árkádi akadémiák tagjainak diszsorába emelék, — 
most, az empirismus e napjaiban fölemlitendőnek vélem, 
hogy akik csak Budaváryval érintkeztek, ama jóleső tanú-
ságot is tevék, hogy benne a szerzetes papi ruha is külö-
nösen a magyar nemzetért dobogó keblet takart , melyben 
nem lankadó erővel égett az áldozatkész honszeretet 
Vesta-tüze, a melyet a mily kitartóan, oly jótékonyan 
terjeszte, áraszta is szét az ifjú nemzettest szivébe azon 
nagy ezél elérésére, mely után buzgó imádság epedez 
százezrek ajakán. 

* 
* * 

Ezzel a befejezéshez jutottam. Örvend szivem, hogy 
a kath. egyháznak szent hévtől lángolt, s azon paedago-
gia nyomán, melynek kezét a kereszténység isteni ihlete 
vezérli, működött jámbor szerzetesnek sirjára, szerény 
nefelejts-koszoru gyanánt, e kegyeletes megemlékezést 
feltűzhettem. Végszavam ez imaszerű fohász: „Adja az élet 
és halál mindenható Ura, hogy az Istenben elszenderült 
84 éves aggastyán, aki oly sokakat tanitott az igazságra, 
az örök világoseág fénytengerében gyönyörködjék min-
denkor!" Dr Csősz Imre. 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

P A P A E XIII. 
CONSTITUTIO APOSTOLICA 

DE V N I T A T E ORDINIS FRATRVM MINORVM 
INS T A V R A N D A. 

LEO EPISCOPVS 
SERVVS SERVORVM DEI 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 
(Vége.) 

Igitur confîrmari et corroborari Ordinem Minorum 
necesse est, virium dissipatione sublata : eo vel magis 
quod populari ingenio popularibusque moribus volvitur 
aetas ; proptereaque expectationem sui non vulgarem so-
dalatium facit virorum religiosorum ortu, victu, institutis 
populäre. Qui populäres enim habentur, multo commodius 
et aspirare et applicare se ad multitudinem, agendo, na-
vando pro salute communi, possunt. Hac sibi oblata bene 
merendi facultate Minores quidem stúdiósé atque utiliter 
usuros certo scimus, si validos, si ordine dispositos, si 
instructor, uti par est, tempus offénderit. 

Quae omnia cum apud Nos multum agitaremus-
animo, decessorum Nostrorum veniebat in mentem, qui 
incolumitati prosperitatique communi alumnorum franci-
scalium succurrere convenienter tempori, quoties oportuit, 
consuevere. Idem Nos ut simili studio ac pari benevolen-
tia vellemus, non solum conscientia officii, sed illae quo-
que caussae, quas initio diximus impulere. Atqui omnino 
postulare tempus intelleximus, ut ad coniunctionem com-
munionemque vitae priscam Ordo revocetur. Ita, amotis 
dissidiorum et contentionum caussis, voluntates omnes 
unius nutu duetuque invicem colligatae tenebuntur, et̂  
quod consequens est, erit ipsa illa, quam parens legifer 
intuebatur, constitutionis forma restituta. 

Duas ad res cogitationem adiecimus, dignas illas 
quidem consideratione, quas tamen non tanti esse vidimus 
ut consilii Nostri retardare cursum ulla ratione possent, 
nimirum privilégia singulorum coetuum aboleri, et omnes 
quotquot ubique essent Minores, de quibus agimus, unius 
disciplinae legibus aeque adstringi oportere. Nam privi-
légia tunc certe opportuna ac frugifera cum quaesita sunt, 
nunc commutatis temporibus, tantum abest ut quicquam 
prosint religiosae legum observantiae, ut obesse videantur. 
Simili modo leges imponere unas universis incommodum 
atque intempestivum tamdiu futurum fuit, quoad varia 
Minorum sodalitia multum distarent interioris dissimili-
tudine disciplinae : contra nunc, cum non nisi pertenui 
discrimine invicem différant. 

Nihilominus instituti et moris decessorum Nostrorum 
memores, quia res vertebatur gravioris momenti, lumen 
consilii et prudentiam iudicii ab iis maxime, qui eadem 
de re iudicare recte possent, exquisivimus. Primum quidem 
cum totius Ordinis Minorum legati an. MDCCCLXXXXV 
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Assisium in consilium convenisseot, cui praeerat auctori-
tate Nostra b. m. Aegidius Mauri S. R. E. Cardinalis, 
Archiepiscopus Ferrariensis, perrogari in consilio senten-
tias iussimus, de proposita familiarum omnium coniun-
ctione quid singuli censerent. Faciendam frequentissimi 
censuerunt. Imo etiam lectis ab se ex ipso illo coetu viris 
hoc negotium dedere ut Constitutionum codicem perscri-
berent, utique communem omnibus, si communiocem Sedes 
Apostolica sanxisset, futurum. Praeterea S. R. E. Cardi-
nales e sacro Consilio Episcoporum atque Ordinum reli-
giosorum negotiis praeposito, qui pariter cum S. R. E. 
Cardinalibus e sacro Consilio cbristiano nomini propagando 
Nobis de toto hoc negotio vehementer assenserant, acta 
€onveutus Assisiensis et omnia rationum momenta pon-
deranda diligentissimi curaverunt, exploratisque et emen-
datis, sicubi visum est, Constitutionibus novissimis, testati 
sunt, petere se, ut Ordo, sublato familiarum discrimine, 
unus rite constituatur. Id igitur omnimo expedire atque 
utile esse, idemque cum proposito conditoris sanctissimi 
cumque ipsa Numinis voluntate congruere sine ulla du-
bitatione perspeximus. 

Quae cum ita sint, auctoritate Nostra apostolica, 
harum virtute litterarum, Ordinem Minorum, variis ad 
banc diem sodalitiis distinctum, ad unitatem communita-
temque vitae plene cumulateque perfectam, ita ut unum 
atque unicum corpus efficiat, familiarum distinctione omni 
deleta, revocamus, revocatumque esse declaramus. 

I. Is, extincis nominibus Observantium, Reformator um, 
Excalciatorum seu Alcantarinorum, Recollectorum, ORDO 
FRATRUM MINORUM sine ullo apposito, ex instituto 
Francisci patris appelletur : ab uno regatur : eisdem legi-
bus parea t : eadem administratione utatur, ad normam 
Costitutionum novissimarum, quas summa fide constantiaque 
ab omnibus ubique servari iubemus. 

II. Statuta singularia, item privilégia iuraque sin-
gularia, quibus familiae singulae privatim utebantur frue-
bantur, ac prorsus omnia quae differentiam aut distincti-
ouem quoquo modo sapiant, nulla sunto : exceptis iuribus 
ac privilegiis adversus tertias personas : quae privilégia, 
quaeque iura firma, ut iustitia et aequitas postulaverit, 
rataque sunto. 

III. Yestitum cultumque eâdem omnes forma induunto. 
IV. In gubernatione Ordinis universi, quemadmodum 

unus Minister generalis, ita Procurator unus esto : item 
Scriba ab actis unus : honorum caelestibus babendorum 
Curator unus. 

V. Quicumque ex hoc die minoriticas vestes rite 
sumpserint: quicumque maiore minoreve ritu vota nuncu-
paverint, eos omnes sub Constitutionibus novas esse su-
biectos, officiisque universis, quae inde consequuntur, 
adstringi ius esto. Si qui Constitutionibus novis abnuat 
subesse, ei habitu religioso, nuncupatione votorum, pro-
fessione interdictum esto. 

VI. Si qua Provincia his praeceptis legibusque 
Nostris non paruerit, in ea nec tirocinia ponere quem-
quam, nec profiteri rite Ordinem liceat. 

VII. Altioris perfectionis vitaeque, ut loquuntur, 
contemplativae cupidioribus praesto esse in provinciis sin-

gulis domum unam vel alteram in id addictam, fas esto. 
Eiusmodi domus iure Constitutionum novarum regantur. 

VIII. Si qui e sodalibus solemni ritu professis addi-
cere se constitutae per has litteras disciplinae îustis de 
caussis recusarint, eos in domos Ordinis sui certas sece-
dere auctoritate nutuque Antistitum liceat. 

IX. Provinciarum cum mutare fines, tum minuere 
numerum, si nécessitas coegerit, Ministro generali coniuncte 
cum Definitoribus generalibus liceat, perrogata tamen 
Definitorum Provinciarum, de quibus agatur, sententia. 

X. Cum Minister generalis ceterique viri Ordini 
universo regundo ad hanc diem praepositi magistratu se 
quisque suo abdicarint, Ministrum generalem dicere aucto-
ritatis Nostrae in caussa praesenti esse volumus. Defini-
tores generales, ceterosque munera maiora gesturos, qui 
scilicet in conventu Ordinis maximo designari soient, 
designet in praesenti caussa sacrum Consilium Episcopo-
rum atque Ordinum religiosorum negotiis praepositum, 
exquisita prius ab iis ipsis sententia, qui potestatem Defi-
nitorum generalium hodie gerunt. Interea loci Minister 
generalis Definitoresque generales in munere quisque 
versari suo pergant. 

Gestit animus, quod Nostram in beatum Franciscum 
pietatem religionemque veterem consecrare mansuro pro-
videntiae monumento licuit : agiinusque benignitati divinae 
gratias singulares, quod Nobis in summa senectute id 
solatii, percupientibus, reservavit. Quotquot autem ex Or-
dine Minorum sodales numerantur, pleni bonae spei hor-
tamur obsecramusque, ut exemplorum magni parentis sui 
memores, ex his rebus ipsis, quas ad commune eorum 
bonum decrevimus, sumant alacritatem animi atque inci-
tamenta virtutum, ut digne ambulent vocatione, qua vocati 
sunt, cum omni humüitate, et mansuetudine, cum patientia, 
supportantes invincem in caritate, solliciti servare unita-
tem spiritus in vinculo pacis. *) 

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis ha-
bentur nullo unquam tempore de subreptionis aut obre-
ptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu 
notari vel impugnari posse ; sed semper validas et in suo 
robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et 
praeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari 
debere, decernimus : irritum quoque et inane si secus 
super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, 
scienter vel ignoranter contigerit attentari déclarantes : 
contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali 
mentione dignis, quibus omnibus ex plenitudine potesta-
tis, certa scientia et modu proprio quoad praemissa ex-
presse derogamus, et derogatum esse declaramus. 

Volumus autem ut harum litterarum exemplis etiam 
impressis, manu tamen Notarii subscripts et per consti-
tutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, 
eadem habeatur fides, quae Nostrae voluntatis significa-
tion!, his praesentibus ostensis, haberetur. 

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae con-
s t i tu t ions , ordinationis, unionis, limitationis, derogationis, 
voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. — Si 
quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem 

V Ephes. IV, 1 - 3 . 
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omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolomra 
eius se noverit incursurum. 

Datum Romae apud S. Petrum Quarto Nonas Octo-
bris Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octogesimo 
nonagesimo septimo, Pontificatus Nostri anno Vicessimo. 

C . C A R D . A L O I S I - M A S E L L A P R O - D A T A R I V S 

A. CARD. M A C C H I 
VISA 

D E C V R I A I . D E A Q V I L A E Y I C Ë C O M I T I B V S 

. Loco * Plumbi 
Reg. in Secret. Brevium. 

I . C V G N O N I V S . 

EGYHÁZI TUDOSITÄSOK. 
Budapest, okt. 19. Három katholikus napilapunk, 

— a „M. Á.", az „Alk." és a „Tiszántúl", legújabban, 
ugyanegy napon, tartósabb figyelemreméltó vezérczikket 
közölt. 

Az aktiv keresztény állampolitikának hazánkban ve-
zérlő pártorganuma, az „Alk.", okt. 17-iki számában szó-
rói-szóra bemutatta „A magyarországi szimbolikus Nagy-
Páholynak Alapszabályai"-^ a mely szerint a szabad-
kőművesség, mint állítólag „filozofikus, filantrópikus és 
progresszív intézmény", voltaképpen pedig mint a keresz-
tény vallás kiirtására, s e czélból a kath. egyház letiprá-
sára lázitó „állam az államban", egész szabadon, a keresz-
tény alapítású Magyarország kormányának támogatásával, 
folytatja az országban felforgató üzelmeit. Kimutatta ez 
okmány közlésével nevezett laptársunk napnál fényesebben 
azt, hogy a magyar törvényhozásnak, a magyar állami 
hatalomnak az a nagy dechristianizácziója, a mely 1895-
ben a felekezetienség vagyis vallástalanságnak közjogi 
magyar státussá való felemelésében nyert betetőzést, a 
keresztény Magyarország fekete pápaszemes sírásójának, 
Tisza Kálmánnak köszöni létét, mert 1886. jan. 20-án, 
mint az ország belügyminisztere ő fogadta el Isten, Krisz-
tus és az egyház ellen a Nagy-Páholy és a Nagy Oriens 
alapszabályainak elfogadása és hatósági megerősítése által 
a pokoli hatalmakkal való szövetséget. Maneat alta mente 
repostum ! 

A nagyváradi „Tiszántúl", a Ballagiügy alkalmából, 
a budapesti egyetemi ifjúság s általában a magyar ifjúság 
vallás-erkölcsi nevelésének hiányait s azoknak miként 
való orvoslását teszi szóvá. Felszólalásának veleje az, 
hogy, ha katholikus intelligencziát akarunk, számra és 
befolyásra nézve megfelelőt, akkor gondoskodni kell az 
ifjúság katholikus szellemben való neveléséről jobban és 
buzgóbban mint eddig. Ajánlja a budapesti Alma Mater 
polgárai körében évtizeddel ezelőtt alakult Szent-Imre-
Egyesületet, melynek czélja : a sok fenyegető veszedelem 
közepette megóvni a hajótöréstől az ifjak hitét, meg-
erősíteni őket vallásos meggyőződésűkben és bővíteni val-
lási ismereteiket. Minden gymnasiumban, úgymond, figyel-
meztetni kellene az egyetemre készülő ifjakat, hogy ebbe 
az egyletbe beiratkozni első kötelességüknek tartsák. Azon-
kívül, kongregácziókat állítani és az önképző-körök szel-
lemét kath. irányban vezetni, a kath. középiskolák vezetői 
legfőbb feladatuknak tekintsék . . . . Egészen a mi pro-
grammunk szerint. 

Czikkiró nagyon ismerősnek látszik a budapesti 
egyetem legbensőbb ügyeivel. Azt mondja, hogy „az 
egyetemi tanács javaslatot terjesztett fe l ' a tekintetben, 
hogy a bölcsészek és jogászok, (hát az orvosok miért 
nem?) valláserkölcsi előadásokat és vasárnapokon az egye-
temi templomban prédikácziókat hallgassanak. A mi az 
egyetemi tanács javaslatát illeti, hát az, sajnos, csak puszta 
ens rationis, a melynek léte a valóságok körében eleddig 
nincsen. Többet szólni erről tilt a köteles discretio. Ab-
ban tökéletesen igaza van czikkirónak, hogy „meg kell 
tenni mindent." Eddig is azt kellett volna! Nagy igazsá-
got mondott ki czikkiró, mely országos figyelemre méltó, 
abban is, midőn ezt mondá: „Az egyetem kath. jellegű 
alapitványainak megszerzése és külön kath. egyetem fel-
állítása, olyan feladat, melyért egymagáért szervezni kell 
az autonomiát.u Katholikus egyetem nélkül, valóban, 
mindig protestáns-zsidó szószban fog a katholikus intelli-
genczia úszni. 

A „M. A." okt. 17-iki vezérczikke egészen a Szent-
Imre-Egyletnek van szentelve, abból az alkalomból, hogy 
ez a gondviseléses egyesület most tartotta jelen iskolai 
évi megnyitó közgyűlését. Laptársunk, méltán, igen erélyes 
sürgetéssel ajánlja „a fenkölt lelkű, müveit gondolkozású 
keresztény ifjak e képzőiskoláját" Magyarország egyházi 
és világi közönségének az eddiginél hathatósabb erkölcsi 
és anyagi támogatásába. Laptársunk buzdítását szivesen 
támogatjuk : 

„A mi nézetünk, úgymond, az, hogy mindazon egy-
házi és világi katholikusok, kiknek szivén fekszik a ka-
tholikus ifjúság jövője, kiket érdekel a jövő katholikus 
nemzedék, kiknek ezzel akár kath. vallásos érzületből, 
akár hivatalból törődniök illik, ne várják be, mig az 
egylet maga, mint ilyen hozzájok fordul, hanem amint 
Isten őket földi javakkal megáldotta, azonképen igyekez-
zenek a Szent-Imre-Egyesületet anyagilag, magyarán 
mondva, pénzzel támogatni. Enemü adományokat lapunk 
is szivesen közvetít. 

Ami magát az egyletet illeti, egyáltalán nem tart juk 
szégyenletes dolognak, ha az egylet hivatalból, kifejtve a 
kifejtendőket a közönséget anyagi és szellemi támogatásba 
szólítja fel. A román ifjak helybeli irodalmi egylete, a 
„Petru Maior", ezt minden évben eredményesen szokta 
megcselekedni. Legalább a házbér összegyűl s ez már elég 
nagy poziczió. 

Nem lehet elképzelnünk, hogy a katholikus egyhá-
ziak és világiak a Szent-Imre-Egyesületért ne tennének 
meg minden lehetőt akkor, mikor társadalom, iskola, po-
litikai élet, sajtó, sőt még a kathedrák is harczra indul-
nak a katholikus világszellem ellen ! „Pénzzel jár ják a 
bucsut", mondja a magyar közmondás. S mi nem habo-
zunk kimondani, hogy a jelen körülmények között a 
Szent-Imre Egylet elhanyagolása, illetve anyagilag nem 
pártolása közönséges hibánál sokkal nagyobb volna. 

De nemkevésbbé hiba volna az egylettől a szellemi 
támogatást megvonni. A felolvasások egész sorát szándé-
kozik az idén az egylet, ugy mint a mult évben tette, 
megtartani. E felolvasásoknak megtartására rendesen a 
katholikus közélet azon tagjait hivják fel az ifjak, kiknek 
szava az egylet falain kivül is visszhangot kelt. Nézetünk 
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az, hogy különösen ma, mikor a hitet és a katholikus 
meggyőződést annyi oldalról és oly elszántan ostromolják, 
elsőrendű tennivaló, hogy a roszat legalább ott ellensú-
lyozzuk, ahol azt ma még könnyen tehetjük." ?? 

Munkácsi egyházmegye. A h.-dorogi Mlhelynői-
ség. *) — 

Ez az intézmény legújabban a „Kárpáti Lapok"-hoz 
beküldött következő értesítés utján került szóba. Mi át-
vesszük ez értesítést tisztán tájékoztatás czéljából, be nem 
avatkozva a dolog érdemébe : 

Szemben azokkal a hirlapi czikkelyekkel, melyek ugy 
az országos, valamint a vidék tekintélyesebb napi lapjai-
ban napvilágot láttak, a h. dorogi püspöki külbelynökség 
tárgyában; — mint az 1868. óta fennálló, működő és 
végrehajtóbizottság egyik szerény tagjának, engedtessék 
meg, az audiatur et altera par3 elvénél fogvást a hozzá-
szólás. 

Annélkül. hogy a megjelent hirlapi czikkelyekre 
szám szerint hivatkoznám, Dorog álláspontját a vikaria-
tusi intézménynyel szemben lehetőleg, a szűk tér tekin-
tetbe vételével, a legrövidebbre szorítva a következőkben 
kívánom körvonalozni : 

H. Dorog, mint az összes magyarajku keleti ritusu 
katholikus hitet követők góczpontja és megbízottja, a 
vikáriatusi intézményt a püspökségre való átmenetnek 
vette és tartotta a múltban és tartja és veszi ma is. 

Ebb31 kifolyólag ezen: — nesze semmi fogd meg 
jól, — fogalom keretébe illő intézményt a : vakulj magyar 
ne láss tót, — közmondásával egyenrangú és értékűnek 
találta már 1873-ban, — de kénytelen kelletlen, mondván: 
jobb ma egy veréb mint holnap egy túzok, — belenyu-
godott, várván a fejleményeket. 

Hogy álláspontja helyes volt, a következmények 
nemsokára igazolták. 

Az a magyar vikáriátus, melynek a dorogi alapít-
ványokkal együtt, eltekintve a volt vikáriusi személy ka-
nonoki fizetésétől, ötezer frtra menő jövedelme volt, — 
nemhogy a magyar liturgia terjedését mozdította volna 
elő, de a még Szabó György szabolcsi főesperes idejében 
kivívott eredményeket is korlátok közzé szoritotta, s 
annak a kilenczes tagu bizottság fordításai közrebocsátá-
sán kivül, egyéb haszna nem volt. Ezen meggyőződést 
táplálja ama bizottság, mely a lencséért az örökséget fel-
adni hajlandó nem volt s a vikariatussal, a püspökség 
helyett megelégedve nincs. 

Mondja bár ki és irjon bár mit, miként az vala-
melyik évfolyam Szt. Kereszt naptárában is látható és 

*) Adjuk e sorokat, mint az ottani körök óhajtását, bár 
lapunknak objektivebb álláspontjával nem mindenben egyeznek 
azok. Mi szintén óhajtjuk e kérdés megoldását, de elébb a liturgiát 
kellene előkészíteni, ami ezidőszerint nehéz helyzetben van. Ily 
értelemben nyilatkozott a kormány elnök is a nemrég hozzáintézet 
interpelláczióra ezeket mondván : „első sorban a liturgia kérdése 
lévén megoldandó, a kérdéssel a kormány foglalkozik és keresi is 
módját, az összes illetékes tényezők hozzájárulásának kinyerése 
után, ezen magyar liturgia kérdését végeldöntés elé hozni, és akkor 
lehet és lesz szó a püspökség felállításának kérdéséről." H.-Dorog 
törekvése dicséretre méltó, de ily fontos kérdés megoldására idő 
és kellő előkészület kell. A ..K. szerte. 

olvasható, — a vikáriusi tisztség (és nem méltóság) be 
töltője a magyar liturgia terjedésére vonatkozólag, leszá-
mítva a neki busás jövedelmet hozó kiadványokat, — 
semmit sem tett, — de alig is tehet valamit. 

A munkácsi püspök például: a pápai decretumban 
ruthén nyelvűnek neveztetik, (Epp. ruthenorum), vagyis 
a ruthen nyelvűek püspökének, s kötelessége oda hatni, 
hogy e nyelv az oltáron ápoltassék. Most, hogy kívánható 
tőle, hogy kötelessége ellenére egv nem szentesitett de 
még csak szembehunyással sem jóváhagyott nyelv terje-
dését előmozdítsa ? Ha pedig ezt ő nem teheti a katho-
likus kötelékeknél fogvást : hogy kívánható, hogy helynöke, 
megbízottja, vulgo "vikáriussá ezt tegye, midőn annyi jogot 
is alig adhat neki, a mennyit és milyeneket ő maga, a 
püspök bir ! ? 

Tudja ezt Dorog, illetve annak választottja, az a 
bizottság, mely a püspökség felállíttatásának szorgalma-
zását tűzte ki czélul, — nagyon jól. Es fájdalmasan vette 
az illetékes hatóságok ama rendelkezését, hogy éppen 
Dorogon, a már évtizedek óta magyar nyelvű istenhá'.ába 
az ó-szláv nyelv épsége fenntartását rendelték el akkor, 
mikor Dorog a netovábbig menő anyagi áldozatokat hozta 
meg a magyar rítusért s akkor, midőn ennek biztosítá-
sára magyar vikárius székelt falai között. 

Nem lát biztosítást Dorog bizottsága a magyar nyelv 
terjesztése és fenntartására ennél fogvást a vikáriusi in-
tézményben, s azt betöltve látni nem kívánja. Neki 
magyar ajkú püspökség, káptalan, tanitó- és papnevelő-
intézet kell. ő közvetlenül a naptól kívánja a sugarakat 
nem a tükörtől. Félszázada mult, hogy az erre vonatkozó 
ígérgetéseknek teljesedését várja. Közelebb azt remeltük, 
hogy a kormány a milleniumra teszi fel a koronát ezen 
magyar keresztény ős vallásra, de ugy látszik, valami 
akadály jött közbe, hogy a magyar ó-hitnek megadják a 
rég megillető nemzeti jelleget, pedig ideje volna már 
egyszer elérkezettnek látni az időt arra, hogy ad normám: 
szerb, oláh stb. a magyar nemzeti egyhazat is kereszt-
vízre tartsák. — Dorog vár, várni fog, mert meggyőző-
dése : hogy ez megtörténik. Addig pedig a vikariatusi 
városi- és állami-jövedelmet, a leendő püspöki lak, istenháza 
stb. épségbentartása és díszesebb megfelelőbbé való eme-
lésére fordítva kívánja látni. 

Egy czikkely, tán éppen e becses lapok hasábjain 
pium desideriumnak nevezi a püspökség f-lállitását pénz-
ügyi okokból.*) Ha igy okoskodunk, ez örökké igy ma-
radhat. De Dorog, a legutóbbi felterjesztéseiben rámu-
tatott az alapra, melytől minden megrázkódtatás, minden 
különös megszorítások nélkül nemcsak a püspök törté-
nelmi jelentőségű állásához mért javadalma, hanem a 
káptalan, szeminárium, szóval minden járuléka bőséggel 
kitelhetik. Es Wekerle, akkori pénzügyminiszter olyas 
valamit mondott, hogy Dorog küldöttsége a legnagyobb 
megnyugvással vonult vissza várakozó állásába. 

Sőt Danilovics, volt vikárius, már egy ízben, magyar 
püspök jelölt is volt. De az akkori herczegprimás, éppen 

*) Ezt igy mi sohasem mondottuk, de nemzetségi okokból, 
különösen a föltagolás veszélye miatt tettünk ellenvetéseket egy 
külön magyar püspökség eszméje ellen, bár annak elvileg barátai 
vagyunk. A rK. i . " szeri:. 
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személyi okokból megtagadta beleegyezését. Rákövetke-
zöleg kormányválság ütött ki s az ügy ad acta került. 

Pár évvel ezelő't, midőn a nunczius és a kormány 
között némi félreértések merültek fel, melyek az osztrák 
részen kormányválságra is adtak okot, — a nunczius 
azzal közeledett a magyar kormány felé, hogy a keleti 
ritusu kaíh. magyar püspökséget szóba hozta. 

A kormánynak egyik volt vezére akként kivánta e 
kérdés megoldását, hogy az eperjesi, n.-váradi, munkácsi 
stb. püspökök, a ruthenorum, valachorum czímek mellé a 
hungarorumotis viseljék. Ekkor természetesen a külön-
leges magyar püspökség felállítása szükségfelettivé válott 
volna. De Dorog nézete ezzel szemben is az volt, hogy 
ezen őskeresztény vallás, melynek kapuján át őseink a 
nyugati czivilizáczió országába léptek, hálánk elismeré-
seül még akkor is megérdemelne egy külön magyar nem-
zeti keretet egy püspöki koronával. —s. 

Vácz, okt. 15. Keresztény sajtó támogatása. — 
A keresztény néppárti „Csongrádi Közlöny" megszű-

nése alkalmából a „Váczi Közlöny" a következő komoly 
figyelemre méltó megjegyzéseket teszi : 

Mióta annak az óriási nyomásnak, mely a legújabb 
idők óta vallástalanságra hajlandó, sőt vallástalan irány-
zatából kifolyólag, a különféle vallásos társulatokra, de 
különösen a katholikus egyházra nehezedett, némi ellen-
súlyozására, vagy helyesebben mintegy visszahatására, 
fellendült némileg nemcsak a keresztény és különösen 
katholikus társadalmi élet de a katholikus irodalom is ; 
mióta a keresztény gondolkozású és érzésű tehetséges 
irók egész serege napnap után rója tollának betűit a 
keresztény sajtó számára, a vallástalan eszmékkel telitett 
szabadkőműves, liberális stb. sajtó nagy hangú és merész 
bérenczei (mert ezek csak sápért irnak ám olyan meg-
győződés-féle hangon!) ellenében; mióta napról-napra 
jobban megvalósul a sz. Atyának buzditása, hogy betűt 
betű ellenében kell állítanunk : azt hiszszük nem lesz 
fölösleges, ha röviden foglalkozunk a keresztény irányú 
sajtó barátainak magaviseletével a keresztény sajtó ter-
mékekkel szemben. 

írónak lenni egy cseppet sem volt mulatságos dolog, 
főkép, ha az az iró tollából akart megélni, Magyarorszá-
gon minden időben. A régi idők lánglelkű, elméjű és 
szivű irói éppúgy küzdöttek anyagi gondokkal, mint a 
mostaniak. Valóságos martir az, a ki ez irodalomnak 
akar élni és merjük állítani, hogy sok tehetséges iró 
hallgatott már el, sok lelkes toll esett ki már forgató-
jának kezéből, bármily ügyesen forgatta legyen is azt, a 
pártolás hiány, a közönyösség miatt. Pedig az irók rend-
szerint valamely igazságot, eszmét képviselnek, melynek 
vannak követői hanem azok a követők annyira kislelküek 
vagy rövidlátóak, hogy nem látják be, hogy az ő lelkes 
pártolásuktól függ az eszmének, igazságnak diadala. 

Fájdalommal mondjuk ki de igy van, igy volt és 
igy lesz ez talán mindig. A föllendült katholikus életnek 
munkásai is ilyen pártolás hiány miatt csüggednek el, 
mennek tönkre. L ipunk más helyén adunk hírt a „Csong-
rádi Közlöny" megszűntéről. Utolsó 40-ik számában a 

többek közt a közönyösséget a pártolás hiányt emliti fel 
a szerkesztő a lap bukásának okául. 

És honnan e közönyösség, e nemtörődömség a ke-
resztény sajtóval szemben? Miért hagynak fel a keresztény 
sajtó támogatásával utóbb, a kik előbb táborába állottak ? 
Kicsinyes, nagyon kicsinyes okok miatt. „Nem érek reá 
olvasni." „Fáj a szemem." Omnia non possumus." 
„Engem közvetlenül nem érdekel" stb. Bizony nevetséges 
okok, az igaz ! Nem hinné el az ember, ha személyes 
tapasztalatok utján meg nem volna győződve a szomorú 
igazságról. 

Igy ugyan zöld ágra nem vergődik soha a keresz-
tény sajtó, melynek ily módon megölői saját barátai, a 
kiknek ügyét pedig egyedül ez a sajtó dédelgeti, ápolja, 
terjeszti és védelmezi, ha kell. Mig a keresztényekben 
nem lesz uralkodóvá az a meggyőződés, hogy a keresz-
tény sajtót áldozatok árán is támogatni kell, addig ugyan 
hiába fáradoznak ennek a sajtónak lelkes munkásai. 

A keresztény sajtóra, főleg napjainkban Magyar-
országon, szép hivatás vár, de e szép hivatásának csak 
ugy tehet eleget, ha a keresztények részéről, ha nem is 
más részről, pártolásra talál. Ha nem olvashatjuk is, ha 
nem is érdekel közvetlenül, ha megtehetjük, fizessünk elő a 
keresztény irányú lapokra, könyvekre, ha pedig talán Isten 
tehetséggel áldott meg, álljunk be a keresztény sajtó mun-
kásaiközé. Minél számosabb lesz az ilyen anyagi és szellemi 
munkatársak serege, annál szebben, jobban és biztosab-
ban fog megfelelni hivatásának a keresztény sajtó is, 
melynek munkálkodásától pedig nagyon sok függ, 
Magyarország jövőjének boldogsága is. A ki ezt a jobb 
és szebb jövőt óhajtja, nem hiszszük, hogy a keresztény 
sajtótól megvonja az anyagi és szellemi támogatást! P . 

KATH, EGYESÜLETI ÉLET. 
A katholikus Egyesületek vezetőinek 

s a katholikus egyesületi élet munkásainak figyelmébe 
ajánljuk a következő müvet: 

,.A Magyarországi Katholikus Egyesületek Év-
könyve" az 1897. évre Szerkesztette: GyürJcy Ödön a 
„Társulati Értesitő" felelős szerkesztője. Második évfolyam. 
Ara 50 kr. Nélkülözhetetlen tanácsadó mindazok részére, 
kik kath. egyesületeket akarnak alapítani vagy azok élén 
állanak. A munka tartalma a következő: I. A magyar-
országi kath. egyesületek jegyzéke. II. Útmutatás kath. 
egyesületek alakítására. Bevezetés. 1. Az alapszabályok. 
2. Alakuló közgyűlés. 3. Az alapszabályok lebélyegzése. 4. 
Az alapszabályok felterjesztése. 5. Az a bizonyos 40 nap. 
III. Felvilágosítások. IV. Útmutatás szövetkezetek alakí-
tására és czégjegyzésére. V. Alapszabály-tervezetek. VI. 
Útmutatás a kath. egyesületek vezetésére. VII. Az egyle-
tek vezetőinek figyelmébe. — Megrendelhető a szerzőnél : 
Budapest^. VIII. ker., Pál utcza 7. sz. II. em. 

Ugyané munka szerzője szívesen küld mindenkinek 
kívánatra, a következő füzetekből, ingyen: 1. Alapsza-
bály-tervezet kath. munkás-egyesületek részére. 2. Katho-
likus Népkönyvtárak. Útmutatás a kath. népkönyvtárak 
felállítására, berendezésére és kezelésére. 
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VEGYESEK. 
— Rómából érkezett hir szerint az ir katholikusok 

a Rómába való zarándoklásoknak egy uj módját nyitot-
ták meg. Eddig különféle egyházmegyékből vegyesen jöt-
tek a hivek és a papság a pápához. Az ir katholikusok 
egyházmegyénkint fognak sorba a pápa elé Rómába feK 
vonulni a szent Péter primátusában rejlő lelki hatalom 
teljessége előtt való hódolásra. 

— Kinevezések a győri egyházmegyében. Zalka 
János ur szentszéki ülnökké kinevezte: Horváth Viktor 
kismartoni plébánost, Kapuy Elek sekrestye-igazgatót és 
dr Karácson Imre tanitóképző-intézeti igazgatót. 

— A nyitrai egyházmegyéből egymás után két 
nagyobbszabásu iskola-épület felavatásáról jött értesités. 
Radosnyán Bende Imre püspök ur építtetett három tan-
termet, kisdedóvót és tanító-lakásokat magában foglaló 
iskolát. Fölszentelését f. hó 10-én tartották meg. Német-
Prónán a város közönsége a Czeizel Yenáncz néhai sós-
kúti plébános által 22,000 fr t költséggel épített s irgal-
mas nénék vezetésére bizott leány-iskola mellé 10,000 frt 
költséggel 4 osztályú fiúiskolát építtetett s adott át a 
plébánosnak, mint az iskola igazgatójának. 

— Uj oltár az esztergomi bazilikában. Készült 
Jézus szents. szivének tiszteletére. Emelte 10,000 frton 
Sujánszky Antal püspök, nagyprépost. Készítette Kiss 
György szobrász. Fölszentelte f. hó 14-én Boltizár József 
fölsz. püspök ur. 

— A győri oltár-egylet ez idei kiállítását október 
hó 15 én nyitotta meg dr. Mohi Antal kanonok ur há-
zában. A kiállítás gazdagsága, szépsége és ügyes elren-
dezése első sorban is a vezetőség buzgóságát, fáradságot 
nem kimélő szorgalmát hirdeti. 

— Eucharisztikus kongresszus Esztergomban. F. 
hó 14-én az esztergomi szeminárium elöljárósága az inté-
zet nagytermében eucharisztikus kongresszust rendezett 
melyre nagy számmal jelentek meg az esztergomi főkáp-
talan, a helybeli és vidéki lelkészek. Vezinger Károly 
apát, az eucharisztia társulat országos igazgatója elnöki 
megnyitója után dr. Rajner Lajos prépost-kanonok tartott 
egy mély tudománynyal kidolgozott és megható előadást 
a „jelenlét módjáról41 az Oltáriszentségben ; továbbá 
Ferenczy György szálkái plébános igen tanulságos és 
kedves értekezést olvasott föl az Oltáriszentségre vonat-
kozó praktikus eljárásokról. Ez után megkezdődött az 
eszmecsere, mely mindvégig magas színvonalon tartva, 
sok irányban nyújtott becses fölvilágosítást. Legfőbb ered-
ménye a kongresszusnak a „bor kérdés" alapos tisztázása. 
Dr. Prohászka Ottokár felszólalása folytán ugyanis e sok 
aggodalmat okozó ügy főleg dr. Rajner Lajos teljes szak-
értelemmel tartott fejtegetése alapján ugy lett megoldva, 
bogy a kongresszus kimondta az aggodalmak jogosultsá-
gát a szükséges vinum de vite beszerezhetése iránt és dr. 
Csernoch Jáncs elnökle alatt az esztergomi plébánosokat 
megbízott testületnek választotta, melynek feladata lesz a 
materia opta gyanánt használható borról bármely plébá-

nia számára gondoskodni. A kongresszus kéri az egyházi 
hatóságtól e bizottság auctorizálását, melynek elnyerése 
után a részletes intézkedéseket megfogják tenni és min-
den lelkész nyugott lelkismerettel használhatja az átaluk 
gondozott misebort Délután a szeminárium kápolnájában 
az ünnepélyes imaóra volt, mely alatt Kánter Károly, az 
Oláregyesület központi igazgatója mondott lelkes "hangú 
beszédet az Oltáriszentség iránti kegyeletről, utána dr. 
Horváth Ferencz szemináriumi tanár tartotta az istentisz-
teletet. E fényesen sikerült összejövetel mindenkit meg-
győzött az eucharisztikus kongresszusok kiváló fontossá-
gáról és azon meggyőződést erősbitette, hogy azoknak 
minél sűrűbb rendezése a legnagyobb mértékben kívánatos. 

— Monumentalis uj templom. Rákos Palotán most 
— vasárnap szentelték meg a most épülő római katho-
likus templom alapkövét. A megszentelést Jung János 
váczi segédpüspök ur rvégezte, mely után Chobot Ferencz 
pleb4nos fényes ebédet adott. Az épülő templom 150.000 
forintba kerül, mely összeget részint a hivek, részint 
Károlyi Sándor gróf, részint pedig Chobot plébános ado-
mányozták. Chobot plébános a templomépítés javára jöve-
delmének tekintélyes részét 10 évre ajáulotta föl. 

— A franczia katholikusok már most kezdik a 
készülődést az 1898-ban megejtendő választásokra. Az 
„Univers" négyféle felfogásról, négyféle haditervéről a 
franczia katholikusoknak tesz említést. 1. Visszatérés a 
régi „konservativ unióraa monarchia érdekében, a ka-
tholikus érdekeknek hamupipőke sorsára való szorításával. 
2. A trón és oltár szükséges szövetségének alapján, 3. Csak 
köztársaságiakat választani, mérsékelt programmal. 4. A 
pápai encyklikák politikai és társadalmi irányítását kö-
vetve őszintén és teljesen alkotmányos alapon támogatni 
a fennálló köztársasági államformát. Ez az utolsó az 
„Univers" álláspontja. 

— A „Csongrádi Közlöny" megszűnt. Ha egy ugy 
nevezett pletyka lap megszűnik, annak nincs fontosabb 
jelentősége; de mikor, határozott elvekért küzdő lap 
kénytelen a részvétlenség miatt kapitulálni, azt megütkö-
zés nélkül szemlélni alig lehet. Hegyi Antal csongrádi 
plébános lapja, mely 3 évig mind éles kard lebegett a 
csongrádi dolgok fölött, f. é. október 1 vel megszűnt. A 
bukásnak oka semmi esetre sem a lap irányában keresendő, 
mert a keresztény, néppárti irány az alföldi nép szivébe 
is bevésődött, hanem oka annak azon körülmény, hogy 
a lap elvesztette nyomdáját és saját nyomda nélkül 
lehetetlen olyan lapot, oly olcsó áron előállítani, kellő 
pártolás nélkül. (V. K.) 

— Debreczen határozata. Debreczen város törvény-
hatósági bizottságának szeptember 29-én tartott közgyűlése, 
Firczák Gyula munkácsi megyés püspök ur átiratára 
elhatározta, hogy az ottani gör. kath. biveknek ingyenes 
templom-helyet adományoz, ugy azonban, ha a fiókegy-
ház anyaegyházzá alakul, és azon feltétel alatt, hogy a 
felépítendő templomban az istenitiszteletek kizárólag 
magyar nyelven tartassanak. 

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

Budapest, 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



l Megjelenik e lap heten-
: ként kétszer : 
Ê szerdán és szombaton. 
§ Előfizetési dij : 
l félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
\ Szerkesztő lakása: 
\ Budapest, 
I VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
l küldemény czimzendö. 

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 
Ó T V E N H A T O 

Budapesten, október 23. 33. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

vPerge 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 operl tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amant er imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Mi az alapja minden jognak? — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Zichy Nándor gróf 
német-gencsi beszéde. — V á c z : Fogadalmi templom Rákospalotán. — N y i r s é g : A nyíregyházi g. kath. templom fölszentelése alkal-

mából. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Hivatalos — Vegyesek. 

Mi az alapja minden j o g n a k ? 
— Irta : Er Bálás Endre theol. tanár. — 

(Folytatás.) 

III. 

Most az a kérdés merül fel, hogy a keresz-
ténységnek jelzett nagyszerű tevékenysége da-
czára, és a tudomány, ipar s művészet fényes 
virágzása mellett, miért indul korunkban a 
társadalom végromlás felé? 

Miért van olyan nagy ellentét a mai em-
beri társadalom s a régi zsidók és pogányok 
társadalma között, kik ferdeségeik és nagy téve-
déseik mellett is sok szép dolgot alkottak, sőt 
nekünk mintákat szolgáltattak az ipar, művészet, 
tudomány stb. terén, és igen sokszor szebb és 
biztosabb társadalmi életet éltek mint mi? 

Ennek az az oka. hogy a XVII-ik és XVIII-ik 
század nagy, de kevély és tévedő elméi igen 
nagyot hibáztak egy legfontosabb tétel megálla-
pításában; abban t. i. hogy mi az alapja min-
den jognak. És tévedésökkel az egész társadal-
mat kizökkentették rendes kerékvágásából, rossz 
útra, kátyúba vezették. 

Ok talán visszaéléseket szándékoztak meg-
szüntetni, de oktalanul cselekedtek. Ahelyett, 
hogy a viharoktól megtépett épületet gondosan 
kijavitották volna, felgyújtották azt és felrob-
bantották alapjait. 

Elvetették ugyanis azt a hitet, azt a té tel t , 
melyet évezredek vallottak és vele boldogultak 
t. i. hogy mindeneknek ura az Isten, és hogy 
a törvényeknek is, a jognak is legfőbb szerzője, 
alapja, végoka, mintája maga az Isten. Elhagy-
ták a jognak élő forrását és az észnek lidércz 
fényét áll i tották oda helyébe, mely a t isztátalan-
ságok és veszedelmek mocsarába vezetett . 

I g y Hobbes Tamás ( j 1679.) A n g l i á b a n a z t 
állitotta, hogy minden jognak forrása az állam, 
mint absolut hatalom, melynek lelke a király. 
A vallás csak félelemből származott babona, me-
lyet az állam eszközül használhat a nyers tömeg 
megfékezésére. 

Ez a tétel egyszerre a legborzasztóbb 
zsarnokság és a legveszedelmesebb lázadás csi-
rá já t rej t i magában. Szemben látjuk ezen tétel 
szerint a lelketlen hatalmat és a vallástalan népet. 
A nép pedig vallás nélkül veszedelmes, mint a 
fenevad. Ugyan ő tanit ja , hogy létünk fentartá-
sára bármi eszközökkel élhetünk a lelkiismeret 
hozzászólása nélkül. Valóban haramia tantétel 
ez. A zsiványok, csalók, uzsorások, gyilkosok és 
útonállók», hálások lehetnek érte. De józan eszű, 
becsületes érzésű és művelt ember, ha hozzá még 
keresztény is, ilyen tétel t el nem fogadhat. 

Fájdalom! mégis nagyon sokan elfogadták 
azt és követik. Szerintök a nyers erőszak és 
alattomos gonoszság jogot alkot. 

30 



262 RELIGIO. 262 

Locke János (f 1704.) szerint csak az lehet 
igaz és valódi, mi t eszünkkel felfogunk és tapasz-
ta lunk. Ez pedig nem egyéb, min t az anyag. 
Innen származot t az anyag túlbecsülése (mate-
rializmus) és a szellemi dolgokról való kételke-
dés (skepticismus). Ezekből pedig származot t az 
a theismus, mely szellemi ha ta lma t nem ismer, 
t e h á t I s t en t sem, va lamint I s t en tő l származó 
tö rvény t sem. 

Collins Antal ( j 1729.) elveti a keresztény-
séget, neki elég az ész, a ratio. 

Tindal Máté ( j 1733.) jogtudós pedig csak 
annyi t fogad el a kereszténységből, mennyi az 
emberi észszel felérhető. Ez a rat ional ismus, 
mely csak maga magá t ismeri el tekinté lynek. 

Boyle Péter f ranczia ( j 1706.) már ki mer i 
mondani , hogy az ál lam csak Isten nélkül lehet 
boldog. 

Voltaire ( j 1778.) ós társai , az encziklope-
disták, minden tekinté ly ellen, t e h á t ol tár és 
t rón ellen összeesküdtek, I s ten t nem ismertek, 
sem tőle eredő jogot. Anyag szerintök minden. 

Wolff Keresztély Németországban hal lei t aná r 
( t 1754.) csak természet i vallást sürget, mi t 
mindenki sa já t eszével kitalál . 

A „Teutsche Bibl io thek" minden kinyi la t -
koz ta tás t elvet és tagad. 

Lessing ( j 1781.) Muhammedet Krisztus fölé 
helyezi ; 

Weishaupt Ádám i l luminatusai pedig 1776-tól 
kezdve az állam ós egyház, ol tár és t rón, pap-
ság ós királyság megsemmisi tósét sürgetik, állít-
ván, hogy az embernek egyedüli törvénykönyve 
az ész, nem pedig az Isten. 

íme, hol a baj ! Ezen férfiak ós követőik 
vol tak a tá r sada lomnak legnagyobb ellenségei. 

Az ál taluk e lh in te t t mérges eszmék re t t e -
ne tes j á rvány gyanán t e l te r jed tek az egész 
Európában és lé t rehozták Francziaországban az 
1789-iki forradalmat , mely borzalmasságaival 
örökre szégyene lesz Francziaországnak és az 
egész művelt világnak. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 22. Zichy Nándor gróf német-gencsi 

beszéde — emlékezetes nyilatkozat. Messze bevilágít az 
Magyarország múltjába és jövőjébe. Zichy Nándor gróf 
az ország történetében kiváló érdemet szerzett az által, 
hogy elődeinek, a dicső emlékezetű Károlyi István és 
Cziráky János grófoknak örökségét kibővítette és meg-

növesztette. A mult e konservativ ferßai katholikus hit-
életet éltek otthon, és nyilvánosan a társadalomban és a főren-
diházban. Zichy Nándor gróf bevitte a katholikus hitéletet a 
protestáns és zsidó uralom alá került képviselőházba. 
Magyarország képviselőházában ugyanis eleddig a katho-
likus hitvallású képviselők szereplése jobbára csak abból 
állott, hogy teljesítették a protestáns és zsidó igényeket, 
melyek Magyarország dekatholizáczióját, a katholikus 
egyház háttérbe szorítását s megtörését vették czélba, — 
a mi a katholikus elveknek elfátyolozása, a katholikus érde-
keknek elhanyagolása nélkül, világos, hogy meg nem 
történhetett. Zichy Nándor gróf a ker. konservativ ma-
gyar állampolitikát az élet mezején előbbre vitte. Bevitte 
a katholikus lelkiismeret orgánumát, a néppártot a képvi-
selőházba és azt ott elhelyezte. Német-gencsi beszédében 
f. hó 17-én megmondotta, hogy mire alapítja abbeli 
reményét, hogy a katholikus bátor hittvallás szószólása a 
magyar képviselőházban állandó leszen. Érdemes ezt meg-
hallgatni és megjegyezni . . . Istenre . . . az igazság 
és szeretet hatalmára . . . Qui confidit in Domino, non 
commovebitur in aeternum. De halljuk magát az ősz hit-
valló pártvezért, a kiből szent István király apostoli lelke 
beszél : 

„En kedves barátaim, u. m, nem vagyok olyan el-
fogult, hogy azt gondoljam, hogy 18— 20 képviselő, ott 
a képviselőházban szavazatával meg tudja fordítani az 
ország sorsát ; hanem igenis elég hiterős vagyok azt 
hangoztatni, hogy IS—20 képviselő, ha az igazat mondja, 
az az igazság lelkébe fog fúródni a többinek is és az 
igazság tüzének lángjánál álandóan ellenállani nem lesz 
lehetséges. (Igaz ! Ugy van !) 

De még többet mondok. A nép hite, lelkesedése, az 
Isten szeretete, a bit igazságainak, a keresztény [elveknek 
valóságos érvényesülése az, a miért mi küzdünk és nem 
a pillanatnyi siker. Mert a mit ma a többség épít, azt holnap 
leronthatja, de az igazságot, ha egyszer gyökeret ver a 
nép szivében és eszében, onnan nem lehet többé ki-
pusztítani. Ott áll a templom (az emelvény melletti temp-
lomra mutat) és hirdeti az igazságokat századokig. Ha 
holnap lebontják, ujat építünk helyére. (Lelkes éljenzés.) 

A mi hitünk kötelességünkké teszi nekünk, hogy a 
kereszttel, keresztény szeretettel, igazsággal járjuk be az 
országot és küzdjünk azért, hogy a szeretet és keresztény 
s igazság legyen az igazi politika alapja, mert csak evvel 
a politikával fogjuk a nép jótétét előmozdítani. 

Azt mondhatná valaki, hogy ha eddig nem volt nép-
párt, miért van most egyszerre rá szükség. Évtizedekig 
nem volt, mert nem volt felekezetnélküli állam. 

IIa minden nag g érdeket kell képviselni, hát a ke-
resztény érdeket nem? Azt dobjuk oda a felekezetlen ál-
lamnak? Annyira nem feledkezhetik meg magáról a ke-
resztény ember, hogy azt mondja : tegyetek hitemmel, 
Istenemmel, egyházammal, a mit akartok. Ezt a keresz-
tény embernek nem szabad tennie, nem akarja tenni és 
nem is fogja tenni, hanem lelkesedvén vallásáért, érvé-
nyes jogával kíván élni és igyekszik helyet foglalni az 
országos képviseletben is. (Éljenzés.) 

De hát lapozzuk egy kissé végig ezen század alkot-
mányos történetét és törvényeit. Ez az állapot, ez meg-
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tagadása a katholikus egyház szabadságának és a hitelvek 
szabad gyakorolhatásának és nem is mai keletű. Egy-
másután találunk a történet könyvében oly lapokat, 
melyek arról tanúskodnak, hogy lassankint, fokozatosan» 
majd itt, majd ott ellenséges indulattal, oly törvényeket 
és intézkedéseket léptettek életbe, melyek a katholikus 
egyház szabadságát és a keresztény hit szabad gyakor-
lását akadályozták.. (Ugy van !) 

Hát micsoda állapot az, ha csak az állam engedel-
mével szabad keresztelni és áttérni ? Es szabadság az, ha 
a katholikus vallásra való áttérést megnehezitik ? Szabad-
ság az, ha azt mondják, hogy neked nem szabad azon 
hitre áttérned, melyet szivedben vallasz ? Ez hitkény szer 
és nem szabadság ! Es ma már egész sorozata van az 
ilyen törvényeknek. Es ezt mi eddig néztük, mig a pohár 
csordultig meg nem telt s magát a legnagyobb igazságot 
a házasságot és annak felbonthatatlanságát a törvény ta-
gadásba nem vette, és a vallásnélküliséget törvénybe nem 
igtatta. Mert azt nem nagyon nézik miként lesz vallásta-
lanná valaki, lianem hogy vallását gyakorolja, arra nincs 
kényszer. (Éljenzés.) Igenis nagy baj az, hogy nem volt 
párt a képviselőházban, mely kötelességszerüleg, a keresz-
tény és katholikus érdekeket megvédte és azok mellett hit-
vallólcig felszólalt volna. 

Ezért szükséges a néppárt. Nem azért alapítottuk 
tehát a néppártot, hogy a 20 képviselőből egy miniszter 
legyen, — mire ez bekövetkeznék, engem addigra mái-
rég elföldeltek, — mert ez nem is szükséges, azt mi nem 
is kívánjuk. Mi az igazságot, az egyház szabadságát kí-
vánjuk, nem pedig a magunk felmagasztaltatását. Hála 
Istennek, megevő kenyerem van é-3 öntudatom elég és nem 
szorultam másokéra! (Lelkes éljenzés.) 

Hanem egyre nagyon is rászorultam : az Isten ke-
gyelmére, irgalmára és segítségére, éppen ugy, mint a 
legszegényebb ember. És ha nem teljesítem kötelessége-
met, Isten meg fog büntetni, jobban, mint a legszegé-
nyebb embert. É Í azért küzdök én és a néppárt, és ezért 
küzd minden jóravaló keresztény ember Magyarországon 
a néppárttal, mely előbb-utóbb diadalmaskodni fog." 

Hosszas éljenzés követte a hallgatóság részéről e 
szavakat, vagyis a katholikus hitvallásnak Magyarország 
politikai életében, ime, van népszerűsége, tehát van jövője. 

? ? 

Vácz, okt. 17. Fogadalmi templom Rákospalotán, a 
fővárcs tőszomszédságában! 

Magyarok Nagyasszonya, 
könyörögj érettünk ! 

Az 1896-ik évben örömtől hangzottak vissza Magyar-
ország hegyei, völgyei, a melyet nemzetünknek e szép 
hazában való ezeréves fennállása szült. Valóban méltó 
alkalom az örvendésre, de még inkább arra, hogy hálát 
adjunk a mindeneket — tehát országokat és nemzeteket 
is fenntartó Istennek. Mindenki iparkodott tőle telhetőleg 
megünnepelni a nagy millennáris esztendőt. Az ünneplés-
nek legszebb és legmaradóbb módja azon emlékmüvek 
létesítése, melyeket az ország különböző vidékein emeltek ; 
de talán a hgméltóbb az, melylyel a milliók fohászai az 

ég felé emelkedtek, hogy ezer éven keresztül tartotta 
meg a kegyes Isten e szép hazát a magyar nemzetnek. 
E kettőt egyesitette Rákos-Palota község római katho-
likus lakossága, midőn a plébános a május 10-én tartott 
hálaadó istenitisztelet alkalmával fogadalmat tett, hogy 
a nevezetes évfordulat emlékéül Isten dicsőségére, a B. 
Szűz Máriának — mint a Magyarok Nagyasszonyának 
tiszteletére nagyszabású és fényes templomot fognak 
emelni, melynek létesítése a millennáris esztendőben kez-
dődjék és az 1900-ik évben befejeztessék, a mikor a 
magyar katholikus egyház kilenczszáz éves fennállását 
fogja ünnepelni. 

Ritka ország és nemzet még a vén Európában is, 
a mely ily hosszú s mondhatjuk önérzettől dagadó kebel-
lel, ily dicső múlttal dicsekedhetik. Ezt mi, mi szívben és 
léleklen erős meggyőződésű katholikusok, az Isten vég-
telen kegyelmének és a B. Szűz Mária mennyei pártfogá-
sának tulajdonítjuk és köszönjük. Ez a meggyőződés adott 
bölcsességet és erőt őseinknek az ezeréves küzdelmekben ; 
ez vezérelt bennünket fogadásunk letevésére, a melynek 
megvalósítása mintegy áthidalja hazánk ezeréves és nem-
zetünk katholiczitásának kilenczszáz éves fennállását. 

Isten áldása, Szűz Anyánk — Nagyasszonyunk 
pártfogása legyen velünk, mint reménységünk alapja a 
jövőre nézve is. V. K. 

Nyírség, okt. 16. A nyíregyházi g. kath. templom 
fölszentelése alkalmából — az Inczédy Lajos szerkeszté-
sében megjelenő „Nyirvidék" a következő vezérczikket 
közölte. Sietek azt a „Religio" közönségével közölni, 
hogy az itteni vallási állapotokról és hangolatokról tájé-
kozást nyújtsak. A czikk szövege ez: 

„A munkácsi gk. püspöknek : Firczák Gyula ő mél-
tóságának városunkban : a vármegye székvárosában való 
megjelenése kínálkozó alkalom nekünk, óhajtva várt al-
kalom, hogy hazafias érzéseink egész melegségével és 
közvetetlenségével üdvözöljük és ünnepeljük a főpásztort, 
kormányzóját a munkácsi gk. nagy egyházmegyének. 

Hogy valamelyes személyi kultusz lehetne a forrása 
ez ünneplésuek, avagy a fénynek káprázata, mely e nagy 
méltóságot betöltő személyiség nyomában jár ? Nem ! — 
a mi gondolatainkban a munkácsi gk. püspöki szék kép-
viselője a magyar állam és a magyar nemzeti eszme egy-
ségének a képviselője, akinek nagy jelentőségű, idők ide-
jére terjedő befolyású elhatározásai és tényei szabják meg, 
hogy Magyarországnak egy nagy területén ez az ideál : a 
magyar nemzeti állam eszméje gyökeret verjen, rügybe 
fakadjon, ágakat hajtson és — álmoknak álma ! — ugyan 
annak az egy fának a hüsitő árnya alatt, legyünk egy 
nemzetté: magyarokká! 

Őméltósága, a püspök ur — tudjuk — nagyon szí-
vesen jött Jde hozzánk, Nyíregyházára. Akinek főpásztori 
nehéz és nagy gondjait a nemzeti eszmének hatalmas 
lobogása szivében teszi könnyűvé ; akinek a lelkében nagy 
nemzeti ideáljaink olyan mélyen bevésve, kitörülhetetlenül 
és meghamisitathatlanul élnek ; és aki, mint ő, ennek az 
eszmének a szolgálatában olyan — igazán nagygyá lett: 
bizonyára szívesen és örömmel látja itt Szabolcsvármegye 
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székvárosában egyházmegyéje területének tiszta magyar 
részét: Szabolcsvármegyét. 

Hitéhez és egyházához a mi vármegyénk gk. vallású 
népe hiven és törhetetlenül ragaszkodik, pedig magyar ez 
a nép, vérének minden szemcséje, testének minden ize 
szerint. 

Pedig? . . . Ami ellentétet ez a szó kifejez, tartal-
mat ad annak az a valóság — amivel számolni kell, hogy 
a szabolcsvármegyei gk. magyarok tudomást vettek már 
arról a küzdelemről, amely a gk. egyház magyar ajkú hivei 
között a magyar nvelvü liturgia behozatala, jobban 
mondva a magyar nyelvű liturgia elismerése érdekében 
megindult s amely mozgalom egyik vezéreül a munkácsi 
g. kath. püspököt ismerjük és ünnepeljük. 

Vármegyénknek van néhány községe, amely nem a 
munkácsi, hanem a nagyváradi gk. püspöki megyéhez 
tartozik. A nagy vita folyik — reméljük, hogy még nincs 
lezárva — a fölött, hogy váljon a „ruthen" egyház egy-
séges nyelvét szabad-e, lehetséges-e Magyarországon, 
tiszta magyar nyelvű, más nyelven nem is értő egyházak 
hivei kedvéért magyarra változtatva — megbontani, és 
ugyan akkor Szabolcsvármegyében lakó hivei a gk. egy-
háznak látják azt és olvassák, hogy ugyancsak Szabolcsvár-
megyében lakó magyar emberek, g. k. vallásúak Nyira-
donyban, Nyiracsádon, Szent-György-Ábrányban, nem a 
féltékenyen őrzött egységes egyházi nyelven, nem is ma-
gyarul, hanem — oláhul kell hogy imádkozzanak, aki 
nyelvükhöz, szivükhöz, lelkükhöz legközelebb áll — 
Istenhez ! 

Nem akarjuk mi most megbolygatni vármegyénk 
magyarságának ezt a keserves sebét, bár tudjuk azt, 
hogyha behegedt is ez a seb — a genyesedés most is 
rombol a vékony bőr alatt és hogy tüzes vas vagy a 
modernebb karból lenne az egyedüli gyógyszer. 

A nyiregyházi gk. templom fölszentelésének az ün-
nepe az, melynek alkalma a munkácsi gk. püspököt, egy-
házmegyéje e jelentős helyére, ide szólította. 

Mély hódolat, az üdvözlésnek igazi őszintesége s a 
hazafiúi érzésben egybeolvadt szivek mélységes szeretete 
fogadja a nagynevű főpásztort közöttünk. 

Legyen meggyőződve róla, hogy Szabolcsvármegye 
közönsége — ismervén eddigi hazafiúi tevékenységét — 
mint a magyar nemzeti eszme egyik hatalmas apostolát 
üdvözli őt itt — a székvárosban. Mély hódolattal és tisz-
telettel, mint főpásztort és lelkesedéssel mint nemzeti 
törekvéseinknek egyik hatalmas bajnokát. 

Es tőle várjuk, hogy egy elsóhajtott, de elhangzott 
óhajtásunk megvalósulhasson. 

Nagyon nehezünkre esik nekünk, — szinte már nem 
is akarjuk tűrni, — hogy ugyanakkor, amikor — bár 
fájdalmasan — kénytelenek vagyunk megnyugodni abban, 
hogy magasabbnak hirdetett, nagy nemzeti szempontok-
nak is felibe állitott érdekek kedvéért a magyar nyelvnek, 
tiszta magyar gk. egyházakban való térfoglalását az egy-
séges egyházi ruthén nyelv javára legmagasabb egyházi 
szóval perhorreskálják, — hogy ugyan akkor, a magyar 
állam és a mi népünk anyanyelvével szemben és a gk. 
egyházi nyelv egysége ellenére, még itt Szabolcsvárme-
gyében is, lehetnek ugyancsak gk. oláh egyházak és — 

ez egyházak — egyáltalán nem nemzeti törekvéseit és 
czéljait előmozditó iskolák. 

Szabolcsvármegye kérte, hogy ez a néhány gk. hit-
község, mint ilyen, a nagyváradi gk. püspökség területé-
ből — mint közigazgatási természete és nacionáléja szerint 
is oda nem tartozó, a munkácsi gk. egyházmegyéhez 
csatoltassék. 

Ebben az óhajtásban már ki volt fejezve, nemcsak 
a bizodalmunk Méltóságod iránt, de a meggyőződésünk is, 
hogy a nyiradonyi és a többi eloláhositó processust csak 
is ezen a módon lehet gyökerében keresztül metszeni. 

Megujitjuk most, hogy Méltóságod itt van közöttünk, 
ezt az óhajtásunkat. 

Azokat a nagy érdemeket, amelyeket Méltóságod az 
egyházmegyéjéhez tartozó, igazán ruthén népnek, a 
magyar államhoz való hűségében való megerősítésében 
szerzett, mi — mint magyar állampolgárok — mély há-
lával koszoruzzuk. 

Es tudjuk azt is, hogy Méltóságod ismeri azt a 
fentarthatatlan helyzetet, amely — most hogy itt van kö-
zöttünk, még élesebben kidomborodik szemei előtt, hogy 
egyházmegyéjének szabolcsi hivei hallják, olvassák, tudják, 
hogy nekik, g. katholikusoknak magyarul imádniok Istent 
— tiltva van, de — ugyanakkor hallják, olvassák, tudják, 
hogy Nyiradonyban, Nyiracsádon és Szent-György-Áb-
rányban,. szintén csakis Szabolcsvármegyében, Magyaror-
szágon szabad, lehet, de muszáj — nem az egységes 
ruthén nyelven, nem is a szülötte anyanyelven, hanem 
oláhul imádkozni és tisztelni Istent. 

* * 

A „Nyírvidékinek kötelező Ígérete vau arra, hogy 
ezt a kérdést minden kínálkozó alkalommal fölujitja. 

Ezt a nagy és nevezetes alkalmat — midőn itt, 
nálunk üdvözölhetjük és ünnepelhetjük a munkácsi gk. 
püspököt — e fogadalmunkhoz hiven egy alázatos ké-
relmünk előterjesztésére használjuk föl: 

Informáltassa magát Méltóságod e kérdés iránt, most 
és itt, ahol közvetlenül szerezheti meg a szükséges meg-
figyeléseket a tennivalók iránt. S ha meggyőződik arról, 
hogy territoriális, t. i. az egyházmegyei adminisztráczió 
érdekei szempontjából és azután — igazán és valósággal 
magyar nemzeti szempontból is arra szükség van : 

Kérjük, vegye érdeklődése körébe ezt a kérdést és 
ujitsa föl vármegyénk közönségének azt az óhajtását, hogy 
vármegyénknek az a néhány községe, melyeknek gk. egy-
háza kivételként a nagyváradi gk. püspökséghez tartozik, 
a munkácsi gk. egyházmegyéhez csatoltassék." 

Eddig a „Nyirvidék" czikke. Forrongás van min-
denfelé ! 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak ezélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközépnton haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimsá 
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és a püspöki kar foölcsesége vezetni szándékozik, liogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre k^ltó' szelle-

mében. 

Szerves javaslati pontok 
az autonimiai kongresszus működéséhez, illetve az 1871-iki 

elaboratum átdolgozásához. 
Dr Horváth József kir. törvényszéki bíró Nyitrán, 

a „Nyitramegyei Szemle" hasábjain figyelemre méltó dol-
gozatot közölt a kath. autonómiának miért és miként való 
megvalósításáról. Egyben-másban nem értünk ugyan egyet 
a t. czikkiró úrral, itt-ott a theologusi szabatosság hiányát 
is érezzük csikkén ; mindazáltal dolgozatát egészében véve 
méltónak Ítéljük arra, hogy vele foglalkozzunk és eszme-
cserék indítójául e helyen felhasználjuk, annál is inkább, 
mert egyes eszméket egyenkint már sokan pengettek erre 
az ügyre vonatkozólag ; szerves egészében az autonomiai 
kongresszust és annak leendő munkáját azonban még vajmi 
kevesen tették tanulmány tárgyává. 

A nyitrai hang igy szól: 

I. 
Altalános szempontok. 

A kath. választások minden izgalom nélkül csendben 
folytak le. Figyelembe vehető pártok Budapesten kivül 
alig egy-két helyen állottak szemben egymással. 

Programmot a választók nem követeltek s a jelöl-
tek nem adtak. Csakis a budapesti belvárosi választó 
polgárok s a csanádmegyei papság állított fel 12—12 
pontból álló programmot, melyek azonban nagyon csekély 
visszhangra találtak. 

A sajtóban sokféle vélemény került felszínre, sőt 
még a két kath. napilap közt is előfordult nézeteltérés. 

A választási urnához ennek daczára a falvakban a 
választók majdnem teljes számmal jelentek meg, ellenben 
a városokban a műveltebb osztály az egész választási 
mozgalom alatt többnyire passzív megatartást tanúsított. 

Az iránt azonban, mi a magyar katholikusok egye-
temének valóságos óhaja, milyen legyen a kath. autono-
miai szervezet, s mi tartozzék annak hatáskörébe ; mind-
eddig bővebb tájékozást sehonnan nem nyertünk. Bár-
merre forduljon tekintetünk, mindenütt azt látjuk, hogy 
az érdekeltek ez idő szerint még várakozó állást foglal-
nak el. 

Ezen állapot nem túlságosan biztató ; mert habár a 
köznépnek tömeges részvétele és magatartása kétségte-
lenné teszi, hogy a katholikus autonomia iránt élénken 
érdeklődik, s annak szervezését óhajtja, s habár a válasz-
tásokon kitűnt, hogy a választók papjaikkal együtt érez-
tek, s velők szolidaritást válaltak, mégis a művelt 
osztályok paszivitása súlyos kórtünet, minthogy azt, ha 
nem is ellenséges indulatnak, hanem mindenesetre rideg 
közönynek kell tartanunk. 

A kath. egyháznak egyik alapelve : hiveinek össze-
tartása és szeretete. 

A mai viszonyok között pedig ezen összetartás, a 
katholikusok együttérzése, a kölcsönös szeretet és bizalom 
nálunk hiányzik. 

Ez az oka annak, hogy habár hazánkban a katho-
likusok száma oly nagy, a katholikus egyház mégis gyön-
ge, és semmi téren kellően érvényesülni nem tud, s hogy 
hivei közt a hitközöny s az egyházi ügyektől való ide-
genkedés mindinkább terjed, s a válaszfal, mely a híveket 
az idő szerint egymástól elkülöníti, mindinkább széle-
sedik. 

Ezen bajnak létezését mindannyian elismerjük. Eb-
ből pedig nem az következik, hogy szemrehányásokkal 
illésük egymást, hogy felhánytorgassuk, ki a hibás, vagy 
ki a hibásabb, hanem önkényt folyik az, hogy törekvé-
sünknek oda kell terjednie, hogy a magyar katholikusok 
minden osztályában a testvéri szeretet s az összetartozan-
dóság igaz érdeke verjen biztos gyökeret; törekedjünk 
elérni azt, hogy a hivek szivében mindenütt a valódi 
benső vallásosságot honosítsuk meg, s ápoljuk, s ez által 
minden rendű és rangú katholikusban ébreszszük fel az 
egyháza iránt való buzgó érdeklődést. 

Ez a valódi czél, melynek elérése után mindannyian 
őszinte szívvel epedjünk ; ez azon czél, melyet a kath. 
kongresszusnak szem elől tévesztenie nem szabad. 

A kath. autonomia nem önczél, hanem csak eszköz a 
fenjeleztem magasabb czél elérésére. 

S itt azon kérdés merül fel, vájjon szükség van-e 
egyáltalában a kath autonomiai szervezésére? 

Erre a legklasszikusabb választ adta meg ő felsége, 
szeretett királyunk az által, hogy a kath. kongresszus 
összehívását elrendelte ; mert ez által nem csak legmaga-
sabb kegyének adta jelét, melyet nekünk alattvalói hódo-
lattal és a legmélyebb hálával kell fogadnuuk, hanem 
mint legfőbb kegyúr királyi szavával rámutatott arra is 
hogy baj van az egyház kebelében, melyet saját autonom 
jogkörében kell orvosolnia. 

De kétségtelen, hogy a kath. autonomiai szervezet 
megalkotása az egyedüli (?) mód arra, hogy a hívekben 
az általános érdeklődést fölkeltsük, s őket az egyházi 
életben való részvételre birjuk. 

A kath. egyház különben is régi időktől fogva 
autonom jogokat engedett az egyházközségeknek, melyek 
értelmében bizonyos ügyeiket magok szabadon (maguktól, 
de soha sem függetlenül a püspöktől. A R. szerk.) intéz-
hették. 

A kath. autonomia szervezése elé tehát nem csak 
hogy aggodalommal nem kell tekintenünk, hanem épen 
óhajtanunk kell, hogy az által az egyházi s világi elemet a 
testvéri szeretet széttéphetlen kapcsával összeforraszszuk. 

Természetes azonban, hogy ebben semmiféle hatalmi 
versenygésnek helyet foglalnia nem szabad ; mert a kath. 
autonomia nem arra való, hogy a hatalmi jogköröket meg-
változtassa, s hogy jogokat elvegyen, vagy jogokat oszto-
gasson. 

A kath. kongresszus sem nem egyházi, sem nem 
világi törvényhozó testület, mert sem az egyházi, sem a 
világi törvényeket megváltoztatnia nem lehet, hanem eze-
ket alapul véve, azon módozatokat kell szabályrendeleti-
leg megállapítania, melyek mellett mindenki jogait az 
egyházi és a világi törvények keretein belül gyakorol-
hatja. 

Az egyházi törvények megszabják az egyház szerve-
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zetét, s a felsőbb s az alsó papság jogkörét, mely törvé-
nyek a világ összes katholikusaira kötelezők, — a világi 
elemnek tehát még csak gondolnia sem szabad arra, hogy 
a kongresszus ezen bármilyen csekély változtatást is 
tegyen ; de viszont az egyházi rendnek készséggel kell 
megengednie, hogy mindazon ügyek intézésében, melyeket 
az egyházi törvények a papság részére fenn nem tartot-
tak, a világi elem is befolyást nyerjen. 

A protestáns autonomiák szervezetét éppen azért 
mintául nem vehetjük, mert azok közt s a kath. autono-
mia közt lényeges elvi eltérés az, hogy a protestánsok 
autonom jogkörökben egyházi törvényeket alkotnak ma-
guknak, papjaik felett fegyelmi jogot gyakorolnak, a mit 
pedig a katholikusoknál az egyházi törvények kizárnak. 

Másrészt azonban figyelemmel kell lennünk a világi 
törvényekre. 

A kath. egyháznak az államhoz való viszonya a 
kath. kongresszuson uj szabályozás alá szintén nem ke-
rülhet ; mert ezt a honi törvények szabályozzák, s e 
részben különösen az 1895. évi XLIII. t.-cz. tett nagy 
változást. 

A kath. egyház tulajdonképen ezen törvény életbe-
léptetésével vesztette el egészen régi közjogi helyzetét, 
mely mindaddig, ha nem is annyira a gyakorlatban, de 
elvben fenállott. 

Az államfelügyeleti s rendelkezési jognak azon mérve, 
melylyel a régi közjogi viszonyok közt az állam az egy-
házzal szemben birt, ezen 1895. évi XLIII. t.-cz. követ-
keztében megszűnt ; mert ennek alapján a felügyeleti jog 
azonossá vált azzal, melyet az állam a többi bevett val-
lásfelekezet fölött gyakorol. 

Ezen törvény, midőn teljes vallásszabadságot enged 
mindenkinek, midőn a még csak keletkező uj vallásfele-
kezeteket a 9. §-ban teljes önkormányzati joggal ruház 
fel minden ügyeikben : kisebb körre nem szoríthatta a 
régi törvényesen bevett egyházak, s ezek közt elsősorban 
a régi államvallásnak, a kath. egyháznak önkormányzati 
jogosultságát. 

Az intézett törvény 6. §. kijelenti, hogy a bevett 
egyházakra és híveikre vonatkozó törvények és jogszabá-
lyok változatlanul fentartatnak. 

Ez nem magyarázható, ugy, hogy a kath. egyház 
továbbra is az állam gyámkodása alatt marad, hanem a 
legis intentiót tekintve valódi értelme az, hogy azon 
jogok, melyek az egyházat saját belügyeiben megillették, 
sértetlenül maradnak fenn, habár olyanokkal a jövőben 
elismerendő vallások fel nem ruházhatók. 

Akkor, midőn a kath. egyház még államvallás volt, 
az állam és egyház közjogilag összeforrott, s az egyház 
világi ügyekben is birt hatósági jogkörrel, — a szentszék 
ítélt pl. egyes bűnügyekben, a káptalanok mint hiteles 
helyek magánjogi ügyekben is jártak el. — Ennek elle-
nében viszont az állam is az egyház ügyeire gyakorolt 
befolyást, igy a nemesi kiváltságokkal felruházott egyházi 
férfiakat némileg saját funktiónariusainak is tekintette. 

Ezen régi közjogi viszony most már megszűnt, s az 
állam legfőbb felügyeleti joga vagyis azon jogkör, melyet 
az állam azon czélból gyakorolhat, hogy saját törvényei-
nek érvénjt szerezzen, a kath. egyház irányában sem 

terjedhet szélesebbre, mint a többi bevett, vagy elisme-
rendő vallásfelekezeteknél, mert különben vallásszabad-
ságról szó sem lehetne, sőt ellenkezőleg annak partialis 
elnyomása forogna fenn. 

A kath. kongresszusnak tekintetbe kell vennie ezen 
az 1870. év óta lényegesen megváltozott közjogi helyze-
tet, s határozatainak hozatalánál az egyházi törvények 
mellett az állami törvényekre is mint kötelezőkre figye-
lemmel kell lennie. 

A legfőbb felügyeleti jog felségjog. A magyar kath. 
egyháznál azonban ő felségét még egy más jog, a leg-
főbb kegyúri jog illeti meg, a milyennel más vallásfele-
kezetek irányában nem bír. 

A legfőbb kegyúri jognak forrása, jogi természete és 
terjedelme egészen más, mint a legfőbb felügyeleti jogé. 

Ezt a kongresszusnak szem elől tévesztenie szintén 
nem szabad, s hozzá nem járulhat ahhoz, hogy ezen két 
jog, mely a régi közjogi viszonyokban azonosnak látszott, 
most a helyzet megváltozta után összezavartassék. 

0 felségének legfőbb kegyúri jogát természetesen 
egész épségében kell fentartanunk, — de ez még ki nem 
zárja, hogy ez a kongresszuson szóba ne kerüljön. — 
Sőt éppen a kath. autonom szervezetet a legfőbb kegyúri 
joggal összhangzásba kell hozni, az pedig máskép meg 
sem történhetik, mint hogy a legfőbb kegyúri jog a kath. 
autonomia szabályozásában az egész vonalon, s egész ter-
jedelmében kellő kifejezésre jusson. 

Egy magyar katholikusnak sem juthat eszébe olyan 
dőreség, hogy a legfőbb kegyúri jog megszorittassék, 
vagy vitássá tétessék ; mert a magyar kath. egyháznak 
éppen egyik ékessége, hogy legelső magyar ember 
egyúttal a legelső katholikus is. 

A legfőbb kegyúri jogra különben még visszatérek, 
itt csak azt kívántam kiemelni, hogy mig a kath. kon-
gresszus az állam azon törvényeinek érvényességét, melyek 
az egyház közjogi viszonyaira vonatkoznak, szóvá nem 
teheti, addig a legfőbb kegyúri jogra folytonos figyelem-
mel kell lennie, mert az az egyház belügyeit érdeklő jog. 

Ezek szerint tehát a főirányelvek a kath. autonomia 
szervezésénél ; hogy az egyházi és állami törvények kere-
tein belül s a legfőbb kegyúri jognak teljes érvényre jut-
tatásával olyképen alkottassák meg, hogy az egyház egyes 
ügyeinek intézésébe a világi elem is bevonassák, s ennek 
folytán az általános érdeklődés az összes katholikusok 
körében fölkeltessék, s a valódi benső vallásosság lépjen 
mindenütt a mostani hitközöny helyébe. 

Jövő czikkemben majd a részletekre térek át. 

IRODALOM. 
— Győr és Pannonhalma nevezetességei. Az 

„Orsz. középisk. Tanáregyesület" győri közgyűlése alkal-
mából irta dr Bécsey Viktor, pannonhalmi benczés, oki. 
tanár, könyv- és levéltáros. Budapest, Hornyánszky nyom., 
1897. 16-r. 57 1. Tartalma: Győr város rövid története. 
Győr-vár és egyéb épületek. A győri székesegyház és 
kincstára. A benczések temploma és székháza. Tudomá-
nyos gyűjtemények Győrött. Iskolák Győrött Pannonhalma 
rövid története. A magyar sz. Benedekrend központi 
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könyvtára Pannonhalmán. A pannonhalmi levéltár, kincs-
és régiségtár. 

— Leleplezések a magyar szabadságbarcz és a 
magyar emigráczió életéből. Közli Szedlák Mátyás 
1848/49-iki nyugalmazott honvédtüzérhadnagy. A könyv 
érdekessége főleg abban áll, hogy irója több olyan esetet 
mond el benne, a melyről eddig még senkisem beszélt. 
Különösen érdekes eseteket sorol fel Kossuth Lajos jel-
lemzésére, a melyek sok eddigi felfogást megdöntenek. A 
134 lapra terjedő érdekes könyv ára egy korona, mely-
nek előleges beküldése ellen bárkinek portómentesen 
küldi meg azt a kiadó Szent-Gellért nyomda, Budapest, 
Práter-utcza 44. 

— Vallásos könyvtár. Szerkesztő-kiadó : Violet 
Gyula áldozópap. A kassai egyházi hatóság engedélyével. 
1. évf. 3. füz. Szól: A szentmise-áldozatról 16-r. 84 1. 
következő tartalom-foglalattal: 1. A szentmise-áldozat. 
2. Bevezető oktatás. 3. Lépcső-imádság. 4. Bemenet. 
5. Lépcső-ének. 6. Hiszek. 7. Fölajánlás. 8. Csendes imád-
ság. 9. Előkészitő ének. 10. Csendes mise. 11. Mert ez az 
én testem. 12. Áldozás után való imádság. 13. Utolsó 
evangelium. 14. Ünnepélyes hódolat az Udvözitő Krisztus-
nak. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sárospatak. Előfize-
tés egész évre 40 krral. Megjelen évenkint négyszer. 

— Emléket a múltnak ! (Beküldetett.) A királyi kéz-
irat, mely a magvar nemzet ezer éves múltjából tiz kiváló tör-
téneti alakot jelöl meg szoborban való megörökítésre,nem tar-
tozik ama muló hatású események közé, melyek csak 
máról holnapra foglalkoztatják elménket és szivünket. Az 
a magasztos tény, hogy maga a koronás király mutat pél-
dát a dicsőséges mult kegyeletes tiszteletére, szemmel 
láthatóan átalakító hatással van minden magyar em-
ber gondolkozására, s oly érzelmeket fakaszt, melyek, ha 
meg is voltak a magyar ember szivében : rejtve, szunnya-
dozva éltek. A király fenkölt szellemű példája nemcsak a 
nemzeti öntudatot ébreszti föl a csüggedésre hajlandó 
szivekben, de egyben elementáris erővel kelti föl bennünk 
a vágyat, az érdeklődést, megismerkedni multunk történe-
tével, nemcsak nagy, kiemelkedő vonásaiban, de apróbb 
részleteiben is. A tiz szobor tehát — mindnyájan érezzük 
— nemcsak annyit jelent, hogy történelmünk tiz jelesének 
emlékét majd érczszobor örökíti meg. Termékenyítő ha-
tása van ennek : a történetíró most még nagyobb lelkes-
seggel mélyed történetünk buvárlatába, látván, hogy 
munkáját maga a koronás király szentesíti meg, az ol-
vasó pedig megnövekedett érdeklődéssel forgatja a magyar 
nemzet történetének lapjait, érezvén, hogy a királyi tény 
után hazafias kötelesség is, alaposan megismerkedni nem-
zetünk történetével. Nem elég, hogy a tiz szobor hazafias 
örömet keltsen országszerte s nem szabad tisztán olybá 
vennünk, mintha a magyar király ezzel az ő magyar népé-
nek hűségét, szeretetét kívánta volna megjutalmazni. Az 
a tiz szobor a maga némaságában is hatalmas szózat a 
magyar nemzethez: emléket a múltnak ! E tiz szobor által 
a magyar király mintegy átlehelte a magyar nemzet lelkébe 
a mult iránt való kegyeletet, a magyar történelem hősei-
nek megbecsülését ! Ebben van a királyi ténynek nagy, 
kox-szakalkotó jelentősége. Ha igy fogjuk fel azt, csak 
akkor becsüljük meg igaz értéke szerint. Im, ezek a 

gondolatok támadtak lelkünkben most, midőn a törté-
nelmi nevezetességű királyi kéziratnak hatása alatt van 
még egész valónk, s veszszük ugyanakkor az örvendetes 
hirt, hogy az Athenaeum által kiadott Millenniumi törté-
netnek, ennek az óriási munkának, melynek minden jó 
hazafi könyvespolczán ott a helye, a kilenczedik kötete 
(megelőzve a 6., 7. és 8. kötetet) is legközelebb meg fog 
jelenni. Az a része történetünknek, melyet a nemzeti éb-
redés korául nevez a történetíró. Valóban ritka, szeren-
csés napokat élünk. Minden tényező közremunkál abban, 
hogy nemzeti öntudatunkat, történeti értékünket, a mult 
iránt való kegyeletünket fökeltse s ébren tartsa. Most 
rajtunk a sor, hogy a sorsnak a nemzetek életében oly 
ritka kedvezését hazánk és magunk üdvére felhasználjuk. 

H I V A T A L O S . 

Pályázat. 
A budapesti kir. magyar tudom.-egyetem hittudo-

mányi karánál az újszövetségi szentírási tanszék meg-
üresedvén, annak betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

E tanszékkel 3000 frt. évi fizetés, további szolgálat 
után öt évenkint 300 frttal emelkedő legfeljebb 1500 
frtnyi korpótlék, nem különben 800 frt évi lakpénz van 
egybekötve. 

A pályázó kath. egyházrendbeli férfiak készültségét 
és tanitóképességét igazoló okmányokkal, püspöki elbo-
csájtó levéllel és életirati vázlattal felszerelt folyamodvá-
nyok a vall.- és közokt. m. kir. miniszterhez czimezve 
1897. évi november hó 15-éig a budapesti kir. m. tudom, 
egyetem hittudományi karának dékáni hivatalánál nyúj-
tandók be. 

Budapest, 1897. évi október hó 15-én 
A vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztertől. 

V E G Y E S E K . 
*** Püspöki konferenczia. Mai számunk lezárásáig 

a püspöki konferenczia összehívása még nem történt meg. 

-f- XIII. Leo pápa az egyesitett szent Ferenczrend 
egyetemes főnökévé Laner Lajos atyát nevezte ki, a ki a 
recollectusok thüringiai tartományának tagja. Született 
Fuldában 1833-ban, a rendbe belépett 1850-ben. Tudós 
férfiú hírében áll s rendjében magas hivatalokat viselt 
már. A külföldi katholikus lapok szent Ferencz rendjének 
pápai nagy megdicsértetése által föllelkesítve, csodás dol-
gok emlékezetét frissitik fel szent Ferencz rendjének ro-
hamos elterjedéséről és bámulatos tevékenységéről a hit 
terjesztésében és a hitélet fejlesztésében. Az akkori lassú 
járású közlekedés és haladás méreteit messze túlszárnyaló 
gyorsasággal terjedtek el egész Európában, magukkal vive 
mindenfelé az önmegtagadás, a kemény erények és a rendíthe-
tetlen jellemesség újjászületését minden nemzet körébe. Nem 
sokára kicsiny lett nekik a keresztény népek által lakott 
kis világrész, koldus tarisznyátokkal, mely apostoli lelket 
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takart, nekimentek az egész világnak, hogy meghódítsák 
Krisztus művelődést és boldogságot terjesztő igájának. 
Keletkezésük századában már bejárták Chinât és Tatár-
országot, hintve az evangélium magvait. A ferenczi rend a hő-
söket sürü csoportokban bocsátotta ki kebeléből a világ meg-
javítására. A szerzetes életnépiesitéseés népszerűsítésében is 
páratlan sikerrel járt el sz. Ferencz rendje. A magyar-
ban oly sokat mondó „barát" név csak az ő vívmányuk. 
A mohamedán hatalommal szemben Magyarországban és 
Boszniában csak ők tudtak megállni, a többi szerzetes 
rend elpusztult. Ha nincs egy francziskánus, egy „barát", 
Columbus nem mehetett volna Amerikát fölfedezni. Pater 
Perez János birta rá Izabella királynét, hogy Columbus 
tervét pártfogolja. Ugyanő építette a felfedezett uj világ-
részben, Hayti szigetén, az első keresztény templomot. 
Mexikóban francziskáous kéz volt az első a szent kereszt 
kitűzésében . . . Igy festenek a ferenczrendiek aktái. Isten 
adjon erőt e nagyszabású rendnek a pápa által óhaj-
tott megújhodáshoz ! 

— Hivatalos katholikusellenes agitáczió indult 
meg Olaszországban Rudini miniszterelnök rendeletére. 
A Cavourok és Crispik utódja körrendeletet intézett a 
kerületek főnökeihez, kijelentve, hogy katholikus vilá-
giaknak tilos a templomokban gyűléseket tartani. Világos, 
hogy a hatalmasan felvirágzott katholikus kongresszuso-
kat akarja a miniszter ur sújtani. Hanem az álarczot 
nem jól tette fel gyönyörűséges szép képére. Azt mondja, 
pártfogásába veszi a templomokat, hogy azokban kath. 
kongresszus czimén semmi, a mi a hely szentségével, a 
vallással ellenkezik, ne történjék. Mintha bizony a főpász-
torok elnöklése a templomban nem nyújtana elég kezes-
séget, hogy a mi az ő vezetésök alatt a templomban tör-
ténik, az méltó Krisztus vallásához és ennek szent helyé-
hez. Ravaszok a világ fiai, azt már igazán meg kell nekik 
adói. Sed non praevalebunt. Olaszország ébred és nem 
sokára felkel, hogy lerázza az istentelenség, az uj po 
gányság jármát. 

— A debreczeni jogakadémián az I. évfolyamban 
85, a II. évf. 78, a III. évf. 48 és a IV. évf. 44, tehát 
összesen 255 hallgató iratkozott be. Protestáns atyánkfiai 
jogászaikat protestáns szellemben nevelik ; mi katholikusok 
nem gondoskodunk arról, hogy a mi vallású jogászaink 
katholikus szellemben nevekedve hagyják el a főiskolát s 
katholikus szellemmel leikökben lépjenek ki az élet s a 
közügyek küzdelmes terére. Igy aztán nem csoda, ba 
nincs katholikus intelligencziánk, vagy számaránya nem 
elég nagy a protestáns szellem túlkapásaival szemben. 

— A politikai gyilkosságok szokása hol nép-
zerü sőt ragályos? A délamerikai köztársaságokban, 
hol, mint egy német lap montevideói tudósítója irja, 
az állami rend és a katholikus egyház halálos ellen-
sége, a szabadkőművesség tetszés szerint intézkedik 

és veszi el az emberek eszét. Folyó évi augusztus 25-én 
Montevideóban fényes nappal, nemzeti Te Deumról tem-
plomból jövet, fényes hivatalos kiséret körében, a kato-
naság sorfala előtt 10 lépésnyire, lőtte agyon egy vak-
buzgó szabadkőműves Juan Idiarte Borda elnököt, a ki 
haldokolva Soler érsek karjaiba roskadt le. Utolsó szavai 
valának : „Nőm, gyermekeim, hazám!" A gyilkost rög-
tönitélő bíróság ítélte halálra. 

— A jezsuiták és a tudomány. Az orientalisták 
párisi nemzetközi kongresszusában a jezsuiták kiváló el-
ismerésben részesültek. Rabbath atya bemutatta Seikho 
arabs származású atya két arabs munkáját fordítással, és 
pedig Ibn Adi müvét és Honéin Ibn Isag értekezését a 
világosságról Aristoteles tanítása szerint a IX. századból. 
Mind a két munka a jezsuiták beyruthi nyomdájából ke-
rült ki. 

— Szent Benedek rendje és az egyház. A XIY. 
század közepéig szent Benedek rendje az egyháznak 24 
pápát, 200 bibornokot, 7000 érseket, 15,000 püspököt és 
számtalan szentet adott. Ez a máig élő virágzó szerzetes 
rend maga egy nagy bizonyítéka annak, hogy a kath. 
egyház a mai nap éppen az, a mi szent Benedek korá-
ban volt. 

— Keresztények üldöztetése. A chinai missziók 
köréből-Rómába üldözésről érkezett tudósítás. Kvang-Tung 
tartomány Jao-Peng kerületében a pogányok a kereszté-
nyek házait felgyújtogatják, termésöket tönkre teszik, a 
katechumenusokat kínozzák. A keresztények a franczia 
konzul közbenjárásához folyamodtak. 

— Felekezetenkiviiliek. A „Közgazdasági Szemle" 
szeptember havi füzetében érdekes adatokat közöl Budai 
László dr a felekezetlenség terjedéséről a vallástalanság-
ról szóló törvény életbeléptetése óta. E szerint 1896 ban 
össze-vissza 3990 individuum vallotta magát Magyaror-
szágon felekezetlennek, köztük 446 városi és 3444 falusi, 
1549 ebből református volt, 923 katholikus, 755 lulheránus 
717 görög keleti, 27 görög katholikus, 28 zsidó. Vallá-
sát elhagyta 2181 nő és 1809 férfi. A felekezetlenek 
aránytalanul nagy része a tiszta magyar vidékre esik. 
Mondja ezekután me'g valaki, hogy az egyházpolitikai 
törvények a vallásosságot előmozdították. 

— Hálás szőlőtő. Szent-Békáiián (Zalamegye) Fatér 
Béla kovácsmester kertjében van egy tíz éves szőlőtőke, 
a mely ugyancsak gazdagon fizetet az idén. Nem keve-
sebb mint 1606 szőlőfürtöt szüreteltek róla, pedig már 
előzőleg is kopasztgatták. Az 1606 fürtből 112 liter must 
lett. Ritka szőlőtő ebben a filloxerás és peronosporás 
világban. Valóban megérdemli a gondozást. 

— Pápai kitüntetés. A néppárt egy tagja nagy 
pápai kitüntetésben részesült. Többet ebben a perczben, 
bár tudunk, de nem mondhatunk. 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 
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U I K E V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1897. 

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

timus.'1 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Mi az alapja minden jognak ? — Kisfaludy Á. Béla dr beszéde, melylyel Szabó István szobrát a 
Sz.-I.-T. részéről a prém. rend. rozsnyói főgymnásiumának gondozásába f. hó 24-én átadta. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Két 
rektori beszéd. — R á k o s - P a l o t a : A magyarok Nagyasszonyának egyháza Kákos-Palotán. — Kath. Egyesületi Elet. — Katholikus 

Autonomia. — Vegyesek. 

Mi az alapja minden j o g n a k ? 
— Irta : Dr Bálás Endre theol. tanár. — 

(Vége.) 

A forradalom után újra működésbe jöt tek 
az elrej tet t gonosz csirák és kiemelkedett belő-
l ü k Comte Ágost ( j 1857. ) i s t e n t e l e n s é g e , Hart-
mann és társai lelketlen pogánysága és Darwin 
Róbert (f 1882.) esztelensóge, mely szerint az 
ember majomtól származik ; nincs tehá t lelke? 
nincs örök élete; nincs jutalom, nincs büntetés; 
nincs tekintély, hanem csak anyagi erő és létért 
való küzdelem, melyben a gyengébbnek pusz-
tulnia kell. íme ismét a nyers erő, mint jog! A 
rationalizmus tehát csak az ész hatalmát ismeri el; 
az ész pedig csak természetes dolgokat l á t ; ter-
mészetfeletti neki nem létezik. Igy született 
meg a naturalismus, mely társadalmi és politikai 
téren liberalizmus nevet vesz föl. 

A liberalismus szerint a nagyranőt t és ön-
tudatra ébredett emberiségnek sem isteni kinyi-
latkoztatásra, sem isteni törvényre vagy segit-
ségre szüksége nincsen, hanem teljesen elég 
önnönmagának, hogy családi és társadalmi ügyeit 
saját belátása szerint rendezze. Az emberiség 
pedig népekre oszlik, és igy az emberiség aka-
rata minden országban a nép által nyilvánul. 
Tehát végelemzésben legfőbb törvény a nép 
akarata, 

Ezen okoskodásból a nép csakugyan termé-
szetes logikával következtetést von és azt köve-
teli, hogy ne az urak parancsoljanak, kik keve-
sen vannak és nem dolgoznak, hanem a munkás 
nóp, a nagy és erős tömeg, mert csak igy lehet 
a nép akaratából törvény. 

A nóp logikája nem enged. Követeli, hogy 
az uj tan szerint a mostani igazságtalan társa-
dalmi rend töröltessék el; a tőke és munka 
igazságos felosztás által egyenjogusittassék és 
népállam alapittassék. Igy néz ki a szocziálizmus. 
Mások ugyanazon elvek alapján követelik, hogy 
az örökösödési jog, mely által az uri osztály 
még mindig hatalmas, szűnjék meg, a magán-
vagyon töröltessék el ; minden vagyon legyen 
közös; a vallás többé ne szerepeljen, hanem he-
lyette atheismus és materialismus uralkodjék; 
ne az urak, hanem a nóp hozzon törvényt; 
munkás állam alakittassék mindenüt t ; minden 
élvezet szabad legyen házasság és család nélkül 
a nők közössége mel le t t ; a munkára mindenki 
egyenlően köteleztessék. Ez a rém communismus-
nak hivatik ugy az ó- mint az uj-világban. 

A népnek az emiitett gonosz elvekből le-
vont ezen következtetéseit és istentelen követe-
léseit nem átallották művelt férfiak rendszerbe 
foglalni. Először Babeuf te t te ezt 1796-ban, ki 
tagja volt a franczia nemzeti conventnek. 

Azután rendszeresen és bátran tani tot ták 
34 
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ezen rémséges t anoka t Saint-Simon, Enfant in, 
Fourier , Louis Blanc, különösen pedig Proudhon 
I 1865. Angolországban ugyanazt" t e t t e Oven 
Robert, Németországban pedig Lassalle Nándor 
f 1864. Marx Károly f 1883. és mások. (Y. ö. 
Hergenroether . Kg. III. köt. ugyan tőle : Egyház 
és állam ; Rapaics R. Egyet. egyh. tör t . Újkor. 
Ivarsch Lollion : Liberalismus, mater ia l ismus etc. 
a „Reh'gio-Vallás" czikkeit stb.) 1848-ban, fő-
képpen pedig 1871. az i sméte l ten k i tör t franczia 
fo r rada lmakban a communis ták m e g m u t a t t á k 
borzalmas erejüket . A nemzetközi munkás-szö-
vetség 2.400,000 f rankkal segi te t te a párisi com-
munis ták lázadását. 

Napja inkban a szocziálisták tudvalevőleg 
majd minden országban nagy tün te tő gyűlések-
kel, munkabeszüntetésekkel , különféle zavargások 
és gyilkolásokkal rémitget ik nagyon beteg tá r -
sada lmunkat . 

Legveszedelmesebbek közöt tük az anarchisták, 
kik minden emberi érzésből kivetkőzve, még az ész 
tö rvényé t sem fogadják el, hanem azt aka r j ák , 
hogy minden ember sa já t szeszélye szerint élhes-
sen minden rend, vallás, tö rvény és tek in té ly 
nélkül. 

Ugyanazon elvekből származot t Oroszország-
ban a nihilizmus, különösen az 1871-ki franczia 
communis ta forradalom hatása alat t . Ennek 
czélja nihil, azaz megsemmitése a mostani czivi-
l izált t á rsada lmi rendnek minden szokásai, tör -
vényei és erkölcseivel együtt . 

A szocziálisták, communis ták és nihil isták-
nak czéljuk elérésére semmi eszköz sem borzal-
mas. Kezökben egyformán szerepel petroleum, 
puskapor, dinamit, gyúj togatás , gyilkolás és min-
den más erőszak. 

Igy a nihil isták többszörös meghiusult kí-
sérlet u t án 1881. márczius 13-án meggyilkol ták 
II. Sándor czár t ; néhány év múlva ugyanazon 
sors ér te Carnot franczia köztársasági elnököt, 
a szocziálisták keze á l t a l ; jelen év tavaszán 
(1897.) merényle te t követ tek el ugyanazok az 
olasz király ellen ; Canovas spanyol miniszter-
elnököt megölték az anarchis ták f. é. augusz-
tus 8-án stb. 

íme ilyen a mai társadalom képe! Valóban 
beteg az. Beteggé te t ték a mérges elvek. 

A rossz fa igazán rossz gyümölcsöt t e rme t t . 
A gőgös emberi ész ez a rossz fa, mely Isten 
tekin té lye nélkül akar t lé t re hozni jogrendszere-

ke t és lé t rehozta az emberi tá rsadalom szörnye-
tegeit . Szelet ve t e t t s v ihar t a ra to t t . 

A gazdag az is tentelen elvek a lapján anya-
got hajhászó lelketlen pogány let t , a munkás 
nép pedig vallástalan éhes szörnyeteg. Non est 
pax impiis! I s tente len tá rsada lomnak is tente len 
törvénykezés mel le t t és val lástalan poli t ika ál tal 
békéje nem lehet. 

Ha t ehá t a t á r sada lom bókét akar és kiván 
élvezni, t é r j en vissza erkölcsi életében, törvény-
hozásában és pol i t ikájában az Istenhez, min t 
minden törvénynek és minden jognak alapforrá-
sához. 

Ez az egyedüli orvosság. 

Kisfaludy Á. Béla dr beszéde, 
melylyel Szabó István szobrát a Sz.-I.-T. részéről a prém. 
rend. rozsnyói főgymnásiumának gondozásába f . hó 24-én 

átadta. 

Mélyen tisztelt gyülekezet ! 
Nagy szerencse jutott ma nekem, mikor az a tiszt 

hivott e szószékre, hogy egyik jelesünk emlékszobrát — 
mely inkább a mi szerény viszonyainkhoz, mint az ő 
magas érdemeihez illik, a jelen és a jövendő nemzedékek 
kegyeletéaek, egyik országosan tisztelt tanitó-rendünk 
czimére — átadjam. 

A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztálya, mely Szabó Istvánt azon kevés éveken át, a 
meddig az osztály megalakulása után mégaszelid aggastyán 
életének örvendhetett, büszke tisztelettel számitotta tagja 
közé — halála után mindjárt arra gondolt, hogy a kazári 
temető pompátlan sírját, melyben a boldogultnak földi 
részei porlanak, valamelyes emlékkel jelölje meg. Már a 
mint ez nálunk történni szokott, kéréssel fordultunk a 
boldogult tisztelőihez, — és ime, a kegyelet fillérei a 
tudatos megbecsülés gazdagabb adományai annyira növel-
ték, hogy a falusi temető rejtett helyénél nyilvánosabb, 
az emelendő emlék erkölcsi jelentőségének megfelelőbb 
formáról és helyről kezdtünk tanakodni. 

Egy öreg tudósunk, a bo'dogult irod. érdemeinek 
és emberi erénjeinek kiváló tisztelője volt ebben az — 
auctor. Az ő fáradhatatlansága ho'.ta össze a gyűjtött 
összeg legnagyobb részét — az ő kegyeletes gondolata 
volt az is, hogy aí emlék itt állittassék föl, a rozsnyói 
kath. főgymnásium területén, hol a boldogult az ifjúkor 
örömei mellett (mert hiszen az ifjúság meg tudja ara-
nyozni még az árvaságot is) — egy emberkorra szóló ko-
moly elhatározásokhoz jutott. Engedje meg a m. t. gyü-
lekezet, hogy agg tudósunk nevét, ki csak lélekben vehet 
részt ünnepünkön, itt a legőszintébb tisztelettel említsem: 
dr Csaplár Benedek kegy. rendi atya. Tudományos Aka-
démiánk tagja 

Az e3zme tehát adva volt, csak még a kivitel kér-
dése volt — kérdés. Es most az öreg tudós mellé egy 
szeretetre méltó ifjú művész állott. A század elején ün-
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îiepelt érdemek, uraim, a század végén már igen régiek ; 
de a magyar szívnek van egy különös mértéke, mely az 
időbeli távolsággal nem törődve, csak a térbeli közelséget 
nézi ; — a hazafias érzésnek van nálunk egy különös 
forrása, melyet jó napjainkban, tréfásan szoktunk a régi-
ek nyelvén emlegetni, hogy : lokális patriotizmus . . . Nos, 
hát ez a mérték hozta most is közel az ifjút az öreghez; 
ebből a forrásból fakadt az if,u művész elhatározása : 
megcsinálom ! — hisz én is gömöri vagyok — megcsiná-
lom annyiért, a mennyiök van. Es ugy alkudtunk meg, 
hogy sehogy se alkudtunk. 

Jó napokban ám tréfálva emlegethessük ezt a lokális 
patriotizmus, uraim ; de kérjük Istent, hogy rossz napokra 
is tartsa meg ezt hazánkfiaiban. 

Mert míg e föld minden rögének lesz egy egy szere-
tője addig ezt a földet el nem veszi tőlünk seiiki ; 

De hadd mondjam ki az öreg tudósé után az ifjú 
művész nevét is ugyanolyan tisztelettel: Holló Barnabás. 

Az emlék tehát áll. Az igénytelen kazári papnak, 
az elismert érdemű magyar hellenistának, az ünnepelt 
akadémikusnak komoly arcza a kemémy érczből derült 
nyugalommal néz reánk. 

Kortársunk volt ő, de nem a mi korunk embere, 
a mint ezt előttem már ékes szavakkal elmondva hallot-
ták; a mi azonban őt minden korhoz közel hozza, min-
den idők tiszteletére méltóvá teszi az az ő lelkének ide-
ális emelkedettsége, az ő egész gondolkozásával és egész 
életével tanusitott azon eszményi irányzat, a melyben el-
indult mint ifjú és a melyről el nem tért soha egy hosz 
szu és küzedelmes élet végső határáig. 

Tudományát meghaladhatják, meg is haladják, az 
utána jövő nemzedékek ; de az ő önzetlen férfi jelleme, 
mely a munkát kötelességnek, a lemondást élvezetnek 
tudta tekinteni ; ez a jellem minden időknek szól, az 
ilyen jellem mindig példánykép lehet azok számára, kik-
nek lelke előtt az élet hivatása az egyéni boldogulás szük 
körén tul ragyog. 

Ezér emeltünk szobrot emlékének — és ezért hoz-
tuk azt ide : arra a földre, melyen ő járt és azon ház elé, 
melyből dicsőséges pályája kiindult. 

Nemzetünk virága, jövőnk reménye — ifjúság ; ezt 
a földet tiporjátok, ezt az utat járjátok ti is nap-nap 
után; tekintselek e szerény kis emlékre kegyeletel s a 
mit tekintetéből tanulhattok, arról én nem is beszélek ; 
azt megmondja a ti szivetek — csak hallgassatok rá. 

Es hogy soká beszélhessen szivetekhez, azért kíván-
juk az emlék épentartását azokra bízni, kiknek nevelő 
keze alatt Szabó István jeleme képződött. 

Ugyanabban a fehér ruhában Szidor Antal szelleme 
jár itt ma is, és szivből kívánjuk, hogy a vallásos és ha-
zafias nevelés áldott munkájában járjon itt tovább is. 

Azért nagyságos uram, az érdemes jászói prem. rend 
ezen székházának főnöke és ezen főgymnásium igazgatója, 
— engedje meg, hogy e szerény kis emléket, melynek 
fölállítását földjükön áldozatos készséggel már meg en-
gedték, — további fentartásra a Szent-István-Társulat 
tudományos és irodalmi osztálya nevében kegyeletes tu-
lajdonul átadhassam. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, okt. 25. Két rektori beszéd — vagyis 

tátongó skeptikus kérdés és meggyőződéssel teljes lelke-
sítő válasz. 

Igy lehetne jellemezni, ha egymás mellé állítjuk, 
azt a ket beszédet, melylyel két tud. egyetemi rektor a 
jelen iskolai évet megnyitotta ; a brüsszeli szabadkőműves 
egyetemet Goblet d'Alvilla, és a Pázmány által alapított 
budapesti kir. magyar tudomány-egyetemet dr Herczeg 
Mihály, a mi ezévi lelkes rektorunk. 

Goblet volt szabadelvű miniszter s magas szabad-
kőműves dignitárius a brüsszeli „szabad" egyetem meg-
nyitó beszédében ezeket mondta : 

„Minden téren feltárnidtak a kételyek (vagyis oda a 
meggyőződés) a filozófiában, a morálban, a művészetben, 
a politikában, — hol a parlamentarizmus ragyogó ke-
rékké változott, mely az üres levegőben forog és semmit 
sem fog, — a nemzetközi rendben, hol a fegyverkezések 
agyonnyomják a világot, a gazdasági életben, hol az 
iszákosság és nyomor uralkodik. Sem a szabadság, sem a 
tudomány nem találta meg a társadalmi panaceát (minden 
bajon segítő eszközt): a szellemek csalatkozásukban a ha-
talmi reakczió felé fordulnak vissza." 

íme a szabadelvüség teljes csődje minden téren, a 
tudomány-egyetemi élet terén is. A brüsszeli szabadkő-
műves tud. egyetem rektora kételyekkel teltnek, hit és 
meggyőződésektől üresnek látja és hirdeti a világot s ev-
vel a skeptikus világnézlettel bocsátja útra nemzete ifjú-
ságát a hatalmi reakczió ölébe. 

A mi egyetemünk szerencsésebb. Ezidei rektorának 
beszédében van vallásos hit és erős meggyőződésű biza-
lom az erkölcsök erejében. Jól esik megnyitó beszédében 
a következő részletet olvasni, mely bátor igazmondásával 
és meleg lelkesítő erejével a magyarnak szebb jövőt 
igérő ellentét a brüsszeli rektor sötét skepticzizmusával 
szemben : 

„A tudomány addig hatalom — u. m. — mig az 
igazsághoz hü marad. Csak addig kincs az és áldás az em-
beriségre. Ha ettől eltér, azt elferdíti, elemei közé hazug-
ságokat sző, párttusa, felekezetesség, vagy hitetlenség 
fegyvertárává szerel', magasztos fenségét elveszti, lesülyed 
a sárba, ahol mindenki lábbal tiporja. Azonban bármeny-
nyire tiszteljük is a tudományt, még sem szabad azt túl-
becsülnünk ; erejét, hatalmát mindenhatónak, korlátlannak 
nyilvánítanunk. Nincs nagyobb ellensége a tudománynak, 
mint az, aki ezt általános panaczeának tekinti, mindenre 
alkalmasnak, üdvösnek állítja és azt tanítja, hogy a tu-
domány a jövő vallása és az Istenség azon ivadéka, mely 
még ma is él, uralkodik az Olympus elhagyatott magas-
latain. Hiu tömjénez és, beteges ábrándozás! Nincs nagyobb 
ellensége a tudománynak, mint az, aki ezt igazi alapjától, 
erejétől : AZ erkölcsiség forrásaitól külön választja és azt 
az emberi cselekvényeknél elkülönítve alkalmazza. A tu-
domány csak erkölcsi alapokon: a vallás és erkölcs útmu-
tatása szerint emeli fel és nemesiti meg az életet. Az is-
teni ész ezektől kapja fényét s tekintélyének súlyát. Er-
kölcsi alapok nélkül a tudomány a szofisztika, dialektia 
és rabulisztika fegyvereivel a szabadság örve alatt felfor-

84* 
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gató eszméket tanit ; olyan lesz, mint a romboló vihar, 
mely Európa egyik végétől a másikig jobban megrendíti 
a társadalmakat, mint az aczél, mely aczél ellen küzd, 
vagy mint az erő, mely erőbe ütközik. Az olyan tudomány, 
mely erkölcsi alapokon áll, felébreszti bennünk az önér-
zetet, zabolázza szenvedélyeinket, visszatart a gonosztól, 
józan életre tanit ; a szerencsében disz, a bajban vigasz, 
a szívnek, léleknek nyugalmat szerez és nem engedi, bogy 
ezt a balsors megtörje, vagy az élet viszontagsága. Az 
ilyen tudomány a szellemi erők kifejtése által pótolja azt, 
ami az állam fizikai erejében hiányzik, mert az ilyen tu-
domány lelkesedést idéz elő. Pedig válságos pillanatok-
ban nem a nagy tömeg, hanem a nagy lelkesedés a biz-
tos győző. Csak az ilyen tudományról mondhatjuk el azt, 
hogy nagy hatalom, mely mindenütt és minden időben 
szuverén fenséggel uralkodik. Az egyetem magasabb rendű 
hivatásához tartozik tehát a vallás-erkölcsiség megerósitése, 
terjesztése és a társadalomnak ez alapon való újjászületése 
is. Ám legyen, uralkodjék az ész birodalmában a tudo-
mány : de a társadalomban a vezér : a vallás és erkölcs 
legyen. E kettő az, amitől első sorban lehet várni az em-
beriség tökéletesedését, boldogulását." 

Adjon az Isten rektorunk szózatának ne muló üres 
visszhangot, hanem mély és tartós hatást magyar társa-
dalmunk kebelében ! ? ? 

Rákos-Palota . A magyarok Nagyasszonyának egyháza 
Rákos-Palotán. 

Nagy ünuepet ült f. hó 17-én Rákos-Palota község. 
Ekkor volt az uj templom alapkövének letétele, azon falba, a 
mely már hat méter magasságban, avagy ha ugy tetszik — 
mélységben áll. Ennek az épülő templomnak már is van 
története, jórészt szivem vérével megirva. Rákos-Palota a 
kilenczvenes években rohamosan kezdett fej'ődni, midőn 
különösen a lakás drágasága miatt Budape&tről a közeli 
falvakba menekült a szegényebb sorsú lakosság. Igy tör-
tént, hogy Rákos-Palotának 1880-ban 3000 főre menő 
lakossága ez ideig mintegy 11 000-re sz porodott. Ennek 
mintegy kétharmada katholikus vallású. Fájdalom! nálunk 
nem igen szokás a vallásos igények kielégítéséről gon-
doskodni ; pedig ezek igen sok ember szivében méltó es 
nagy helyet foglalnak el. Sokan érezzük, hogy a hol a 
lakosság szaporodik, nemcsak a házakat és korcsmákat 
kell szaporítani, hanem az iskolákat és templomokat is. 
Már 1890-ben indult meg az első mozgalom, midőn b. e. 
Relier Imre plébános a mostani kisded templom helyett 
egy nagyobbnak építését hozta javaslatba. Népgyűlést 
hivott össze 1890. évi augusztus 2-án, a melyiken az 
eszmét nagy lelkesedéssel fogadták s azonnal 12 tagból 
álló gyűjtő bizottságot szerveztek. Ez aláírásokat gyűjtött, 
melyekben az aláírók egyszerre, vagy pedig 5 év alatt 
lefizetendő tetszés szerinti összeget ajánlottak meg a tem-
plomépítés czéljaira. Rövid idő alatt megajánlottak a 
községbeli lakosok 11.104 frt 15 kr; azonban ebből 1896. 
végéig — az öt év lefolyása alatt — tényleg csak 7766 
irt 31 kr. folyt be. 

Azon Szándéktól vezéreltetve, hogy a templom a 
Fő-utra építtessék, Beller Imre megvett három háztelket 
rajtok lévő rozzant épületekkel: de midőn 1894-ben a 

község a templomépítés czéljaira a Széchényi-téren telket 
adományozott, akkor az egyik házat kiépíttette saját 
költségén. Az isteni gondviselés kiszólította a plébánost 
az élők sorából 1895. február 8-án s ekkor ezen ingatla-
nokon még annyi teher volt, hogy ennek teljes törlesz-
tése után csupán 67 frt 98 kr. maradt a begyült pénzből. 
A házak és a szentmihályi határban lévő 7 hold szántó-
föld mégis az építés költségeinek igazi alapját képezik ; 
mert miután a jelenlegi plébános az egyik házat 5386 
forint költséggel felépíttette, most már 1290 frt évi jöve-
delmet hoznak ezen ingatlanok, amely kellő befektetéssel 
még jelentékenyen fokozható. Ez a jövedelem képezi azon 
törlesztési kölcsön fedezetét, melyből a templom épül. S 
a hitközség oly szerencsés helyzetbe jutott, hogy ezen 
kölcsönért nem kell idegen helyre fordulnia. Ugyanis a 
hitközség megváltotta készpénzfizetéssel a kántor és a 
harangozó javadalmi földjeit, azokat háztelkeknek felosztva 
eladta, a plébános pedig önként lemondott a plébániai 
javadalom jelentékeny részéről — s igy a javadalmi föl-
dek eladási ára az épités költségeinek fedezésére fordit-
tatik. Azonban az egész belső felszerelés fedezetlenül áll ; 
ezért a jólelkű emberiség áldozatkészségéhez kell for-
dulnunk. 

Igy állván a viszonyok, püspökünk ő nagyméltó-
sága 1896. évi október 28-án kelt kegyes leiratával elvben 
elfogadta az építésre vonatkozó javaslatokat. Ezzel eldőlt 
a koezk'a, hő vágyunk testté kezdett válni, a Magyarok 
Nagyasszonyának fogadalmi egyháza még a millennium 
évében létesülni kezdett. 

Ásványi Balassa Ernő, m. á. v. főmérnök, legjele-
sebb építészeink egyike — habár szerénysége miatt a hír 
trombitája meg nem előzte — elkészítette a szép tervet, 
mplvet kivitelre a templomépitési bizottság el is fogadott. 
Az egész épités — középkori minták szerint — házi ke-
zelés alatt történik, ugy, hogy beszerezzük az összes anya-
got s csak a munka van vállalkozóknak kiadva. A téglát 
szállítja a gyömrői gőztéglagyár, a követ Aprily János 
süttői bányatulajdonos a meszet Detrich Gyula barsnyit-
raszegi gazdasága, a czementet a beocsini czement-gyári 
unió, az építési munkát végzik Kronfusz és Sturm buda-
pesti építő-mesterek, a kőfaragó munkát Tamási József 
és a vasmunkát Brunovszky Ferencz helybeli lakatos-
mester. A többi munka még nincs kiadva. Az egész igen 
szilárdon épül, a mi az építőknek aránylag sok költséget 
okoz, hanem az utódok számára a fentartási költséget 
minimálisra szállítja alá. A templom külseje kő és után-
préselt téglából készült uyersépitmény (Rohbau) lesz. Az 
összes alapfalak czementbe vannak építve, kötővasakkal 
és téglaövekkel átkapcsolva, ezek átlagos mélysége 5 
méter, vastagsága IV2 meter, a torony 200 fj-meteres 
betonrétegen nyugszik. 

Az egyház háromhajós keresztalaku román bazilika, 
melynek hosszúsága 63'8 méter, szélessége 22 méter, a 
főhajó magassága 18*5 méter, a torony magassága 66 
méter. Kiváló díszét fogja képezni a dus kőportale, a 
torony és a kereszthajó három rozettája s a szentély két 
oldal tornyocskája. A mennyiben kegyesszivü adakozók 
lesznek, festett ablakokkal lesz ellátva. Eddig csupán a 
négy szentélyablak van biztosítva — egyenkint 350 frt 
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költséggel ; azonban a hajók ablakai — egyenkint mint-
egy 150 frt — még alapitókra Tárnak. 

Az alapfalak már állanak, magasan kiemelkedve az 
anyatalajból, melyet mintegy 2 méter magasságban fel 
kell tölteni, hogy a templom szép platót nyerjen. Impo-
zánsan fest a süttöi vörös márvány lábazat, a melyen 
markans vonalként húzódik a dúsan faragott fehér sós-
kúti kőpárkányzat. A szentély végződésébe van elhelyezve 
a művészileg faragott alapkő, melyben a bőrre remekül 
megirt következő okmány lőn f. hó 17-én elhelyezve : 

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében ! 
Az Üdvösség ezernyoíczszázkilenczvenhetedik eszten-

dejében, Mindszenthava tizedikén, a magyarok Nagy-
asszonyának ünnepén teszszük le *) ezen alapkövet az Isten 
dicsőségére, a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére, a 
hivő emberiség lelkiüdvösségére épülő szentegyháznak 
falába, a midőn Krisztus anyaszentegyházát XIII. Leo 
pápa kormányozza, Magyarországban I. Ferencz József 
császár és apostoli király uralkodik, a váczi egyház-
megyét Constantin püspök igazgatja, a rákospalotai plé-
bánia hiveit Ferencz áldozópap vezeti az üdvösség utján. 

A magyarok Nagyasszonyának egyháza Schuster 
Constantin v. b. t. tanácsos, a Lipótrend nagy kereszt-
jének birtokosa és a Ferencz Józsefrend I. oszt. lovag-
jának — és nagykárolyi Károlyi Sándor gróf v. b. t. 
tanácsosnak fővédnöksége alatt a rákospalotai egyházi 
szolgák javadalmi földjeinek eladási árából és a hivő 
nép adományaiból, ásványi Balassa Ernő tervei sze-
rint, Kronfusz Mátyás és Sturm Károly építőmesterek 
és Farkas János főpallér vezetése alatt, a hivek hat évi 
lelki vágyakozásának beteljesedésére, félesztendei elő-
készítő munkálatok után, az 1897. év julius hó 5-én 
kezdett épülni az TJr nevében. 

Constantin 
váczi püspök. 

Jung János gróf Károlyi Sándor 
rosáliai félsz, püspök. v. b. t. tanácsos. 

Chobot Ferencz ásványi Balassa Ernő 
plébános. épitész-me'rnök. 

Kronfusz Mátyás, Sturm Károly 
épitö-mesterek. 

Fellner József Wágner Manó 
t. é. b. pénztáros. t. é. b. jegyző. 
Kovács József Medveczky György 
egyházgondnok. közs. jegyző. 

Tóth István 
közs. biró. 

Chobot Ferencz. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Sz-István-T. szoborünnepe Rozsnyón. 

Fényesen és nagy hatással folyt le mo?t vasárnap 
Rozsnyón Szabó István szobrának leleplezése, melyet a 
kiváló magyar hellenistának a Sz.-I.-T. a M. Akadémia, 
Kisfaludy-Társaság és lelkes egyesek támogatásával emelt. 
A szobor létesítése körül nagy érdeme van irodalmunk 

*) T. i. fogadalmilag ; — mert tényleg 17-én történt a letevés. 
Szerb 

köztiszteletben álló veteránjának, Csaplár Benedeknek, és 
magának a szobor megalkotó művészének Holló Barna-
básnak. Az üünep a székesegyházban raggel 9 órakor sz. 
misével kezdődött, melyet Podraczky István dr olvasó-
kanonok áldozott. A szoboravatás 11 órakor volt az elő-
kelőségek s az ifjúság és nép nagy felvonulásával. Az 
emlékbeszédet a Sz.-I. T. tud. és írod. osztályának meg-
bízásából nagy hatással Margalits Ede dr egyet, tanár 
mondotta. Külön kiadása a beszédnek megjelent a Sz.-I.-
T. tud. és írod. osztálya kiadványainak 26. sz. alatt 8-r. 
14 lapon. A leleplezett szobrot Kisfaludy Á. Béla a Sz.-
I.-T. alelnöke az ő szokásos takarosságával elmondott be-
széddel adta át a rozsüyói prém. r. gymnázium fejének, 
Hefler Konrád igazgatónak. Majd előléptek, az Akadémia 
nevében Hegedűs István, a Kisfaludy-Társaság nevében 
pedig Tewrewk Emil egyetemi tanárok, s lelkesítő beszé-
dek kiséretében koszorút tettek le a szobor oszlopának 
talapzatára. E hódolat után Komoróczy Miklós prém. r. 
tag. gymn. tanár szavalta el lendületes alkalmi ódáját. 
Délben 1 órakor Ivánkovics János püspök ur ebédet 
adott, melyen a rozsnyói egyházmegye Nestorának, a 
galambősz Szekeres János nagyprépostnak ifjú hévvel 
idealizmusra buzdító első felköszöntője kiváló nagy hatást 
keltett. Álljon a szép ünnepre s az ó-hellén irodalom 
kincseire emlékeztető szobor időn s enyészeten át sértet-
lenül ! 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czél ja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

MEGHÍVÓ, 
melylyel főm. és főt. VASZARY KOLOS bibornok, 
Magyarország bgprimása a katholikus autonomia szer-

vező gyűlését f. é. nov. 11-ére összehivta. 
Magyarország Bibornok Herczeg-Prímásától. 

6450. szám. 
Czim 

A magyarországi kath. egyház autonómiáját szer-
vező gyűlésre a képviselőválasztások megtörténvén, hivat-
kozással 0 császári és apostoli királyi Felségének Bécs-
ben, folyó évi május hó 14-én kelt legfölsőbb elhatáro-
zására, a—választási módozatok 31. §-ának értelmében a 
szervező gyűlés megnyitását Budapesten, a Főrendi Ház 
üléstermében, folyó évi november hó 11-ik napjára, dél-
előtt 11 órára tűzöm ki. — Az ülést 10 órakor az egye-
temi temp'omban „^eni Sancte" előzi meg. 

A gyűlés első napján egy papi és két világi kor-
jegyző kijelöltetvén, a vála sztási szabályoknak, valami" 
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a meghívó iratnak felolvasása után két egyházi és négy 
világi tagból álló igazolási bizottság választatik a meg-
bízó levelek átvizsgálására. (33. §.) 

Midőn ezeket (czimednek) tisztelettel tudomásul adom 
és szives megjelenését kérem, kiváló tisztelettel maradok. 

Budapesten, 1897. évi október hó 20. 
(Név) 

bibornok, herczegprimás, esztergomi érsek. 

Státusgyűlés. 
Az erdélyi róm. kath. státusgyülést azon alapon és 

jog erejénél fogva, melyet ő császári és apostoli királyi 
felségénél 1867 ik évi augusztus hó 19-én kelt legfelsőbb 
elhatározása és a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi 
főméltóságu minisztériumnak 1867-ik évi szeptember hó 
12-én 896 és 1873-ik évi junius hó 16-án 1008 elnöki 
számok alatt kelt s a tisztelettel idézett legfelsőbb elha-
tározásra fektetett leiratai az erd. róm. kath. Státus szá-
mára biztositanak, közgyűlésre folyó 1897 évi november 
hó 25-ik napjára Kolozsvárra összehivandónak Ítéltem 
és az Urnák szent nevében ezennel összehívom. A gyűlés 
tárgyát képezi: 1. az igazgatótanács évi jelentése; 2 a 
kilépő igazgatótanácsosok helyeinek szabályszerű betöltése. 
Ennélfogva van szerencsém felkérni, hogy a folyó évi 
november hó 25-re ezennel kihirdetett státusgyülésen meg-
jelenni, a tanácskozásban résztvenni és megjelenéséről 
vagy akadályoztatásáról az Igazgatótanácsot mielőbb érte-
síteni szíveskedjék. Kelt Károlyfehérvárt, 1897. október hó 
14. Majláth Gusztáv Károly gróf s. k. erdélyi püspök. 

Szerves javaslati pontok 
az autonimiai kongresszus működéséhez, illetve az 1871-iki 

elaboratum átdolgozásához. 
II. 

Részletes javaslatok. 
Az általános igények meghatározásánál nehezebb a 

részleteknek megállapítása. 
Milyenek legyenek, kikből álljanak az autonom tes-

tületek, s mi tartozzék azok hatáskörébe? 
Mind olyan kérdések ezek, melyeket csak beható 

tanulmányozás s higgadt megfontolás után lebet helyesen 
megoldani. 

A kath. egyház a püspököknek s az alsó papságnak 
fenntartott s szorosabb ^értelemben vett vallási ügyeket 
kivéve sohasem zárta ki a világiakat az egyházi ügyek 
intézéséből, hanem mindig kisebb-nagyobb jogkört enge-
dett nekik. 

A kereszténység első századaiban a hitközségek tág 
autonom hatáskörrel birtak. Később midőn az államhata-
lom hathatós védelmet nyújtott az egyháznak, ez viszont 
pártfogójának, patrónusának ismerte el, miből azután a 
nyugati népeknél a hübérrendszer elterjedtévei a kegyúri 
jogok fejlődtek ki, melyeknél fogva a világi kegyurak 
bizonyos ügyekben nemcsak ellenőrzési, hanem rendelke-
zési jogot is nyertek. 

Az ősiség eltörlése, a földesúri kiváltságok meg-
szüntetése és a vallásszabadságnak törvénybe iktatása után 
Magyarországon a helyzet teljesen megváltozván, kétséget 
nem szenvedhet, hogy azon jogok, melyek eddig egyes 
világiakat megillettek, a magyar katholikusok egyetemére 

szállottak át, (de jure? quo?), s azért azokat a megvá'-
tozott viszonyoknak megfelelően kell szabályozni. (Tehát 
a j< g csak most fog átalakulni canonice. A R. szerk.) 

Ebből önkényt következik, hogy a kath. autonom 
szervezetben első sorban is a hitközségek önrendelkezési 
joga állapitható meg. Ez sem az egyházi, sem az állami 
törvényekkel nem ellenkezik, sőt éppen a volt úrbéresek-
nek a volt földesurakkal az állami törvények alapján 
történt jogegyenlősitése, azoknak az egyházi ügyekben 
való jogegyenlőségét természetszerűen vonja maga után. 

Az egyház a keletkező uj bitközségeknek másutt, 
pl. Amerikában most is önrendelkezési jogot ad, Magyar-
országon sem állhat tehát semmi ennek útjában. 

A hitközségi autonomia azonban egymagában nem 
elegendő arra, hogy a magyar katholikusok egész érdek-
körét felölelje, mert vannak olyan ügyek, melyek egy 
egész egyházmegyét érdekelnek, s olyanok, melyek az 
ország összes katholikusaira tirnak kihatáísa1, melyekben 
egyes hitközségek éppen azért nem intézkedhetnek. 

Szükséges tehát, hogy a jeleztem ügyek vezetésére 
egyházmegyei és országos autonom testületek szervez-
tessenek. * ) 

unkényt értetődik, hogy a kath. egyház hierarchikus 
szervezete értelmében az összes autonom testületek fejei 
csakis a püspökök s illetve a plébánosok lehetnek, ellen-
ben az azok hatáskörébe utalt ügyek vezetésében az egy-
házi és a világi elemnek egyenlő jogokkal (nagy magya-
rázatra szorul) kell birnia. 

Térjünk át most annak taglalására, mely ügyek 
volnának a kath. autonomia hatáskörébe bevonandók. 

1. Az egyházi és világi vonatkozású ügyek szerint 
való megkülönböztetés — nézetem szerint — nem egé-
szen megfelelő; mert habár kétségtelen, hogy az egy-
háznak fentartott jurisdictióba a világi elemnek beleszólása 
nincsen, vannak egyes a hitéletet érdeklő ügyek, melyek 
az önrendelkezési jogköréből ki nem vonhatók, azért, 
mivel a hitközségek s egyes világiak azokra eddig is 
befolyással birtak. 

Ilyen például az istenitisztelet idejének megállapí-
tása. Az egyházi főhatóság ezt mindig a hivek igényeinek 
megfelelően szokta volt megszabni s a visitatio caoonica 
alkalmával az rendszerint olyan szabály gyanánt állíttatott 
fel, melyhez a plébánosnak s a híveknek alkalmazkodniok 
kellett. E mellett azonban fenmaradt a híveknek azon 
joguk, hogy az isteni tisztelet tartására meghatározott 
időnek módosítását plébánosukkal egyetértve, vagy a nél-
kül is, kérelmezhessék az egyházmegyei főhatóságnál. 
Ezen az istenitisztelet lényegét nem érintő kérvényezési 
jog a hitközségek számára továbbra is fentartandó. 

A plébános s a hivek buzgolkodása folytán néhol 
uj, a canonica vísitatióban meg nem állapított isteni 
tisztelet pl. májusi ájtatosság, bizonyos időközökben kö-
zös szentségimádás hozatott be. A tanitó egyház jogkörét 
egyátalán nem érintené ha a hitközségek ilyen ájtatos-
sági gyakorlatoknak az egyházmegyei főhatóság jóváha-
gyása mellett való behozatalára és tartására továbbra is 

* ) Nagy haladás az 1871-iki elaboratumhoz képest ebben a 
javaslatban az, hogy az esperes-kerületi autonomiai testületeket 
egészen mellőzi. A. B. szerk. 
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feljogosittatnának, s ez a kath. autonomia szervezeti sza-
bályában kellően rendeztetnék. 

Egyházi vonatkozású ügy uj hitközségek felállítása, 
fiókközségeknek önálló egyházakká való átalakítása, vagy 
viszont. De mihelyt a hitközségi autonomiát szervezzük, 
a dolog természeténél fogva kell megállapítanunk azon 
szabályokat, melyek mellett uj hitközségek szervezhetők, 
avagy a régiek megszüntethetők. 

2. A tanügy. Az 1868. évi XXXVIII. és az 1876. 
évi XXVIII. t.-cz. a népoktatásra nézve teljes tanszabad-
ságot enged a vallásfelekezeteknek. A kath. egyház ezen 
autonom jogát gyakorolta is, és pedig ugy az egyes egy-
házközségek által választott iskolaszékek, valamint az 
egyházi főhatóságok utján. Itt tehát már kifejlett auto-
nom jogkörrel állunk szemben, melyet csak annyiban 
kell szabályoznunk, hogy a népoktatás ügyét fejleszszük, 
s hogy a szegény hitközségek gyámolitása által lehetővé 
tegyük, hogy iskoláink a törvényszabta színvonalon állja-
nak, s el ne közösittessenek. 

Kényesebb dolog a középiskolák ügyének rendezése. 
Az 1883. évi XXX. t. cz. megerősíti a vallásfeleke-

zetek azon jogát, hogy középiskolákat felállíthassanak, s 
részletesen szabáíyozza azon felügyeleti jogkört, melyet 
az állam részére fentart. Minden vallásfelekezet ezen tör-
vény értelmében az állami beavatkozástól függetlenül 
maga vezeti a saját középiskoláinak ügye.t. Csakis a kath. 
középiskolák felett gyakorol a kormáuy rendelkezési jogot 
habár az sem az 1883. XXX. t.-cz. meghatározta állami 
felügyeleti jogkörben nem leli alapját, sem a legfőbb 
kegyúri jogban nem gyökerezik, minthogy évszázdok ta-
núsága szerint QL sem terjed ki arra, hogy a kath. közép-
iskolák felett rendelkezzék, hanem csakis arra, hogy azok 
működését ellenőrizze. 

Ezen visszás helyzetnek pedig az az oka, hogy Mária 
Terézia királynő a tankerületi főigazgatóságok utján gya-
korolt felügyeleti s némi rendelkezé-i jogot II. József 
alkotmányosaknak el nem ismert intézkedéseivel annyira 
kiterjesztette, hogy a kath. "középiskolák ügyeiben tetszése 
szerint járt el. II József korszakának lehanyatlása után 
a régi állapot vissza nem állíttatott, hanem a korona a 
II. József által a megszüntetett kolostorok vagyonából 
létesített tanulmányi alapot a helytartótanács által keze-
lésébe átvévén, az abból fentartott gimaáziumokat maga 
kezelte, s a többi kath. középiskolák felett is kisebb-na-
gyobb rendelkezési jogot gyakorolt. 

Az 1848-iki szabadságharczot követő abszolút kor-
szakban a kormány rendelkezése még határozottabb ala-
kot öltött, s az alkotmány visszaállítása után a vallás s 
közoktatási miniszter vévén át a helytartó-tanácsnak a 
tanügyre vonatkozó jogkörét, fgyébb törvényes ren-
delkezés hiányában az előbbi állapotot, nehogy a tanin-
tézetek vezetésében zavar keletkezzék, továbbra is fenn-
tartotta, habár elismerte, hogy az alkotmányunknak te'-
jesen meg nem felel, s a tanulmányi alap ellenőrzésére 
később külön bizottságnak felállítását hozta ő felségé-
nek javaslatba. 

Az 1883. évi XXX. t.-cz. e szerint az állam fel-
ügyeleti jogát szabályozván, s az egyházaknak önálló 
rendelkezési jogát elismervéa, kétségtelen, hogy a kath. 

egyház is bir ezen autonom joggal, melyet edd'g csak 
azért nem gyakorolhatott mert ezen ügyet a saját kebe-
lében nem rendezte, s arra éppen azért megfelelő közeg-
gel sem bírt. 

A kath. kongreszusnak tehát most már szabályoz-
nia kell a középiskolák vezetésének ügyét s oda kell 
hatnia, hogy a tanulmányi alapból fentartott iskolákat 
is a kormánytól átvegye. 

A világi elem, mely az egyházmegyei és alz országos-
autonom testületben helyet foglalni fog, az ügynek csak 
hasznára válik, mert a müveit világiak legjobban tudják, 
melyek azon bajok, melyek csak később a gyakorlati 
életben állanak be a hiányos nevelés következtében.*) 

3. A kongrua. Ez a katholikusoknak belügye, me-
lyet csakis ők maguk autonom jogkörükben rendezni jo-
gosultak. Erre az állam csakis akkor gyakorolhatna az 
1848. évi XX. tczk. 3. §. alapján befolyást, ha a kath. 
papság ellátásához hozzájárulna. A kongrua rendezésének 
jogát tehát a kongresszusnak fenn kell tartania, s töre-
kedni kell azt olyképen szabályozni, hogy a szegényebb 
plébániák a központból nyerjenek kisegítést, s hogy a 
plébánosok helyzete korpótlékok adása, s a nyugdíjazás 
rendszeresítése által javittassék, s biztosittassék, s e czél-
ból egyházi adó behozatalától sem szabad visszariadnia. 

Megfontolandó az is, miképpen lehetne a plébáno-
sok fizetését oly módon rendezni, hogy a mezőgazdálko-
dás terhétől s esélyeitől meneküljenek. 

4. A kegyúri jog ma már teljesen elavult. A minisz-
tertanács egy-két hét előtt kimondotta, hogy : közjog. Az 
ősiség eltörlése után pedig ilyen közjog többé létjogo-
sultsággal nem bir, de különben a vallásszabadsággal is 
ellenkezik, hogy más vallásunak legyen joga a katholi-
kusoknak plébánost kijelölni. 

Ez tehát okvetetlenül rendezendő és pedig ugy, 
hogy a kegyúri jogok és kötelességek megváltás utján 
megszüntettessenek. Ehhez ugyan a törvényhozás intézke-
dése szükséges, de a kongresszusnak kell a kezdeménye-
zést megtennie. 

5. A közalapok és alapítványok kezelése az egész 
egyház érdekében történik. Nincs tehát ok, hogy a vilá-
giak ebből kizárassanak. A háborús időkben, midőn az 
előkelőbb világi férfiak a harcz mezején védték a hazát 
és az egyházat, természetesen csakis a papság volt azon 
helyzetben, hogy ezen alapokat kezelhelhesse, de most 
már nincs ok arra, hogy a kezelésben a világi elem részt 
ne vegyen. Sőt éppen az ügy érdekében áll, hogy a 
vagyonkezelésben szakképzettséggel biró világiak taná-
csaikkal a czélszerübb vezetéshez hozzájáruljanak. A kath. 
vallás- és tanulmányi alap különösen is átveendő lesz, s 
azért kelyesebb, hogy az egyöntetűség kedvéért az összes 
alapítványok kezelése szabályoztassék. 

6. Jótékonysági intézetek. Hazánkban a szegényügy 
még nagyon- rendezetlen. A kath. egyház sok olyan alap-
pal bir, melyeknek czélszerü beosztása mellett a valóban 
szegények ellátása, s az árvák nevelése érdekében nagyon 
sokat lehetne tenni. Ez az autonom jogkörön belül szia 
tén szabályozandó. 

*) Kár volt a kath. főiskolák ügyét ennél a rovatnál kihagyni-
A B. szerk. 
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7. Egyházi adó. Kétséget nem szenvedhet, hogy a 
tanügy fejlesztése, a kongrua rendezése, s a jótékony-
czélu intézetek felállítása s fentartása oly kiadásokkal fog 
járni, melyek csakis egybáíi adók kivetése által lesznek 
fedezhetők. Ennek szabályozása tehát elkerülhetetlen. De 
kívánatos, hogy az olyképen történjék, hogy a tehervi-
selés egyenlő legyen, s a gazdag bitközségek a közérdek 
szempontjából épugy megadóztassanak, mint aszegényebbek. 

8. A választási jog. Nem tartom helyesnek a Csa-
nádi papságnak azon véleményét, hogy az megszorittassék. 
Mi katholikusok egyenlőek vagyunk, minket tehát egyenlő 
jogok illetnek meg, — és éppen a lefolyt választások 
mutatják, hogy a szegény nép mennyire érdeklődik az 
egyház ügyei iránt. Miért vonnólc el tőle azon jogot, mely 
érdeklődését fölkelti. Olyan ügyeknél, melyeknek vezeté-
séhez nagyobb intelligenczia kell, úgyis lehet a szenvedő 
választási jogosultságot a mivelt-iég magasabb fokához 
kötni. Ezen jognak természetesen arra is kell kiterjedn'e, 
hogy a hitközség plébánosát a megyés püspök által aján-
lottak közöl maga válaszsza. (Vájjon czélszerü-e ez ? A 
Ny. Sz. szerk.) 

9. A püspöki s egyéb papi javadalmak kezelését is 
gyakran emlegetik olyan gyanánt, mint a melynek az 
autonom testületek hatáskörébe kellene tartoznia. Ez né-
zetem szerint a kath. autonomia lényegére nem tartozik, 
hanem pusztán czélszerüségi kérdés. Bizonyos, hogy min-
den egyházi férfiúnak elsősorban jó papnak, nem pedig 
jó gazdának kell lennie, sőt kétségtelen, hogy kumulativ 
kezelés mellett a birtokok jobban volnának instruálhatok 
és kihasználhatók. Ezen ügy rendezésével azonban csak 
akkor lehetne foglalkozni, ha az egyházi férfiak jobbnak 
tartanák a javadalmak kezeléséről a jövedelmek szedésé-
nek fentartása mellett lemondani. 

10. Végül még a legfőbb kegyúri jogról akarok meg-
emlékezni. Ennek épségben való fentartása vita tárgyává 
nem tehető, — de szükséges, hogy a kath. autonomia 
szabályzatában meghatároztassek, milyen kötelezettségek 
terhelik a kath. autonom testületeket a legfőbb kegyúri 
joggal szemben, s miképen teljesitendők, hogy ilyképen a 
kath. egyház ügyeinek autonom vezetésében az összhang 
teljesen szabályozva legyen. 

Kérdés, nem volna-e lehetséges a főbb egyházi 
állások betöltésénél kieszközölni azt, hogy az egyház-
megyei vagy az országos testület előzetesen meghall-
gattassák. Ez a legfőbb kegyúri jogot meg nem szorítaná, 
s mégis lehetővé tétetnék, hogy a katholikusok. óhaja 
kifejezésre jusson. 

* 

Ezek nézetem szerint azon ügyek, melyeket a kon-
gresszuson szóba hozni nem csak lehet, hanem kell is 

Kétségtelen, hogy a helyzet bonyolult, a feladat 
nehéz, de az önzetlenség, a jóakarat, a jogok tisztelete 
s az igazság minden nehézséget képes legyőzni. 

Adja Isten, hogy a kongressusnak sikerüjön a napi-
renden levő kérdést helyesen megoldania ; mert a fél meg-
oldásnál jobb a mai zavaros helyzet. Ez legalább nem 
foszt meg azon reménytől, hogy a kath. egyház viszonyai 
előbb-utóbb megfelelően szabályoztatnak. 

Autonomiai képviselők az egyházi rendből. 
Az esztergomi érseki tartomány káptalanjainak kép-

viselője dr Rajner Lajos 86 szavazattal megválasztva. A 
szombathelyi egyházmegye papságainak képviselője Steg-
müller Károly püsp. helynök. Az esztergomi főmegye papságá-
nak képviselői dr Prohászka Ottokár 683, Molnár János prae-
latus 502, dr Csernoch János apátkanonok 339 szavazattal. 

A három esztergomi papképviselő köszönő 
nyilatkozata. 

Alulírottak, mint az esztergomi főegyházmegyei pap-
ságnak megválasztott autonomiai képviselői köszönettel 
hajolunk meg a bizalom e kitüntető megnyilatkozása előtt. 
Erezzük a föladat nagyságát s Pnnak a megbízatásnak, 
melyet a főmegve érdemes papságának bizalma vállainkra 
hánt, fontosságát. A bizalom megtisztel, de a megbízatás 
terhel. Mindkettőt azonban szívesen fogadjak ; erőt merí-
tünk a munkához abból a tudatból, hogy a fómegye pap-
sága azért tisztelt meg bizalmával, mert ismeri elveinket, 
helyesli irányunkat s elvhüségében s az egyház iránt való 
szeretetében képezi majd azt a támas?t, mely nekünk erőt 
ad s közérzésében nyújtja majd azt a nyomatékot, mely 
szavainknak súlyt kölcsönöz. Ez a közérzés fokozza lelke-
sülésünket. sarkalja munkakedvünket s viszonzásul csak azt 
válaszolhatjuk, hogy szemeink előtt fog lebegni sz. Epi-
fánnak szava : princípium omnium Sancta Dei Ecclesia, 
minden ügyekezünk az egyház javára lesz fordítva! 

Csernoch János s. k. Molnár János s. k. 
Prohászka Ottokár s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** A püspöki conferenczia összehivása eleddig 

nem történt meg. November elején 5—6-ára várható. 
— Az esztergomi főgymnasium épitésére ő emja 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás ur 5000 irtot, Graeffel 
János apát-kanonok 1000 frtot adott. 

— A budapesti esperesi kerület papsága f. hó 
28-án d. u. 5 órakor tartja őszi gyűlését JBogisich Mihály 
cz. püspök, prépost-esperes elnöklése alatt a központi 
papnevelő-intézet disztermében. 

— Papnyugdijintézeti közgyűlés. Az egri egyház-
megye papsága e hó 26-án kedden papnyugdij- és segély-
alapja ügyében rendes közgyűlést tartott. E gyűlésen, az 
érsek elnöklete alatt a főkáptalan tagjain s a központi 
bizottsági tagokon kívül minden alesperesi kerületből az 
alesperes, s a kerület egy-egy küldöttje, s a négy főes-
peresi kerületből egy-egy káplán vett részt. 

— Hetvenéves szerzetes. F. hó 11-én mult het-
ven éve, hogy Bakalyár Xistus, nyugalmazott szinnye-
lipóczi lelkész, szent Ferencz rendjében fogadalmát letette. 
A „Sárosm. K." ünnepi vezérczikkben hirdeti a 13 éves 
aranymisés pap érdemeit, a ki mintaszerű plébános volt 
népének testi-lelki gondozásában. Az egész vidék népe 
tőle tanult okszerűen gazdálkodni. „Mint egyházi szónok 
ritkította párját s a nép missziószerü számban és hangu-
lattal özönlött oda, a hol Bakalyár Xistus szónokolt. 
Beszédei nemcsak tartalmilag, de formailag is tökéletesek 
voltak. Mint lelkésztárs közbecsülésben és a fiatalabbak 
részéről úgyszólván apai tiszteletben részesül maiglan is. 
Latin nyelvismerete kolosszális ; oly szépen, mint ő, ma 
már talán senki sem tud latinul irni és beszélni. Előre-
haladt kora daczára (86 éves) szellemi frissessége ma is 
az, a mi volt 70 év előtt, testi rugékonysága pedig e 
korban éppen bámulatra méltó.1 Isten éltesse köztünk 
még sokáig ! 

— A Szent-István-Társulat 1897. évi október hó 
28-án délután 4 órakor Budapesten, Királyi Pál-utcza 13. 
sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: Folyó 
ügyek. 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 



i Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij : 
E félévre helyben s posta-
E küldéssel 5 frt . 
E Szerkesztő lakása : 
Ë Budapest, 
Ë VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
Ë részét illető minden 
Ê küldemény czimzendö. 

Előfizethetni = 
minden Ë 

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

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

netaláni reclamatiók is, E 
bérmentes nyitott E 

levélben, intézendők. E 

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

Budapesten, október 30. 35. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Nem reformáczió, hanem forradalom. — A házasulandók oktatásának szükségessége. 
Egrjházt Tudósítások: E g e r : Főpásztori szózat. — S z o m b a t h e l y : Szobrot Szily Jánosnak. — R ó m a : Hirek a Vatikánból. 

Irodalom. — Vegyesek. 

Nem reformáczió, hanem forradalom 
volt Luther műve. Ezt még senki oly alaposan 
ki nem fejtet te mint dr Paulsen, ki a berlini 
egyetemen a filozófia és paedagogia rendes tanára, 
természetesen maga is jóravaló protestáns ember. 
„ Geschichte d<s gelehrten Unterrichtes" e z i m ű t u -

dományos könyvének (Lipcse 1896) 173. 1. ezeket 
i r ja : „Az 1520 év a német történetben határo-
zottan íorduló pontot jelez . . . Ez évtől kezdve 
Wittemberg a forradalmi mozgalomnak tűzhelyévé 

lett Németországban. Valamint Luther előbb kö-
zeledett a humanizmus fejeihez, levelezvén Mu-
tian-, Reuchlin-, Erázmussal: ugy fordultak most 
a humanisták közt lévő radikálisok vezérei, Crotus 
és Hutten, Lutherhez kioalván őt szövetségök-
kel . . . Luther kezet nyúj tot t nekik a szövet-
ségre . . . S most let t Luther műve azzá a rop-
pant forradalmi mozgalommá, a m e l y a z e g y h á z 

kapuit sarkaiból kiemelte." „Rosz néven vették 
nekem — ugy védekezik Paulsen jegyzetben — 
hogy én Luther művét egyházi forradalomnak, nem 
pedig reformácziónak n e v e z t e m ; d e n e m t e h e t e k 

róla; mert ugy látom, csak is ez a találó kife-
jezés ama mozgalom jellemzésére; a mivel én 
nem akartam a mozgalmat kárhoztatni : a jog 
és jogtalanság történeti fogalmai különböznek a 
jogi tudomány fogalmaitól (Mintba valami tör-
téneti szempontból helyes lehetne, amit a jus 

r elitélni kénytelen! Közlő). És pedig nem csak 
átalában, hanem technico-politikai értelemben is 
á l l e k i f e j e z é s : erőszakkal lerombolták az alkot-

mányt . . . . Luther műve nem reformáczió, h a n e m 

a régi formának lerombolása, s ő t m o n d h a t n i , az 

egyháznak elvi megtagadása e g y á l t a l á b a n . - I g y 

nyilatkozik dr Paulsen. 
Lehet ezek után kérdezni: 1. Vájjon merik-e 

a prot. lapok ezt a nyilatkozatot olvasóik elé 
adni? 2. Ha protestáns egyetemi tanár porosz 
királyi egyetemen Luther művét nem reformá-
cziónak, hanem forradalomnak hirdeti : vájjon 
akkor nekünk katholikusoknak, jelesen XIII. Leo 
pápának, nem szabad-e Luther művét ilyennek 
neveznünk? Teljesen rá lehet olvasnunk a pro-
testantizmusra az írás szavát: „Ex ore tuo te 
indico." Közli: Capistran. 

A házasulandók okta tásának szükségessége. 
Mindennap halljuk a panaszokat, hogy a 

boldogság a családi életből elköltözött, s csak 
egyenetlenségek, viszályok, elégedetlenség, egy 
szóval boldogtalanság uralkodik helyette; úgy a 
házi, mint a nyilvános ájtatosság hanyatlik, az 
Isten i ránt i kötelésségeket mindenki az utolsó 
helyre teszi, vallásos nevelésről szó sincs, s azért 
az ifjúság elvadult, engedetlen ós erkölcstelen, a 
proletariusok száma növekedik, mindenütt mate-

35 
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rialist ikus, socialistikus s egyáltalán is tente len 
elvek te r jednek és hódítanak. Sajnos, de ezen 
panaszok nem alaptalanok, s ép oly kevéssé 
a lap ta lan azon állítás is, hogy mindezen bajok 
vallásban való tudat lanságból , és hanyagságból 
származnak. A minden jónak kezdet től fogva 
esküdt ellensége jól tudja , hogy úgy sikerül leg-
könnyebben az embereket is tentől el tér í teni és 
sa já t kelepczéjébe kerí teni , ha, mig egyfelől 
nagy tudományosságot , haladást, világosságot 
hirdet , a tudat lanság sötét éjeiébe bor í t ja a 
vallási igazságokat és kötelességeket. — A 
társadalom csak akkor boldogulhat, ha egy 
közös czél elérése egyesíti tag ja i t . Midőn ideig-
lenes érdekekről van szó, mindenkor, még a leg-
jogosultabb érdeknél is vál tozékonyságot és kü-
lönbséget tapasztalunk. Az érdek t ehá t csak 
tökélet lenül kötelezi az ember t ; s az érdeken 
alapuló egység sohasem bir erőtel jes egység 
tar tósságával , ilyen csak a végtelen jó u tán i 
közös vágyból eredhet, mely mindig jelen van 
és ugyanaz marad az őt kereső előt t , s mely 
mindenkor és mindenkinek adja á t magát , a 
nélkül, hogy lényegéből csak valamit is veszítene. 

, T e h á t az embereket a földi érdekek rendjében 
„g zefüző kapocs nem viselheti magán azon 

osabb egység jellegét, melyen a szellemi 
é le tbt a Z e £ y e s n e k a többivel, s mindnyá jának 
T . 1 való összeköttetése alapul. 
I s tenne , r 

v alodi s tu la jdonkepeni egyseg az emberi 

,, , , ára egyedül Is tenben keresendő; csak elet szam. , 
ő benne le a z Benne rejl ik annak 

forrása a hii ' e ^ s é g e á l t a 1 ' b e n n e t a l a l J a t a r -
tósságát s föi " i m a r a d á s á t a kölcsönös áldozat 
tUok tS jes kapcs. a á l t a l H i t é s á l d o z a t k é P e z i k 

az emberi- társada l o m egységének első és leg-
mélyebb a lapföl té te . ' e t - E z azonban csak 
úgy lehet állandó, te v e k e n J é s gyümölcsöző, ha 
gyökerei a le lkekben 1 é j iének ; ha egyedül azon 
erőből czirázik ki, me ] J a lelket kizárólag 
él tet i s vezérli — m a g b ó l az isteni erőből. 
Is ten ezen egység ismérve és eszközeül, nem-
különben organuma gyanánt , me lynek hivatása 
a szabadság ere jé t minden t á r sa ságban , daczára 
különböző voltának, egy közös pon tba vissza-
vezetni, a ha ta lma t rendelte. Tehá t a világi 
ha ta lomnak is az is teni tekintélyre kell támasz-
kodnia, hogy ha azt akar ja , hogy az emberek 
neki engedelmeskedjenek, és ő rendel te tésének 
megfeleljen. Másrészt minél nagyobb az emberek 
Is ten i ránt i hűsége, annál tökéletesebb az ideig-

lenes társadalomban az egység is, mer t mind-
nyájan egyenlő módon vannak a törvénynek 
alávetve. — A mai korszellemnek a törekvése 
azonban éppen ellenkező: nemhogy az embe-
reket Is tenhez vezetné, hanem őket Is tentől 
e l tér í teni igyekszik, az Is tentől és vallástól 
függet lenné t e t t á l lamot mindenhatónak kiá l t ja 
ki, a h i te t a tudás szük kor lá ta i közé szorítja, 
szeretetről , áldozatról semmit sem tud, s az 
egész tá rsada lmat , társas együttélést , pusztán 
ideiglenes érdekekre a lapí t ja , s azért boldogság 
helyett , mindenüt t boldogtalanságot és elégedet-
lenséget terjeszt . 

A tá rsadalomnak a lapja a család. A föld 
kerekségét lakó összes nemzetek a családból 
indulnak ki. — A család az Isten müve, Isten 
t e r e m t e t t e a férfit és a n ő t ; ő kötöt te őket össze 
a kölcsönös szeretet s t e remtőjök törvénye i r án t i 
közös engedelmesség köteléke által. 

Az ember földi életének czélja az örök élet 
elnyerése; a családnak pedig az Isten szándéka 
szerint az emberiség fönmaradásá t kell eszkö-
zölnie, hogy mindig legyenek, kik az I s ten t 
t e t t e ik ál tal dicsőítsék, s elnyerjék az örök 
é le te t : azért egyedül Istent , s az újszövetségben, 
a hol a házasság szentsége kegyelem forrásává 
le t t a család alapi tó t ag ja i ra nézve, csak az 
egyház szabhat ja meg, Is tentől nyer t ha ta lmánál 
fogva, a föltételeket, melyek a l a t t családot lehet 
alapítani . Is ten jelenlétében kifejezett kölcsönös 
beleegyezés, s a keresztényekre nézve a házasság 
szentsége nélkül nincs család, s a lények oly 
egyesülése, mely egyedül az érdek által jö t t 
létre, s melyet egyedül a világi törvény kény-
szere t a r t össze, s mely az első pi l lanatban, 
melyben a kényszer megszűnik, ugyancsak érdek 
által oldatik föl : Is ten előtt , keresztény értelem-
ben nem család. 

Sok kívánta t ik tehát , pnhoz. hogy valaki 
Is ten e lőt t kedves és érvényes módon családot 
alapítson, házaságra lépjen, s éppen ezért joggal 
követel te az anyaszentegyház a legrégibb időktől 
kezdve, hogy a házasulandó pár lelkipásztora 
előt t megjelenjék, s ez őket megvizsgál ja: 1. 
nincs-e köztük semmi egyházi vagy világi 
akadály, mely mia t t nem lehetne, vagy nem 
volna szabad nekik házasságra lépni ; 2. hogy 
meggyőződjék, bi rnak-e kellő vallási ismeretek-
kel, hogy nemcsak maguk az örök életet elnyer-
hessék, hanem gyermekeiket is keresztény neve-
lésben részesíthessék s őket az örök élet u t ján 
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vezethessék; 3. hogy a le lkipásztornak a lkalma 
legyen a házasulandók szivére kö tn i a házasság 
szentségét, czélját és fontosságát, va lamint őke t 
figyelmeztetni á l lapotuk kötelességeinek mind-
halálig hű teljesitésére. 

Az igaz, hogy a mai kor viszonyai közt, 
mikor minden gyermek köteles iskolát lá togatni , 
azonfelül, hogy az anyaszentegyház a szent 
beszéd és keresz ténytani tás ha l lga tására kötelezi 
hivei t : föl lehetne tételezni a házasulandókban 
a kellő vallási képze t t sége t ; azonban a szomorú 
t apasz ta la t azt bizonyitja, hogy különösen a nagy 
városokban, a h i tok ta tó szava elhangzik, s a 
világ csábításai, és sokszor maguknak a szülők-
nek rossz példaadásai folytán az i f juság h i té le te 
ha jó tö rés t szenved, a vallási igazságok, nem 
gyakorol ta tva , feledésbe mennek, s a h i t o t t is, 
ahol még van, holt. A mai anyagelvü korban 
ugyanis, mindenki csak a kereset u tán néz s 
az Isten i rán t i kötelességek az utolsó helyre 
degradál ta t tak . Szent beszédet, keresztény tani -
tás t csak kevesen hal lgatnak, s legkevésbé azok 
akik rászorulnak, s igy a házas életről ós annak 
kötelezet tségeiről okt i t á s t nem nyerhetnek, de 
még ha o t t is volnának, a hallgatók soknemüsóge 
mia t t a szószékről e t á rgya t beha tóan előadni 
nem lehet, s azért a házasulandók, nemcsak hogy 
a házasélet súlyos kötelezet tségei t és számos 
ba j a i t nem ismerik, hanem legnagyobb része nincs 
is meggyőződve a házasság szentségéről és sér t-
hetlenségéről; szenvedélytől, rendet len vágyaktó l 
indi t ta tva , vagy pedig számitásból lépnek házas-
ságra ; rózsás szinekkel festik ki képzeletükben 
jövőjöket, s midőn a prózai valóság e l ron t ja 
fel legváraikat , romlás, pusztulás és boldogtalan-
ság honol a családi tűzhelyen, s a házasság 
szentélye kiviil-belül bemocskol ta t ik a legocs-
mányabb bűnökkel, minőktől még a pogányok 
is undorodnak. 

Indokolva van tehá t eléggé, különösen mai 
nap, a házasulandók ok ta tásának szükségessége ; 
pedig épen mai nap a sokféle akadályoktól vissza 
riadva ezen ok ta tás elhanyagoltat ik , s a házasu-
landók fölvétele száraz irodai eljárás. Tagadha-
ta t l anu l sok akadálylyal kell megküzdeni nagy 
plébániákon úgy a je lentkezők sokasága, m in t 
sokfélesége m i a t t ; azonban az ok t a t á s t még 
sem szabad elhanyagolni, vagy tel jesen elhagyni, 
mer t az anyaszentegyház azt nagyon sürgeti. 

Igy a Catechismus Romanus (II. cap. VIII. 1.) 
többek közt azt mond ja : „Eléggé k i tűnik , hogy 

a házasságról szóló t a n t elő kell adni, annál 
inkább, miu tán tudjuk , hogy mind szt. Pál, 
mind az apostolok fejedelme nemcsak a házasság 
méltóságáról , hanem kötelmeiről is több helyen 
tüzetesen i r tak . Mert a Szentlélektől ih le t te tve 
igen jól é r te t t ék , mily nagy s mennyi haszon 
származik a keresztény társadalomra , ha a hivek 
a házasság szentségét ismerik, és sér te t lenül 
megőrzik; ellenben azt nem tudva, vagy elha-
nyagolva igen sok és nagy nyomorúság és kár 
háraml ik az egyházra. Mindenelőtt t e h á t ki kell 
fe j teni a házasság mivo l tá t és je lentőségét , mer t 
a bűnök sokszor a jónak lá tsza tá t viselvén, 
szükség megakadályozni , nehogy a hivek a 
házasság álarczával megcsalatva, le lküket undok-
sággal ós e lve temedet t bujasággal mocskolják be." 

Ugyanaz t sürget i VII. Pius pápa (lit. Ency-
clicae „Tradi t i . . . 24 maj i 1829."); s különösen 
a nagyrabecsül t „Iustruct io Eichstä t tens is Tit. 
X I I . c a p I I I . " Bun dala János. 

EGYHÁZI TUDOSÏTASÛIL 
Eger, okt. 26. Fopásztori szózat, melyet dr Samassa 

József érsek az egyházmegyei papi nyugdíjintézet ügyé-
ben tartott közgyűlés végén papságához intézett : 

A Miudenható, kinek isteni végzését imádjuk és 
magasztaljuk, oly időt idézett föl, melynek jelenségeire 
felmerül elménkben a világapostol ezen intelme : „Józanok 
legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek, az ördög, 
mint az orditó oroszlán körüljár, keresvén a kit elnyel-
hessen ; kinek erős hittel álljatok ellen, tudván, hogy 
ugyanazt szenvedik atyátokfiai, kik a világon vannak." 

A szellemek jelen törekvése két ellenkező irányban 
haladva tör utat magának. Egyik üdvre, a másik kárho-
zatra vezet. Amaz örömet fakaszt, emez bánattal tölt el 
annál inkább, mert napról-napra kiterjedésében és erejé-
ben növekedvén, a jelenlegi társadalom legvitálisabb gyö-
kereit támadja. 

Ezzel szemben szükségesnek tartom önöket bátor-
ságra hivni föl. Ne csüggedjenek s rendületlen legyen 
bizalmok az Urban. Minél súlyosabb az idő, mely reánk 
nehezedik, annál erősebb támaszunk 0. Merítsenek bátor-
ságot Cyprián e vigasztaló szavaiból : »Non plus ad deji-
ciendum potest terrena potentia, quam ad erigendum tu-
tela divina". „A földi hatalom erősebben nem bir sújtani, 
mint fölemelni bir az isteni oltalom." 

Mert ha eltűri is Isten, hogy egyháza a háborasá-
gok tüz-kemenczéjében próbáltassák, de örök szeretettel 
virraszt fölötte. Léte a napok fogytáig lévén biztosítva, 
túléli ő valamennyi ellenségeit; látta ő Európa összes 
országainak bölcsőjét és sokaknak már sirját is: „Ego 
vobiscum sum usque ad consummationem saeculi." „ En 
veletek vagyok a világ végezetéig." 

A keresztény nemzedékek hitbeli őseiktől örökségül 
átvett erény kic csöknek legbecsesebb része azon apostoli 

85* 
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erély példáiban áll, melyeket az első századok püspökei, 
papjai és hivei nyújtottak. 

Önök ismerik szent Ambrus milánói püspök találko-
zását Theodosius császárral az akkori milánói székesegy-
ház pitvarában. 

Három császár mérité ki egész tehetségét és mind-
azt, a mivel csak a hatalom fenyegetni, s a kétszinüség 
ravaszságait űzni tudja, hogy Athanázt, Hilárt és Yazull 
megfélemlitse és elszédítse ; de hatalmuk, mely a habár 
népeken annyiszor diadalmaskodott, legyőzve hull e há-
rom főpap lábai elé. A hatalom igaz püspökökre talált. 
Mindig igaz marad Szent Cyprián eme kijelentése : 
„Sacerdos Dei Evangelium tenens et Christi praecepta 
custodiens occidi potest et non vinci potest." „A papot 
Isten evangéliumával kezében és Kriszius parancsaival 
szivében, megölni lehet, de legyőzni nem." A következő 
századok megtapsolák ez apostoli erényt, s nem vádolák 
őket idegen hatalom bitorlásával, hatalmukkal való 
visszaéléssel, s a törvények megszegésével, a polgári 
hatalom ellenőrzése alóli kibúvással nagyravágyásuk ki-
elégítése végett. A történelem azt mondja róluk, hogy 
hivatásuk magaslatán, kötelességeikefe teljesítek. Miért 
kellene tehát annak, a mi a mult századok püspökeinek 
életében magasztalás tárgyát képezé, ma bűnvádi czimül 
szolgálni ? 

Vannak, kik készségesen elismerik, s meg nem ta-
gadják első századbeli egyháztól a jogot, miszerint az 
függetlenül a polgári hatalomtól, önmaga rendezhette 
teendőit; de a mai időkben nem akarják megengedni, 
hogy ezen szabadság és bátor kötelességteljesítés az első 
három-négy századok határain túllépjen. 

Hogyan ? Kétféle-e az egyház, vagy egyesége 
Krisztus és az apostolok után elenyészett ? A hitnek azon 
szent kincse, mely kezeink közé van letéve más é3 nem 
apostoli forrásból származott? Krisztus, ki velünk volt 
tegnap, ma ninc3 velünk? — Isten mentsen meg bennün-
ket, hogy bizalmunk csak egy perezre is meginogjon 
ezen vigasztaló Ígéretében: „Ego vobiscum sum usque 
ad consummationem saeculi." „En veletek vagyok a vi-
lág végezetéig." 

Mi, az egyház szabadsága és függetlensége hős vé-
dői nyomdokain, ingatlan szilárdsággal védeni fogjuk az 
egyházat, ha dogmái, jogai, figyelme, birtoka, s szerve-
zetében megtámadtatnék, tudván, hogy a mint igaz volta 
a dogmákban áll, ugy ereje a fegyelemben rejlik. 

A vallási érdekek szentséges érdekek, melyeket mind-
nyájunknak védeni kell, ha azokat dölyfös okoskodás 
megtámadja, s föl akarja forgatni az ország nyugalmának 
veszélyére. Mi mindnyájan védelemmel tartozunk az örök 
elvek iránt, melyeket egész erővel igyekezzünk íöntartani 
a szilárdság és igazság tényei által, a mire egyébként a 
multak emlékezetéből és a jelen szükségek érzetéből 
bátorságot kell merítenünk. 

Ámde a védelmi harezunk — mert az egyház nem 
támad soha — meg fogja őrizni azon modort, mely az 
egyház békés küldetésével egyezik, s azzal összhangban 
áll. És azért, midőn fölülemelkedve minden félelmem, a 
hatalomnak azt mondjuk, nincs joga a szent szekrényhez 
nyúlni : ajkainkon a szabadság nem sértés, nem guny s 

nem fenyegetés. Mi szilárdak fogunk lenni a nélkül, hogy 
mérsékeltek lenni megszűnnénk. Mi a támadóknak ma is 
azt feleljük, a mit egykor Tertullián mondott : „Nec time-
mus, nec terremus." „Se nem félünk, se nem rémitünk.* 

Ez érzelemmel fordulok önökhöz, kik főpásztori hi-
vatalom kötelességeiben és gondjaiban tanácsadóim, leg-
közelebbi résztvevőim és segédeim ; s kérem legyenek 
állandók azon hűségben, melylyel eddig környeztek, s ne 
szűnjenek meg bölcseségök, gazdag tapasztalásuk és edzett 
buzgalmuk által könnyíteni az Úrtól vállaimra bizott ter-
het, mely oly sokszorosan nehezedik reám, napjaink ziva-
tarai s tusái miatt. 

Ezen érzelmektől áthatva, hozzátok fordulok, kik 
szemem, szám és kezem 'vagytok azon községeknek kö-
zepette, melyek lelkiismeretes hűségtekre vannak bizva. 
Legyetek buzgók a gyónószékben, a betegek körüli szol-
gálatban későn és korán ; és ép ebben ismerjétek fel 
csendes, de áldásdus működéstek körét, ebben az elvetett 
magot, melynek kalászai az örökkévalóságban érnek. Kü-
lönösen hirdessétek az üdvnek tanát buzgalommal a szó-
széken, az iskolában és mindenütt, a hová szent hivatás-
tok vezet; hirdessétek az Isten nagy műveit, az emberi-
ség üdveért, a megváltás nagy titkában. Szünet nélkül 
vigyázzatok, nehogy a különböző csábitások, melyek az 
emberek sziveit magoknak elvitatják, hiveitek ügyét ve-
szélyeztessék. 

Hivatástok méltó betöltése által lényegesen hozzá-
járultok ama társadalmi megujitáshoz, melynek anyag-
szereit jelenleg annyi kéz mozgatja, melynek előérzete 
annyi szivet dobogtat, s melynek munkáját egyedül Isten 
vezeti és rendezi, valamint ő leend annak vége is. 

Jól tudom, hogy jelenleg igen nehéz jól működ-
nünk. Midőn abban fáradozunk, hogy Isten országát a 
szivekben megalapítsuk, midőn működésbe hozzuk a sze-
retetnek minden találmányait : azonnal az önzés fanatiz-
musa, hogy czélját érje, mely az ismeretes „ecrasez l'in-
fâme", a hazugság, hizelgés, bujtogatás, s csalárdság 
nemtelen eszközeit felhasználva, mintegy irtózatos zápor 
veri az épületet, melyet fölemeltünk. 

A szenvedélyek széttörik a gátakat, melyek azokat 
fékezték volna és a legkárhozatosb tanok szennyes hab-
jaiban minden alámerül. 

Uj működés, fáradság, sürü könnyek és imádságra 
van szükség. Ne mondjuk, hogy a munkát újra kezdeni 
nem lehet, mert az haladja az emberi erőt. Erre szent 
Bernard azt felelné : Isten nem kivánja, hogy meggyó-
gyítsuk a sebet, de gondozzuk és bekössük. „Deum non 
exigere curationem, sed curam." Azt nem kívánhatja tő-
lünk senki, hogy a földet gyümölcstermésre kénvszerit-
sük ; de az Ur azt parancsolja, hogy ültessünk Pállal s 
öntözzünk Apollóval, egyébként a gondviselésre bizzuk 
magunkat, mely munkánkat gyümölcsözővé teheti és 
jámbor szorgalmunkat sikerrel koronázhatja. Csak egy 
gondolat lelkesítsen bennünket, egy kívánság töltse be 
szivünket: kötelességünk hü teljesítése által megerősíteni 
a gyengét, fentartani a hatalmast. 

Nehogy pedig mi mindnyájan, kik magunkat Krisz-
tusban egy szellemi élet- és működésnek szentelők, meny-
nyei malaszt nélkül szűkölködjünk, mely nélkül semmi 
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sem vagyunk és semmit sem tehetünk : tartsuk szem előtt 
a hitnek egységét, mely jellemzi egyházunkat és ragasz-
kodjunk hozzá oly hűséggel, mely a világ könnyelmű 
újításainak parányit se engedjen. 

Tartsuk meg a szeretetet, mely a hitnek gyümölcse 
és tanuja. Általa győzte le egykor elleneit és hódította 
meg a világot az egyház. Általa és egyedül csak általa 
győzzük le mi is az egyház elleneit és gyüjtendjük össze 
ismét az eltévedetteket a kereszt köré, mely a legna-
gyobb szeretet áldozatának oltára. A szeretet ezen ál-
dozatára pillantsunk föl, ha a világnak önzése bennünket 
elcsábítani vagy megzavarni akar. A szeretet ezen áldo-
zata hevítse szivünket az odaadásra, melyet szent hivatá-
sunk követel. A szeretet ezen áldozatától tanuljuk, mint 
jó pásztorok, éltünket adni híveinkért. 

Nincs azon gondolható kötelesség és áldozat, mely-
nek teljesítésére Krisztus szeretete képessé és erőssé nem 
tenne. Az dicsőítette meg a fölfeszittetnek egyházát a vér-
tanuk ama seregével, kik mint a csillagok ragyognak a 
kereszténység egén. Az volt alapitója a szerzetek és tár-
sulatoknak, melyek oly nagy sikerrel hirdetek az evangé-
liumot, ápolják a tudományokat és terjeszték a keresz-
tény polgárosodás világát. Az lepte el hazánkat ama 
fényes egyházakkal, a tudomány művelésére és az emberi 
nyomor enyhítésére szánt nagyszerű intézetek mellett, 
gazdag alapítványokkal, melyre ma is büszkék vagyunk. 

Igen, kedves testvéreim, ma, midőn a szellemek 
kínlódásai közt heves küzdelem foly a vélemények, a 
s z e n v e d é l y e k , az érdekek, a vakmerő ujitások, a tapaszta-
lás hiu tanácsai közt; egyik káromolja azfc, a mit nem 
tud; midőn a szellemekben ép ugy, mint a külső anyagi 
tényekben mindinkább nyilvánuló anarchia folytán, a jog-
rend mindenfelé vonaglik csak a kereszt tanaiban találhatja 
meg az emberiség azon szilárd alapot, melyre helyezkedve, 
rendeltetésének czélja felé haladhat. A mi feladatunk e 
tannak szó és példa által elismerést és érvényt szerezni. 

Ily érzelmektől áthatva és ilyen szándokkal bátran 
nézhetünk a jövő elé, várjon bár reánk még oly nehéz 
harcz és nyomor; mert szabad lesz kérdeznünk az apos-
tollal: „Ki szakaszt el mioket Krisztus szeretetétől? há-
boruság-e, szorongatás e, éhség-e, mezitlenség-e, veszede-
lem-e, üldözése, fegyver-e?" De mindezeken győzedel-
meskedünk az által, a ki szeretett minket. 

Szombathely, okt. 24. Szobrot Szily Jánosnál! — 
A „Szombathelyi Újság" adott hirt először a sár-

vári alesperesi kerület azon nemes lélekre valló határoza-
táról, hogy a szombathelyi egyházmegye első püspökének) 

Szily Jánosnak emlékét szoborban kívánja megörökíttetni, 
s e czélból az egész egyházmegyére kiterjedő mozgalmat 
indít. 

Ezt a hirt átvették a fővárosi lapok s az eszme 
művészi körökben is élénk figyelmet és érdeklődést keltett. 
Előkelő művészi gárdánknak egyik fényes tehetségű tagja, 
Kiss György, a mi Berzsenyi-szobrunk megalkotója, ki-
nek művészetét már oly sok szép alkotás hirdeti, foglal-
kozni kezdett az eszme kivételével s f. hó 21 én váro-
sunkba jött, hogy az illetékes tényezőkkel érintkezésbe 
lépjen s az ügy jelen állásáról közelebbi tájékozást sze-

rezzen magának. Sietünk megjegyezni, hogy művészünk 
illetékes körök részéről oly nagy érdeklődést és jóakaratot 
tapasztalt, mely lehetővé fogja tenni az eszme megvaló-
sítását ugy, hogy nemsokára Szily János halaim as alkotá-
sainak megfelelő szobor fogja hirdetni a nagy püspök 
emlékét s az utódok háláját. 

Ma még, midőn a szoboralap összes vangyona csak 
200 frtra rug, részletes tervekről beszélni, korai dolog 
volna. Annyit azonban elárulhatunk, hogy Kiss György 
Szilyt álló helyzetben, vállain hermelinpalásttal óhajtaná 
megörökíteni. A szobor Szily legszebb müve, a székes-
egyház előtt levő tér közepére, hol jelenleg egy gáz-
lámpa áll, volna elhelyezendő. A 2^2 méter magas ércz-
szobor, melynek modelljét értesülésünk szerint a tél folya-
mán elkésziti a művész s városuukban közszemlére kiállítja, 
arányos talapzattal körülbelül 12 ezer frtba kerülne. Ez 
a legkisebb és legegyszerűbb emlék, melylyel Szily nagy-
ságának adózhatnánk s a majdan fölállítandó szobormű 
minőségét és méreteit természetesen a befolyó összeg 
fogja megállapítani. 

S a mennyire mi ismerjük Szombathely város és az 
egyházmegye lelkes közönségét, nem kételkedünk, hogy 
annak áldozatkészsége hamarosan össze fogja hozni azt 
az összeget, melyen Szily érdemeihez méltó alkotást 
lehet létesíteni. Hogy azonban az eszme minél előbb 
testet ölthessen, már most szükségesnek tartjuk a szobor-
bizottság megalakítását, mely az ügynek propagandát 
csináljon, a közönség érdeklődését folyton ébren tartsa, 
a szobormű elkészítésével megbízandó művészszel érte-
kezzék, szóval az egész mozgalmat vezesse, s abba lelket 
öntsön. Erre akartuk a jelen sorainkban felhívni az 
illetékes tényezők figyelmét. 

Alakitsuk meg tehát minél előbb a szoborbizott-
ságot ! Sz. U. 

Róma, okt. 20. Hirek a Vatikánból. — 
Mgr Tonti érsek, az apostoli szentszék követe (De-

legatus apostolicus) San Domingo, Hayti és Venezuela 
köztársaságoknál, az örök városba érkezett. Ide jövetele 
részben összefügg a brazíliai nuntiatura betöltésével, mely 
Gotti bibornok volt internuntius távozása vagyis két év 
óta üres. Hír szerint mgr Macchi József amaseni cz. érsek 
van a rio-janeirói internuntiusságra kiszemelve. Emléke-
zetes volt e napokban az a kihallgatás, melyet a pápa 
főt. Luigi di Parma sz. Fer. rendi atyának adott, a ki 
bámulatos ritka önmegtagadással lemondva a sz. Ferencz-
rend főnökségéről tette lehetségessé a nevezett rend egy-
ségesítését. Azt hallani, hogy a karmelita renddel hasonló 
terve van a szent atyának, a kinek kezére ebben az ügy-
ben a karmelita rendből kiemelt Gotti bibornok és egy 
bizottság igyekszik dolgozni. A keleti egyházak ügyével 
sem szűnik meg a szent atya foglalkozni. Alexandriába 
Sogaro püspököt küldte a kopt pátriárkái helyetteshez 
pénzzel és utasításokkal a kopt papnevelő intézet számára. 
A ruthén növendék papság szent Sergius temploma mellett 
ő felsége Ferencz József támogatásával épített külön 
collegiumba költözik át, mig a görög collegium tisztán 
a görög nyelvű ritus számára nyert újjászervezést. 
Szerbiával Concordatum jött létre, mely szerint Belgrád-
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ban katholikus püspökség lesz. A római szentegyház bi-
boros fejedelmei nagyon jól megértették az idők intését 
és derekasan kiveszik részöket a hivek, a nép körében 
va'ó sürgölődéüből. Itt Olaszországban az egyház akcziója 
a társadalom megnyerésére a minden plébániában alakult 
vagy alakulásban levő bizottságból (comitato) indul ki. A 
lateráni egyház plébániai bizottsága e napokban zászlós 
kivonulást vagyis processiót akart vezetni a szomszédos 
Santa Croce di Gerusalemme czimü egyházba. A rendőr-
ség betiltotta. Mit tett tehát a bizottság? Megtartották 
az ájtatosságot a lateráni templomban, azután a régi ke-
resztények példájára agapét tartották, vagyis megvendé-
gelték a környék szegény munkásait, kik a kölcsönös 
segély-egyletnek tagjai. S mind ebben az akczióban Satolli 
bibornok, a laterani egyház archipraesbitere praesideált. 
A néphez, a néphez kell fordulni ! 

IRODALOM. 
Irodalmi jelentés. 

A magyar olvasóközönség figyelmét kiadványaink 
60. évfolyamára bátorkodunk irányítani, mely Májunké 
Pál „Geschichte des Kulturkampfes in Preussen-Deutsch-
land" cz. művét tartalmazza magyar fordításban. 

Májunké Pál hosszú időn át volt a „Germania" szer-
kesztője s a porosz országgyűlésnek és a német birodalmi 
gyűlésnek tagja s mint ilyen különösen parlamentáris állá-
sánál fogva oly helyzetben volt, hogy a porosz német kul-
turharcz „minden változatát majd a távolból, majd köz-
vetlen közelségből, majd magán a harcztéren megfigyel-
hette s módjában állott, hogy annak egész lefolyásáról, 
valamint, számos részletéről hű képet alkosson". 

A mű első része, melyet I. kötet alakjában adunk 
ki, a porosz politika törekvéseit tárja elénk — az 1850.-Í 
alkotmánylevél kibocsátásától a 70-es évekig. Szerző 
müvét a porosz egyházi állapotok leírásával és a kultur-
harcz okainak ismertetésével vezeti be. Külön fejezetek-
ben beszél a „kulturharcz" első megvillanásáról és el-
napolásáról; majd bemutatja a Bismarck-minisztériumot 
ennek politikai irányát, Bismarck tartózkodó politikáját 
és álláspontját Ausztriával s a politikai pártokkal szem-
ben. Már az eddigi intézkedésekből és törekvésekből követ-
keztetést lehetett vonni arra, hogy a szabadelvűek tábora 
— élén Bismarckkal — nagyobb hadjáratra készül az 
egyház ellen. A „kulturharcz" rég elhatározott dolog volt, 
megkezdésére csak okot kellett keresni. S Bismarck a 
Mária ; szeplőtelen fogantatásáról és a pápa csalhatatlan-
ságáról szóló hitczikkelyekben s az 1864. deczember 8.-i 
körlevélben „okot" csakhamar talált. S ezzel a szabad-
elvűek megteszik az első harczi intézkedéseket ; megnyí-
lik a küzdelem tere, melyen föltűnik a német birodalom 
uj pártja, a czentrum-párt; látjuk, mint szervezkedik, 
fejlődik, fegyverkezik és küzd a szabadelvűek egyház-
ellenes támadásaival szemben. A „Kreuzzeitung" 1871. 
junius 22.-i vezérczikke jeladás a „kulturharcz" megkez-
désére s a Lutz-féle büntető-paragrafussal, mely a papság-
ra vonatkozó gyűlöletes kivételes határozatot tartalmazta, 
megnyilik a későbbi kivételes „kulturharczi" törvények 
egész sorozata. Az iskola-felügyeleti, a jezsuita-törvény, 

a májusi törvények, az összes szerzetesek kizárása a nyíl 
vános iskolákból, a jezsuiták kiűzetése egymás után 
következnek. Az egész német katholiczizmus megmozdul 
az egyház ellen intézett csapások súlya alatt; a püspöki 
kar sorompóba lép s maradandó becsű és apostoli lelkü-
letről tanúskodó emlékiratot készit ; a papság püspökei-
nek törhetetlen hűséget igér, a nép öntudatra ébred s a 
püspökök szózata lelkében a legörvendetessebb visszhang-
ra talál. — Vé^ül a szerző leírja azt az üldöztetést, 
melylyel a szabadelvűsig a föllendülő kath. sajtót igye-
kezett megbénítani s rámutat azokra a mizériákra, melye-
ket a kulturharcz a mezőgazdaság, kereskedelem és ipar 
terén okozott. 

Ez rövid kivonata a nagy alapossággal megirt és e 
korszak minden eseményét magába ölelő műnek. Ismeri 
a szerző e korszak minden eseményét a legapróbb részle-
tekig ; bámulatos elmeéllel bonczolgatja az eseményeket 
s mindig megtalálja azoknak titkos rugóit. Szerzőnek a 
„kulturharczi" korszak kútfőinek minden neme rendelke-
zésére állott; azon beszédek egy részének, melyeknek 
éle az egyház ellen irányult s a melyek a czentrumpárti 
tagok: egy Mallinckrodt, egy Windthorst ajkairól el-
hagzottak, mint képviselő maga is fültanűja volt; kezei 
között voltak mindazok az okmányok, mplyek élénk 
világosságot vetnek e korszak kuszált eseményeire. Szerző 
— daczára e kors?ak eseményei gazdagságának és kuszáit-
ságának — mégis oly könnyedén bánik az eseményekkel, 
oly ügyesen csoportosítja azokat, hogy művében nincs 
semmi unalmas, semmi fölösleges ; folyékony és élénk 
előadásával s szebbnél-szebb beszédek közbeszövésével tel-
jesen le tudja kötni az olvasó figyelmét. 

„A tárgy maga, Májunké neve" — mondja egyik 
bírálója — „s azon körülmény, hogy a könyv nincs olló-
val hanem tollal irva, fölkeltheti az olvasó közönség ér-
deklődését, mely bő kielégittetésben fog részesülni". Mi 
pedig azon reményben helyezzük 9 müvet a magyar 
egyházirodalom oltárára, hogy ezzel a magyar katholicziz-
mus veszélyeztetett ügyének, a magyar kath. egvháznak, 
melynek a szabadelvüség részéről történt megtámadása 
annyira emlékeztet a porosz-német „kulturharcz" üzelmei-
re, némi szolgálatot tehettünk s hogy a m. t. közönség 
nagylelkű támogatására ez évben is számithatunk. 

A mű ára (I. köt.) 2 frt 50 kr. 
Budapesten, 1897. május hó. 

A budapesti növendékpapság 
Magyar Egyházirodalmi Iskolájának 

ez évi tagjai. 

— Értesítés. A karmelita-zárda kiadásában (Buda-
pest, VI., Huba-utcza 12. sz.) következő könyvek kapha-
tók : Kármelhegyi Rózsabimbók. Imádságos és énekeskönyv. 
Negyedik kiadás. I. Yászonkötés 1 frt. II. Vászon 
diszkötésben 1 frt 50 kr. III. Bőrkötés 2 frt. IV. Fekete 
csontkötés 3 frt. V. Elefántcsontkötés 4 frt. VI. Párnázott 
borjubőrkötés 4 frt 50 kr. VII. Peluchkötés 6 frt. Caset-
tával 7 frt. Dicsérjétek az Urat. Imádságos és énekes-
könyv. Vászonkötésben 40 kr. Hóvirágok a kis Jézuskának. 
Imák a kis Jézus tiszteletére. Vászondiszkötésben 30 kr. 
Tótul is 30 kr. Liliomfüzér emlékül az első szent áldo-
zásra. Vászondiszkötésben 30 kr. A bold szűz Mária kis 
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zsolozsmája. Vászonkötésben 25 kr. Supradicta opera etiam 
erga ss. mittuntur, computando unum sacrum 50 kr. 

— Értesítés. Tisztelettel értesítem a ft. lelkészkedő 
papságot és hitoktató urakat, hogy Dicsérjétek az Urat 
czimü imádságos és énekes könyvecském második bővített 
kiadásban megjelent, s vászonkötésben 40 krért kapható. 
Erga sacra 5 példány 4 int. Hogy a könyvecskét a ta-
nuló iíjuság használatára alkalmassabbá tegyem, e második 
kiadást, főképen az énekrészben, 4 egész ívvel bővítettem 
és színes czimképpel láttam el Irodalmi működésem 
anyagi haszna Budapest egyik legnagyobb munkásnegyedé-
ben épülő templomunkra levén szánva, ez okból is va-
gyok bátor a ft. papság szives pártolását és közremű-
ködését kérni. Kiváló tisztelettel Budapest, VI. Huba 
utcza 12. P. Sós István karmelita. 

— „Szent Skapuláré," vagyis imádságos könyvecske 
a skapuláré-társulat tagjai részére. Ezen imakönyv bő-
vítve nem rég jelent meg második kiadásban és a társu-
lati tagokra nézve nélkülözhetlen. Az első kiadásnak volt 
14, a másodiknak van 25 ive és sokkal finomabb papi-
rosa. Ezen ujabb kiadásban bent van a „Kis Officium" 
is ; továbbá nyolcz elmélkedés a kármelhegyi szent Szűz-
höz, továbbá reggeli és estéli, gyónáselőtti és utáni, szent 
áldozás előtti és utáni ájtatosság stb. Lévén pedig a tár-
sulatnak a legelőkelőbb származású tagjai is, azért gon-
doskodtam egy rendkívüli diszes kiadásról is. Ára fűzve 
à 30 kr. (3 drb 2 int.), egyszerű kötésben à 55 kr. (1 
int.), vászonkötésben arany metszettel à 105. (2 int.), 
egyszerű bőrkötésben arany metszettel à 2 frt. (4 int.), 
finom borjubőrben párnásan kötve à 3 frt. (6 int.) : ezek-
ben az árakban föl van véve már a porto is. E köny-
vecskékre különösen felhívom a lelkipásztorok becses 
figyelmét annál inkább, mert igen alkalmas a hívekben 
szűz Mária iránt való áhítatának gyarapítására. Kapható 
egyedül Győrött a kármelitáknál. 

= Vettük a Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) 
budapesti kiadóczég kiadásában megjelenő Szalay-JBaróti-
féle „Magyar nemzet történetéinek a hetvenegyedik 
füzetét. Ebben a hétéves háború bezárta után a Mária 
Terézia uralkodása alatti belviszonyoknak fölötte érdekes 
s nagyrészt uj világításban feltüntetett leírását olvassuk 
és pedig már József főnerczeg társ. uralkodónak Magyar-
országra oly káros germánizáló s alkotmánytbontó törek-
véseinek a hatása alatt. E korszak valóban egyik legne-
vezetesebbje Magyarország történetében, és szerzők tüze-
tes és beható előadásában kétszeresen válik érdekessé az 
olvasó előtt. E füzet illusztrácziói ugy minőség, mint 
mennyiség tekintetében semmivel sem állnak hátrább a 
megelőző füzetekéinél. Külön mümellékletkép kaptuk I. 
Ferencz császár és királynak igen szép arczképét, a szö-
vegben pedig következő képekkel találkozunk : Laudon 
Ernő Gedeon báró tábornok, Eszterházy Antal gróf, Szent 
István-rend kis és nagy keresztje, a Szent István-rend 
nagy keresztjének csillaga. A Szent István-rend alapításá-
nak emlékére vert érem, József és Lipót főherczegek, 
II. József, Albert, szász-tescheni berezeg, Magyarország 
kormányzója, Mária Krisztina főherczegnő, Magyar nemes 
testőr díszruhában Mária Terézia özvegy korában. 

— Pásztordal czimü ének- és zenemüvem sokszo-

rosan áll a jótékonyság szolgálatában. Mert ily czélból 
rendezett karácsonyi pásztorjátékoknál már eddig is ked-
velt, változatos programmpontokul szolgált az ország 
különböző helyein, és ezenkívül magam is már a mű ki-
bocsátásával egyidejűleg jótékonyczélra ajánlottam fel a 
tiszta jövedelemnek tekintélyes százalékát, — amely okok-
ból szinte számítani is merészek a kath. hírlapok támoga-
tására és ajánlására, mit az alábbi annoncenak a közeledő 
karácsony alkalmából párszori közlésében s a t . Szerkesz-
tőség részéről ahhoz függeszthető pár ajánló szóban ezen-
nel remélni bátorkodom. Pásztordal, 2-ik javitott, uj 
énekrészletekkel, elő- és utójátékokkal (pastorellákkal) bő-
vített kiadás. 9 karácsonyi ének, valamenyi egy, két és 
bárom gyermekhangra és négy szólamu vegyes karra ki-
dolgozva, harmonium- (orgona , vagy zongora-) kíséret-
tel. Magyar és német szövegű kiadás. Karácsonyesti ün-
nepségekhez és bttlehemi pásztorjátékokhoz alkalmas 
énekek. Kis negyedrét, 25 oldal, ára 1 frt 50 kr. o. é. 
= 3 korona. 

A mű alulírott szerzőnél kapható és a pénznek 
előleges utalványozása mellett postafordulattal bérmen-
tesen küldetik. Szatmáron, kiváló tisztelettel: Pataki 
(Stark) Lajos, áld. pap. elemi és polg. isk. tanítóképző 
tanár. 

V E G Y E S E K . 
-f- Dominus conservet eum! Tegnap és ma, Va-

szary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur 
nevenapja alkalmából, a kik hozzáférhettek itt a főváros-
ból, sokan írták alá a jókivánatok ivlapját. De mi ezek-
nek a száma azokéhoz képest, kik az egész egyházme-
gyében, az egész ország területén áldásért esedeztek a 
jóságos és kegyes főpásztorra, az egyházzal imádkozva: 
Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat 
eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum 
eius ! 

— A budapesti kath kör első felolvasó estélye a 
kör házának dísztermében, a felolvasások 58-ika, ki-
válóan sikerült. Valamennyi felolvasó, Csapody dr bizott-
sági elnök. Pintér Kálmán a kör Dagyérdemü elnöke, 
Kempf Józsefné, Hummer Nándor, igazán kitettek maguk-
ért. A nagy és előkelő közönség, Hummer Nándor fel-
olvasásának hatása alatt a nyolcz királyi szoborról, a kath. 
kör uj házának első felolvasás által való felavatását hó-
dolatnyilvánitással fejezte ki a király s korona előtt, zajo-
san éltetve a nagy nemzeti szoboralapitásért a királyt. 

— Magas vendégek Pécsett. Minta „Pécsi Közi." 
írja, szerdán este a budapesti gyorsvonattal két illustris 
vendég érkezett Pécsre, dr Schlauch Lőrincz bibornok, 
nagyváradi és dr báró Hornig Károly veszprémi püspök 
urak—Az előbbi Troli püspök, nagyprépost, kápt. vica-
rius, az utóbbi Walter kanonok vendége volt. A nevezett 
lap értesülése szerint e látogatás egészen „magánjellegű 
volt." Ő emja rokonait látogatta meg. Megtekintették a 
főpásztorok az uj fényben ragyogó ősrégi székesegyházat is 
s gyönyörködtek a pécsi egyházi zene szépségeiben. Pénte-
ken hagyták el sz. Mór szép városát. 
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— Rómából irják legújabb kelettel, hogy Vannu-
telli Szerafin bibornok, a püspökök és szerzetesek kon-
gregatiójának az elnöke, Lauer Lajos atyát, a pápa által 
rendkivülileg kinevezett egyetemes szentferenczi rendfő-
nököt, hivatalába ünnepélyesen bevezette. 

— Szent-István szoba a királyi várban. Ö felsé-
ge a király, mint értesülünk, elhatározta, hogy a budai 
királyi várlak újonnan épült szárnyában egyik termet, 
mely szent Istvánról lesz elnevezve, korhű román stylben 
rendezzék be. 

— Missziók A pécsi egyházmegyében Nagy-Má-
nyokon f. hó 23-án kezdték a szent missziót Medits Nándor 
és Lollok József lazárista atyák ; a befejezés okt. 31-én 
lesz. — MiudenszeDtek ünnepén Kakasdon tartanak szt. 
missziót ugyanezen misszionáriusok. A költségek fedezé-
séhez Troli kápt. helynök ő mlga 50—50 forinttal járult. 

— Esperes-kerüleii gyűlések. A zsámbéki espe-
resi kerület papsága őszi koronájában az autonomiára 
nézve, elfogadta a csanádi egyházmegyében fogalmazott 
12 pontot. A siklósi esp. kerület papsága a pécsi egyház-
megyében f. hó 18-án. Yilányban tartotta ez év őszi ko-
ronáját. A gyönyörű idő kedvezé9e mellett a kerületi 
paptársak teljes számmal jelentek meg. A letárgyalt 
ügyek közül különösen említést érdemel az egyházme-
gyei papi nyugdij fölemelése kérdésénél támadt^ élénk 
eszmecsere, melynek fonalán a kerület abban állapjdott 
meg, hogy az évi nyugdij 800 frtra történendő föletót-
lése tárgyában csalatkozik az ezen ügyet mostanában rel-
karoló gördei esp.-kerület indítványához, kérve egyuttai 
a ft. egyházmegyei hatóságot, miszerint az évi hozzájá-
rulási illetékek az eddiginél igazságossabb módon —- t. i. 
a mult évi kocgrua-beváltások alapján — szabassanak 
meg. Magáévá tette továbbá a gyűlés a ker.-esperes 
ama méltányos javaslatát is, melynél fog?a a szóban 
forgó hozzájárulási évi illetékek bizonyos zsinórmértékül 
megállapítandó, fokozatosan növekvő, adózási kulcs szerint 
vettessenek ki, ugy hogy az 1000 frton aluli évi jövede-
lem lényfgesen kisebb, az 1000—2000 frtig terjedő évi 
jövedelem nagyobb, az ezen felüli javadalom pedig még 
m agyobb pei czenttel adóztassék meg; meit — véleménye 
szerint — egészen más természetű jövedelem az, mely 
1000 frtig ttrjed és a mindennapi életfentartásáboz 
szükségeltetik, mint a két-három ezer írton felüli évi 
jöv(delem, mely bizony könnyebben megbirja a testvéri 
szeretet közös oltárára hozandó ragyobb adózást is. 
Fölenlité még a ker.-esperes, begy ő már 1890-ben a 
nyugdíjügy ujjabb szabályozása alkalmával terjesztett be 
az egjházm. hatósághoz egy ily értelemben kidolgozott 
memorandumot, de ez akkor figyelembe nem vétetett. 

— Köszöret nyilvánítása. Legforróbb hálás köszö-
netemet njihánitem ugy saját n int hiveim nevében Dr 
l b l Félix ur és neje született Frölich Helén úrhölgynek, 
hogy templomom kívül és bévüli kicsinositásához nagy 
összeggel hozzá járulni k* gyest edtek. Isten fizesse meg 

kegyességöket. Csesztvén, 1897. október 23. Nizsnyánszky 
János lelkész. 

Még messze hátra vagyunk a katholikus egyesü-
leti élet fejlesztésében. Hogy mennyire, mutatja egy kis 
összehasonlítás. Olaszország egyes vidékein sokkal több 
nagy egyesülete van, mint hazánk egész területén. így 
például Piemontban van 578 plébániai egylet (olyan szer-
vezetüek mint a mi vidéki kath. köreink), 113 kath. 
ifjúsági egylet, 88 kath. hitelszövetkezet, 133 kath. mun-
kásegylet és 456 más kath. egylet, Lombardiában van a 
katholikusokcak 639 plébániai, 96 ifjúsági, 350 munkás-
egylete, 108 hitelszövetkezete és 3 napilapja. A velenczei 
tartományban van 826 plébániai, 336 ifjúsági, 363 mun-
kásegylete, 400 hitelszövetkezete, 4 diák-egylete és 17 
hírlapja. Emiliában van 505 plébániai, 19 ifjúsági, 133 
munkás, 1 diákegylete, 27 hitelszövetkezete. Es ugyan 
ilyen kedvező statisztikai adatok szólrak a többi tartomá-
nyokból is, kivéve az egy Toszkánát, hol nagy a nép 
közönyössége. 

— Mi képes csak fenntartani Magyarországot? 
A vallástalanság korszakában, midőn a zsidóliberalizmus 
minden nemesebb törekvést megbénit és megmételyez, 
rendkívül örvendetes jelként üdvözölhetjük, hogy a vallá-
sosság éppen akkor az ország minden zugában érvénye-
sülni igyekszik. Ugyanez következttt be Dunakeszin, hol 
első sorban Révész István plébános harczolt a különben 
is hitbuzgó község élén, hogy az iskolát egyházának meg-
hódiísa. Az iskola közadakozás u'ján jött léire és iit 
megjegyzendő, hogy akadtak gazdag adakozók olyanok, 
kik ezreket ajánltak, csakhogy intenczióiknak megfelelően 
jöjjön létre és felekezet nélküli legyen. De Révész meg-
mutatta, hogy hitárulás nélkül is lesz iskola, me'g pedig 
olyan, a milyen igen kevés községben van. Ezeket tudva, 
a szegény katholikusok annál buzgóbban adakoztak. Az 
uj iskoláról meg kell említenünk, hogy minden tekintet-
ben a kor igényeinek megfelel. Tantermei tágasak, a 
fiúiskola a leányiskolától el van választva és azonkívül 
a tanítóknak is van megfelelő lakásuk. A felavatási ünne-
pélyen meglátszott az az általános öröm, hogy az iskola 
a hitélet számára meg lett mentve, s ennek Csávolszky 
József apátkanonok, kerületi főesperes nagyhatású beszéd-
jében kifejezést is adott : hogy a keresztény hitélet képes 
fenntartani Magyarországot s annak alapja az iskola. 

— A budapesti görög katholikusok kérelme. A 
görög katholikusok azt kérték a fővárostói, hogy terjesz-
sze ki rajok is a patronátusát. A jogügyi bizottság a 
közgyüle'snek a kérelem teljesite'sét azztl javasolta, hogy 
a főváros csak plébánost dotáljon. A görög katholikusok 
tehát most arra kérik a fővárost, hogy a } lebános mellé 
segédleikészi állást is szervezzeD. 

— Sajtóliibaigazitás. A sz. Ferencziek rendjének uj egyete-
mes főnöke, kit ezúttal kivételesen a pápa nevezett ki, nem Laner, 
hanem Lauer L jos. 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 
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ként kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
Szerkesztő lakása : 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

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 H A T O 

Budapesten, november 3. 36. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Hivatalos : Szent Mór utódja. — Isteniteletek. — Az uj pécsi püspök. — Ki volt mgr 
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r e s t : Az uj érsek működése. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

H I Y 1 T Ä L O S . 
Szent Mór utódja. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-
rem előterjesztésére H e t t y e y S á m u e l déghi czim-
zetes apátot, Esztergom főegyházmegyei kanono-
kot és a primás-érseki iroda igazgatóját, pécsi 
püspökké kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1897. évi október hó 28-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula, s, k . 

I s t e n i t é l e t e k . 
I. 

Istenitéletek Iudicia Dei. ludicia divina. 
Gottesurtheile. Ordalia. Ezen legutolsó elnevezés 
etymologice, du Cange glossar. sub v. ordela sze-
rint, a régi teuton, német urdela szóból szár-
maztatik le, melynek jelentése annyi, mint Ítélni, 
iudicare, urtheilen; innen a főnév urdel, Ítélet, 
judicium, Urtheil. V. ö. Vascotti, Histor. Eccl. 
Goritiae et Cellejae, 1869. pag. 345. nota 1. 

A fenemiitett czimek egyike vagy másika 
alat t kerülnek elő és lettek ismeretesekké ama 
bizonyos, megállapitott szabályok szerint végre-

haj to t t kisérletek, próbák, "melyeknek végered-
ményében, kimenetelében, az Istennek közvetlen 
megnyilatkozását hi t ték az emberek, és a mely 
próbák a népnek azon gyermekded meggyőződé-
sén nyugodtak, hogy az Is tent kell segitségül 
hivni minden oly esetben, midőn az emberek 
önmagukra hagyatva, egyes dolgokban nem jut -
hatnak teljes igazságra és bizonyosságra, hogy 
igy Isten az ő szent akara tá t bizonyos jelek 
által közvetlenül nyilvánitsa ki és ekként az 
ártatlanságot védelmezze, a bűnt pedig bün-
tesse meg. 

Feltaláljuk eme hitet , és ennek nyomában 
az istenítéletet, majdnem minden népnél és min-
den korban, a legújabb időkig. Legyen szabad 
állitásomnak igazolására néhány népnek történe-
téből e szempontból példákkal szolgálnom : 

A zsidó népnél, g y a k o r l a t b a n v o l t az i s t e n -
i té le t ; igy „sors" által tudta meg és bünte t te 
meg, Istennek egyenes parancsára, Józsue Akánt, 
miként ezt Józsue könyvének VII. részében ol-
vassuk; vsors" által tudta meg Saul, hogy fia, 
Jonatás, egy kevés mézet izlelt, amint azt 
Sámuel, vagy Királyok I. könyve 14. részéből 
tudjuk; „sors" által let t nyilvánossá Jónás hiva-
tása és engedetlensége, amint azt Jónás köny-
vének 1. részében olvassuk; „sors" által volt 
kijelölve Zakariás, hogy jó illatszert gyújtson, 
miként sz. Lukács evangéliumának 1. részéből 
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tudjuk. Igy a „sors "-nak, min t i s teni té le tnek 
szerepét a zsidó népnél lá t juk , t ehá t hosszadal-
masabb ecsetelését mellőzzük. 

Egy másik neme az is teni té le teknek volt 
az veskümely a zsidóknál szokásban vala; 
igy különösen a hűt len nőnek megesketése, az 
úgynevezet t „lex zelotypiae". mely Mózes IV. 
könyvének (lib. Numerorum) V. részében van kö-
rülményesen leirva. 

Ezen utóbbi is teni tóletnek nemét illetőleg 
v. ö. cap. XXI. Caus. II. quaest. V. in Gratian. 
Collect. 

A zsidó népnél szokásos is teni té le tekről bő 
ségesen tárgyal dr J . F. Allioli, Poli t ische stb. 
Al te r thümer der Hebräer , Landshut , 1844. pag. 74. 

A görög nép is i smer te és gyakorol ta az 
i s ten i té le teket ; főleg ama nemét , mely az izzó 
vasnak hordásában, vitelében és a lángok közöt t 
való já rká lásban állott . 

Olaszországban, Szicziliában, e s k ü v e l k e l l e t t 
magá t igazolnia annak, ki t lopással vádol tak; 
az esküt egy táblácskára jegyezték fel, melyet 
azután az u. n. szent tóba (lacus Palicorum) 
dobtak ; ha a táblácska a viznek szine fölöt t 
maradt , akkor á r t a t l annak í té l ték a vádlottat , 
ellenben, ha a táblácska alásülyedt, akkor a 
vád lo t ta t bűnösnek mondo t t ák ki és ugyancsak 
a tóba fo j to t ták . 

Strabó beszéli, hogy a galliai tengerparton v o l t 
az ő korában a két hollóról nevezet t kikötő ; i t t 
mindig l á tha tó volt egy pár eme szárnyasok 
közöl, jobb szárnyukon fehér to lazat ta l ; e helyen 
jelentek meg a perlekedő felek, ahol egy dom-
bocskán elhelyeztek egy deszkát és mindkét per-
lekedő fél t e t t a r ra egy-egy darab lepényt: az 
egyik darab lepényt meget ték a hollók, a mási-
ka t pedig szétszórták. Ama peres felet, kinek 
lepényét a hollók szétszórták, nyertesnek jelen-
t e t t ék ki. 

Magyarországban az istenitéletek szent Is tván 
korában honosul tak meg, és pedig szokásban volt 
azoknak majdnem minden neme. 

Zalka János, His tór ia Ecclesiast. Pars III. 
pag. 60. §. 44. következőleg ir ezekről: „Apud 
nos in usu e ran t juramentum super altari , jura-
mentum tac ta Eucharistia, j u r a m e n t u m per in-
vocationem Dei, B. M. Virginis, Sanctorum, jura-
men tum super sepulchro S. Ladislai, super reli-
quiis, evangelio et cruce, duellum judiciale, 

próba ferri candentis et aquae bullientis sive fri-
gidae\ po te ra t probat io etiam per subst i tutos 
inst i tui . (Szvorónyi, Amoen. II. 84—112.) Quod 
auc tor i ta tem h arum probarum concernit, pro-
fecto non nimis fefel lerint , oportet , alioquin 
eorum auctori tas, si in rebus apert is aberrassent , 
citius corruere debuisset. Non dubi tan t asserere 
eruditi, divinam provident iam insontibus, qui 
necessitate t emporum bona mente ad ordalia 
confugiebant, opera tulisse. (Ruttenstock, p. II. 
p. 629.) 

Kálmán király, hogy a tapasz ta l t visszaélé-
seknek lehetőleg elejét vegye, megál lapí to t ta , 
hogy az is teni téletek csak püspöki székhelyeken 
és a pozsonyi meg nyi t ra i prépostságokban ta r -
tassanak. 

Róbert Károly el töröl te az is teni té le teket , 
behozta a rendes perfolyamot és törvénykezést ; 
csak a párviadal m a r a d t fenn ezentúl is. V. ö. 
Magyar Encyclop. Pest, 1871. 9. köt. 391. lap; 
ahol egyút ta l a magyarországi is teni té leteknek 
gazdag l i t e ra tu rá j a sorol ta t ik fel. 

Indiában az is teni téletek állí tólag még mai 
időben is gyakor la tban vannak és igen el van-
nak te r jedve ; kilencz neme van náluk az isten-
i té leteknek, ós a legtöbb ezek közöl megegyezik 
az a lantabb felsorolandó istenitéletekkel , melyek 
a germánoknál vol tak szokásban. 

A germánokná l szokásban volt is teni téletek 
a legsajátságosabb tünemények e nemben; meg-
lehetősen hiteles ada ta ink vannak felőlük, a ger-
mán nemzet i je l lemben bir ják azok a lap jukat és 
az egész középkorban nagy szerepet v i t tek a tör-
vénykezésben, igazságszolgáltatásban. Az ó-német 
bünf'enyitő el járásban ez volt az alapelv: Nem a 
vádlónak kell igazolnia a vádlottnak bűnös voltát, 
hanem a vádlottnak kell bebizonyítania ártatlansá-
gát; és, ha ez lehetet len volt, minden irgalom 
nélkül eli tél tek a vádlot ta t . 

Valamely vádlot tnak ár ta t lansága igazolására 
szolgáló eszköz volt az eskü (juramentum purga-
tórium seu, purgatio canonica,) támogatva eskütár-
sakkal, kik „Compurgatores"-nek h i v a t t a k és a 
kiknek száma a vádnak nagyságához mér ten 
különböző vala. Ezen eskütársaknak, kiket kö-
zönségesen a vádlot tnak rokonai közöl válasz-
to t t ak meg, ama dolog felett , melyről a tárgya-
lás épen fo lyamatban volt, semmi tevőleges ta-
núságot nem kel le t t tenniök, továbbá nem volt 
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szükséges, hogy arról tudomással b i r j anak , — 
egyedüli feladatuk abban ál lot t , hogy esküvel 
fejezzék ki azon erkölcsi meggyőződésüket, hogy 
hiszik, hogy a vádlott , amennyi re őt ismerik, az 
igazságot emi i te t te meg esküjével, illetőleg, hogy 
igazán esküdött . 

Az i t t en röviden le i r t j u r a m e n t u m purga-
tór ium vagy purgat io canonica-ról v. ö. Decret . 
Gregor, lib. Y Tit. XXXIV. capp. I—XVI. 

Ha az eskütársak (Compurgatores) a vádló 
előt t gyanúsaknak tűn tek fel, vagy a vádlot t , 
me r t ta lán idegen volt, az e skü tá r saka t kellő 
számban nem szerezhette be, vagy egyál ta lában 
nem volt megengedve a vádlo t tnak az eskü, mer t 
szolga volt, vagy rosszhirü, ekkor az Is ten maga 
i té l t valakinek bűnös volta, vagy á r ta t l ansága 
felett , vagyis alkalmazásba j ö t t az is teni té le t és 
pedig A) a nemeseknél a párbaj , B) a szolgák-
nál és asszonynépnél, kik b a j t á r s a k a t nem kap-
hat tak , valamely más is teni té let , melyet vagy 
maga a törvény szabott már ki az i l lető esetre, 
vagy a biró jelölt ki. 

Noha ezen bizonyítási eljárás, melyet a ké-
sőbbi középkorban Purgatio vulgaris*) néven is-
mertek, tu la j donképen eredete az is tení té le teknek, 
nagyon tévednénk azonban, ha azt akarnók el-
hinni, hogy ezen is teni téletek csupán min t birói, 
bizonyító eljárások voltak a lkalmazásban; sőt 
el lenkezőleg: az eseteknek egész sorozatá t idéz-
he t jük , midőn a vi tás kérdéseknek elöntése á l ta-
lában az is teni té letre volt utalva. Igy : 

Ottó császárnak korában, 911. évben például 
azon, ama korig igen vi tás jogi kérdés, t . i. az 
unokáknak képviseleti jogá t illetőleg, a pá rba j 
által le t t eldöntve és pedig u tóbbiaknak elő-
nyére ; 

hasonló módon dön tö t t e el a pá rba j Alfonz, 
kasztiliai király a la t t ama kérdés t : Vájjon a 
spanyol vagy a római l i turgia az alkalmasabb 
az is teni t iszteletre? 

Áltálában ismeretes dolog, hogy a keresztény 
hi t té r i tők a pogány germánok közöt t t an í t á suk-
nak igazságait sokszor csak az i s teni té le teknek 
alkalmazása mel le t t közölhet ték ; továbbá a nép-
nek vallásos érzéke mindazon esetekre, midőn a 
szigorú beigazolás lehetet len volt, utolsó eszközül 

*) V. ö. Decret. Gregor, lib. V. Tit. XXXV. capp. 
I—III. 

az i s ten i té le te t jelölte meg, hogy ekkén t az 
igazságra lehessen eljutni . Ezen eszközök azonban 
különfélék valának. 

(Folytatjuk.) 

Az u j pécsi püspök. 

Hetyei Hettyey Samu 1845. szeptember 12-én szü-
letett a vasmegyei Hetyén, régi nemes családból. Gimná-
ziumi tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte 
s aztán belépett az esztergomi papnevelőintézetbe a hol 
kitűnő sikerrel végezte theologiai tanulmányait. Pappá 
csak huszonhét éves korában szenteltetett, 1870. augusz-
tus 2-án s aztán Somorján működött mint segédlelkész. 
Kiváló képessége és nem mindennapi készültsége csak-
hamar magára vonta b. e. Simor János biboros herczeg-
primás figyelmét, a ki nem késett rezidencziájába, Esz-
tergomba helyezni át a legszebb reményekre jogosító 
fiatal káplánt. Mint esztergom-belvárosi káplán sem mű-
ködött sokáig, mert Simor rövid idő múlva kinevezte a 
nagyszombati főgimnázium tanárává és hitszónokává. 
Ezen állásában bő alkalma nyilt Hettyeynek bizonyságot 
tenni kiváló pedagógiai tehetségéről. Ép oly lelkismerete5, 
mint alapos készültségű tanárnak bizonyult, a ki a szó 
szoros értelmében lelkesitette tanítványait tantárgyai iránt 
s a kit a tanulók minden szigorúsága daczára megszeret-
tek. Nagy tudományának, de kiválóan párját ritkító em-
berismeretének köszönhette, hogy 1874-ben az esztergomi 
szeminárium tanárává és tanulmányi felügyelőjévé nevezte 
ki Simor. Tizenegy éven át ritka buzgalommal és rend-
kívüli odaadással élt Hettyey ezen nehéz kettős hivatásá-
nak és itt hamar szerezte meg tanítványai tiszteletét és 
szeretetét, a kik még ma is hálás elismeréssel emlékez-
nek meg volt mesterükről. Különösen n?gy sikereket a 
pedagógia terén ért el itt Hettyey ; az ő volt növendékei 
közül a legderekabb tanférfiak kerültek ki : a kik mes-
terüket követve, a szó legnemesebb értelmében teljesitik 
nemes hivatásukat. 

1885 ben a bécsi Pázmáneum tanára lett, a hol 
nyolez éven át a legegyháziasabb és leghazafiasabb szel-
lemben vezette a növendékek nevelését. Itt bő alkalma 
nyilt megismerkedni Magyarország és Ausztria főúri 
családjaival s többek között a Szögyény és Kállay-csalá-
doknál a hittant tanította. Vaszary Kolos biboros-herczeg-
primás 1893-ban az érseki iroda igazgatójává nevezte ki 
és itt is fényes tauujelét adta tökéletes megbízhatóságának 
emberismeretének és felebaráti szeretetének. Bokros érde-
mei elismeréseül már 1894-ben kanonokká neveztetett ki, 
1896-ban pedig c. apát lett. Mindazonáltal a mai napig 
megmaradt az érseki iroda élén. 
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Ki volt mgr D'Hulst? 
Touchet orleansi püspöknek a párizsi Saint-Sulpice temp-

lomban, m. é. november 24-én mondott emlékbeszéde. 
Erat enim sacerdos. 
Ez igazán pap volt. 

(Gen. XIV. 18.) 
Fő magasságú bibornok ur, 
Főtisztelendő főpásztorok, 
Testvéreim ! 

Midőn az Ige, az imádandó sz. Háromság második 
személye megtestesült, megjelent közöttünk, mint a szá-
zadok folyamán előkészített Messiás, és a dolgok és szi-
vek mindenható Ura. 

Benne, a ki csak akarta, fölismerhette a paradicsomi 
sátán legyőzőjét ; az Ábrahámnak megigért szent ivadé-
kot; a Jákob által előrelátott Békekirályt ; a Mózes által 
határozottan megjövendölt Törvénybozót; a nagy Vértanút, 
kinek bújáról, elhagyatottságáról, kínjairól, keresztrefeszitte-
téséről, föltámadásáról Dávid annyit énekelt; a Szűz 
gyermekét és a fájdalom Férfiát, kit Izaiás magasztalt; 
Dániel Krisztusát ; Aggeus népeinek Angyalát és Ohaj-
tottját ; röviden, fölismerhette benne azt, a kiben a 
jövendőlések minden szava beteljesedett. 

A ki csak akarta, tapasztalhatatta, hogy egész 
élete folytonos csoda volt. Bölcsője körül angyalok zeng-
ték az általános béke hymnuszát, és rendkívüli csillag 
jelezte az isteni kisded születését. A keleti mágusok 
neki, mind királynak hódoltak. Majd férfiúvá növekedvén, 
betegeket gyógyított, vigasztalta a szomorúakat, szavával 
lelkesítette a népet, halottakat támasztott föl, önmagát 
pedig kiragadta a sir elkerülhetlen enyészetéből. 

Viszatért Atyjához ; de személye és tana uralkodik 
a lelkekben : esedeznek hozzá, vagy átkozzák ; imádják 
vagy gyűlölik; a politikusak a közélet visszhangzó tri-
bünjein megvallják, hogy a vallási eszmék, melynek pró-
fétája volt, viharokat támasztanak: élnek, halnak érte; 
alakja az ö«szes emberekéin fölül áll ; neve a történelem 
fölött lebeg ; keresztje uralkodik a mindenségen. 

Hozzá fogható nagy és dicső nincsen. Mégis, ha 
Atyja, az ég örömeinek titkában, egyedülálló létének 
imádandó fönségét előttünk kifejezni akarná, nem mon-
daná őt királynak, sem evangélistának, sem csodatevőnek, 
a halál legyőzőjének, szentek szentének vagy fölkentnek; 
hanem a zsoltáros szavai szerint csak e két nevet adná 
neki: Te Fiam vagy, (Ps. CIX. 3.) kit minden idők előtt 
nemzettem ; és : Te pap vagy, pap mindörökké. (Ibid., 4.) 
Es ez a két név, melynek teljes értelmét a választottak 
csak igy ismerik meg, oly föméges, hogy nem tudnak 
egyebet tenni vele szemben, mint szeretet és ragaszko-
dás érzetében kitörve ismételni : igen, ő a te Fiad, oh 
Isten ! igen ő a Te papod, Uram ! 

E két czim elseje, az Isten természettől való Fiá-
nak czime, nem közölhető mással : ellenben a másodikban 
Isten irgalma folytán mi is részesülhetünk. 

Mármost, arról a férfiúról, kit Eminencziád, mint 
kedves fiát megsiratott, — amit november 10-iki neme-
sen és ájtatosan érzékeny levele bizonyit,1) arról a férfiu-

Richard bibornok külön főpásztori levélben adta tudtára 

ról, kit övéi mint tanácsadójukat és büszkeségüket szeret-
tek ; 2) kit a szerzetesi élet terén 3) és a világban annyi 
lélek tisztelt atyjaként ; kit önök. főtisztelendő uraim, mint 
az evangelium munkásainak legtevékenyebbjét csodáltak ; 
kit az alsó ház elnöke meghatottan és tisztelettel dicsért 
búcsúztató beszédében s kit a nemzeti képviselet egyik tagja4) 
nagy ékesszólással és bőven fog nemsokára méltatni ; 
kit a bresti választók harmadik kerülete, az ő választói 
mélyen fognak sajnálni mindenha ; kit kollegái az Institut 
Catholiqueban, a kiknek nagytekintélyű feje volt, és a 
nagy párizsi egyház, melynek disze volt, siratnak : erről 
a férfiúról én, teljes elismerés gyanánt, önök előtt, kik 
hallgatnak, és az oltárok előtt, melyek Ítélnek, csak ezt 

! mondom: Erat enim sacerdos; ő, valóban pap volt! Es 
ha a Sz. Lélek, kit segítségül hívok, velem lesz ; ha meg-
értem, és önökkel is megértetem azokat az eszméket, mi-
ket e rövid de termékeny szavak magukban foglalnak : 
azt hiszem eleget tettem d'Hauteroche d'Hulst Mór, a 
pápa házi praelátusa, a párizsi egyházmegye általános 
vikáriusa az Institut Catholique rektora, Finistère kép-
viselője — áldott emlékének. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Esztergom, okt. 31. Kolos napján. 
E czim alatt, ez ünnepélyes nap alkalmából, az itteni, 

lelkesen szerkesztett „Esztergom", a következő hódolattal 
gratulált : 

Eszméim győzedelme' 
Legyen emlék-jelem. 

Báró Eötvös József. 

A hála és lelkesedés napja ezen ünnep, melyen 
lapunk e helyén a politika átengedi terét a kegyelet és 
sziv megnyilatkozásának. Ünnepel nem egy város, hanem 
az egész esztergomi főegyházmegye. A városok és megyék 
atyái, a hazának és trónnak vitézei, a hivők milliói bo-
rulnak le Isten oltára előtt. Felhangzik az orgona dallama, 
Palestrina gyermekei énekének árja tölti be templo-
mainkat, az áldozat kenyere az oltáron, a szemekben köny, 
a szivekben buzgó ima . . . és az ég megnyílik, hogy 
felvigye gyermekei áldozatát érsek-atyánkért, Magyar» 
ország bíboros herczegprimásáért. 

A benczések ősi monostorából vált ki, és mint ha-
zájának disze tűnt fel. A mint egyéniségének körvonalai 
észlelhetőkké lettek, rögtön meghódította nemcsak kör-
nyezetét, de egész nemzetét. Nem látjuk méltósága ma-

papságának, szemefénye, D'Hulst halálát. Ez a főp. levél, életrajz 
i és dicsbeszéd volt. A SzerJc. 

2) Mindig meghatott jósága, melylyel családunk öreg szol-
gáit, ha betegek vagy gyöngélkedők voltak, elhalmozta. . . . Min-
den rokonunkat kiváló figyelemmel és gonddal kisérte és szerette. 
(Mária-Katalin testvér levele). 

3) Kedden a notre-damei istentisztelet idejében mindnyájan 
imádkoztunk ; azt gondoltam, hogy mint mi, ön is hallja Notre-
Dame harangját, melynek hangja lelkünket áthatotta, és köny-
nyeket csalt ki szemeinkből. (Ágnes testvérnek Carmel főnoknőjé-
nek levele Mária-Katalin testvérhez ) 

4) Albert de Mun gróf. 
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gaslatára készülni, oda ambiczionálva fejlődni. Mindössze 
két jele volt, mely egyénisége providencziális jellegét 
kidomborította. Az egyik, hogy elmélyed a tudományban, 
mint Mabillon, a másik, értelmének és kedélyének nyugodt 
harmóniája, mely erősségévé válik a megpróbáltatások 
közepette. Azok közé tartozik, a kik a cselekvő életben 
a lemondás glóriájával eltelve tűntek fel és idejekorán 
megtanulták a szenvedések elől, melyekkel a világ üldöz, 
a hit és tudomány világában keresni menekülést. 

Nemzetének nagy és szent emlékeit tanítva, az o 
nemes lelke nem állhatta meg, hogy lelkesítve általok, 
tanulmányukba is ne mélyedjen. Es minél többször járja 
be a történelem csodás világát és vizsgálja annak emlé-
keit, minduntalan visszatér hozzájuk, Noah galambjaként 
rajtuk pihen meg. Igy lesz a történetíróból nemzete lel-
kületének megismerője, a minek íme mint primás, Ma-
gyarország első lelki vezére veszi hasznát. 

Történetünkben végig, de különösen az ujabb korban 
nem elszigetelt eset, hogy kiemelkedik egy alak, gyupont-
jává lesz a közbizalomnak, a nemzeti érdekek képviseleté-
ben vezérszerepet visz. Feltűnnek zajtalanul, a közbizalom 
letéteményeseivé válnak csaknem észrevétlenül, vezérlők 
majdnem akaratlanul. Ilyen volt Széchenyi Pál érsek, 
ilyen Vaszary Kolos herczegprimás. Még temperamentu-
muk, s a kör, melyből főpapokká emelkedtek is egyező. 
Széchenyi Pál pálos, Vaszary Kolos benczés. Mindkettő 
szent rendje fia, a szerzetesség hivatásos felfogásával. Az 
egyik mint várfalvi perjel, a másik mint pannonhalmi 
apát lép a főpapi székre. Széchenyi nem készült érseki 
méltóságra, azt nem kereste, valamint Vaszary Kolos se 
ambiczionálta azt a fényes polczot, melyre az isteni gond-
viselés emelte. A jogszerű nemzeti öntudat, a királyi es-
küvel biztosított alkotmány Széchenyi Pál kalocsai érsek-
ben, — a jogfolytonosság, a király és nemzet kibékülé-
sének hangoztatása Vaszary Kolosban találta meg szószó-
lóját a trón előtt. Bizonyos megragadó pathosz ömlik el 
mindkét alakon, midőn Széchenyi Pál a császári várpalo-
tában az elképedt országnagyok élén bátran szembeszáll 
az elnemzetesitő udvar előterjesztésével, Vaszary Kolos 
pedig Hollós Mátyás templomában fiaként szólítva a fe-
jedelmet, elsőnek mondja őt a kötelességekben, hogy igy 
a trón a munka oltárává, rajta az uralkodó az odaadás 
áldozatává legyen. 

Ezért nem szűnik meg remélleni abban, hogy Ma-
gyarországon az egyház és állam közötti küzdelemnek 
nem szabad elfajulnia, be kell a fejedelem bölcsességével 
a kiengesztelődésnek következnie. 

Reméljünk mi is vele. Legyen ez az ő „emlék-jele" a 
közszellemben és szivünkben. Emelkedjék lelkesedéssé, 
hogy érezzük oly hőn, oly igazán, mint ő. Ezen érzés 
lángja ezen ünnepélyes napon legméltóbb áldozat szelle-
mének. 

Érsek-Atyánk ! Miután fiaid vagyunk, tied a mi hű-
ségünk, tied a mi kegyeletünk. Te tűztél elénk nagy 
feladatokat a múltban, s azok megoldásához a Te erőd 
segítsen a jövőben is minket. Te szentelted meg a mi 
gerjedelmünket, s Te látod azon hivatást és munkásságot, 
melylyel a keresztény öntudat ébredését megtermékenyít-
jük. A Te példád emeli e hivatást a kötelesség és diadal 

magaslatára : engedd meg azért, hogy a Te neved vegyül-
jön ajkunkon a szent evangelium küzdő hangjai közé. 

Áldd meg a magyart, hogy méltó legyen hivatása 
hitbuzgó múltja hagyományaihoz, alkotmányosságunk hír-
nevéhez, nemzeti öntudatunk nagyságához ! 

Legyen ezért hála és dicsőség Istennek, rajtad pedig 
Érsek-Atyánk, áldás és boldogság! 

Veszprém, okt. 30. Schlauch Lőrincz dr bibornok 
nálunk. 

Ma dél óta fejedelmi vendég tartózkodik városunk 
falai között, Schlauch Lőrincz dr bibornok, váradi püspök 
személyében. A mai déli vonattal Schlauch bibornok, me-
gyéspüspökünk látogatására, ugyancsak megyéspüspökünk 
kíséretében, Budapestről városunkba érkezett. 

Nem szükséges t. olvasóink előtt Schlauch Lőrincz 
bibornok magas személyét bővebben iemertetni, ismerjük 
azt mindnyájan. Tudjuk, hogy az ő neve mindig ott volt, 
a hol a közjó önzésnélküli munkásokat kíván. 

Ha a vallást, az egyházat támadták: Schlauch nevét 
ott olvastuk azok között, kik elsők az egyház védelmé-
ben ; ha a hazaszeretet igazi ápolásáról volt szó : ott is 
mint az elsők között tündökölt Schlauch neve ; ha a 
tudomány és művészet kért magának oly nevet, a mely 
név fényt, dicsőséget hoz a tudomány és művészetre : 
ismét Schlauch nevével találkozunk, a mely név a kül-
föld tudományossága előtt is elismert és nagyon tisztelt; 
ha a társadalmi kérdések léptek előtérbe : ismét ő vele 
találkozunk, ki a hit által felvértezve, az igaz tudományt 
hatalmában bírva a legbonyolultabb társadalmi kérdések-
ben is a legnagyobb tekintély. 

Szóval ő mirdenütt ott volt és ott van, hol az 
egyház, a haza, vagy az emberiség előmozdítása kipróbált 
férfiakat kiván. 

De nemcsak tettei által tündöklik, hanem ott is elől 
van, a hol szóval kell az igazságot hirdetni, a hol szóval 
kell az embereket oktatni. 

Olvasóink bizonyára ismerik is az ő remek egyházi 
szónoklatait, valamint társadalmi és tudományos — soha 
el nem évülő — magvas beszédeit. 

Joggal elmondhatjuk, hogy Schlauch egyházunk és 
hazánk egyik legnagyobb fia, egyik legkimagaslóbb ve-
zéralakja. 

A legmélyebb hódolattal üdvözöljük őt városunk 
falai között. Isten hozta őt körünkbe ! 

* * * 

Itt megemlítjük, hogy a bíborost a vasúti állomáson 
a káptalan részéről annak három kiküldöttje: Palotay 
Ferencz pr-aelátus, Jánossy Ágoston és Rédey Gyula 
kanonokok üdvözölték. Ma — szombaton — délben tisz-
telget a városi világi és szerzetes papság ő eminencziá-
jánál. Megyéspüspökünk ő méltósága papsága élén len-
dületes szavakkal üdvözölte a bíborost, ki a legnagyobb 
szivélyesség hangján válaszolt. Megyéspüspökünk minden 
egyes papját bemutta ő eminencziájának, ki a legnagyobb 
s valóban legszeretetreméltóbb leereszkedéssel beszélt ki-
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vétel nélkül mindenkivel. Délben megyéspüspökünrnél ő 
emenencziája tiszteletére 21 teritékü díszebéd volt. 

0 emija még Zirczet és onnan Pannonhalmát óhajtja 
meglátogatni. V. Hi 

Bukarest, okt. 16. Az uj érsek működése. — 
Az uj főpásztor, Hornstein érsek ur,1) ezidén a nyár 

elején bérmáló főpásztori utat tett a Dobrudzsában. Az 
egyházi, polgári és katonai hatóságok fényesen fogadták 
mindenütt : Küsztendzsében, Szulinában, Tulcsában, Brail-
lában. Zászlós, lobogók, diadalkapuk jelezték mindenütt a 
főpásztor útját. A falusi plébániákba történt bevonulások-
nál 2—300 tagra felszaporodott lovas bandériumok is 
csatlakoztak kocsijához kíséretül. Megjegyzendő, hogy 
Dobrudzsában egesz falvak vannak tiszta katholikus la-
kossággal. Német és olasz telepesek alkotják az ily plé-
bániákat. Küsztenzse és Szulina városokban a katholiku-
sok közt a franczia elemé a tulysuly. Gyakran megtörtént, 
hogy az érsek egy-egy helyen három nyelven francziául, 
németül, olaszul intézett főpásztori szózatot hiveihez.2) 1200 
gyermek részesült; a bérmálás szentségében. 8 év óta nem 
volt itt bérmálás. Székhelyére visszatérve, folytatta a bér-
málás szentségének kiszolgáltatását, személyesen tartotta 
az urnapi körmenetet, és gyászistenitiszteletet rendezett a 
párisi bazár de charté-ban elégettek lelki nyugalmáért, 
melyen maga Károly király is képviseltette magát s a 
minisztérium testületileg jelent meg. Jelen voltak a kül-
hatalmak képviselői is. Egész Bukarest részt vett a 
gyászban. Néhány nap múlva Aubigny gróf Franczia-
ország követe a franczia kormány köszönetét levélben 
tolmácsolta Hornstein érsek előtt. Nagy tevékenységet fejt 
ki az érsek ur jelenleg a bukaresti gör. kath. templom-
épitése ügyében. Összeköttetései Francziaországgal nagy 
segítségére vannak ebben az irányban. Richard bibornok, 
párisi érsek, a következő levéllel válaszolt az érsek meg-
keresésére : 

O méltóságának mgr Hornstein lat. szerk. érseknek 
Bukarestben. 

Főtisztelendő Ur ! 
A maga idején vettem méltóságod levelét a hozzá 

csatolt felvilágosításokkal. Ez utóbbiakat nagy érdeklő-
déssel olvastam és hogy a párisi egyházmegye hívei ér-
deklődését is felhívjam az ön által ajánlott ügyre, tudósí-
tását az én Semaine religieuse-ömben közzé tettem. De 
nem akarom személyes adományomat sem halasztani, ha-
nem, bármily csekély legyen az, itt küldök kétszáz fran-
kos jegyet a bukaresti (gör.) katholikus templom épí-
tésére. 

Fogadja stb. 
f Richard Ferencz bib. 

párisi érsek. 

Hasonló leveleket és adományokat kapott az érsek 
Kopp bíboros boroszlói hgpüspöktől, Krementz bíboros 

J) Elődje, Zardetti érsek, most mocissusi ez. érsek, az egy-
házmegye zilált pénzügyi viszonyai miatt mondott le. L. „Salzb. 
Kirchenz." 1895. 53. 37. Szerk. 

2) Hát a magyarok hová és hogyan tűnnek el ebben a ne-
künk J ó barát" és „szövetséges" szomszéd országban ? Erre kellene 
már egyszer valakinek világos feleletet adni. Szerk. 

kölni érsektől, Pável nagyváradi gör. kath. püspöktől, 
Doulcet nikopolisi püspöktől. 

Mgr Hornstein porrentruy-i plébános volt 32 évig 
a svájczi Jurában, Lachat néhai bázeli és Mermillod néhai 
genfi püspökökhöz baráti viszony fűzte, 1874-ben pedig, 
midőn a berni kormány száműzte, Bordeauxba menekült. 
Innen van, hogy mikor egy év előtt XIII. Leo pápa bu-
karesti érsekké kinevezte, Lecot bordeauxi érsek kezéből 
vette fel a püspöki fölszentelést. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre k^ltő szelle-

mében. 

Püspök képviselője az autón, kongresszuson. 
Schuster Konstantin váczi püspök ur ő exczellencziája 

magas korával járó folytonos testi gyengesége miatt a 
kath. autonomiai tanácskozmáoyokon nem jelenhetvén 
meg, személyének képviseletével dr Virter Lajos vál. 
püspök, nagy-prépost urat bízta meg s részére ez ügy-
ben a következő megbizó levelet állította ki : 

Megbizó levél. 

Alulírott váczi megyéspüspök, aggkorommal járó 
állandó testi gyengeségem miatt, nagy sajnálatomra, az 
országos katholikus autonomiai nagy fontosságú tanács-
kozmányokban és tárgyalásokban személyesen részt nem 
vehetvén, — a szabályzat 4. §-ának a) bekezdése értel-
mében, mely szerint az akadályozva levő megyéspüspö-
köt helyettese képviseli, — ily helyettesitőül felkértem 
és jelen levelemmel ezennel megbizom mélt. és főtiszte-
lendő dr Virter Lajos váczi püspöki általános helynök, 
vál. püspök és káptalani nagyprépost urat, — mindenkit, 
a kit illet, tisztelettel megkeresve, miszerint őt jelen ira-
tom erejénél fogva az autonomiai tárgyalásokon mint az 
akadályozott váczi püspök jogos és törvényes képviselőjét, 
azaz helyettesét tekinteni s őt megfelelő jogokban része-
síteni szíveskedjék. 

Minek hitelére jelen Megbizó Levelet kiállíttattam, 
saját kezem aláírásával elláttam és egyházi hivatalom 
pecsétjével megerősítve kiadtam. 

Kelt Yáczon, 1897-ik évi október hó 28-án Con-
stantin püspök s. k. (P. H.) kegyelmes parancsra dr 
Raksay Károly s. k. pápai tb. káplán, püspöki titkár. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— A budapesti Katholikus Kör november 10-én 

délután 5 órakor a kör dísztermében (Molnár-utcza 11. 
sz.) rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal : 
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1. Elnökválasztás. 2. Alelnökválasztás. — Erre való te 
kintettel kérjük a kör vidéki tagjait, hogy a közgyűlésen 
mennél számosabban jelenjenek meg. 

IRODALOM. 
Könyv a magyar népről. 

(Beküldetett.) 

(„A magyar nép múltja és jelene'. 2 kötetben. 
I. kötet: A szolgaságtól a szabadságig; II. kötet: A 
bölcsőtől a sirig. Irta : Benedek Elek. Kiadja az Athe-
naeum irodalmi és nyomdai részvénytársaság.*) 

Alig mult el a magyar nemzet ezeréves ünnepe, 
ujabb ünnepre készülünk: a jövő 1898-ik esztendőben 
lesz ötven esztendeje, hogy a magyar föld népe a jobbágy-
ság felszadult ura lett a földnek, melyre ezer esztendőn 
át hullatta vérét s verejtékét, a nélkül, hogy magáénak 
mondhatta volna. 1848-ban lett igazán nemzetté a ma-
gyar, midőn a kiváltságos nemesség önként mondott le 
kiváltságairól s önként osztozott meg a föld népével jo-
gokban és közterhekben egyaránt. 

Azóta nincs osztálykülönbség ez ország polgárai közt, 
szabadon fejlődhetik a föld népe is, gyarapodhatik va-
gyonban, műveltségben s ma már bátran mondhatjuk, 
hogy Magyarország intelligencziájának jelentékeny része 
az egykor elnyomott föld népének fiaiból telik ki. A 48-iki 
törvények áldásos következése ma már szemmel látható 
s rút hálátlanság volna tőlünk, most élő nemzedéktől, ha 
közönyösen engednők elsuhanni a közeledő évfordulót : a 
népszabadság ötven éves fordulóját. 

Ünnepe lesz ez az esztendő az egész nemzetnek az 
egykori nemességnek és jobbágyságnak egyaránt. Csoda-e, 
ha ebből az alkalomból százs^oros erővel ébred fel szi-
vünkben a vágy, megismerkedni annak a népnek a tör-
ténetével, mely csaknem ezer évig sinylődött szolgaságban, 
vagy a szolgaságnál nem sokkal kedvezőbb jobbágyi 
állapotban? Mert a magyar nemzet történetét sokan meg-
írták már, de történetíróink csak mellékesen érintették a 
nép, az Isten adta nép állapotát, a nemességgel való 
viszonyait a felszabadulásért való véres és békés küz-
delmeit. 

Erre a feladatra vállalkozott Benedek Elek, ki csak 
most fejezte be öt vastag kötetes munkáját, megírván a 
nemzet ezer éves ünnepére a magyar nép meséit, mon-
dáit, vagyis ezer év meseköltését, most pedig megirta 
ugyanennek a népnek a történetét egy nagy kötetben, egy 
másik nagy kötetben pedig a nép ez idő szerint való éle-
tét. E héten röpül szét a nagy érdekű könyv első füzete, 
— mert füzetekben jelen meg, hogy minden ember meg-
szerezhesse — s jövő tavaszra, a nagy ünnepre a magyar 
közönség kezében lesz a könyv első kötete: a nép tör-
ténete. 

Olvasván a könyv gyönyörű előszavát, ellenállhatat-
lan vágy ragad meg olvasni e könyvet elejétől végig. 

*) Kívánatos, hogy ez a könyv a keresztény világfelfogás 
igényének megfeleljen s a kath. egyház elveit semmiben sem 
sértse. A Szerk. 

Megragad az irómelegsége, midőn ezt mondja: „Történe-
tet írok, szivemben mély szeretettel a föld népe iránt, 
melynek véréből való vér vagyok én is, de nem gyűlölettel 
az iránt az osztály iránt, mely nemcsak ura s elnyomója 
tudott lenni a népnek, de szerető édes atyja is, s mely 
végül önként, kényszerítés nélkül, példátlan lelkesedéssel, 
maga küzdi ki a nép szabadságát, osztja meg vele jogait, 
osztozik vele a közterhekben." 

Benedek a honfoglaló magyar nép életmódjának rö-
vid rajzával kezdi könyvét, s ugy megy át annak a meg-
rajzolására, miként alakulnak a különböző rendek, osz-
tályok, s mint sülyed a tiszta magyar fajnak is egy része 
jobbágygyá. „A föld népének s nemességgel való viszonya 
— irja Benedek — a népnek állapota s küzdelme a sza-
badulásért-. ez húzódik végig könyvemen. A parasztláza-
dások egész sorával találkozik az olvasó, kezdve az erdélyi 
parasztság 1437-iki lázadásán, jön a Dózsa-lázadás, ez a 
nagy paraszt dráma; a Péró féle lázadás; a Hora- és 
Kloska-]ázadás, nem is említve itt a kisebb lázadásokat. 

A könyvnek aránylag legnagyobb részét teszi ki a 
jelen század első felének története, mikor a nemességnek 
színe-java hatalmas akczióba kezd a nép felszabadításáért, 
Nagy szerep jut a költőknek is, különösen Petőfinek. 

íme, nagy vonásokban az első kötet tartalma. Nem 
kevésbé érdekes a második kötet, mely a ma élő nép 
életének a tükre. Az iró, ki mint a nép fia, jó ismerős a 
néppel, végig kiséri a népet születésétől a haláláig, min-
denféle foglalkozásában, lelki tehetségeinek minden meg-
nyilatkozásában. A fészekrakáson : a házépítésen kezdi. 
Elmondja: hogyan építi házát a magyar ember. Mik a 
nevezetesebb különbségek e részben az ország különböző 
vidékein. Mint fejlődött az építkezés az idők során. 

Aztán jön a családi élet megalapítása. Az ezzel 
kapcsolatos szokások. A gyermek ápolása, nevelése. A 
falusi iskola. Milyen volt régen, milyen most ? 

És beszél a nép nyelvéről, hitéről, erkölcséről, köl-
tészetéről, ruházkodásáról. 

Hát még a katonaélet! Milyen volt régen? Milyen 
most? S mikor a legény haza került a katonaságtól, 
gazdaemberré lesz. Milyen az a magyar gazdaság? 

Hát a községi élet? Az alkotmányos jogok gya 
korlása? A restauráczió. 

Közben a mindenféle szokások, foglalkozások eleven 
rajza, mignem elérkezünk a temetőbe, a hol még látha-
tók a sírkövek közt a régi. barczias világra emlékeztető 
kópjás fejfák . . . 

Ennek a ritka érdekes könyvnek a megírására vállal-
kozott Benedek Elek s vállalkozott a kiadására az Athe-
naeum., mely az alkalomhoz s a tárgyhoz méltóan állítja 
elénk e könyvet, nagy kvárt alakban, számos rajzzal, 
képpel, műmelléklettel, köztük több színes képpel emel-
vén a könyv értékét s érdekességét. 

Azt hiszszük, hogy ujabb időben aligha volt könyv, 
mely jobban érdemelte volna meg a közérdeklődést, mint 
e könyv, különösen az intelligens osztálynak az a része, 
mely a nép soraiból emelkedett a közélet mezejére, bizo-
nyára a rendesnél is nagyobb érdeklődéssel és kegyeletes 
szivvel forgatja majd e könyv lapjait. 
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A „Magyar nép múltja és jelene" két hetenként, 
füzetekben jelen meg. Minden füzetben szöveg illusztráczió 
s képmelléklet. Egy füzet ára 30 kr.. s előfizethető a 
kiadó Athenaeumnál 10 füzetre 3 frttal (az egész munka 
40 füzet lesz), vagy : negyedévre (6 füzet) 1 frt 80 krral, 
félévre 3 frt 60 krral. 

= Megjelent a „Törvényhatósági Naptár" 1898-iki 
folyama a szokott gazdag tartalommal. E naptár első sor-
ban a közigazgatási tisztviselők számára nélkülözhetetlen 
segédkönyv, de orvosoknak, ügyvédeknek s mindazoknak, 
kiknek bárminő összeköttetésök van a hivatalokkal, szin-
tén hasznos és szükséges. A majd 600 lapra terjedő könyv-
nek bolti ára fűzve 1 frt 50, kötve 1 frt 80 kr és kap-
ható Singer és Wolfner főbizományosoknál (Budapest VI. 
Andrássy-ut 10.) s általok minden hazai könyvárusnál. 

V E G Y E S E K . 
*** Püspöki konferenczia az automia ügyeben most 

szombaton, f. bó 6-án lesz ő emja Vaszary Kolos bibor-
nok hgprimás és esztergomi érsek ur elnöklése alatt 
Budavárában. Az ország méltán tekint nagy várakozással 
e történeti nevezetességű püspöki értekezlet elé, mert 
attól várja mindenki, az egyház és a haza, a pápa onnan 
legeslegfölülről Ítélkezve, az apostoli király, a kormány még 
az egyház ellenségei is, főleg pedig az igazi hivek, kik az 
egyház életét élik. a tájékoztató nagy szót illetve tettet 
az iránt, hogy ebben a nagy ügyben, mely már félszá-
zad óta foglalkoztatja legjobbjaink elméjét és szivét, mi 
lehet, mi lesz és minek kell lennie. Meg lehetünk győződ-
ve, és legyünk is meggyőződve, bogy a mit ők elhatá-
roznak, az az Isten akarata, az a Krisztus tanítása, az az 
egyház álláspontja, tibi enim episcopus, ibi ecclesia. 

+ Ez nem agitátor. Zichy Nándor gróf, a néppárt 
ősz vezére, okt. 31 én Bajnán a néppárti gyűlést a követ-
kező beszéddel nyitotta meg : 

„Kedves hitfeleim ! Kedves barátaim ! Örvendek, hogy 
ezt a népgyűlést körötökbeu megnyithatom ! Nem akarok 
ezúttal hosszasan szólni, itt vannak az én tisztelt képvi-
selő barátaim, a kik jobban és bővebben fogják előad-
hatni azt, a mit mindnyájan érezünk és gondolunk a nép 
és mindnyájunk javára, Isten dicsőségére, édes hazánk 
boldogitására és felséges urunk, szeretett királyunk dicső-
ségére. (Lelkes éljenzés.) Ha mi a földi pályán jót aka-
runk művelni, ugy mindig meg kell emlékeznünk a mi 
Megváltónkról, a feszületről, s a mi keresztény bitünkről. 
Nekünk a szeretetet kell főleg ápolnunk Isten iránt, hazánk 
iránt, önmagunk és minden felebarátunk iránt. {Zajos 
helyeslés.) Mi a keretztény elvekért küzdünk, mi nem 
vagyunk türelmetlenek és nem viseltetünk ellenséges indu-
lattal senki iránt, még azok iránt sem, a kik alakban vagy 
alapban eltévődtek attól az iránytól, melyet mi katholikus 

anyaszentegyháznak nevezünk. Mást az ő meggyőződéseért, 
hiteért le nem nézünk, nem tartunk rosszabbnak nálunk-
nál ; szeretettel karolunk fel mindenkit, és e hazában 
mindenki iránt egyenlőséget és igazságot kivánunk, mert a 
szeretet egyesit, minden egyéb elválaszt. (Éljenzés.) Nagy, 
dicső a haza, boldogok mi csak a szeretet által lehetünk 
Adja Isten, hogy a szeretet egyesítsen e hazában mindenkit, 
hogy álljon a haza és szeretettel intéztetvén minden ügy 
anyagi jólétben és Isten segítségével előhaladjunk. (Éljen-
zés.) Átadom a szót Buzáth Ferencz képviselő urnák." A 
ki igy beszél, az nem agitátor, az Magyarország paczifi-
kátorja, politikai jpatriarkája, Szent István keresztény, 
apostoli szellemének aposztata korszakunkhoz küldött 
szóvivője. A mik az ország politikájának vallásos regene-
ráczióját illeti, jó lesz az ő szavára hallgatni. 

— Császka György kalocsai érsek ur ő exczellen-
cziája pénteken székvárosába érkezett. Mindenszentek ünne-
pét és Halottak napját otthon töltötte, hogy az ünnepi 
szent misét a székesegyházban személyesen végezhesse. 
Tegnap este érkezett fel az ország fővárosába, hogy részt 
vegyen szombaton a püspöki konferecziában, 

— A pápa szüreteléséről érkezett Rómából hir. 
O Szentsége a mult hét hétfőjén kezdte az ő szüretét a 
vatikáni kertben. Mmt minden esztendőben, ez idén is 
súlyt fektetett a pápa arra, hogy a szüretelés az ő rész-
vevésével történjék. A pápa szőllejének területe több 
acrenyi és évenkint körülbelül 6000 palaczk bort terem. 
XIII. Leo maga termel magának bort ! Bizony példát 
vehet róla sok pap, kivált ha tekintettel van arra, hogy 
maholnap nyugodtan már misézni sem lehet, levén mai-
napság töméntelen bor nem igazán „bor", hanem bor-
készülék, bornak nevezett fényes moslék. Szerencsés em-
ber, a ki az Ur szeplőtelen áldozata számára maga ter-
meli a természetes anyagot! 

— Majláth Gusztáv gróf, erdélyi püspök ur ő 
méltósága fáradhatatlan tevékenységet fejt ki egyházme-
gyéje meglátogatásában. A legutolsó falut sem kerüli el, 
de kivált az egyházmegye jelentősebb városait keresi fel 
apostoli buzgalmával. Minap Szebenben működött, m. hó 
27-én Maros-Vásárhelyt szerencséltette látogatásával. In-
nen 30-án tért vissza székvárosába, hogy e hét vége felé 
Kolozsvárra utazzék, a bérmálás szentségének kiszolgá-
lására. Kolozsvárról ő mga Budapestre utazik, hogy részt 
vegyen f. hó 11-én a kath. autonomiai kongresszus meg-
nyitásában. 

— FŐuri adomány. A katholikus főúri nagylelkű-
ségnek ritka szép példáját adta legújabban gróf Károlyi 
Sándor ő nagyméltósága, midőn az épülő rákos-palotai 
templom részére tiz ezer forintot adományozott. Schuster 
Konstantin püspök ur meleghangú levélben fejezte ki fő-
pásztori elismerését és hálás köszönetét a nemes grófnak 
bőkezű adományáért. 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 
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SZ. II. Félév. 1897. 

r,Perge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem. incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi No&tri pignus, tibi, et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezér eszmék es Tanulmányok 
íme ! a főpap. — 

SVRSVM CORDA! — Istenitéletek. 
Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. 

Ki volt mgr D'Hulst? — Egyházi Tudósítás : P é c s 
- Hivatalos : — Vegyesek. 

S Y R S Y M C O R D A ! 
„Je ne connais vraiement pas de 

pays où les catholiques aient pleine 
conscience de leurs avantages et de 
leurs devoires". Mgr Ireland, L'Église 
et le Siècle. 6. éd. Paris, 1894. 68. 1. 

Ma van a püspöki értekezlet, csütörtökön 
megnyílik az országos katholikus gyűlés az auto-
nomia ügyében. ' • ' 

Nagy, korszakos fordulópontra érkezett ev-
vel a gyűléssel Magyarország s ebben az ország-^ 
ban a katholikus vallás. Az uj pogányság „sza-
badságához" elszegődött magyar állami hatalom-
mal, a magyar törvényhozással szemben, ugy lehet, 
hogy minden jobbra fordulhat még, ugy lehet? 

hogy a kath. egyháznak, Magyarország dajkáló 
édes anyjának, még sikerülni fog, további sérte-
getések és fosztogatások nélkül, tűrhető megél-
hetést, tisztes önállóságot, vagyis a mint mon-
dani szokás autonomiát biztositani hazánkban; 
ámde az sem lehetetlen egyáltalában, hogy a 
megindúlt hegyomlás, az ország, százados viha-
raival daczolt keresztény katholikus, hatalmas ősi 
szervezetének hegyomlása még tovább is fog tar-
tani, magával ragadva, maga alá temetve a di-
cső keresztény múltnak eleddig még épen álló 
sok szép intézményét. 

Az idők és események ily herkulesi szétváló 
u t ján lelke mélyén megrendül az ember, ha csu-

pán az emberekre ós a viszonyokra tekint s fel 
nem emeli lelkét Ahhoz, a kitől jön, kivált nagy 
bajok és veszedelmek idején, minden jó gondolat, 
s nagy eltökélésekhez a hősi, tűrni, szenvedni 
me'gtörés nélkül, és tenni, teremteni feltartóztat-
hatat lanul tudó elhatározás és elszántság ado-
mánya. 

Már alexandriai Kelemen hirdette a jó ke-
resztény élet föltételeül a keresztény vallás jó, 
helyes, igaz ismerését. És éppen ez a föltétel 
látszik nagy fogyatékosságban szenvedni katho-
likus hiveinkben mgr Ireland fenti észrevétele 
szerint világszerte, tehát , és főleg, hazánkban is. 
Németországban, — pedig i t t a katholikus val-
lásnak viharok által megedzett, erős vára vagyon, 
— Németországban a lappangó semirationalizmus 
a vatikáni zsinat idején szektává verődött össze 
az ókatholiczizmusban. Nálunk, valami semipro-
testantizmus-féle szellem settenkedik Isten egy-
háza körül, mely aláásni akarja az egyház isteni 
szervezetének hierarchiai alapjait s a protestáns 
laicerchia befurakozásának akar észrevétlenül 
futó árkot az egyház falaihoz épiteni. 
' Mikor az uj magyar alkotmányos élet haj-

nala kezdett, az októberi diploma megjelenésével, 
derengeni, ez a lap, mely már félszázadon tul 
áll őrt Sión várfokánál, rögtön észrevette az idők 
járásának irányát, s lelkesen üdvözölve a ked-
vező nemzeti fordulatot, világosan rámuta to t t 

37 
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Magyarország katholikusainak a kötelességére. 
„Legyünk, úgymond, készek, mindig magyarok, 
d e e g y s z e r s m i n d mindig katholikusok l e n n i . " *) 
Miért , váj jon miér t mondta ezt akkor a „Reli-
gio" ? Azért, mer t Magyarországról is áll az, a 
m i t a dologhoz oly jól értő Voltaire Franczia-
országról mondot t egykor: „Qui veut revolu-
t ionner la France, doit la décatholiser." A ki 
Is ten, a keresztények Istene, t ehá t az igaz Isten, 
a megvál tó Krisztus Jézus ellen, a t rón és az ol tár 
ellen akar ja Magyarországot lázadásba vinni, annak 
a kath . vallást, a kath. egyházat kell kivülről-belül-
ről fe l forgatn i és megtörnie . Hogy amaz végső 
diadalát ne ülhesse hazánkban, — mer t már az 
u j pogányságnak, a val lástalanságnak felszabadí-
tásában és pa t roczinálásában óriás sikert ér t el, 
— meg kell akadályozni emezt, meg kell á l l i tani 
a kivülről-belülről fenyegegtő dekatholizácziót 
végzetes munkájában , s vissza kell az egyházat 
adni önmagának, vissza kell vivni az egyháznak 
igazi, hierarchicus önálló életét, au tonómiájá t . 

A pápa t iarájáról , a pápa ha ta lmáról mond ta 
az olasz költő : 

„Son la forza di Dio; nessun mi tocchi!" 

Ugyanez áll az egyház hierarchiai szerveze-
téről . Az egyik is a másik is I s ten a lko tmánya . 
Mind a ke t tő egyenlő joggal, iure divino elmond-
h a t j a magáró l : 

„Az Lten ereje vagyok; ne nyúljon hozzám 
senki /" 

Különösen két dologgal kell sokaknak, igen 
sokaknak megbarátkozni ezidőszerint Magyar-
országban. Először avval, hogy minden kez-
det , bár sokszor ma jdnem észrevétlenül cse-
kély, mégis igen nehéz. Sok száz évnek állam-
omnipotencziás, josephinisticus ferde fejleszt-
ményei t nem lehet egy kózfordulat tal egye-
nessé tenni, t ehá t meg kell egyelőre elégednünk, 
ha az egyház önrendelkezése egy csipetnyit nyer 
ezút tal , további visszabóditásokra kiindulási pon-
tul. Az egyház tel jes önrendelkezése nem fog 
sült ga lambként szánkba beröpülni ; azt hosszú, 
ta lán egész század életére kiható küzdelemmel 
kell kwivni. Másodszor meg kell bará tkozni igen 
sokaknak azzal, . . . hogy „ubi Episcopus, ibi 
Ecclesia," az az egyház, a melyről i rva vagyon, 
hogy a ki az egyházra nem hallgat, az legyen 
e lőt tünk olyan, min t a pogány és publikánus. 

*) Religio, 1860. II. 298. 1. 

Ebben ez ér telemben mondjuk el ós ismé-
tel jük, a ka thol ikus autonomiai kongresszus kü-
szöbén, imánka t , mely egyszersmind vezérelvünk : 

SVRSVM CORDA! * 

I s t e n i t é l e t e k . 
II. 

A germánok tö r téne tének lapjai az istenité-
le teknek következő nemei t jegyezték fel: 

1. A sors, mely kétségen kivül egyike a 
legrégibb i s t en i t é le teknek ; már Tacitus mondja 
a régi néme tek rő l : „Auspicia s»rtesqup, ut qui 
maxime observant ," és igy ecseteli az e l já rás t : 
„Levágják egy gyümölcsfának az ágá t és felda-
rabol ják azt apró k a r i k á k r a ; ezeket bizonyos 
jelekkel jelölik meg és azután csak ugy ta lá-
lomra szétszórják egy fehér lepedőre. Ha éppen 
valamely közügyről van szó, akkor a községnek 
lelkésze, ha magánügyről , akkor a családatya 
fohászkodik az istenekhez, azután az ég felé 
tek in tve , minden egyes apró ka r iká t háromszor 
fe lemel és azután megfej t i az azokon lévő 
jegyekből az ügynek kimenetelé t ." (Germania, 
1. 10.) Hogy a sors, min t is teni télet , folytonosan 
gyakor la tban volt, igazolja ezt ama körülmény, 
hogy annak alkalmazását a hatodik században 
ismét megtalá l juk, midőn azt különösen a lopás-
sal való vádlásoknál i r t ák elő a törvények. 
(Walter , Corpus juris German, antiqui, T. II. p. 8.) 

Igen sajátságos intézkedést t a r t a lmaz a Lex 
Frisonum, Tit. XIV. (Walter, I. pag. 360.) a sors 
a l k a l m a z á s á t i l l e t ő l e g a kereszténység behozatala 
után. Ha ugyanis valamely népcsődülés alkalmá-
val emberölés t ö r t é n t és nem tudha t t ák meg a 
gyilkos kilótét , ezen esetben azon egyén, kinek 
joga volt a perkezdésre, k i je lö lhete t t hetet , min t 
gyilkosokat , azok közöl, kik az esetnél jelen 
voltak. Ezek közöl mindegyik köteles volt ma-
gá t esküvel kimenteni , t isztázni ; azután a t em-
plomba vezették őket, hol az ol tár ra vagy erek-
lyékre két koczkát te t tek , ezen koczkák egyike 
keresztjel lel volt megjelölve. I t t a pap, vagy 
ennek hiányában valamely gyermek, a jelenlé-
vőknek imádsága közben felemelt egyet a kocz-
kák közöl; ha e koczka keresztjellel volt jelölve, 
akkor a vád lo t taka t á r t a t l anoknak je len te t ték 
ki. Ha azonban a másikat , t. i. a keresztjel nél-
kül való koczkát emelték fel, akkor mind a két 
vádlo t tnak kötelessége volt egy botról egy kocz-
ká t lemetszeni, ezt a jelenlévők mindegyike ál tal 
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fel ismerhető jellel megjelölni és ugyanazon helyre 
tenni. A pap e koczkák mindegyikét felemelte 
egymásután: akinek koczkája az utolsó volt, az 
volt a vádlo t t és kénytelen volt a gyilkosságra 
k iszabot t bünte tés t magá ra vállalni. Eme cse-
kély számú emlékeken kivül a sorsnak alkalma-
zását i l letőleg a későbbi tö r téne lem semmi pél-
dát nem ismer. 

Természetes dolog, hogy ezen legutolsó állítás 
csak a germánokra vonatkozólag érvényes, a m e n y -
nyiben más népnek tö r téne lme a sorsnak, m in t 
is teni té le tnek, a lka lmazásá t a legkülönfélébb 
a lakokban gyakorol ta és mai időnkben is gya-
korol ja ; csupán az a kérdés: váj jon a sorsnak 
ilyen vagy más a lakban való alkalmazása a ke-
resztény erkölcstan szabályai szerint megenge-
d e t t el járás-e avagy t i l t o t t ? 

Erről különben a ker. erkölcstan ad felvi-
lágosítást . Lásd például : S. Thomas Aquin. Sum-
ma Theol. 2. 2. qu. XCV. ar t . VIII. továbbá : S. 
Alphonsus: Theolog. Moral, lib. IV. n. 5—11. — 
Müller E. Theolog. Moral, lib. II . edit. 7. 
pag. 248. 

2. A tűzprőba, (judicium ignis, igneum, igni-
tum,) melynek három fa ja volt. A vádlo t tnak 
akkén t ke l le t t á r t a t l anságá t igazolnia, hogy csu-
pán egy ingben, a mely még gyakran viaszba 
volt már tva , egy lángoló farakáson, máglyán 
sértet lenül lépdelt keresztül. Eme próba ál tal 
t isztázta magát Richardis, Kövér Károlynak a 
neje, a házas^ágtörésnek gyanújától . 

Nagy fe l tűnést okozott a Xl- ik századnak 
közepén egy ilyen tűzpróba, melylyel a flórenczi 
püspök és az o t tan i szerzetesek között lenforgó 
heves vi ta nyer t elintézést. A szerzetesek ugyanis 
azzal vádolták a püspököt, hogy simonia u t j á n 
j u t o t t a püspöki méltósághoz, a mit a püspök 
tagadot t . Mindkét fél hivatkozot t az is teni téletre , 
ós igy a pápai követ, Damiani Pé t e r sem volt 
képes t isztába hozni az ügyet. A flórenczi nép 
t ehá t most a vádlók ellen t. i. az árnyas-völgy: 
(vallis umbrosae) sz. Benedek-rendiek ellen for-
dult, hogy ezek bizonyítsák be ál l í tásukat , s 
mutassák meg, hogy nem rágalmazók, hanem 
igazat mondot tak , midőn a püspök ellen buz-
gólkodtak. Flórenczben az Üdvözí tőnkről neve-
zett kolostor előtt összejött a nép és ké t fa-
rakás t emelt (10 láb hosszú, 5 láb széles, és 4 
láb magasak voltak,) a közöttök elnyúló keskeny 
ut száraz gezderjével volt behintve. A nép most 
azt követelte, hogy e meggyúj tandó farakások 
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között , midőn legjobban égnek, menjen keresz-
tül egy a vádlók közöl; ha meg nem ég, annak 
jele lesz, hogy a vádlók igazat m o n d o t t a k : ha 
pedig megég, akkor bizonyosan rágalom az, m i t 
a püspökről h i rdet tek . A t emplomban közimád 
ság u tán az apá t parancsára megválasz ta to t t az, 
kinek a tűzbe kel lendet t mennie. A választás b. 
Pé te r re esett . E t iszta életű pap ekkor az o l tár -
hoz lépe t t s elvégzé a szent misét . Mise u tán 
négy pap szentelt vizzel, tömjénne l és t izenkét 
fáklyával a farakáshoz m e n t s azt meggyú j to t t a . 
Pé te r ekkor kezébe vevé a feszületet és Is ten-
hez folyamodott . A népnek most ú j ra kihirdet-
ték az ügyet , a mié r t ezek tör ténnek. A fa raká -
sok már égtek, magasan föl lobogtak és össze-
csaptak a lángok, midőn Pé te r fönszóval ké r t e 
Krisztust , mondván : „Ha az árnyas-völgyi szer-
zetesek igazat mondo t t ak : sér tet lenül menjek 
keresztül az égő farakások között." A nép r á 
mondá : „Amen." Most kereszte t v e t e t t a tűzre, 
élő h i t te l és b á t r a n be lépet t a lángok közé és 
e l t ű n t ; . . . de csakhamar k ié r t a farakások má-
sik végén és pedig sértet lenül. A nép leborul t 
előtte, csókolta lábait , s megismeré, bogy a szer-
zetesek nem rágalmazók, hanem hogy csakugyan 
bűnös a püspök. Inné t nevezték el b. Pé te r t , 
Tüzes Pé te rnek (Petrus igni tus vagy igneus) 
A római pápa ezen istenítélet következtében a fió-
renczi püspököt, mint bűnöst, pénzen vett hivatalá-
tól megfosztotta, Pé te r szerzetest pedig b ibornokká 
és albói püspökké te t t e . A XIV. Benedek pápa 
a la t t megjelent római mar tyro logium b. Pé te r 
emléknapjá t február 8-ára teszi. V. ö. Bolland-
Febr. T. II. p. 151. és Tom. III. p. 414, §. VI., 
t ovábbá : Voigt Hi ldebrand als Paps t Gregorius 
der Siebente. Weimar , 1815. p. 111. nemkülön-
ben lásd : A Szent- Is tván-Társula t á l tal k iadot t 
„Szentek élete" cz. könyvet, I, rész, 216. lap» 
ahonnan ezen egész t ö r t éne t e t le í r tam. 

Ugyancsak ezen esetet, melynek hitelességé-
ről m á r az eddig mondot tak u tán sem kételked-
hetünk, röviden ós szabatosan igy mondja el 
XIV. Benedek pápa : De beat if icat ione et canoni-
sât. lib. III . Cap. XXXIII. numc 3. „Ferrar ius in 
suo catalogo Sanctorum memora t B. Pe t rum, 
cognomento Igneum, Ordinis Vallis Umbrosae, 
qui ad detegendam Pe t r i Pavesii, Episcopi Flo-
rent ini , s imoniam illaesus per ignem transivi t , 
ideoque Alexander II. Episcopum deposuit, u t r e -
fer t Baronius, addens, B. P e t r u m a S. Joanne 
Gualberto crea tum fuisse Abbatem, a S. Gregorio 

37* 
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VII. Cardinalem et Episcopum Albanensem, plu-
ribusque legationibus funcfcum pie obiisse." 

Egy másik neme a. tűz-próbának abban 
ál lot t , hogy a vád lo t tnak bizonyos sulyu (1—3 
fontnyi) izzó vasat kel le t t a csupasz kezeiben 
vinnie néhány (9—12) lépésnyire, a n é l k ü l , hogy 
megsérü l t volna. A lovagoknak izzó vaskeztyűbe 
kel le t t kezöket dugni. Az izzó vasnak hordását 
fel talál juk a f rankok, fr isek. angolszászok stb. 
törvényeiben, ez t ehá t igen e l te r jed t is teni télet-
nem volt. 

Ehhez csatlakozik az izzó-ekevas próbája, 
(judicium vomerum), mely abban ál lot t , hogy 
néhány, közönségesen kilencz izzó-ekevasat a 
földre helyeztek el, melyek fölöt t a vádlo t tnak 
meztelen lábakkal kel le t t elhaladnia. A Lex 
Angliorum (Walter , I. 380.) igy szól e t á rgya t 
i l le tő leg: „Si mulier mar i tum veneficio dicatur 
occidisse vel dolo malo ad occidendum prodi-
disse, proximus mulieris campio eam innocentem 
efôciat , au t si campionem non habueri t , ipsa ad 
novem vomeres igni tos e laminanda mi t ta tu r . " 
Sz. Kunigunda, II. Henr iknek neje, min t az utób-
binak élet irója igazolja (apud Canisium, T:' VI. 
p, 387.) ezen próbával t isztázta magá t a hű t len-
ségnek gyanú já tó l : „Stupent ibus é t í lentibus 
universis, qui aderant , vomeres candentes nudo 
vestigio calcavit et sine adustionis molest ia 
t rans i i t . " 

Ezen is teni té le te t III. Incze pápa is meg-
emli t i Kunigundának szent té-avatása fölöt t ki-
adot t oklevelében, mely a Bollandis táknál egész 
te r jede lmében olvasható. Az egyház pedig, min t 
tudjuk,', sz. Kunigunda ünnepét márcz^ 3-án ta r t j á . 

3. A forró és hidegvizpróba. Az első (judicium 
aquae f'erventis sive calidae, melyet üstfogásnak 
is neveztek) abban állott , hogy egy . üstben a 
vizet egészen a forrásig felmelegí tet ték, azután 
abba egy gyűrűt vagy követ dobtak, melyet 
onnan meztelen kézzel sér te t lenül kel le t t ki-
venni. Megjegyzendő^ hogy ugy a tűzprqba, min t a 
vizpróba e lőt t a vád lo t tnak kezeit, lábai t vizs-
gálat alá vet ték, vászonba csavar ták , hogy va-
lamely bűbájos szert ne használhasson. A forró-
vizpróba, igen, régi és az egész középkorban ta 
legtöbb népnél szokásban volt. Igy pélcjául Jám-
bor La josnak egyik capi tulareja előirja, hogy 
hja valamely szolga a templomban -embert gyil-
kolt, az., üst fogással kell k i tudni , vajjoij szándé-
kosan cselekedte-e ezt? vagy csupán önvédelemből ? 

A hidegviz próbánál (judicium aquat icum, 
judicium per aquam frigidam) leve tkőzte t ték a 
vád lo t t a t , kezeit és lábai t megkötö t ték és dere-
ká ra köte le t kö tö t tek , (hogy a vizből majdan, 
a próba végén, ismét kihúzhassák,) azután egy-
szer vagy többször a vizbe már to t t ák , még pedig 
vagy valóságos folyamba, vagy valamely nagy, 
vizzel t e l i t e t t edénybe Ha a vádlo t t a vizén 
fenn úszott," akkor bűnös volt, ha alásülyedt a 
vizbe, á r t a t l a n n a k Ítélték. Egyébként az á r ta t lan-
ságnak vagy bűnösségnek eme jele különböző 
időkben és különböző helyeken különböző volt 
és a fentihez képest gyakran éppen ellentétes. A 
hidegviz-próba meglehetősen régi, legalább Jámbor 
Lajos 829. évben kiadot t egy capi tu lare jában 
megt i l t j a az t , . a későbbi középkorban azonban 
e l t e r jed t az Európának ma jdnem minden orszá-
gában. Ha némelyek azt ál l i t ják, bogy csak kö-
zönséges emberek voltak ezen i s tení té le tnemnek 
alávetve, erre ugyan elegendő érvet találunk, 
ámde vannak példák a r ra is, hogy előkelőbb 
állású -egyének is k iá l lo t ták e próbát , miként azt 
Vrspend Konrád bizonyos Welpho grófról elbe-
széli. . (Folytatjuk.) 

J Ki volt mgr D'Hulst? 
; : t • • , ' ( I f. 

Touchet orleansi püspöknek a párizsi Saint-Sulpice temp-
lomban, m. é. november 24-én mondott etnlékbeszéde. 

Erat enim sacerdos. 
•"• 'Eg igazán pap volt. 

(Gen. XIV. 18.) 
(Folytatás.) 

Emlékeznek-e, uraim. Krisztus hivó szavaira, melyeket 
akkor mondott, mikor a tizenkét első papot kiválasztott^? 
Mily édesek és parancsolok voltak azok ! 

Jézus a Jordán partján tenyésző nyárfák alatt két 
jóbaráttal találkozik: — „maradjatok velem", mondja 
nekik, és ők maradnak ; a Tiberias tavon két halászszal : 
— „Jöjjetek velem" mondja nekik, és ők mennek ; egy 
adót szedő vámossal ; — hadd el dolgaidat s kövess engem, 
mondja, és ez engedelmeskedik. 

: Egy jel, egy szó és tekintet, s a hivatás megtörtént ; 
életüket, halálukat áldozva neki követték. 

Es még most is igy tçsz Krisztus azokkal, akiket 
kiválaszt. 

• < ^ , ; > J . >. • » 

A kegyelem érintései által, melyek amennyire leir-
hatatlanok, annyira érezhetők erejük- és kenetesslgüknél 
fogva, melyek életünk legjobb és legszükségesebb bizto-
sítékait nyújtják, — adja tudtunkra hivatásunkat. 

r J Szabadon elfogadhatjuk, vagy aZt; visszautasíthatjuk 
de oly biztofean ismerjük meg, hogy tudatlansággal nem 
menthetjük magunkat. 

• Vájjon d'Hulst prelátus mikor látta a jelet, hallotta 
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a szót, viszonozta a tekintetet? Ki tudná ezt határozottan 
Istenen és ő kivüle ? \ ' i! . ' i < ' 

f. Mégis, figyeljenek, uraim. ' 
Még nem volt hét é res : 1849 végén történt. Idősebb 

nővérével, ki lelkének anyja v o l t e l h a g y v á n családjuk 
dé'országi birtokát Párizsban-telepedett le . 1 

A helybeli szent plébános2) némely öregeket jel-
lemző .meghatottsággal, melyet bucsuzásukbán szoktak 
• tanúsítani, kétségkívül azért, mert bizonytalanak a viszont-
látásról, «sokáig szemlélte ezt a gyermeket,, a ki csupa 
méltóság, értelem, őszinteség, kegyelem volt.3) -

S a gyermek hirtelen a jó abbé nyakába ugrott és 
egy csók kíséretében halkan igy szólt: „imádkozzék értem, 
hogy pap lehessek." i . 

Tehát akkor már meglátogatta őt Krisztus. 
E naptól fogva tiszta álmában sohasem kételkedett. 

,Az isteni gondviselés által szivében életre keltett csirát 
nem taposta el, sőt soha nem is veszélyeztette. 

. Es ez csoda, uraim.* - 1 

Mert, valóban, imént Jézus, a mi Urunk csalhatat-
lan vonzó hatalmáról beszéltem, kétségkívül. Mindazon-
által az legalább egyszer le is győzetett. 

Egy napon egy ifjú, a nép nagyjai közül való, térdre 
borulva előtte kérdé : „Jó Mester, mint cselekedjem, hogy 
örök életem legyen ?" 

Ismered a parancsolatokat ? válaszolt Jézus. — Me-
lyeket ? — Ne ölj Tiszteld atyádat és anyádat. Szeresd 
felebarátodat mint tenmagadat stb. Mindezeket megtar-
tottam ifjúságomtól, mondta az ifjú, mi híjával vagyok még ?" 

E szavakra Jézus mély tekintetet vetett a kérdezőre 
és szeretettel igy szólt : „Csak egy hiányzik még fiam. Ha 
tökéletes akarsz lenni, add el amid van, oszd föl a szegé-
nyek között. Azután jöjj és kövess engem." 

O pedig, hallván e szavakat, fölfohászkodott, és szo-
morúan eltávozott, mert nagyon gazdag vala. 

D'Hulst Mór is gazdag volt: kétségkívül nagy jó. 
Nemes származású volt: az is nagy jó. 
Szerencse kisérte minden lépését: szintén nagy jó. 
Csodálatos élénk értelmű volt: nagy jó. 
Azt ígérték neki, hogy homlokát a tudomány rés^e-

'gítő babérjai, vagy hadi győzelmi koszorúk fogják díszí-
teni : nagy jó.4) - • \ 

0 azonban nem- fohászkodott föl, ő nem távozott 
szomorúan. \ -

Lelkének veleszületett emelkedettsége kevésre í>e~ 
-csültette vele azokat ar-javakat, mik után a világ törekszik'; 
-őt a tökéletesség az a foka vonzotta, melyet a tömeg el 
nem ér-; az Oltári szentség ártatlanul szerzett és keresz-
tté nyíl eg ápolt szeretete tisztán láttatta vele a papság fön-
• s égét °) ; szóval természete és erényé megóvta a gyenge-
•ségtől és hiúságtól. 

1) R. M. Mária-Katalin, a d'Ulm-utczai „Congregation des 
Dames Réparatrices1" testvére. Tiz évvel idősebb levén testvérénél' 

.nagy befolyást gyakorolt a prelátus lelki életére. 
2) M. l'abbé Eustache, Maraussan-les-Béziers plébánosa. 
3) Akkor „bájos kis gróf"-nak hittak. (Mária-Katalin testvér 

jegyzetei.)1 

-4) A nagy versenypályázatokon jól ismerték sikereit. 
i5) Mindennap délután látták, amint az iskolából hazamenet 
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Azután Issybe utazott ; Issyből Párizsba tért vissza. 
Itt az erényes és bölcs Saint-Sulpice-társaaság fegyelmé-
nek vetette magát alá, melyet nagyítás nélkül a franczia 
papság anyjának és tanítójának lehet nevezni : ott meg-
tanulta az imádkozás, az Isten, a lelkek tudományát: az 
:imát,ía szent hittudományt, a lelkesedést ; majd későbben 
1865 október 15-én a szerény, méltóságteljes, szigorú, 

•.bátor szűttiszta, ájtatos, saját javáról megfeledkezett, 
buzgó, önsanyargató, tisztelettudó, szabadság és igazság 
-szerető ifjú egy ősz püspök6), atyja, barátja előtt arczra 
borult, kezeit nyujta neki, hogy azokat a szent olajjal 
megkenje, vállait engedé oda, hogy azokat a szent: kazu-
lával ruházza, s főleg szivét, hogy az színültig teljék meg 
Krisztus és a: lelkek szeretetével; remegett, elragadtatott, 
s .fölmagasztosult. " '•> 

Isten meghallgatta a hét éves gyermek félénk ké-
relmét : pappá lett. Igen, pappá . . .. Erat enim sacerdos. 

S hogyan fogta föl azt a föladatot, melyet a papi 
állás neki kiszabott? 

Nos, mit gondolnak önök, hogyan kellett ezt neki 
felfognia. Nekünk ez nincs szabad tetszésünkre bízva. 

Sz. Pál apostol kiszabta ami kötelességeinket; ezek 
fogalmazásában azonban nem volt szüksége hosszú mon-
datokra. Elég volt erre az a két sor, melyet tanítványá-
hoz intézett 

Praedicaverbum ;instaopportune,importune(Timoth.), 
IV. 2.) „hirdesd az. igét, légy rajta alkalmasan és alkal-
matlanul." Azután : Labora, sicut bonus miles Christi (Ibid.), 
II. 3.) munkálkodjál, mint Krisztus jó katonája. Légy 
apostol és katona. 

D'Hulst valóban mindakettő volt. 
Hosszú idő óta két főfontosságu igazság szolgálatá-

ban állt: az egyik, hogy az apostolkodás csak önfelál-
dozás által lesz termékenynyé : „Imádkozzál, iría nővéré-
nek, hogy fivéred sohase legyen áldozár anélkül, hogy 
áldozat lenni megszűnnék ;" 7) a másik, hogy a vallástalan tö-
meget sokkal könnyebben lehet megtéríteni szeretettel, 
mint ékesszólással. 

Midőn Párizs égy tevékeny plébániáján munkálko-
dott, a Sz. Ambrus plébánián, melyet oly pásztor kor-
mányzott," kit tehetsége és erényei a hierarchia főmagas-
latára emeltek, meg volt egész lelkében győződve, hogy 
ily helyen és ily vezér alatt alkalma lesz eszméit megva-
lósítania : Készségét fölajánlotta, és az kedves volt. 

Többen talán kérdék, milyen sikerei is voltak ottani 
munkálkodásának? Barátja Courtade, a nép fia,8) alkalmas 
volt ily nép közé ; de ő, főúri sarj, az udvarban növekedett ! .. 

Bizonyos, hogy főúri sarj volt. „Itt, mondá valaki-
nek egy alkalommal — itt Louvilleben fogadtuk XI. 
Lajost." 9) 

templomba tért, a hol könyvtáskájával hátán, az Oltáriszentség láto-
gatását végzé. 

6) Renaud ur chartresi püspök. 
7) E szavakat egy kép hátára irta, melyet az első tonsura 

fölvételének emléke gyanánt küldött nővérének. 
8) Courtade abbé, szintén a Szent Ambrus-plebánia lelkésze, 

ki különben harmincznégy éves korában meghalt, mindig segitsé-
gére volt d'Hulstnak szeretet-műveiben, melyeket e plébánián tett . 
(d'Hulst Bertim abbé ily czimű könyvében : A jelen idő nagy katho-
likus alakjai ) 

9) Mounier abbé, az Institut semináiáumának elüljárója. 
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Egyébiránt sz. Lajos, Magyar sz. Erzsébet, de la 
Salle, a jó és nemeslelkü Broglie Pál abbé is főúri 
sarjak voltak. Hála az égnek, a szeretet áldozataira haj-
landó főurak nemzetsége nem vész ki. D'Hulst abbé éle-
tében ezt sok tény bizonyítja. 

A nyomor, melyet maga körül látott, meghatotta ; 
mert ez a gyöngeség nyomora volt, amely, hogy magát 
sanyarú állapotából kiragadja, szeretett volna dolgozni : 
az elhagyatott mesterinasok nyomorát értem. 

Ezeknek ő egy házat vett, igen szűket és homályo-
sat az ő szemében, a ki épp akkor került ki ősei palotá-
jából ; ámde kegyeltjeinek szemében fényeset és nagyot, 
palotaszerüt, a milyenhez az ő szemök nem volt szokva. 
Az ott ápolt gyermekek atyjuknak hivták ; és ő valóban 
atyjuk volt. Közelükben aludt, egy padlásszobában elhe-
lyezett tábori ágyon; velük evett egy asztalnál; játszott 
is velük. Ha szomorúak voltak, vigasztalta őket; ha paj-
kosak voltak, tűrte féktelenségüket ; ha betegek voltak, 
ápolta őket. A haldoklók ágyát ei nem hagyta, a meg-
haltakat eltemette, főleg pedig gyóutatta, föloldozta és 
szerette az élőket. 

Ez 1866-tól 1872-ig tartott. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Pécs nov. 3. íme! a főpap. — 
Három vármegye és közel félmillió hivő katholikus 

szive dobban meg ma hangosabban, Magyarország déli 
határszélén, ama hirnek hallatára, melyet ezennel a hiva-
talos lapból közlünk : 

„Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Hettyey Sámuel, déghi czimzetes apátot, esz-
tergom-főegyházmegyei kanonokot és a prímás-érseki iroda 
igazgatóját pécsi püspökké kinevezem. Kelt Budapesten, 
1897. évi október hó 28-án. Ferencz József, s. k. — 
Wlassics Gyula s. k." 

Mint mikor a messze keleten az ébredő nap bonto-
gatja ki a kétes homályból alakját", előrebocsájtva a haj-
nal sugarát s megaranyozva mindent, a mi útjába esik, 
akként emelkedik ki a hosszú kombinácziókból, a melyek 
a Dulánszky Nándor halála óta elárvult pécsi egyház-
megye püspöki székének betöltéséhez fűződtek s csaknem 
két é?en át meddő találgatásra kárhoztatták a türelmetlen 
kedélyeket, egy férfiú neve: Hettyey Sámuelé; és miként 
a napot megelőzi előhírnöke, a hajnal, ugy kelt "örömet 
mindenütt a várakozók szivében e férfiúnak jó hire, min-
denütt őszinte örömet, a legszebb reményt és boldog meg-
elégedést ébresztve. 

Mert e jelentékeny egyházmegyének püspöki széke, 
a melyen fejedelmi tekintélyű férfiak ültek már s terjesz-
ték szerte a keresztény szellemnek kifogyhatatlan áldásait, 
a kiknek hirét messze földre is elvitték, a melyre egy 
Cezinge, Szathmáry, Radonay, Klimó és Szepesy s a fen-
költ szellemeknek egész sora vetett soha nem múló fényt; 
a melynek múltja fölér egy félország történetével, kivette 
részét mindenha a nagy nemzeti küzdelmekből, nem egy-
szer vezérszerepet játszva az ország történetében, a mely-
nek püspökei tollal és karddal jegyezték föl nevöket a 
történet táblájára, védték és támogatták az apostoli királyt 

paizszsal, pénzzel s jó tanácscsal, mint az országos kan-
czelláriai hivatal viselői, mint határszéli várfelügyelők és 
főispánok s letették mindig a köteles áldozatot az egyház 
és a haza oltárára s egy közülök vértanúja is lőn a haza 
védelmének, — More Fülöpnek napja a mohácsi vérmezőn 
áldozván le — ; a mely nem egyszer adutt már primást 
az országnak, a halhatatlan Telegdyek, Draskovicsok, Sze-
lepcsényiek, Széchenyiek s Scitovszkyak személyében, a mely-
nek eredete visszanyúlik egy ezredévnek regeszerű 
homályába, s a melynek papsága annyi idegen elem 
közé plántálva, az ország deli határszélén, a keleti 
barbársággal szemben, a hős Zrinyiek s Frange-
pánok ősi fészkéhez közel, nemzeti és európai kereszteny 
missziót teljesit, midőn a keresztény és a magyar nemzeti 
szellem oltalmában élő védőfaiként őrt áll s e nehéz fel-
adatának már oly hosszú vére3 századok viszontagságai 
között is hiven megfelelt és ké-?z mindenkor megfelelni ; 
a meljnek a hány a köve s a mennyi a talpalatnyi földje, 
csaknem ugyanannyi rajta a drága történeti emlek, s a 
mely oly gazdag a műkincsekben, a mint ebben a szép 
hazában alig még egy, a melyet még legutóbb is a nem 
rég elhúnyt püspök oly pazarul gazdagított, — ilyen 
megye kormányzata és ily püspöki szék tapasztalt és 
bátor, nagyratermett s fenkölt lelkű főpásztorra taithat 
számot ! 

Es ily főpásztort nyert egyházmegyénk Hettyey 
Sámuel ő méltóságának személyében, a kit nagyrahivatott, 
mély tehetsége, bölcs tapintata s a kormányzatban tanú-
sított ügyessége alig négy év alatt a katholikus hierar-
chiának ily magas fokára emelt föl, rohamosan jutatva őt, 
fokról fokra. Alig csak egy évtizede még szerény tanár 
s szemináriumi elöljáró, majd az Ausztria szivében, Bécs-
ben, alapított ősi magyar intézetnek, a melyet per euphe-
miam a magyar püspökök nevelőintézetének neveztek 
el, lelki igazgatója s mint ilyen : egyúttal lelke. De meg-
írta a latin író : „Quem Urtica u r i t . . Makkoshetyei 
Hettyey Sámuel korrekt szelleméve), mely a latin költő 
szerint minden gáncsoskodás nevetett : „Conscia mens 
recti famae mendacia ridet", utat nyitott magának fölfelé 
és minden körben, a merre csak megfordult, mágnás kö-
rökben ép úgy, mint egyszerű papnövendékek között, a 
legjobb benyomást keltette, bizalmat és tekintélyt szerzett 
neki. A primási udvarba kerülvén, biztos kézzel vezette, 
nehéz időben, az egyházi ügyeket, s négy év után az 
isteni Gondviselés különös rendelése után azon püspöki 
megye legmagassabb polczára juttatta őt, a melynek föld-
jére lépve 6 év előtt, elragadtatva szemlélte műalkotá-
sait, nem is sejtve akkor még, hogy azok fentartására 
és megkoronázására őt szemelte ki a sorsnak Ura. Hogy 
nyomdokaiba lépjen nagynevű elődeinek és hasonló nagy-
nevű alkotásokkal tegye reá halhatatlan elődei alkotásai-
nak sorozatára a koronát . . . 

Igen ! nagy a szellemi örökség, a melybe a nagyra-
lúvatott püspök lép. És mi hiszszük, tudjuk, hogy ö méltó-
sága nagy lelke egész erejével, hévvel karolja át e messze 
kiható hivatását. 

Azért lelkünk mélyéből örvendünk és áldva magasz-
taljuk a Mindenható Istent, hogy Öt, a nagyrahivatotfc 
férfiút, a kegyesszivü Afyát és bölcs kormányzót nekünk 
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adta és kitörő örömmel, a legszentebb lelkesedéssel fo-
gadjuk őt, karjainkat az éghez emelve fogadjuk : Vezess 
bennünket, mi követni fogunk ! Isten adott nekünk, Isten 
hozzon közénk ! Jövel hát, a kiért háromszázan, két éven 
át, napouta oly buzgón imádkoztunk és a kit vár, epedve 
vár félmillió katholikus lélek . . . 

Jövel, kegyes főpásztorunk ! s légy a mi szent örö-
münk, munkálkodásunknak irányitója. 

Jöjj s munkáld az egyház és a hon javát, mely e 
nehéz, viszontagságos időben annyira reá szorul apostoli 
segélyedre ! 

Munkáld ezen nagy egyházmegyének üdvét, a mely-
nek minden darab röge egy-egy nagy névről regél s a 
melynek apostoli fejedelmei között a hetvenhetedik Te 
vagy ; hogy felviruljon és hogy felvirulva hanyatlásnak 
se induljon soha többé! 

Munkáld mindnyájunk üdvét, a kik oly bizalommal 
csüngünk rajtad és készek vagyunk veled együtt mun-
kálni a hivek üdvét! 

Már várnak a községek szerte, mint apostoli feje-
delmet, a ki á'dást és békét hoz nékik ! 

Már várnak a szpgények, a kik abban biznak, hogy 
van szived és megérted az ő nyomorukat és keblök jaj-
veszékelését ! 

Már várnak a gvengék és gyámolta^nok, a kiknek 
öröme, vigasza, istápolója lészsz! 

Már várnak a gyermekek és vár a nép, hogy pál-
maággal kezében, kiáltsa feléd a „Hozsannát !" „Mert 
áldott, aki az Ur nevében jő!" 

Vár reád a nagy Klimók s Szepessyknek lelke, az 
utódra, a kik azt várják Tőled, hogy szent nyomdokaikba 
lépj s fentartsd a szentörökséget, a melyet tőlük nyertél! 

Várunk mindnyájan, szeretett Püspök-Atyánk! Jöjj 
s foglald el apostoli trónod! S légy szerencsés s boldog 
köztünk! Adja Isten! 

Dr Rézbányay József. 
* 

Hetyei Hettyey Samu 1845. szeptember 12-én szüle-
tett a vasmegyei Hetyén, régi nemes családból. Gymná-
siumi tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte 
s aztán belépett az esztergomi papnevelőintézetbe, a hol 
kitűnő sikerrel végezte theologiai tanulmányait. Pappá 
huszonhét éves korában szenteltetett, 1870. augusztus 
2-án s aztán Somorján működött mint segédlelkész. Ki-
váló képessége és nem mindennapi készültsége csakhamar 
magára vonta b. e. Simor János biboros herczegprimás 
figyelmét, a ki nem késett rezidencziájába, Esztergomba 
helyezni át a legszebb reményekre jogosító fiatal káplánt. 
Mint esztergom-belvárosi káplán sem működött sokáig, 
mert Simor rövid idő múlva kinevezte a nagyszombati 
főgymnasium tanárává és hitszónokává. Ezen állásában bő 
alkalma nyilt Hettyeynek bizonyságot tenni kiváló paeda-
gógiai tehetségéről. Ep oly lelkiismeretes, mint alapos 
készültségü tanárnak bizonyult, a ki a szó szoros értel-
mében lelkesítette tanítványait tantárgyai iránt s a kit a 
tanulók minden szigorúsága daczára megszerettek. Nagy 
tudományának, de kiválóan párját ritkító emberismereté-
nek köszönhette, hogy 1874-ben az esztergomi szeminá-
rium tanárává és tanulmányi felügyelőjévé nevezte ki 

Simor. Tizenegy éven át ritka buzgalommal és rendkívüli 
odaadással élt Hettyey ezen nehéz kettős hivatásának és itt 
hamar szerezte meg tanítványai tiszteletét és szeretetét, 
a kik még ma is hálás elismeréssel emlékeznek meg volt 
mesterükről. Különösen nagy sikereket a pedagógia terén 
ért el itt Hettyey; az ő volt növendékei közül a legdere-
kabb tanférfiak kerültek ki : a kik mesterüket követve a 
szó legnemesebb értelmében teljesitik nemes hivatásukat. 

1885-ben a bécsi Pázmáneum lelki igazgatója lett, hol 
nyolczéven át a legegyháziasabb és leghazafiasabb szellemben 
vezette a növendékek nevelését. Itt bő alkalma nyilt meg-
ismerkedni Magyarország és Ausztria főúri családjaival s 
többek között a Szögyény- és Kállay-családoknál a hittant 
tanította. Vaszary Kolos biboros-herczegprimás 1893-ban 
az érseki iroda igazgatójává nevezte ki és itt is fényes 
tanújelét adta tökéletes megbízhatóságának, emberisme-
retének és felebaráti szeretetének. Bokros érdemei elisme-
réseül már 1894-ben kanonokká neveztetett ki 1896-ban 
pedig cz. apát lett. Mindazonáltal a mai napig megmaradt 
az érseki iroda élén. 

* 

Szombaton délután 5 óra felé jött a püspöki kine-
vezés hire városunkba, de nem hiteles forrásból. Vasárnap 
reggel megkaptuk az „Esztergom" katholikus hetilapot, 
mely rövid pár sorban meghozta a kinevezési hírt teljesen 
illetékes forrásra való hivatkozással, s hozzá téve: „Bol-
dog pécsiek örülhettek !" 

Vasárnap este vártuk a hivatalos „Budapesti Köz-
löny"-^ hogy abban a legfelső királyi kéziratot olvas-
suk, de a sürü köd miatt a vonatnak késése volt, minek 
folytán a hivatalos lapot csak hétfőn reggel adta ki a 
helybeli posta. Ekkor aztán egészen átengedhettük ma-
gunkat az örömnek, miután a hír föltétlen valóságáról 
meggyőződtünk. 

Táviratilag üdvözöltük azonnal az uj főpásztort, ki 
ugyancsak táviratilag így válaszolt: „A Pécsi Közlöny 
szerkesztőségének. Szíves üdvözletöket köszönöm. Műkö-
désökre Isten áldását kérem. Hettyey. 

* 

Te Deum. Troli Ferencz trebinjei választott püspök, 
nagyprépost és káptalani helynök az egyházmegye pap-
ságához körlevelet intézett, melyben elrendeli, hogy az 
összes plébániai és ama fióktemplomokban, hol istentisz-
telet szokott lenni, hálaadó istentisztelet, azaz „Te Deum" 
tartassék a megyéspüspök kinevezése alkalmából. 

* 

Küldöttség. A pécsi káptalan — mint értesülünk 
— küldöttség által üdvözli az uj megyéspüspököt a leg-
közelebbi napokban. A káptalan képviseletében e czélból 
Esztergomba utaznak dr Dobszay Antal éneklő kanonok 
és Pozsgay •József kanonok papnöveldei kormányzó. 
Ezekhez csatlakoznak a külső papság képviseletében min-
den vármegyebői, mely egyházmegyénkhez tartozik, egy-
egy papi személy és a püspöki iroda részéről Ujváry 
Miklós püspöki titkár. 

A város a püspökhöz. Majorossy polgármester a 
következő tárirattal üdvözölte a város nevében az uj 
püspököt : 
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Oly soká árván maradt püspöki székünknek be? 
töltése fölötti általános örömünknek kifejezést adva, a> 
hivatalos lap alapján sietek Méltóságodat, mint most 
már főpásztorunkat mély tisztelettel és szivem egész 
őszinteségé vel a város közönsége és tanácsa nevében a 
legmelegebben üdvözölni. Isten hozza Méltóságodat mi-
előbb körünkbe, ahol jóakaratunk egész következetes-
ségével iparkodunk kegyes főpásztorunk magasztos hiva-
tásának a közjóra minél áldásosabb eredményeit előmoz-
dítani, hogy ekként Méltóságodnak nemes lelke köztünk 
boldogságát a szó legteljessebb értelmében föltalálhassa. 

Ezen táviratra a püspök sürgönyileg ezeket válaszolta : 
A város mélyen tisztelt közönsége és tanácsa nevé-

ben hozzám intézett megtisztelő és fölemelő szavakért 
mélyen érzett köszönetemet méltóztassék kegyesen fogadni. 
Lelkem ege'sz erejével azon leszek, hogy egyházamat, ha-
zámat és székvárosomat hűségesen és igazságban szolgál-
hassam és igy a közjót tőlem telhetőleg előmozdíthas-
sam. Isten szent áldása legyen a városon. 

* 

Az uj püspöknél. Az első ember Pécsről, aki az uj 
püspöknél személyesen tisztelgett, egy ujságiró, és pedig 
az a pécsi újságíró, akinek helybeli pályatársai közül, 
egyedül van pénze utazgatásra: a gazdag részvénytársa-^ 
ság jól fizetett hirlapirója, a „Pécsi Napló" és „Fünf-" 
kirchner Zeitung" szerkesztője : Lenkei Lajos, aki ugyan 
zsidó vallású, de azért sietett püspökünknél tisztelegni és 
saját szavai szerint: „megismertetni egyházmegyénk kö-
zönségével az uj pécsi püspököt." 

A kegyes főpap a legbarátságosabban fogadta és ; 
minden kérdésére készséggel válaszolt. Beszélgetésük fo-
lyamán azt kérdezte az uj püspök: „Yan-e a pécsi egy-
házmegyének saját lapja?" — Az igenlő válasz után 
pedig igy szólt a főpásztor : 1 

Szeretem, hogy van katholikus elveket propagáló 
lapunk. Ez jó szolgálatot tehet az ügynek és azért i 
pártfogásomban is fogom részesíteni. P. K. 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— Budapesti Katholikus-Népkör igazgató választ-

mánya folyó évi november hó 7-én délután fel 3 órakor 
rendes ülést tart, melynek napi rendje a következő : 1. 
Jegyzőkönyv-hitelesítés. 2. Titkári és pénztári jelentés. 
3. Folyó ügyek. Az elnök lemondása. 4. Indítványok. 

IRODALOM. 
L. J. Chr. ! 

Az elmélkedéseknek igen nagy befolyása van a tö-
kéletes életre. Főképen a papok és szerzetesek elmélked-
nek hasznosan leginkább hivatásuk nagyszerű helyzetéről. 

Scotti érsek szalézi szent Ferencz módjára remek 
Philotheát írt papok és szerzetesek számára. Műve 
„Elmélkedések papok számára" czim alatt megjelent ma-
gyar nyelven, a breviárium módjára négy kötetben, össze-
sen mintegy 100 íven. A vasárnapi evangéliumból kiin-
dulva, minden napra közöl fejtegetéseket a papi élet 
minden helyzetére, nagyszabású állásának legcsekélyebb 
részletére. Szent Pálnak Timotheus-hoz és Titushoz irt 
leveleit, valamint aranyszájú szent Jánosnak „de sacerdotio" 

czimü művét találjuk fel benne feldolgozva a jelenkor 
igényeinek megfelelőleg. Megkönnyíti a magába vonulást, 
pótolja a szent gyakorlatokat, állásunk színvonalán tart, 
tájékozást nyújt a papi kötelesség és illendőségről, segít 
a szent beszédek elkészítésénél. 

Megrendelhető a f'orditónak czimén : Adjutus Secundus 
gymnasium tanár, Szatmár. Ára mindegyik kötetnek 1 
frt 50 kr, vagy 5 sacrum^ elvállalása. Kedvezményesen is, 
valamint részletfizetésre is lehet rendelni. 

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

terjesztésére a székesfehérvári székeskáptalanban Károly 
János éneklő-kanonoknak az olvasó kanonokságra, Huszár 
Károly őr-kanonoknak az éneklő kanonokságra. Kuti 
Márton székesegyházi főesperesnek az őr-kanonokságra, 
Komáromy Karoly budai főesperesnek a székesegyházi 
főesperességre, Mayer Károly idősb mester kanonoknak a 
budai főesperességre és Szuborics Jenő ifjabb mester-
kanonoknak az idősb mesterkanonokságra való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az eként üresedésbe jövő 
ifjabb mester-kanonoki állást Krencz Ignácz papneveidei 
aligazgatónak adományozom, Keifler János acsai alespe-
res-plébánost pedig ugyanezen székeskáptalan tiszteletbeli 
kánonokjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1897. évi ok-
jtóbér hó 22-én FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A pannonhalmi Asztrik-szobor. Az ezredévi 

pannonhalmi A sztrik-szobrot most állították föl Pannon-
halmán a kolostor nagy nyilt udvarán. A szobor a völgy 
felé fordulva, pompás gránitkő talapzaton áll, a mely 
teljesen érvényesiti a szobor szépségét. A szobor fölállí-
tásánál jelen volt készítője, Jankovich Gyula jeles szob-
rászunk is, hogy semmi hiba ne essék a fölállításánál. 
A szobrászt a szerzet tagjai elhalmozták gratulácziókkal 
a kitűnően sikerült szoborért. A szobrot ebben e hónap-
ban leplezik le egész csöndben. 

— Pápai jelvény a Quirinálon. Az olasz király 
palotáján ez ideig látható volt a homlokzatról a pápa 
czimere, mely még abból az időből maradt ott, mikor a 
pápák a mostani Quirinálban laktak. A czimer nem fe-
szélyezte TJmbertó királyt, mig aztán most az erkély ja-
vításánál egész csöndben eltüntették azt a homlokzatról. 
A pápai jelvényt azonban még sem száműzhették a 
Quirinálból, mert ott van az csaknem mincfdn teremben, 
mint fali diszités. 

— Meghivó. A budapesti központi olt ár-egyesület 
megalakulásának 38-ik évfordulója szombaton (november 
6-án) délelőtt 9 órakor a nt. angolkisasszonynak templo-
mában ünnepies szent mise fog mondatni. Utána az oltár-
egyesület czéljaira bérbe vett központi helyiségek (Belváros, 
Lipót-utcza 16. szám, I. emelet) az angolkisasszonyok 
kolostora átellenében fognak megáldatni. A katholikus 
híveket, főleg az oltár-egyesület tagjait kérjük, hogy a 
kettős ünnepségeken minél számosabban legyenek szívesek 
megjelenni. A budapesti központi oltár egyesület vezetősége* 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 



l Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

i szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
\ Szerkesztő lakása : 
E Budapest, 
I VI., Bajza-utcza 14. sz., 
E hova a lap szellemi 
Ë részét illető minden 
Ë küldemény czimzendő. 

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

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

Budapesten, november 10. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

vPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati anivii Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmék és lanulmányok : Mi a legfőbb kötelességünk az autonomia ügyében ? — Istenitéletek. — Ki volt mgr 
D'Hulst ? — Egyházi Tudósitások : B u d a p e s t : A főváros és a hitvallások. — P a n n o n h a l m a . Szent Márton hitvalló és püspök 
ezerötszázévi jubileumának rendje. — Tárcza : A római magyar történelmi intézet. — Katholikus Autonomia. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Mi a legfőbb kötelességünk az autonomia 
ügyében ? 

„Omnis sufficientia nostra ex 
Deo est." 

Talán egy hajszálnyira sem különbözik az 
igazságtól a szó, ha látva az autonomiai bonyo-
lultságát, azt mondom, hogy nekünk magyar-
országi katholkusoknak jóval többet kellene imád-
kozni ós sokkal kevesebbet kellene agitálni, erős-
ködni, pártoskodni, önzősködni, bogy igy meg 
amúgy, ki tudja jobban gondolattal, szóval és cse-
lekedettel kifundálni azt, hogy miképp lehet szá-
zados küzdelem és munka nélkül, e g y e t l e n k é z f o r -
dulattal, egy-egy dörgedelmes cz'kkel, egyszerű 
„legyen" szóval, századok művét és alakitását 
átváltoztatni. Dii laboribus omnia vendunt, mondá 
már a pogány bölcseség ; és a keresztény bölcse-
ségnek tudnia kell, hogy minden munka, minden 
fáradság, minden igyekezet, már apró magán 
ügyekben is, hát még nagy közügyekben, igaz, 
tar tós sikerben hiu és meddő — Isten áldása nél-
kül, a minek hullatására azonban csak alázatos 
imáink kiáltó szavára nyilnak meg az egek. 

Ezt azért mondom igy, mert még nem lá-
tom, nem hallom, az imádkozást az országban 
oly nagynak és nyilván valónak, oly hangosnak 
és kiáltónak, hogy a Péter hajójában alvó Jézust 
felkelni és a tengernyi vélemények hullámzásá-
n a k p a r a n c s o l n i l á t n ó k , avval az eredmény nyel, 

melylyel a genezáreti tavon parancsolt a vihar-
nak. „Imperavit ventis et facta est t ranquil l i tas 
magna." Vita tárgya lehet, quisque abundet in 
sensu suo, hogy mikor kell egyes esetekben imá-
ban Istenhez nagyot, vagy kicsit sóhajtani, mikor 
kell Rómához: elozetesen-e, irányitás, vagy utóla-
gosan, megerősítés és szentesítés végett folya-
modni? A jelen esetben igénytelen véleményem 
szerint jobb és a veszélyektől mentesitőbb az 
előzetes irányitás kikérése ; mert az egyház, kü-
lönösen XIII. Leo pápa vezetése alatt, mélyen 
lenyúl a népélet minden rétegébe, és ot t a nem-
zetek társadalmi és politikai életében, az egyház 
számára nagy támaszfalat készit az egymásután 
sorban apostatált állami hatalmakkal szemben; 
de arra nem látni eddig példát az egész világon, 
hogy az egyház, hogy a pápaság, parlamentáris 
népképviseleti alapon akarná szervezni a hivek-
nek az egyházat védeni és támogatni hivatot t 
patronatusságát az apostatált állami hatalmakkal 
szemben. A legelposztáltabb államokban, milye-
nek Olaszország és Francziaország, hogy a hae-
retikus és schismatikus államhatalmakról hall-
gassunk, a pápaság, mig egyfelől tőle telhetőleg 
mindent megtesz, hogy a demokratikus alapokra 
fekte te t t politikai alkotmány keretében az egy-
ház hiveit, az illető nemzetek minden néprétegét, 
a parlamentekben, a törvényhozásban való men-
nél nagyobb térfoglalásra rábeszélje és rávezesse, 
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hogy védelmeiket és t ámoga tásuka t az egyház 
javára onnan érvényesítsék, o t t vessék l a tba : 
az a la t t másfelül, a maga kebelében, az egyház 
kifelé való képviseletére és még az u. n. világi 
vonatkozású ügyeknek is az ál lami ha ta lommal 
ós minden más harmadik személylyel szemben 
való gondozására, elégségesnek tartja az eredet i 
t i sz taságban megőrzött ós megőrzendő hierarchiai 
kormányformát , kerülve gondosan a protes táns lai-
carchiának, a hivekkormányzásának a kovászát. 
Vagy hol l á t juk a h íveknek akárcsak a leg-
világibb vonatkozású ügyekben is leczkóztetési 
és kormányzási , esetleg püspököket leszavazó 
j o g á t parlamentaris népképviseleti alapon e g y h á z -
jogi in tézménynyé kifejlesztve a hierarchiával 
szemben, vagy ha ugy tetszik, mellet t , vagy ha 
még jobbnak látszik, kapcsolatban ? Sehol. 
Tehá t mikor oly nagy ujitás i r án t nyi lvánul 
nálunk a hivek körében erős aspiráczió, milyen 
a ka tb . hierarchiai és a prot . laicarchiai elvnek 
kombinácziója, tel jesen indokolt , sőt elkerülhe-
te t lenül szükséges a Rómához való előzetes fordu-
lás, hogy maga a legnagyobb, a megappellálha-
ta t l an t an i tó mondja el híveinknek az isteni ta-
n í tás t az egyház önkormányza tának az uj viszo-
nyok közt, a val lás talanság szabadságának „jog" 
erejére emeléseig elfajul t á l lami ha ta lommal 
szemben való fe lúj í tásának helyes miként jéről . 
Bár már az 1870/1-iki au tonomia i a tyák fordul-
tak volna előzetesen Rómához, t á jékoz ta tás végett , 
ta lán már rég tú les tünk volna a kezdet harmincz 
évig húzódó kezdetének a nehézségein. 

Száz szónak is egy a vége, és ez az, hogy 
mindenkinek legfőbb kötelessége az autonómiá-
ban — sokat imádkozni ós Rómára hal lgatni , 
Róma jövendő végleges Ítéletében megnyugodni ; 
mer t a va t ikáni zsinatban maga a Szentlélek 
szólalt meg, midőn ez a zsinat a pápaságot , a 
kath. egyház egysége cen t rumának és princípiu-
mának — m o n d o t t a . * 

I s t e n i t é l e t e k . 
IlL 

4. A keresztpróba, ( judicium cruris,) melynek 
tu la jdonságáról különféle vélemények marad tak 
fenn, kétségenkivül abban állott , hogy a vitázó 
felek, vagy ezeknek helyettesei k i t á r t karok-
kal, melyek a többi testrészszel keresztala-
kot képeztek, valamely kereszt e lőt t á l lo t tak ; 
ak i azután először bocsátot ta le kar ja i t , 

vagy egyál ta lán mozgott , azt legyőzöttnek, 
vesztes felnek í tél ték. Az is teni té le tnek e nemét 
először kis Pipin capi tu lare jában ta lá l juk 752. 
évben (Walter , I. p. 35.), Nagy Károly pedig 
többszörösen elrendelte azt. Hogy milyen nagy 
tekintélyben ál lot t a keresztpróba az ő uralko-
dásának idejében, igazolja több, különböző, fon-
tos eset, melyekben a kereszt-próbát alkalmazták. 
I g y egyrészről a veronai polgárság és másrészről 
a püspök és a papság között vol t heves vi tatkozás 
a város falainak felállítása mia t t . Abban egyez-
tek meg, bogy döntsön az is teni té le t ; mindegyik 
fél vá lasz to t t t ehá t egy-egy fiatal papot az isten-
i té le t re ; mindké t k iválasz tot t képviselő mise 
a la t t a kereszt e lő t t ál lott , mig végre az, kit a 
polgárság választot t , félholtan ese t t a földre 
(Ugbelli, I tal ia Sacra. T. Y. pag. 610.) 

Ugyanezen időben v i ta tkozot t a párisi 
püspök és a szerit Dénesrol czimzett apát e g y k i s 
apá t ságnak bir toklása fölött. A mege j te t t kereszt-
próba a püspök ellen döntött , miu tán az ő helyet-
tese a keresztpróbánál először vá l toz ta t ta meg 
állását. ' (Mabillon, de re diplom. lib. VI. p. 498.) 

Maga Nagy Károly rendel te el, hogy, azon 
esetre, ha az ő halála u tán fiai között határvil-
longások t ámadnának , párviadal he lye t t döntsön 
az istenitélet. (Walter , II. p. 218.) 

Azonban J á m b o r Lajos be t i l to t ta 816. évben 
ezen i s ten i té le te t : „Nullus deinceps quamlibet 
examinat ionem cruris facere praesumat, ne, quae 
Christi passione glorificata est, cujuslibet temeri-
t a t e contemtui habeatur ." (Walter , III. p. 306.;) 
és ezen idő óta valóban k imen t a szokásból 
ezen is teni téletnem. 

5, A megáldott vagy szent falat harapáspre-
bája, (judicium offae, judicium panis adj ura ti, 
casibrodeum) már a legrégibb időben megvolt 
az angolszászoknál és a frízeknél, a f rank biro-
dalomban is űzték azt, miként az azon időből 
f enmarad t Ri tuálék (Szerkönyvek) igazolják. 
(Walter, III. p. 572.) A vádlot tnak ugyanis ad-
t ak a pap ál ta l mise a l a t t megáldot t kenyérből 
egy falatot , harapást , melyet ha könnyen nem 
tudot t lenyelni, és fenakadt a torkában vagy 
kénytelen volt a szájából kivenni, ez a bűnös-
ségnek a jele vo l t ; ha azonban a bűnös minden 
fáradság nélkül lenyelte a falatot , azt t a r t o t t á k 
felőle, hogy abban elfog pusztulni. Igy beszéli 
ezt el Du Fresne (Glossar, s. v. Cornsnared) egy 
Godwin nevü grófról, hogy az egy ilyen meg-
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áldot t falat élvezete u tán rögtön meghalt . Talán 
emez is tení té le tnek maradványa a még mosta-
nában is szokásos ezen átkozódási mód: „Hogy 
akadjon meg a to rkodban" . . . már t. i. az 
igazságtalanul e l sa já t í to t t vagyon! 

Még egy más alakban is előfordult és pedig 
nálunk, Magyarországban ezen is teni té let , hogy 
t. i. a boszorkányságról vádlo t t nő és egy be-
csületes asszony a bírák előt t vajas kenyere t 
adtak a ku tyának vagy macskának : ha a ku tya 
vagy macska a boszorkánynak kenyeré t nem 
e t te meg, a boszorkányt elit élték. Lehet , hogy 
innen származik ama közmondás, melyet egyes 
esetlenségről szokás mondan i : „A ku tya sem 
enné meg, ha vajas kenyérben adnák be neki !" 
Pallas, Nagy Lexikon sub v. Is teni té le t . 

6. A szent ostyával való próba, vagy áldozás 
próbája (judicium vei purgat io per Sacram 
eucharist iam). Annak, ki á r t a t l anságá t igazolni 
tar tozot t , a pap a szent os tyá t nyú j to t t a , midőn 
a vádlot t a következő szavakat mondá : „Corpus 
Domini sit mihi in probat ionem hod ie ; " a kor-
nak vallásos érzelme ama h i t e t fűzte e cselek-
ményhez, hogy a bűnös, ki a legméltóságosabb 
Oltáriszentséget mél ta t lanul veszi magához, bű-
nösvoí tának jeléül azonnal meg fog halni és a 
krónikások csakugyan felsorolnak sok, különféle 
i lyen példát ezen i s teni té le tnemből ; igy például 
Lothár , Austrasia kirá lynak esetét, ki Rómában 
alaposan indokol t házasságtörésének megczáfolá-
sára a szent áldozásban részesült és néhány nap 
múlva ezután Piacenzában meghalt . (Rhegino, 
Chronic, lib. II. ad aun. 869.) Különben a szent 
áldozás-próbája rendszer int csak a papságra volt 
kötelező, miként azt például a wormsi zsinat 
868. évben, a 15. fe jezetben elhatározta , hogy, 
ha valamely kolostorban lopás tö r t én ik és a 
t e t tnek elkövetőjét nem lehet megtudni , minden 
ba rá t szent áldozáspróbája ál tal t a r t ozo t t magá t 
a lopásnak gyanújától tisztázni. „Saepe contingi t , 
u t in monasteriis fú r t a perpe t ren tur , et qui haec 
commit tan t , ignorantur . Idcirco s tatuimus, u t 
quando ipsi f ra t res de tal ibus se expurgare de-
buerint , Missa ab Abbate celebretur, vei ab ali-
quo, cui ipse Abbas praeceperi t , praesent ibus 
f ra t r ibus : et sic expleta Missa, omnes communi-
cent in haec verba: Corpus Domini sit mihi ad 
probat ionem hodie." (Cap. 23. Cans. II. qu. 5.) 

Méltán fel tűnő esemény ezen is teni té le tnem-
ben az, amiről XIY. Benedek pápa : „De Missae 
Sacrificio" cz. könyvében, lib. III. cap. XX. num. 

8. emlí tés t tesz és a következőleg adja e lő: 
..Alterum est, (sc. scitu dignum.) olim juxta ve-
t e r em disciplinam licuisse, ad aliquod delictum 
detegendum, ei qui su^picione ejusmodi praeme-
retur , Euchar is t iam offerre, u t videre est in ve-
ter i purga t ione vulgari per aquam f r ig idam; in 
qua purgat ione, an tequam in aquam dejiceren-
t u r ii, qui al icujus delicti laborarent infamia, 
Missa a sacerdote celebrabatur (Missam jvdicii 
appellebant), Sacerdos au tem priusquam eos com-
municaret , admonebat , ne Sacramentum suscipe-
rent , si object i eriminis sibi essent conscii ; quod 
si tacerent , communicaba t illis verbis : Corpus 
hoc et Sang vis Domini nostr i Jesu Christi sit 
t ibi ad p roba t ionem hodie ; u t videre est apud 
Baluzium tom. 2. Capitular. Regum Franciae in-
te r veteres formulas Exorcismorum, cap. 2. Ve-
rum cum ceteris omnibus vulgaribus purgat ioni-
bus ea e t iam, de qua loquimur, a Sacris cano-
nibus est sublata. Non enim hoc Sacramentum 
Christus ins t i tu i t , u t sont ium rea tus reper i re tur ; 
neque id fieri potest , quin ipse t en t e tu r Deus: 
p rae te rquam quod occasio offertur Sac ramentum 
indigne suseipiendi iis, qui ne sontes deprehen-
dantur , Sacram Euchar is t iam sumere non per-
l i o r r e s c a n t . Neque enim omnes essent S. Gregorio 
VII. similes, qui t e s te Lamberto, cum coram 
Henrico Ptege Missam celebraret, possetque mul-
to rum test imoniis objectas sibi cr iminat iones 
d i lue r e , a i t : Ego tarnen, ne humano potius, quam 
divino niti videar testimonio, ut satisfactionis com-
pendio omnem omnibus scandali scrupulum de me-
dio auferam, ecce Corpus Dominicum, quod sum-
pAurus ero, m experimentum mihi hodie Hat inno-
centiae meae, ut omnipotens Deus suo me hodie 
judicio vel absolvat objecti criminis suspicione, n 
innocens mm, vel subitanea interimat morte, si 
reus. — Neque i t idem omnes sunt, cujusmodi 
f u i t Henricus Rex, qui invitatus ad suseipiendam 
Eucharistiam, ut , si innocens esset, hac ra t ione 
se a cr iminat ionibus, quibus premebatur , l ibera-
ret, cum ipse male conscius esset, oblatam 
tenui t condit ionem, causatus nullam hujusmodi 
purgat ioni vim fu turam, quod abessent accusa-
tores ; oratvi tque Pontificem, ut rem omnem 
Concilio Generali commit te re t , in quo accusato-
res adessent, quemadmodum fac tum est." 

Nemsokára azonban k imen t a gyakorlatból 
ezen is teni té le tnem is, mivel a szentséggel való 
visszaélésnek kezdették azt t a r tan i . 

„Estius in H. Sentent iar . dist. 9. §. 4. in 
38* 
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fine a i t : „Ejusmodi dispensatio (sc. Eucharistiae) 
non fit sine tentatione Dei', item per hoc manifeste 
datur occasio indignae sumtionis Eucharistiae, dum 
ille, qui crimen commisit, nolens se prodere, cum 
ceteris accedit ad mensam Domini 

XIV. Benedek pápa azonban ugylátszik, 
hogy nem t a r t Estiussal, me r t éppen idézett : 
„Missae Sacrificium" cz. munká jában lib. III. cap. 
XX, num. 3. igy ir: „Sed materiam hanc optime 
tractavit Vasquez torn. 3. in 3. part . D. Thomae 
disp. 210. cap. 1. 2. et 3. Duos enim expendit 
canones, quos refer t Grat ianus in causa 2. quaest. 
5. eorum alter est Can. Si Episcopo, a l ter Can. 
Saepe, quibus admi t t i t u r purgat io per Euchari-
s t iam, aitque, nusquam eos tex tus aliis Canoni-
bus posteriori t empore conditis emendatos repe-
r ir i . ltaque declarat, rationem illam sibi non pro-
bari : qua freti nonnulli licere negant ejusmodi 
purgationem adliibere. Ea enim ra t io hue cedit, 
quod vel per ipsam t en t a tu r Deus, vel nefas est 
i l l i Euchar is t iam t r ibuere , quam gravi ads t r ic tum 
cr imine suspicamur. Verum cum nullum pe ta tu r 
signum, quo poten t iae divinae periculum fiat, 
idcirco omne abest peccatum ten ta t ion i s Dei. 
E t quemadmodum vet i tum non est, ab eo, qui 
de gravi sit suspectus crimine, jus jurandurn 
eligere (is enim qui jus iurandum defert , veri-
t a t e m explorât , ac praesumit eum, cui de-
fer tur , verum malle dicere, quam per jur io 
se ads t r ingere : hic porro e t iamsi pejeret , culpa 
non potest in eum conferri , qui j u r a m e n t u m 
elegerit.) ita, qui ei offert Eucharis t iam, qui de 
comisso gravi crimine sit suspectus, nullum vi-
detur peccatum in se admit tere , cum earn offe-
r a t ver i ta t i s comperiendae g ra t i a ; credit enim, 
atque et iam credere debet, eum, qui sibi male 
conscius sit, Euchar is t iam non suscepturum ; 
quod si quis gravi crimine obstrictus, ne pecca-
t u m suum palam faciat, Eucharis t iam susceperit, 
ei culpa omnis t r ibuenda est, nec qui offerat, 
ullo modo culpandus. Denique concludit Vasquez, 
l icet ejusmodi suis speculationibus videatur in-
esse aliquid veri tat is , non tarnen licere hoc tem~ 
pore earn purgationem offerre, quae jam exoleverit ; 
neque enim in consvetudinem revocandum, quod 
usu fuer i t abrogatum, per text, iu cap. Ex tua-
rum, de purgat ione Canonica, 

(Folytatjuk.) 

Ki volt mgr D'Hulst? 
Tuuchet orleansi püspöknek a párizsi Saint-Sulpice temp-

lomban,, m. é. november 24-én mondott emlékbeszéde. 

Erat enim sacerdos. 
Ez igazán pap volt. 

(Gen. XIV. 18.) 
(Folytatás.) 

Eletének e segédlelkészi szakából, melyről keveset 
beszélt — és melyről is beszélt ő sokat ? — tudom nem 
maradt egyebe emléknél és érzelemnél. 

Emlékezetében élt, bogy a Commune idejében, mikor 
ez a nagy Párizs vérszomjas őrültek csapatainak zsák-
mánya volt, egyik neveltje elárulta, s csak egy másik 
mentette meg azáltal, hogy tudatta vele az őt elfogni 
szándékozók készülődéseit1). A jó tett gyakran kárba vész ; 
de nem mindig, és az emberiség nem oly rút, amilyen-
nek némelyek tartják. 

Azt gondolom, hogy hallván azokat a könnyed szó-
nokokat, kik a szegények és nyomorultak ügyének egye-
düli harezosainak mutatva magukat, — ki nem fogynak 
a tömeg külömben élénk szenvedéseinek feltárogatásából, 
korholva a gazdagokat, amiért a szegényeket mellőzik és 
semmi részvétet sem mutatnak irántuk, joggal kérdez-
hette volna, fölidézvén emlékezetében ama hat évet, 
melyet a Folies-Mericourt és Melimoataat-utczákban töl-
tött amikor maga is naponta hatvan centiméből élt s meg-
tagadta magától az álmot, alig élvezte a neki annyira 
szükséges szabad levegőt s igy egészséget megrongálta, 
mondom, joggal kérdezhette volna, hogy vájjon, kik a 
nép igaz barátjai, ők-e vagy ő? 

Kedves elköltözöttünk, nem szükséges, hogy te 
felelj e kérdésre, kiki bírja a feleletet szivében. 

De ime, a következőt nem mellőzhetjük el. 
Egy este, Rómában, mintegy husz ifjú pap előtt, 

kiket lelkesedésed tüzével elragadtál, igy kiáltottál föl: 
„Mindent, mindent föl kell áldoznunk az egyház javáért; 
s én, hogy azt biztosítsam, ha kell, kész vagyok életemet 
odaadni." 2) 

Hallgass tovább ! Későbben érseked tanácsosává let-
tél : ezt az egyház javáért tetted. Elfoglaltad Notre Dame 
szószékét: ezt az egyház javáért tetted. Az „Institut Catho-
lique" feje lettél : az egyház javáért tetted. A parlament-
ben foglaltál helyet : és ezt is az egyház javáért tetted. 

Kevesen ugy, mint te; és mégis azt mondom, hogy 
sem mint képviselő, sem mint hitszónok, sem mint tanár 
vagy iró nem voltál oly disze egyházadnak, mint voltál, 
mikor a sz. Ambrus plébánián káplánkodtál, mert, lega-
lább az emberek Ítélete szerint, soha sem voltál föláldozva 
oly nemes alázatossággal és áhítattal, mint akkor. 

Idősebb levén, magasabb tanításhoz fogott. 
A tanító, uraim, kétféle szóval közli tudományát, 

élő és irott szóval. Ismertek-e önök termékenyebb szavú 
és tollú tanítót d'Hulstnál? Ha iratait és beszélgetéseit 
egy könnyen áttekinthető egészbe csoportosítjuk, ez azt a 
benyomást teszi lelkünkre, mint valamely erdőirtvány, 

i) Bamis M. E. V. 
*) A római saint-sulpicei ügyvivőség (procura) egy növen-

dékének naplójából (Clain abbé.) 
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melyen fák és cserjék egymásba sűrűdnek és a helyért, 
napért s harmatért küzdenek. Homiliái, szentbeszédei, 
magán és katechetikai beszélgetései3), polemikus levelei, 
melyeket egyes napilapokhoz intézett, vezérczikkei, rend-
alapitók és vértanuk általa irt életrajzai, szeretet-beszédei' 
lelki gyakorlatai, gyászbeszédei, politikai szónoklatai, ba-
rátainak életiratai, elmélkedései egy királyfi sirjánál, val-
lás-bölcseleti iratai, sz. irás magyarázatai, közjogi érte-
kezései, csaknem csodálatos gyorsasággal következtek egy-
másután, anélkül hogy tehetségét kimerítették volna. 

A prelátus lelki s/eme, bátran mondhatni, sohasem 
pihent. Mindent lát, mindent elemez, minden fölött tudo-
mányos rendben ítél ; és mivel lelkiismerete és akarata 
époly tevékeny, mint értelme, miután valamit látott, ele-
mezett vagy megítélt, azonnal szükségesnek látja azt 
azokkal közölni, kiket nagyon gyöngéd nyelven, melyet 
alig sejtenénk róla — „papsága fiainak, gondolata testvé-
reinek" nevez. 

Továbbá, jól értsék meg, az evangelium hirdetése 
nagyon kedve és akarata szerinti való volt mindig. A 
„vae mihi, si non evangelisavero" : jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliumot folyton visszhangzani látszott 
fülében, mint egykor Bethlehem durva remetéjének fülé-
ben a végső igazságszolgáltatás robaja. 4) 

Könnyű megkülömböztetni, hogy d'Hulst prelátus 
két kiváló széken tanított : az egyik az Institut katedrája, 
a másik a Notre-Dame szószéke. 

Institut! . . . Mennyi emléket idéz föl e szó. Dou-
panloupot tizennyolcz hónapig látjuk résen állni ; oldalán 
két lelkes barátja van : Chesnelong és Brun Lucián ; lát-
juk a két nemes szenvedélyt egyszerre föltámadni : a pol-
gári szabadság szeretetét, és a lelkek fel világosi'ásának 
és megmentésének szenvedélyét; szónoki párbajok voltak 
akkor, melyeket nagyon külömböző, de tehetségüknél 
fogva mérkőzhető ellenfelek vívtak egymással : az Orleans 
püspök és Challemel-Lacour. 1833-ban megszavazták az 
elemi, — 1850-ben a középiskolai tanitás-szabadságot, 
mit 1875. a főiskolai tanszabadság követett. A küzdelem 
ötven évig tartott és győzelemmel végződött. Jött a szép 
lendület — talán csaknem tulszép, mindenesetre túlságo-
san széles körű, mert ha csak egy vagy két szabad tud. 
egyetemet alapítanak akkor, talán most erősébbek és 
kevésbbé szétszórtak volnánk — de végre is a lendület 
szép volt és a püspöki kar és a keresztény nép nemes 
buzgalommal felállították és megalapították azokat az 
egyetemi tanszékeket, melyekről a keresztény anyák örö-
mére nem hallani többé istentagadó vagy kételgő, az ifjú-
ságra ép oly veszélyes előadásokat. 

Ebben az időben, eminencziád oldala mellett közel 
látta magához d'Hulstot. Eminencziád maga tanúskodott 
róla, hogy ez a férfiú valóban nagy részét viselte a fő-
pásztor körében való együttmunkálkodás fáradozásainak. 
És ez elég. 

3) Már Louvilleben, mint subdiakonus kezdett prédikálni, 8 
azóta minden vasárnap tette ezt. (Mária Katalin följegyzései). 

4) A kik csak külső után Ítélnek, d'Hulst tulbuzgó munkál-
kodásában vérmérséklete szükségét láták ; Isten azonban mást 
látott abban, t. i. a lelkek igen nagy szeretetét. (Motrebeau abbé, 
a prelátus gyóntató atyjának levele). 

Öt évvel később rektorrá nevezték ki. A ház, melyet 
kormányzott, saját házává lett; a tanári kar, melyet je-
lenléte kitüntetett, fejének kiáltá ki : leikévé lett ; hatha-
tósan előremozditotta a tanulmányokat ; továbbá megal-
kotta a híres szent József-kórházat, melyet nemes ado-
mányok tartanak fön; az ifjak kiket már régen szeretett, 
most fiaivá és tanítványaivá lettek. 

Kedves ifjak, már nem tapsolhatjátok meg többé 
családi ünnepeiteken vagy egyetemi ünnepségeken az ő 
bámulatos szónoki tüzét, melyet annyiszor élveztetek ; nem 
találjátok többé itt a földön azt a hevitő erőt, mely lel-
kesedést öntött sziveitekbe; ő már nem fogja reátok füg-
geszteni azt a kérdő, néha szemrehányó, de mindig biz-
tató szemét; mindazonáltal, ugye, nem felejtitek el őt, 
tanártokat ? Lacordaire ezt irta egy izben hallgatóinak : 
„Egykor büszkén fogjátok mondani: Mi a notre-damei 
konferencziák hallgatói voltunk." S én azt óhajtom, hogy 
egykor ti is büszkén mondjátok : mi d'Hulst tanítványai 
voltunk ; s fiúi hűséggel becsüljük, amire bennünket ez a 
pap tanított : a tudományt, a lelkiismeretet, az egyházat, 
Jézus Krisztust, Istent ! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Budapest nov. 9. A főváros és a hitvallások. — 
A főváros pénzügyi és gazdasági bizottságának ma 

délelőtt 10 órakor ülése volt, melyen Halmos János pol-
gármester elnökölt. A napirend előtt Medrey Zsigmond a 
bizottság nevében üdvözölte az uj polgármestert. A pol-
gármester kijelentette, bogy a bizottság munkálkodásában 
ezentúl is gyakran részt fog venni. Ez ülésen csaknem 
kizárólag az egyes confessiók, hitvallások ügyeivel és 
bajaival foglalkoztak. 

Az izraelita-hitközség ama kérelménél, hogy a fő-
város által adandó évi segélyt 20.000 írtra emeljék fel, 
amely kérelemhez különben a bizottegyhangulag hozzá-
járult — Medrey Zsigmond bizottsági tag megkérdezte, 
hogy az Alkotmány-utczában építendő zsinagóga ügye 
milyen stádiumban van, mert szerinte a vallásosság fej-
lesztésére és ápolására megfelelő templomok építésével is 
törekedni kell. Vaszilievits János tanácsnok és Schiveiger 
Márton kimerítő válaszát az interpelláló tudomásul vette. 

Heltai Ferencz dr hangsúlyozza, hogy a törvény-
hatóságnak foglalkoznia kell azzal a nagyjelentőségű kér-
déssel, mely egyik legutóbbi közgyűlésen már felemlit-
tetett. Ez a különböző hitfelekezeti segélyek és partro-
nátusi költségek ügye. A főváros költségvetése, a rendes 
és rendkívüli kiadásokat együttvéve különböző czimeken 
mintegy félmillióval van terhelve a felekezetek javára 
válalt kiadásokkal. Ez a kiadás, ha az ügy nem rendez-
tetik, rohamosan fog növekedni, egyrészt a főváros ter-
jeszkedése máltai, másrészt azokkal a kiadásokkal, melyek 
viselése alól a mostani helyzetben nem lehet kitérni. 

Hiszen, u. m., köztudomásu, hogy a hgprimás ő emi-
nencziája nemrégiben leíratott intézett fővároshoz több 
plébánia felállítása és templom építése érdekében. Ezek 
mind oly kérések, melyek nagy terheket rónak a városra, 
melyek elől, ha az ügy kellő időben nem rendeztetik, 
alig lehet kitérni. Ezért szükségesnek tartja a közgyűlés 



f 306 RELIGIO. 

figyelmét is e nagyjelentőségű kérdés tanulmányozására 
felhívni. 

Fenyvessy Adolf nagyon szerette volna, ha az izra-
elita bitközség nem fordult volna a városhoz a felekezeti 
dotáczió felemeléséért, mert az ilyen kérés teljesítése más 
felekezeteket is uj igények támasztására bátorítja; pedig 
ha eljön az idő, a mikor a város és egyház egymástól el 
lesznek különítve, a folytonos uj dotácziók megváltása 
óriási tőkét fog követelni a főváros háztartásától. Ezután 
a bizottság magáévá tett Heltai Ferencz dr. nézetét. 

A pesti ref. egyháztanács azzal a kérelemmel járul 
a fővároshoz, hogy a Kőbányán létesítendő templom épí-
tési költségeire már egy izben megszavazott 50 000 forin-
tot emelje föl a főváros 80.000 forintra. A bizotság el-
határozta, hogy a kérelmet pártolólag fogja a tanács elé 
terjeszteni. 

Hozzájárult a bizottság ahhoz, hogy a lipótvárosi 
templom építésére szükséges összegből az ez évre hiányzó 
40.000 frtra nézve a 100 milliós kölcsönből jelöljenek ki 
fedezetet. 

Pannonhalma, nov. 8. Szent Márton hitvalló és püspök 
ezerötszázévi jubileumának rendje. — 

Pannonhalmán a székesegyházban. 
1. Nov. I l ikén reggel, az „Úrangyala" imára szóló 

harangozás után az összes harangok ünnepélyes zúgása 
hirdesse a jubileum nagy napját és a hívek háláját. 

2. Reggel 9 órakor ünnepélyes szentmise, utána 
felolvastatik a főpásztori körlevél. 

3. Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye. 
4. Este 6 órakor litánia a kitett Szentség előtt ; 

litánia után 5 Miatyánk és Üdv. 
Nov. 12. és 13-ikán, pénteken és szombaton reggel 

7 órakor ünnepélyes szentmise Szent Márton tiszteletére. 
Esti 6 órakor szentbeszéd és litánia a kitett Szentség 
előtt; litánia után 5 Miatyánk és Üdvözlet. Szombaton 
„Te Deum." 

A főapátsági plébániákon. 
(Szt.-Márton kivételével.) 

Nov. 14-ikén, vasárnapon az ünnepélyes szentmise 
Szent Mártonról (votiva cum Gl. Cr. comm. Dom Praef. 
de Trin. ult. Evang. Dom. c, alb.) mondatik; ezután fel-
olvastatik a főpásztori körlevél. Délután hittanítás és 
litánia. 

Figyelmeztetés. Az ájtatosság rendje ugy Pannon-
halmán, mint a plébániákon nov. 7-én kihirdetendő. 

Pannonhalmán, 1897. okt. 8-án. 
Ipoly, főapát. 

E jubileum alkalmából ő szentsége a következő 
brevét adta ki : 

Leo PP. Xlil. 
Universis Christi-fidelibus praesentes Litteras inspec-

turis salutem et Apostolicam Benedictionem. Quum, 
sicuti Nobis relatum fuit, hoc anno, decimoquinto exeunte 
saeculo ab obitu S. Martini Ep. Conf., in Ecclesia Abba-
tiali Süncti Martini in S. Monte Pannoniae peculiari cultu 
festutn eiusdem Sancti, Abbatiae Patroni coelestis celeb-
rari velit ; Nos, ut solemnitas huiusmodi in uberiorem 
cedat animarum utilitatem, omnibus et singulis utriusque 

sesus christifideiibus vere poenitentibus et confessis ac S. 
Communione refectis, qui memoratam Ecclesiam die festő 
S. Martini Ep. Conf. vel uno ex septem diebus continuis 
immediate subsequentibus ad cuiusque arbitrium sibi 
frligendo devote visitaverint, ibique pro Christianorum 
Principum concordia. haeresum extirpatione, peccatorum 
conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad 
Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum 
suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam anima-
bus christifidelium, quae Deo in Charitase coniunctae ab 
hac luce migraverint, per modum suffragii applicare 
possint, misericorditer in Domino concedimus. In contra-
rium facient. non obstantibus quibuscumque. Praesentibus 
hoc anno tantum valituris. Datum Romae apud S. Petrum 
sub annulo Piscatoris die XXIII. Octobris MDCCCXCVII. 
Pontificatus Nostri Anno Vigesimo. 

(L. S.) Alois. Card. Macchi m. p. 

T Á R C Z A . 
A római magyar történelmi intézet.*) 

A hajdani Agger mentén, éppen a merre az aure-
liani fal a büszke praetorok táborát keriti be, — a hires 
Patrizi villa örökzöld berkeinek ár yékában, — emelke-
dik a rûagyar történelmi intézet háza. 

Mert most már végre nemcsak Amerikának, a né-
meteknek, Francziaországnak és több nyugati államoknak, 
hanem nekünk magyaroknak is van tudományos intéze-
tünk Rómában. 

Ilyen történelmi társulat alapításával nálunk régebb 
idő óta foglalkoztak már, de a szándék a dolog fontos-
sága mellett is csak szándék maradt. Később a Lajtán 
túlról intéztek kérdést kormány-köreinkhez vájjon nem 
volna-e hajlandó a kormány a római osztrák történeti 
intézettel egyesülni? De ez az ajánlat nálunk még 
kevesebb visszhatgra talált. 

Mikor aztán minden igyekezet hiába valónak bizo-
nyult s alig látszott rá mód, hogy Magyarországnak ön-
álló történelmi intézete legyen Rómában, jeles történet-
írónk, Frahiói Vilmos püspök lelkében fogamzott meg 
az a nemes gondolat, hogy a saját költségén emeltet ott-
hont az örökvárosban dolgozó tudósainknak. 

Hogy az egész magyar tudományos életre és kivált-
képen történetirodalmunkra nézve mily nagy fontosságú az, 
hogy Rómában, a történeti adatok e kimeríthetetlen for-
rásánál, állandó intézetünk van, azt senki sem ítélhette 
meg jobban Frankóinál, ki életének jó részét az itteni 
könyv- és levéltárak buvárlására fordította. Azonkívül ő, 
ki már mint fiatal ember gyakran megfordult a Tiberis 
partján, tudatában volt annak a döntő hatásnak, melyet 
a római tartózkodás a fogékony ifjukedély fejlődésére 
gyakorol. 

Itt a iöbb ezer éves mult emlékei között, hol a leg-

*) Gróf Vay Péter, O Szentsége szolgálattevő kamarása, a 
„Vasárnapi Újság" egyik utóbbi számában ismerteti a FraTcnói Vil-
mos cz. püspök, nagyváradi kanonok s nagyhirii történettudós által 
a magyar történelem müvelésére alapitott római intézetet. Az ol-
vasóinkat is érdeklő czikkét az alább következő sorokban adjuk. 
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rövidebb sétából sem térhetünk meg ismeretein gyarapodása 
nélkül, hol minden egyes rom vagy ledőlt szobor a mű-
velődés fejlődéséről beszél, — mennyi reflexiónak és 
mennyi uj gondolatnak kell itt fölélednie! 

A ház alapkövét az 1892-ik év tavaszán tették le; 
és végre a közbejött építési akadályok s egyéb nehézsé-
gek leküzdése után az intézet 1895 őszén ünnepélyesen 
költözhetett uj hajlékába. Az épület külseje kora toská 
nai Ízlésben van tartva; egy emeletes, sötét terméskőből 
épült ház, melynek szépsége főleg az arányok összehang-
zatában rejlik. Össze3 díszítései : a karcsú oszlopos abla-
kok faragványai és a széles festett eresz. 

A belső beosztás szintén kényelmes. A magas föld-
szintet a püspök magánlakása foglalja el. Közepén tágas 
atrium van, honnét szemközt a bejárattal nyílik a fogadó-
terem, jobbra az ebédlő, balra pedig a dolgozószoba. A 
bútorzat szigorú cinquecento ízlésben, nagyjában Schike-
danz rajzai után készült, hazai gyártmány. A kárpitok az 
Anjouk liliomaival telehintett vörös kelméből valók, ilyen 
színű a fal is, mig a mennyezetet finom faragott fdburko-
lat fedi. A falak mellett pár régies jellegű bronzszegekkel 
kivert karosszék, néhány masszív asztal képezi a szoba 
berendezését továbbá két olajfestmény, egyik Szent István 
arczképe, teljesen bizánci felfogással festve, a másik s 
ugyancsak egy praeraphaelista ízlésben kidolgozott, Szűz 
Mária Magyarország védasszonya. 

De éppen ez a keresetlen egyszerűség adja meg az 
érdekes berendezésnek a sajátos jellegét. A szomszédos 
ebédlő lehetőleg világos, hamvasszürke színekben van 
tartva, melyet az ablak előtti, sudár, százados czédrusok 
árnyékolnak be. 

A dolgozószoba olajzöld. Itt ugyancsak nehéz az 
egyes bútorok színét vagy alakját megkülönböztetni, ugy 
elborít minden asztalt, széket és állványt a sok kézirat, 
jegyzet és könyv. 

A földszint nyugati sarkában van a kápolna. Diszi 
tése hasonlóképen XVI-ik századbeli modorra vall. A 
falakat, mint a Sixtina kápolnában, hímzéseket utánzó 
liliomos frfskó takarja, közepén az ország czimerével. A 
padlózat olasz mozaik munka, a világosság pedig Szent 
István és Szent László királyaink daliás alakjait ábrázoló 
szépen festett ablaküvegen át szűrő lik be 

Az intézet tagjainak lakása az első emeleten van. 
Ottan van a tágas könyvtár is, a melynek karcsú oszlopos 
lo ggia-szerü ablakairól Róma vidékére egyik legszebb 
kilátás nyílik. 

Az előtérben a város középkori tornyos bástyás falai 
— itt-ott egy-egy pápa czimerpaizsával tarkázva és meg-
koronázva a szaggatott csipkés lőrésekkel — tüntetnek 
élénk festői környezetet. A fal tövében lombos kertek és 
néhány régi villa fekszik. Azontúl pedig a Campagna 
sivatagszerü kihaltságában terül el messze-messze távol-
ban egész addig, a hol Tivoli fehér házai pettyezik a 
Sabin hegyek violás lejtőit vagy még messzebb egészen 
meddig a szem lát, hol a tekintet a Monte-Circeo lábánál 
belevész és elmerül a tenger csillogó tükrébe. 

* 

Az intézetben az 1895/6-iki évfolyamban a házi 
urat bele számítva négyen voltak : Villányi, bakonybéli 

apát, ki a Vatikán levéltáraiban folytatott sikeres kuta-
tásokat Pannonhalma történetéhez; dr Hodinka Antal a 
bécsi cs. és kir. hitbizományi levéltár tisztviselője a keleti 
egyház történetét s a pápai levéltár berendezését tauul-
mányozta. Ott lakott Fraknói püspök benső barátja, 
történetírónk igaz tisztelője a fentebbi sorok írója, gróf 
Vay Péter. Valóságos kis magyar kolónia alakult Róma 
közepén és ha vasárnaponként a Rómában élő magyar 
művészek és írók közül Szoldatics, Kacziány, Aranyossy, 
Endrey, Vetro festők, Súlleti szobrász, továbbá Finály, 
Vár y s aztán a Szent Péter templomának magyar gyón-
tatója, dr Caich Gilbert s itten tanuló klerikusaink föl-
kerestek Fraknói püspököt, valósággal otthon érezték 
magokat. 1896/7 ben Kollányi Ferencz lakik ott, őt mege-
lőzőleg Ér duly helyi Menyhért volt az intézet tagja, to-
vábbá ott tartózkodott Tar y Gyula, ki szent Gellért 
képét festi. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet iránya-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, liogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII . Leo pápa minden jót nj életre költő szelle-

mében. 

A püspöki konferencziáról. 
Megnyílt f. hó 6-án, és befejezésre jutott 8-án. Jelen 

voltak szombaton Vaszary Kolos bibornok hgprimás el-
nöklése alatt Császka György kalocsai, Mihályi Viktor 
fogarasi érsek urak, Bende Imre nyitrai, Bubics Zsigmond 
kassai, Dessewff'y Sándor csanádi, Hornig Károly báró vesz-
prémi, Ivánkovics János rozsnyói, Meszlényi Gyula 
szatmári, Rimely Károly beszterczebányai, Steiner Fülöp 
székesfehérvári, Szmrecsányi Pál szepesi, Hettyey Sámuel 
pécsi püspökök, Fehér Ipoly főapát, Szabó János szamos-
ujvári, Radu Demeter lugosi g. kath. püspök urak. Tá-
volmaradásukat kimentették : Samassa József egri érsek, 
Schlauch Lőrincz nagyváradi bibornok-püspök, Hidasy 
Kornél szombathelyi, Majlátli Gusztáv Károly erdélyi, 
Schuszter Konstantin váczi, Zalka János győri, Ravel Mi-
hály g. kath. nagyváradi, Firczák Gyula munkácsi, Vályi 
János eperjesi püspök urak. A jegyzőkönyvet Hettyey 
Sámuel Igk. kinevezett pécsi püspök ur vezette. 

Az ügy óriás nagyságának s a helyzet óriás nehézsé-
geinek a hatása meglátszik e püspöki konferencziának a 
hangulatán. 

Miután a szombati ülést elvi viták töltötték be, me-
lyeket düloje vinni nem sikerült, ő ernja az elnöklő 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás délután 1/22-kor kije-
lentette, hogy a konferencziát, folytatás végett, hétfőn reg-
gel 10 órára hívja össze. 

S így is történt. Hétfőn, a kitűzött időben, távol ma-
radtak ugyanazok és megjelentek szintén ugyanazok, mint 
szombaton, kivéve dr Mihályi Viktor fogarasi érsek és dr 
Radu Demeter lugosi püspök urakat, a kik ezúttal távol-
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maradásukat jelentették be. Lapokba került bir szerint a 
fogarasi érsek ur már a szombati ülésben kijelentette, 
hogy az ő (román) metropoliája követeket nem küld a 
kongresszusba, és ő és Radu püspök ur sem fog abban 
megjelenni. Ez a hétfői ülés, beható eszmecsere után, 
dűlőre vitte a nagy és nehéz vitát annyiban, hogy egyhan-
gúlag megegyezett, miszerint a helyzetről és az ügy je-
lenlegi állásáról Rómába kimerítő fölterjesztést teszen. *) 

Az autonomia kongresszus megnyitása. 
Az autonomiai kongresszus november 11-én, csütör-

tökön, délelőtt 11 órakor tartja első ülését a főrendiház 
üléstermében. A kongresszus állandóan ott fog ülésezni. 
A kongresszusra való meghívókat, ugy az egyházi, mint 
a világi képviselőkhöz az esztergomi érseki irodából küld-
ték szét. A világi képviselők közül számosan intéztek 
kérdést a herczegprimás titkári hivatalához, hogy disz-
magyarban vagy feketében jelenjenek e meg az ülésen. A 
titkári hivatal az illetők tetszésére bízta e dolgot, de meg-
jegyezte, hogy az egyházi tagok palliumban jelennek meg, 
a mi a díszruhának felel meg. Az ülést aznap délelőtt 
10 órakor az egyetemi templomban ünnepélyes „Veni 
Sancte" előzi meg, a melyen Vaszary Kolos biboros her-
czegprimás fog pontifikálni. Istentisztelet után az egész 
gyülekezet a főrendiházba vonul. Az első ülést Vaszary 
Kolos bíboros herczegprimás nagyszabású beszéddel nyitja 
meg. Ezután a primás kijelöli a korjegyzőket, a kik 
közül egy papi és két világi képviselő lesz. Majd mega-
lakítják két egyházi és négy világi tagból az igazoló 
bizottságot, a mivel a szervező ülés véget is ér. A kong-
resszust megelőző napon az egyházi és világi képviselő 
tagok ismerkedő estélyt tartanak. 

Pénteken az igazoló bizottság végzi feladatát és 
szombaton délelőtt lesz a kongreszszusnak második nyil-
vános ülése, a melveo meg lesz választva a iegyző-"kar 
és az igazoló bizottság beterjeszti jelentését. Ugyanezen 
az ülésen kiküld a kongreszszus egy szűkebb körű bi-
zottságot, a melynek feladata előkészíteni azt az elaborá 
tuinot. a melynek alapján a kongreszszus tárgyalni fogja 
az autonomia ügyét. Ezen szűkebb körű bizottság min-
denesetre hoszszabb ideig fog dolgozni elaborátumán, a 
miért is ma nem tudhatni, hogy a kongresszus mikor 
folytatja üléseit. 

Meghivó 
előzetes ismerkedő találkozásra. 

A november 11-ére összehívott autonomiai kongresz-
szus tárgyalásait megelőzőleg autonomiai képviselőbará-
tainkat az Angol Királynő szállodának a Valéria-utczára 
nyíló földszinti helyiségében november hó 10-én esti 6 
órára szives látogatásra kérjük. Budapest, 1897. novem-
ber hó 5-én. Zichy Nándor gróf, Eszterházy Miklós 
Móricz gróf. 

*) Miután az újbóli Rómába való fölterjesztés köztudomásra 
jutott , nem lehet többé titok, a miről már kellő időben nyertünk 
kellő tájékoztatást: hogy ez az ügy már egyszer megfordult Ró-
mában, és onnan határozott nyilatkozattal jöt t vissza. Nem követ-
jük a különféle lapokat az indiscretio útjára s jelenleg is me'g csak 
annyit mondhatunk el, hogy a ki Rómának ezt az első nyilatko-
zatát ismeri, az már következtetést vonhat le a várható ujabb nyi-
latkozat tartalmára nézve. A szerk. 

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

terjesztésére Fulvi Miklós fiumei társaskáptalani kanono 
kot ugyanazon káptalan prépostjává és főesperesévé, va-
lamint a föesperességgel egybekapcso.lt s tengermelletti 
szent Jakabról nevezett javadalmas apátság apátjává, 
Kukanics János fiumei plébánost pedig a fiumei társas-káp-
talan kanonokjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1898. évi 
október hó 22-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics 
Gyula s. k. 

" V E G Y E S E K . 
— A herczegprimási iroda uj igazgatója: Dr 

Walter Gyula kanonok a ki még csak 41 éves, mosta-
náig káplán, nevelő, hitoktató, képezdei rektor, szemi-
náriumi tanár, egyházmegyei könyvtáros, érseki irodai 
titkár volt, végre egyházmegyei főtanfelügyelő s most 
mint kanonokot emelte őt fel ez- állásra a herczegprimás 
bizalma. Az országos hirü férfiúnak, a ki fáradhatatlan 
munkásságának érdemei által állását mindig megelőzte, 
itt is gratulálunk. 

— Erdély püspöke a vádlottak padján. Gróf 
Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök ur f. hó 6-án 
székhelyéről Kolozsvárra utazott és ott 7-én a bérmálás 
Szentségét osztotta ki, 8-án az ottani iskolákat látogatta 
meg, az esti 11 órai vonattal pedig Budapesten át Komá-
romba utazott, hogy helyt álljon az ottani törvényszék 
előtt azért, hogy egy leányt, a ki 2 hónap múlva már 
18. élet évét betöltötte, a ki tehát eszének teljes haszná-
latában volt, a kit a református lelkész a maga hitfele-
kezetéből már el is bocsátott, saját kérésére a kath. egyház-
ba fölvett. 

— Köszönetnyilvánítás. Legforróbb hálás köszö-
netemet nyilvánítom ugy saját mint híveim nevében : 
báró Buttler Mathild, Foltényi Antonie, Pap Margit úr-
hölgyek, Majthényi Otmár cs. és kir kamarás, Madách 
Pál, Frölich Frigyes és Kálnay Nándor uraknak, kik a 
csesztvei templom padjait részint kijavíttatták, részint 
ujjakat készíttettek és befesttették. Isten fizesse meg ke-
gyességöket. Csesztvén, 1897. nov. 8. Nizsnyánszhj János 
leik. A jólelkű, fáradhatatlan plébános ur a maga mun-
kálkodásáról egy szót sem említ soha. Pedig az ugyancsak 
nagy és fárasztó volt. De azt majd megjutalmazza a jó 
Isten. 

f Gyászhír. Súlyos csapás érte Hummer Nándort, 
a Szent-István-Társulat titkárát. Edes atyja Hummer 
Ferencz tegnapelőtt Balassa-Gyarmaton a haldoklók szent-
ségeinek ájtatos feltétele után elhunyt. A boldogult 
hosszú életet élt: 76 éves korában halt meg. Halála, a 
milyen gyászba döntötte családját, olyan általános rész-
vétet keltett Balassa-Gyarmaton, a hol példás vallásossága, 
polgári erényei és egyéniségének szeretetreméltósága az 
egész város osztatlan rokonszenvét szerezte meg neki. 
A Sz.-I.-T. nagyérdemű titkárját vigasztalja meg a vi-
gasztalók Vigasztalója ! 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 
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Budapesten, november 13. 39. I sz. II. Félév. 1897. 

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

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

§ Megjelenik e lap heten- \ 
E ként kétszer : \ 
\ szerdán és szombaton. \ 
l Előfizetési dij: \ 
E félévre helyben s posta- E 

küldéssel 5 frt. E 
E Szerkesztő lakása : E 

Budapest, E 
Ê VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
l hova a lap szellemi ï 
: részét illető minden E 
Ê küldemény czimzendő. z 

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

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok : Kath. autonomia kongresszus. Vaszary Kolos biboros herczegprimás megnyitó beszédje. — 
Istenitéletek. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A katholikus autonomiai a szabadelvű sajtóban. — P a n n o n h a 1 m a : Főp. 

levél, szent Márton jubileumára. — Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

KATH. AUTONOMIAI K O N G R E S S Z U S . 
' Vaszary Kolos biboros herczegpr imás meg-

nyitó beszédje. 
Mélyen tisztelt Katholikus Gyűlés! 

Mindenek előtt alattvalói legmélyebb hódo-
latom mellet t legbensőbb hálámat fejezem ki fel-
séges urunknak, apostoli királyunknak azon leg-
kegyelmesebb elhatározásáért, hogy a Katholikus 
Kongresszust nemcsak egybehivni, hanem annak 
működési i rányát is megjelölni mél tóztatot t , az 
1895. évi november hó 29-én kelt leiratának 
következő szavaiban : 

„Ezen uj kongresszushoz az 1870/71. évi 
kongresszus munkálata azzal küldessék vissza, 
hogy a változott viszonyokra való tekintet tel , 
v a l a m i n t az engem megillető legfőbb kegyúri és 

felügyeleti jogok s a romai katholikus egyház szer-

vezetének szigorú szemmeltartásával u j a b b m e g f o n -

tolás alá vegye és kellő módosítás után jóváhagyás 
végett újólag hozzám terjessze fel." 

E királyi szavak bevilágitják az utat , melyen 
haladnunk kell, megvonják a ha tár t , melyen tul 
mennünk nem lehet. 

Mélyen tisztelt Kongresszus! 
A katholikus autonomia létesítésének jogo-

sultságát és szükségességét legtöbben a katho-
likus vallás és a törvényesen bevett vallásfel e-

, kezetek azon egyenjogúságában és viszonosságá-
ban keresik, melyet az 1848. évi XX. törvény-
czikk mondot t ki. Szerintök ezen egyenjogúság 
természetes folyománya, hogy a katholikus egy-
ház is függetlenségét ós szabadságát ugyanazon 
mértékben élvezze, min t azt a hazában törvé-
nyesen bevett más hi tfelekezetek élvezik. 

Némelyek ujabb, a vallás szabad gyakorla-
táról szóló 1895. évi XLIII. törvényczikk 9. sza-
kaszának 2. pont já ra is hivatkoznak, mely igy 
hangzik: 

„A szervezeti szabálynak jóváhagyása u tán 
megalakult, vallásfelekezet . . . . , egyházi önkor-
mányzati jogánál fogva maga intézkedhetik val-
lási és egyházi ügyeiben és különösen maga kezel-
heti egyházi, oktatási, nevelési, vagy jótékony-
sági czélokra szolgáló a lapi tványai t ; egyházi szük-
ségletének fedezésére vagyont gyűj the t és e czél-
ból igénybe veheti hiveinek hozzájárulását." 

Elismerem, hogy a felhozott kiindulási pont 
alapján mi is ugy szervezhetnők autonómiánkat , 
mint a törvényesen bevet t és a jövőben törvé-
nyesen elismerendő hitfelekezetek, ha velők 
egyenlő egyházi szervezettel bírnánk, ha mi is 
felséges urunkhoz csak mint hazafiak ós állam-
polgárok oly viszonyban volnánk, mint egyéb 
hitfelekezetek. 

De mi nekünk más tényezőkkel is kell szá-
molnunk; ugyanis nekünk tekintetbe kell ven-
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nünk legfőképpen, a mire felséges urunk is rá-
m u t a t : 

1. a kathol ikus egyháznak megvál tozhatat -
lan szervezetét, va lamin t az egyház fejéhez, 
szentséges a tyánkhoz megingathat]anul fönálló 
v iszonyunkat ; (éljenzés) 

2. t ek in te tbe kell vennünk, hogy az államfő 
nekünk nem csak királyunk, hanem egyszersmind 
legfőbb kegyurunk is ; t e h á t nem szabad szem 
elől tévesztenünk apostoli k i rá lyunk legfőbb 
kegyúri jogát , va lamint ezen kegyúri jogot rész-
ben határoló hazai tö rvényeinke t és az ezeken 
alapuló közjogi intézményeinket . (Helyeslés.) 

Mélyen t isztel t Kongresszus ! 
Kétségbevonhat lan tény az, hogy a katholi-

kus egyháznak meg van sa já t a lkotmánya, me-
lyet i s teni a lapi tója körvonalozot t és azon szi-
lárd alapra fek te te t t , melynek sarkkövei szent 
Péter sziklájára támaszkodnak. Fundamentum 
aliud nemo potes t ponere p rae te r id, quod po-
situm est. 

E megdönthet len tényt , min t kiindulási pon-
to t a ka thol ikus au tonomia szervezésénél szem 
elől tévesztenünk nem szabad. 

Ezen a lkotmány ér te lmében az egyházi ha-
ta lom egész telje, t ehá t a potes tas ordinis et 
jurisdictionis, — a rendi és joghatósági hatalom 
az egyházi rendre ruház ta to t t . Ezen hata lmáról 
az egyházi rendnek lemondania, vagy azt mások-
kal megosztania nem lehet. Kivánni t e h á t azt, 
hogy a je lzet t egyházi ha ta lmak gyakor lásában 
oly, vagy kisebb arányban és mér tékben vehes-
sen részt a világi elem, min t azt más felekeze-
teknél tapasztal juk, nemcsak félreismerése lenne 
az egyház isteni eredetű a lko tmányának , hanem 
annak tel jes felforgatása, megsemmisítése. 

Távolról sem képezheti t ehá t a kathol ikus 
au tonomia fe ladatá t az egyház a lko tmányának 
szervezése vagy megvál toztatása, esetleg az egy-
házi hierarchia rendi és joghatósági ha ta lmának 
korlátozása vagy csonkitása. 

Az au tonómiának czélja és fe ladata csak az 
lehet, hogy az emi i te t t tényezők jogainak figye-
lembe vétele mellet t az egyház külső ügyeit, 
vagyonát, intézetei t , a nevelést, az ok ta tás t , a 
vallásosságnak mind megannyi segédeszközeit 
gondozza, rendezze, s az ezekre vonatkozó sza-
bályzatot az egyház a lkotmányához, ennek sé-
relme nélkül illeszsze, s ez által előmozdítsa azt, 
hogy a kathol ikus öntudat erősbödjék, hogy a 
katholikus ügyek körüli érdeklődés növekedjék, 

hogy az egyháziak és világiak együttes tevé-
kenysége áldásosán gyümölcsözzék, szóval, bogy 
azon támogatás , melyet a kathol ikus vallás az-
előtt az állam részéről élvezett, a katholikusok 
tömegében bi r ja ezentúl erős gyökerét, {Helyeslés) 

Hogy a katholikus egyház szervezetének ön-
kormányza tunk megalakí tásánál sértet lenül kell 
maradnia , már báró Eötvös József hangsúlyozta, 
midőn 1867-ben boldogult elődömhöz in tézet t 
levelében következőleg nyi la tkozot t : „Vallásunk 
elvei szerint a világiaknak befolyása nem ter-
jedhet ki a t isztán egyházi dolgokra és kétségen 
kivül az ország kathol ikusai nem követelik, nem 
követelhet ik , hogy akár a dogma, akár az egy-
házi disciplina tá rgyában ugy határozzanak, min t 
azt más keresztény felekezetek hivei teszik." 

Deák Ferencz pedig az előkészítő bizottság 
VI. ülésében igy szólt : „Isten mentsen, hogy az 
egyház szervezetének felforgatásához valaha hoz-
zájárulnék." (Tetszés) 

A kathol ikus au tonomia ennélfogva nem 
lehet zsinat, mely a hi telvek fölött , vagy egy-
házi ügyek fölöt t határoz, nem lehet par lament , 
vagy oly tes tüle t , mely a kathol ikus egyházat . 
képviseli, me r t ez fönn van ta r tva , hogy a szent-
szék szavaival é l jek: „soli Episcoporum ordini." 

Nemcsak az egyház a lkotmánya int azonban 
parancsolólag felénk az autonomia szervezésénél, 
hanem kor l á toka t emel működése körének meg-
állapítása elé azon királyi legfőbb kegyúri jog 
is, mely a pápától nyer t szent koroná t viselő 
m gyar királynak egész egyházi jogkört nyúj t 
és felkent személyét különféle egyházi te rmé-
szetű jogosi tványnyal övedzi, és hogy ugy mond-
jam a különleges magyar egyházi jognak egyik 
sarkalatos té te lé t alkotja . 

Ezen legfőbb kegyúri jog, hazai törvényeink, 
nevezetesen az 1715. évi LX., az 1791. évi XXIII. 
és más tör vény czikkek szerint, a magyar király-
nak fen ta r to t t , személyes, elidegenithetlen és 
másra saját beleegyezése nélkül oly kevéssé át-
ruházható joga, hogy azt, egyéb érveket mellőzve, 
II. Mátyás királynak 1616. évi ápri l 29-én a 
beszterczebányiakhoz in téze t t leirata szerint még 
az ország nádora, a királynak te l jha ta lmú he-
lyettese, sem gyakorolhat ta . ( Ugy van.) 

Ha ez igy van, a miről hiszem, a mélyen 
t isztel t kongresszus egy tag ja sem kételkedik, 
akkor ő felsége legmagasabb elhatározásától 
függ, legfőbb kegyúri jogát a megváltozott vi-
szonyok és hazai törvényeink, valamint köz-
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jogunk figyelembe vételével oly módon és oly 
arányban gyakorolni vagy gyakorol tatni , amin t 
azt a joggal és igazsággal, a törvényekkel 
ós méltányossággal legjobban megegyeztethe-
tőnek itéli, s tőle függ annak meghatáro-
zása is, hogy legfőbb kegyúri joga gyakor-
lása körül kinek és mily te r jede lmű ha t á skö r t 
engedjen át azon jogból, a mely a fenálló tö r -
véuyek kor lá ta i között az ő legmagasabb szemé-
lyének van fen ta r tva . (Helyeslés.) 

A magyar közjognak e legfőbb kegyúr i jog 
gyakorlására vonatkozó felfogása reánk nézve 
igen nagy jelentőséggel bir, mer t ennek szem-
mel tar tásával leend feladatunk megjelölni azon 
közegeket, kik által, azon módozatokat , melyek 
szerint, azon ha tá roka t , melyek közöt t ő felsége 
legfőbb kegyúri jogá t gyakorol ta tni óha j t j uk és 
kérelmezzük. 

E nagyfontosságú kérdések sikeres megol-
dása lesz legnehezebb föladatunk. 

Igaz! Je len tékenyen megkönnyí tené mun-
kánkat , ha az 1870—71. évi kongresszus ál tal 
jóváhagyás véget t fö l te r jesz te t t és most vissza-
küldöt t szabályzatra vonatkozólag megjelöl te t tek 
volna azon pontok, melyeket ezen kongresszus-
nak ujabb megfontolás t á rgyává kell t enn ie ; ha 
megje löl te t tek volna azon részletek, melyek az 
ő felségét megillető legfőbb kegyúri vagy állam-
felügyeleti jog tekinte téből sérelmesek vagy 
aggályosak; végre ha megje lö l te t t ek volna azon 
szakaszok, melyek módositandók, vagy elha-
gyandók. 

Ámde, ha ő felsége a most je lze t t pon tok ' 
ról, előzetessen, ha tá rozot tan nyi la tkozot t volna, 
ez esetben mi nem is tanácskozhatnánk, nem is 
tárgyalhatnánk, nem lévén hivatásunk és jog-
unk felséges urunk ha tá roza tá t b i rá la t alá ven-
ni, s igy csak hódoló megnyugvással fogadhat-
juk ő felségének azon kegyes elhatározását , 
hogy legjobb belátásunkból, meggyőződésünkből 
kifolyó óhajaink, kérelmeink nyi lvání tását elő-
zetes legfőbb elhatározásával részletesen nem 
korlá tozza és csak ál ta lánosságban jelölt ki 
i rányt , melynek figyelembe vétele mellett , ugy 
hiszem, a mélyen t isztel t kongressus bölcsesége 
meg fogja ta láni a helyes u t a t és módot, mely 
nehéz feladatunk megoldására vezet. 

Végül: A királyi le i ra t megemlíti a felügye-
leti jogot is. 

Autonomiánk hatásköre kizárólag egyházi 
ügyekre ter jedvén ki, a legcsekélyebb veszélyt 

sem re j the t i magában hazánk a lko tmányára 
vagy t á r sada lmára nézve, hanem inkább u jabb 
és szilárdabb a lapjá t fogja képezni á l lami létünk-
nek, mely kilencz viharos századon á t a ka tho-
liczizmusban b í r ta egyik legerősebb védelmét 
és támaszát , és t a lá landja azu tán is. (Tetszés.) Mert 
mi az ál lam felügyeleti jogá t t iszteletben t a r t j u k 
és Sennyey Pállal valljuk, „hogy az egyházi ós 
világi ha ta lom souveráni tásának jogköre szabja 
meg ha tá skörünk ne továbbjá t , melyen belül 
nekünk okvet lenül szükséges megmaradnunk ." 

Mélyen t isztel t Kongresszus! 
A legfelsőbb leirat irányelveinek egy meg-

nyi tó beszéd kere tébe foglalható fentebbi rövid 
vázolása után, a kongresszus t ag ja i t egyenként 
ós összesen igaz t isztelet tel , hő szerete t te l üd-
vözlöm azon kéréssel, hogy szeretetben össze-
forrva, az egymástól ne tán el térő vé leményeket 
türe lemmel meghal lgatva, dicsőségünket nem 
egymás legyőzésében, hanem a szent ügy diada-
lában keresve (tetszés) a kölcsönös bizalom nyílt-
ságával , a megoldás komoly szándékával tö-
mörül jünk czélunk elérésére. (Nagy helyeslés) 

Áraszsza reánk, működésünkre bőséges ál-
dását a jó Isten, kinek szent nevében a kon-
gresszust megnyi tom. (Hosszantartó éljenzés.) 

I s t e n i t é l e t e k . 
IV. 

7. A tetemrehívás, (judicium vagy jus feretr i , 
cruentationis,) abban ál lot t , hogy, ha gyilkolás 
t ö r t é n t és a t e t t e s t nem tud ták ugyan felfedezni, 

I hanem a gyanú mégis egyre vagy kevésre nehe-
zedett , a meggyi lkol tnak lelepzet t holt t es té t 
( te temét) te r i tőre helyezték ós a gyanús í to t tak 
kényte lenek vol tak a te temhez járulni és azt, 
közönségesen a sebeket és a köldököt, bizonyos 
szavak mondása közben, megérinteni. Azt az-
után , k inek ér in tésekor a hol t test , t e t em vér-
zeni kezdett , vagy megmozdult , vagy ta j t ékzo t t , 
vagy szinét vá l toz ta t ta , bűnösnek Í té l ték ; ha 
azonban eme jelek közöl egyik sem nyilvánult , 
akkor eg. azt igazolta, hogy a vádlot tak közöt t 
nincsen a te t tes . 

Klasszikus módon van ezen is teni té le tnem 
megörökí tve Arany János, nagy köl tőnknek: 
„Tetemre hivása czimű, 1877. évben szerkesztett 
bal ladájában, melyből csupán a főbb eszméket 
tar ta lmazó versszakokat közlöm: 
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A radványi sötét erdőben 
Halva találták Bárczi Benőt. 

Hosszú begyes tőr ifjú szivében 
„íme, bizonyság Isten előtt: 
Gyilkos erőszak ölte meg őt!" 

Kastélvába vitette föl atyja, 
Ott lctevék a hűs palotán; 

Ki se1 terítteti, meg se1 mosatja: 
Vérben, a hogy volt, nap nap után 
Hever egyszerű ravatalán. 

„Jöjjenek ellenségi, ba voltak !" 
Jő, kit az apja rendre nevez ; 

Hiába! nem indul sebe a holtnak 
Állva fejénél az, vagy emez : 
„Gyilkosa hát nem ez . . . újra nem ez!" 

„Jöjjön utolszor szép szeretője, 
Titkos arája, Kund Abigél!" 

Jő; — szeme villan s tapad a tőrrt; 
Arcza szobor lett, lába gyökér. 
Sebből pirosan buzog a vér. 

Kétszeri mondást — mint lebüvölten — 
Hallgat el, aztán igy rebegi : 

„Bárczi Benőt én meg nem öltem, 
Tanúm az Eg, s minden seregi ! 
Hanem e tőrt én adtam neki. 

„Birta szivem' már hű szerelemre, 
Tudhatta, közöttünk nem vala gát: 

Unszola. mégis szóval „igenre," 
Mert ha nem: ő kivégzi magát. 
Eayelgve adám a tőrt: nosza hát!" 

8. A párviadalt (duellum, monomachia, 
pugna pugilum) használ ták részint, hogy az igaz-
ságot kiderítsék, részint, hogy az erőben való 
fö lényt fe l tüntessék, részint, hogy a szégyentől 
szabadul janak, részint, hogy valamelyes vitát be-
fejezzenek, részint, hogy valamely háborúnak 
azzal elejét vegyék, részint, hogy azzal becsüle-
t ü k e t védjék. í m e ! mennyi fényes czim a vere-
kedésre. 

A középkorban a lka lmazták a párviadal t , 
min t i s ten i té le te t az igazságnak kideri tésére és 
a v i táknak befejezésére. 

Az egyház, az evangelium ter jesztése alkal-
mával, különféle népnél, ta lá lkozot t ezen intéz-
ménynvel ; de nem volt képes azt rögtön be-
szüntetni , t e h á t e l tűr te egy bizonyos ideig; most 
azonban nemcsak nem türi , hanem a legszigo-
rúbban bünte t i a párviadalban részeseket. V. ö. 
Tr ien t i zsinat XXV. ülés, 19. fej. de ref. 

Akadtak moralisták, akik probabilis véle-
ményként hirdet ték, hogy a becsületnek védel-

mére, főleg nagyobb ka tona i rangban lévő egyé-
neknek, megengedhető a párviadal ; némely mora-
l is tának eme felfogását XIV. Benedek pápa 1 752. 
évben k iado t t „Detestabi lem" kezdetű Constitu-
t iójával elitélte; Cf. Wetzer, Kirchenlexic. XL 
Bd. s. v. Zweikampf. 

Nálunk, Magyarországban csak a nemesek-
nek volt a párviadal, min t istenitélet , megen-
gedve, a nőke t és papoka t sem ve t ték ki. A 
párviadalok, vagy min t nálunk nevezték, bajvi-
vások, lóháton tö r t én tek és pedig a király és 
más előkelőknek jelenlétében. 1635-ik évben ná-
lunk még nyomára akadunk ilyen páros vere-
kedésnek. V. ö. Pallas, Nagy Lexikon, sub. v. 
Is teni té le t . 

Ezek valának az is teni té le teknek legfonto-
sabb nemei ; l ehe tne még néhányat felsorolni, 
de, amenny iben azok csupán egyes helyekre, 
vagy vidékre szor í tkoztak, kevés érdekességgel 
b i rnak ; például az u. n. Sors biblica vagy divi-
natio et sors Sanctorum, mely abban ál lot t , hogy 
akár a Szentirás, akár valamely vallásos t a r ta l -
mú könyv pl. Kempis Tamás stb. esetlegesen 
fe lny i to t t lap jának első versének vagy első mon-
da tának je lentéséből t e t t ek a jövőre következ-
te tés t . Cf. Zalka, 1. c. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁil TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 10. A katholilus autonomia a sza-

badelvű sajtóban. — 
Három szabadelvű lap tett ki magáért e nepokban 

a kath. autonomia ügyében : a külföld tájékozása végett 
szabadelvű magyar politikát németül űző „P Lloyd" egyik 
multheti, a magyar félhivatalos „Nemzet" vasárnapi, és a 
„mindent legjobban tudó" „B. Hírlap" szombati számában. 

A „P. L." és a „N.w vezérczikkei az intranzigens 
szabadelvű álláspontot képviselik; a „P. H." a tranzigens, 
a mérsékelt, az engedékeny szabadelvüséget képviseli, 
mely nemcsak falusi, de országos autonomiát is segit az 
egyháznak szerezni, de csakis az alatt a föltétel alatt, ha 
az egyház az ő hierarchiai kormányformájába a legfőbb, 
a püspöki fokon, egy kis protestáns vagyis szabadelvű 
kovászt vesz be, a mely, legyen bár ezidő szerint csak 
csipetnyi kis morzsa, idővel, lassankint majd magteszi a 
kellő hatást a kath. egyháznak eleddig protestáns kovász-
tól tisztán megőrzött szervezetében. 

Az intranzigens szabadelvüség lapjainak nyilatkoza-
tát mellőzve, a legnagyobb figyelemre méltónak tartjuk 
az engedékeny sőt előzékeny szabadelvüségnek megnyi-
latkozását a „B. H"-ban az iránt, hogy hogyan lehetne 
már a létező állami törvények keretében is a kath. egy-
háznak önrendelkezést szervezni országosan oly ügyeiben, 
melyekben önrendelkezése eddig meg volt szorítva sőt ki 
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volt zárva. Ez a szakszerű állampolitikai kioktatás rend-
kívül becses. Megérdemli, bogy a vonakodó állami hata-
lommal szemben minden katholikus felhasználja. 

„Kétségtelen, igy ir a jeles szaktudós, hogy a püs-
pöki kar ilyen autonómiával (a milyent a kormány haj-
landó megengedni) nem érheti be. A helyenkint ma fönn-
álló egyházközségi szervezet is több jogot biztosit a hí-
veknek. mint a mennyit nekik a kormány juttatna. A ka-
nonoki javadalmak betöltésére nézve is kell (?) hogy szavuk 
legyen, mihez annyival könnyebb hozzáférni, mert a ka-
nonoki kinevezés joga nem sarkattik országos törvényen. 
Az, hogy a főpapi (érseki, püspöki, préposti és apáti) ki-
nevezések a királynak törvényben biztosított joga, nem 
zárja ki azt, hogy ebbe az autonomia majdan legfőbb 
közege (!) kandidáczió utján befolyjék. 

Ez a parlamentáris rendszerrel sem ellenkeznék. A 
szent-mártoni főapátot s a balázsfalvi érseket ma is egy-
házi fórumok kandidálják, nemkülönben a zirczi apátot s 
a csornai és jászói prépostot. A püspöki karnak a vallási 
és tanulmányi alapra vonatkozólag sem kell okvetetlenül 
tágítania. Ezek az alapok nincsenek inlcamerálva s orszá-
gos törvényben nincsenek az állam részére biztositva. E 
tekintetben a kormány kelleténél többet olvas ki az 1848. 
évi III. törvényczikk 6. szakaszából. Az átengedés egészen 
a rendeleti jog körébe esőleg oldathatnék meg. Eötvös 
József báró annak idején mint kultusz-miniszter nem is 
habozott az erdélyi katholikus autonómiának bizonyos 
alapokat kiadni. 

A legfőbb nehézség az 1883. XXX. törvény követ-
keztében a katholikus középiskolai ügy dolgában forog 
fönn, habár az erdélyi katholikusok az idézett törvény 
meghozatala előtti időből középiskolai autonómiával is 
birnak. Egyelőre, vagyis mielőtt a katholikus középiskolákra 
vonatkozólag a törvény változnék, a királyhág ón-túli katho-
likus középiskolai ügy bekebelezésével az országos autonó-
miába be kellene érni, s a felekezeteket ma is megillető 
elemi iskolai ügyre kellene a súlyt fektetni. 

Ha tehát a püspöki kar jól körülnéz, sok olyat lát-
hat, mit az országos törvények keretén belül maradva is 
vindikálhat az autonómiának. 

Tagadhatatlan, hogy a katholikus autonomia ügye 
fölötte válságos helyzetbe jutott. 

Kedvező fordulat már csak a püspöki kar magatar-
tása következtében állhat elő. Minden rajta fordul meg. 

Először is Rómát kell fölvilágosítania, hogy magá-
nak szabad kezet biztosítson s egyben föl kell a kormány-
nyal a küzdelmet vennie. A kormánynak a nagyszabású 
eygházpolitikai törvények következtében minden erkölcsi jo-
gosultsága megszűnt ahhoz, hogy az autonomiát komolyan 
akadályozza. Minden modern állam, mely nagyobb ará-
nyokban mozgó egyházi politikát csinált, le tudta nagy 
iniczitivájából magára nézve a következményeket vonni. 
Olaszország még arra is kötelezve érezte magát, hogy a 
sicziliai királyság (monarchia sicula) privilégiumaitól, 
minők nálunk az apostoli királyi jogok, önként lemond-
jon. Ha Francziaország ma is ragaszkodik ahhoz, hogy 
nagyobb méretű befolyása legyen katholikus ügyekre, 
ugy ez azon a benső viszonyon sarkallik, melyet a katho-
likus egyházzal mégis csak föntart. A kormány valójában 

megelégedhetnék azzal, hogy nálunk a katholikus auto-
nomia érdekében senkinek sem jut eszébe messzemenő 
igényeket formálni. 

Az állam és az egyház közötti viszony egészét a 
katholikus autonomia nem is érintené s a létező országos 
törvények keretén belül helyezkednék el. A kormány vele 
szemközt korántsem volna csupán a főfelügyeleti hatás-
körre utalva akkor, midőn az államot a katholikus egy-
házzal szemben különlegesen megillető jogok gyakorlásá-
nak csak a módja változnék. Valójában beláthatná, hogy 
az autonomia kérdését nem szabad tisztán hatalmi kérdés 
szempontjából tekinteni. Még abból a szempontból is üd-
vözölni kellene az autonomiát, hogy egyház-adminisztra-
czionális téren valamelyes rendezés létesüljön. E téren 
ugy is a legnagyobb bizonytalanság uralkodik. Akkor, a 
midőn az osztrák konkordátummal szakítottunk, a legna-
gyobb rendezetlenség állott elő. A régibb, a maga nemé-
ben befejezett rendszerre már nem térhettünk egészen 
vissza s az ennek következtében előállott nagy űr még 
ma sincs kitöltve. Növeli a bajt az, hogy az állami ad-
minisztráczió még az uj egyházpolitikai törvények vilá-
gába sem tudja magát jól beleélni. Az antonomia kínál-
kozó alkalmát adminisztratív rendezkedés szempontjából is 
jól föl lehetne használni. C<ak a minden tekintetben való 
körültekintés és belátás ne hiányoznék." ? ? 

Pannonhalma, nov. 11. A pannonhalmi főapátság 
ükülönitett egyházterületén lakó keresztény hiveknek áldás 
és üdvözlet az Urban ! — 

Szent Márton hitvalló-püspöknek és a pannonhalmi 
főapátság dicső védőszentjének ezerötszáz éves jubileuma 
alkalmából intézem hozzátok, kedves hiveim, főpásztori 
levelemet. Folyó évi november hó 11-én 1500 éve annak, 
hogy Krisztusnak hü szolgája, a ki teljes szivéből szeret-
te az Úr Istent, a mennyország számára született, midőn 
boldog halála után balhatatlaa lelke bement az Urnák 
örömébe, hogy elvegye érdemeinek méltó jutalmát ; a mi-
nek örülnek az angyalok, örvendeznek az arkangyalok, a 
szentek karjai vigadva mondják: maradj velünk örökké! 
Boldog O, a megdicsőült Szent, a szentek társaságában ; 
mert, ha nem vértanúi halállal mult is ki, de a vértanú-
babért, az örök boldogság hervadhatatlan koronáját meg-
nyerte. Ezen örvendetes esemény bennünket is hálára 
kötelez és midőn Jelkünk, a menny lakóival egyesülve, 
örvendez az Urban, magasztaljuk mi is szívvel-lélekkel a 
minden jó kegyes Adóját. A szentek Királyának, az Ur 
Jézusnak áldás és tisztelet, dicsőség és hatalom mindörö-
kön örökké ! (Jelen. k. 5. 13.) 

Szent Márton, mig e földön élt, Isten dicsőségéért 
buzgó élete, önfeláldozó szeretete és szent élete által 
világitó példakép volt a hívek számára. Most pedig, mi-
óta Krisztussal uralkodik a mennyben, az Ur Isten előtt 
miérettünk esedezik ; a miért jó és hasznos dolog őt 
segítségül hivni, hogy az Istentől az ő Fia, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, ki egyedül maga a mi megváltónk 
és üdvözítőnk, kegyelmeket nyerhessünk. (Tridenti zsinat 
25. ülés.) 

Dicső Szentünk saját üdvösségéről már örökre biz-
tositva levén, annál buzgóbban esedezik érettünk, kik 
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ezer veszély között küzdünk az örök hazáért, hogy a 
hitet megtartván, jó harczot harczoljunk és igy elnyer-
hessük az igazak koronáját, a melyet az Isten az Ot 
szeretőknek igért. De sőt még szent élete által is foly-
tonosan világit nekünk, mint fénylő szövétnek, hogy az 
ő nyomdokain járván, mint ő, mi is Krisztusnak hű kö-
vetői legyünk. A miért igen jól fogunk cselekedni, ha 
Szent Márton életét komolyan megfigyeljük és életének 
követésére felbuzdulunk, hogy az Istent az ő szentjében 
méltóan dicsőitvén. Neki a vett jókért hálát is adjunk. 

Szent Márton Szabáriában született 316-ik évben 
pogány szülőktől. Születésének ideje közel volt a keresz-
ténység diadalához és mintegy hajnala volt azon békének, 
melyet az anyaszentegyház vértanúinak kiontott vére 
által szerzett. Nem kevésbé nevezetes az ő születésének 
helye is, mert Szabária, a római gyarmatváros Panno-
niában, tehát a mai Magyarországban, azon helyen feküdt, 
mely Szentmárton-város és Ravazd-község között terül el 
és igy, amire büszkék vagyunk és amiért kiváló hálára 
is vagynnk kötelezve, Szent Márton ezen vidéknek, sőt 
községünknek szülötte. Maga Szent István király is ez 
okból választotta ezen tiszteletre méltó és szent helyot az 
általa alapított apátság számára és mert Márton, mig 
Pannoniában lakott, e szent hegyen szokott imádkozni. 

Az isteni gondviselés különösen kegyeibe vette ezen 
gyermeket, a ki 10 éves korában, szülői ellenkezésének 
daczára, a hitujonczok, katekumenek, közé iratkozott, 
hogy a hit igazságait megtanulván, a keresztség szent-
ségét annak idejében fölvehesse. Midőn Márton üdvössé-
gének nagy munkáját ekképen megkezdette, rendelet ér-
kezett a római császártól, a melynek értelmében a had-
sereg kiszolgált katonáinak gyermekeihadiszolgálatra voltak 
kötelezve. Márton, római ezredesnek levén fia, nem von-
hatta ki magát a katonáskodás kötelessége alól ; 15 éves 
korában letette az esküt és a lovassághoz osztatott be. 
A hadi szolgálat, a mily veszélyes lehet a fiatalságra 
nézve : ép oly áldásos volt Mártonra, a ki ezen szolgálat 
tartama alatt a keresztény önmegtagadást és az erénye-
ket hősies módon gyakorolta; gyöngéd szeretettel visel-
tetett a szegények iránt; mindenét, a mi zsoldjából meg-
maradt, a szűkölködőknek adta. 

Ez alkalommal, mondja életirója. midőn a zord tél 
és erős hideg következtében sokan meghaltak, Amiens 
város kapujánál egy majdnem egészen mezítelen koldussal 
találkozott, a ki alamizsnát kéregetett. A nyomorult sze-
gény látása mélyen meghatotta Szentünket; nem volt 
mása, mint fegyvere és köpenye. Mit tegyen ? Kihúzza 
kardját, levágja vele köpenyének felét és azzal befödi a 
koldus mezítelenségét. Ezen nemes cselekedet nem ma-
radt jutalom nélkül. A reá következő éjjel az Úr Jézus 
Krisztust látja Márton álmában a koldusnak adott íélkö-
penynyel befödve és hallja az Úr szavait, melyeket az 
Öt környező angyalokhoz intéz: „Márton, a hitujoncz, 
ezen köpenynyel ruházott fel." 

Ezen vigasztaló látomás arra indította Mártont, 
hogy kérje a szent keresztséget, melyet fel is vett éle-
tének 18-ik évében. 20 éves korában elhagyta a katonai 
szolgálatot és egészen az Úr Isten szolgálatába szegődött 
Elment szt. Hilárhoz, a ki Poitiers városának volt püspöke. 

A szent püspök előtt már ismeretes volt Márton nagy 
érdeme; a miért örömmel fogadta őt és diákonná akarta 
szentelni ; Márton azonban alázatosságból nem fogadá 
azt el, hanem az alsóbb rendek 2-ik fokán állapodott 
meg. Ezután Pannoniába utazott a hol édes anyját meg-
térítette ; atyját azonban nem sikerült a keresztény hit-
nek megnyerni. Erélyesen küzdött hazájában, valamint 
Galliában is az akkori eretnekek, az Ariánusok ellen a 
kik tagadták Krisztus Urunk isteni természetét. A mos-
tani Francziaországban Szent Márton volt a szerzetes 
életnek megalapítója. Ligugében (Ligüzsé) volt kolostora, 
melyben hiven szolgált az Úr Istennek és időközönként 
elhagyta szent magányát, hogy a megfeszített Krisztust 
és az ő szent tanítását hirdesse a pogányoknak, a kik 
még elég nagy számmal voltak a környéken ; a minden-
ható Úr Isten feltűnő csodákkal dicsőitette meg Szentün-
ket és tette hatásossá hű szolgájának buzgó predikálását ; 
különösen emlékezetre méltó két holtnak feltámasztása, a 
kiknek Szent Márton esedezésére adta vissza az Úr az 
életét. (Yége köv.) 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, lxogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon baladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, bogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A kath. autonomiai kongresszus megnyitása 
nov. 11-én. 

Isten segítségül hívásával kezdődött, a hogy kellett. 
A Veni Sancte"-s sz. mise áldozatot dr Steiner Fülöp 
püspök ur mutatta be az Istennek. Főpásztoraink közöl a 
szentélyben jelen voltak : Császka Gy. érsek, Bende [., 
Dessewffy S., Bimely K., Hornig K. báró, Babies Zs, 
Ivánkovics J., Majláth G. gróf, Hettyey S. püspök é3 
Fehér I. főapát urak. A templomhajó jobboldalán legeiül 
látszott Zichy N. gr. és Jósika S. báró miniszter alakja, 
a másik oldalon Szapáry Gyula gróf alakja tünt fel. A 
hátrább húzódó képviselők nem hagytak üresen padot 
egyet sem. 

A megnyitó ülés a főrendiház üléstermében volt 11 
órakor. Föltűnő ünnepélyes csend és nyugalom előzte 
meg a nap eseményét, az ország biboros hgprimásának 
megnyitó beszédét. A nagy ügy és nagy alkalom gondol-
kozóba ejtő hatásának eredménye volt ez az ünnepélyes 
komolyság és nyugalom. Jó jel, annak kívánjuk legalább 
venni. 0 eminencziája, kit meleg éljenzés fogadott az 
elnöki széken, állva és szabadon, élő szóval mondta el 
monumentális beszédjét, melyet nagy tisztelettel és feszült 
figyelemmel hallgatott végig a gyülekezet, közben-közben 
éljenzés és a tetszés egyéb nyilatkozataival fejezve ki 
egyezését a vezető főpappal és a felemelő, buzdító hatást, 
melyet a lelkesen előadott beszéd keltett. Összevéve min-
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dent, ez a beszéd a templomból hozott áldásnak megfe-
lelően nyitott utat a munkának. Ha lehet valami, és a 
mi lehetséges, megindítására a nagy szervezkedésnek, arra 
Vaszary Kolos biboros hgprimásban van lélek, meggyő-
dés és lelkesedés. * 

A lelkes éljenzések elcsendülése után az elnöklő 
biboros hgprimás a rendszabályok értelmében, a korjegy-
zői kar beállítása, iránt tett ajánlatot, melyet a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott, s mely szerint korjegyzőkül meg-
választattak a jelen nem volt Trohászka Ottokár helyett 
dr Dudek János papi, Zichy Aladár gróf és Latinovics 
Géza világi képviselők. Elfoglalván a jegyzők helyüket, a 
választási szabályok és az összehívó iratok felolvasottaknak 
vétettek. Ezután, az igazoló bizottság tagjaivá, a hgprimás 
ajánlatára egyhangúlag megválasztattak : Schlauch Lőrincz 
dr bibornok nagyváradi püspök, Rajner Lajos dr pré-
post-kanonok papi, gr. Batthyány Iván, Günther Antal dr, 
Lubrich Ágost és Sághy Gyula dr világi képviselők, kik a 
rövid időre felfüggesztett ülés szünete alatt azonnal meg-
alakították a bizottságot, elnökké Schlauch bibornokot, 
jegyzővé Günther drt megválasztva. Az újra megnyitott 
ülésben Schlauch bibornoknak erről a megalakításról tett 
jelentése, után az elnöklő hgprimás a közgyűlés helyeslé-
sével a legközelebbi ülést f. hó 13-án d. e. 11 órára 
tűzte ki. 

Egy jó jel és egy rosz jel. 
Jó jel az, hogy találkozott a kongresszus tagjai 

közt ember, a ki nevén nevezte meg a dolgot s fején ta-
lálta a szeget, Zichy Nándor gróf, a ki a kongresszust 
megelőző napon taríott esti, ismerkedő értekezleten rámu-
tatott a végtelen chaosból kivezető útra, avval az indít-
ványával, hogy a kongresszus, ha a helyzet kellő tisztá-
zódása és világossága beáll, feliratban egyenesen magához 
ő felségéhez forduljon és kérje tőle az ő kizárólagos sze-
mélyes apostoli legfőbb patronátusi jogának a dolog ter-
mészete szerint, tehát az egyház szellemében való gyakor-
lását. Valóban itt rejlik az egész autonomiai gordiusi cso-
mó összebonyolult szállainak az egyik vége. Első sorban 
arról van szó, hogy az egyház a maga szellemében kapjon 
főpásztorokat. A többi aztán következik. A maga jogának 
gyakorlásán pedig ki lehet illetékesebb fordítani, mint maga a 
király? A másik vége a csomónak a hivek, a kongresszusi 
világi tagok világos és teljes, őszinte katholicitásában rejlik ; 
s ezt már aztán az egyház nem feliratban fogja kérni a 
képviselő uraktól, hanem megköveteli, mint kötelességet, 
avval a semmisítő klauzulával, hogy máskülönben műkö-
désök meddő és gyászos marad, melynek az árát azon-
ban, sajnos, a hiába figyelmeztető és kérő anyaszentegyház 
fogná megfizetni vagy talán fogja is. 

A rossz jel abban áll, hogy az autonomiai képviselő 
urak, papok és világiak, beleestek a főpapi hibába, s nem 
tudnak egymással megegyezni, hanem szétszakadtak és 
szétmentek kétfelé. Az Apponyi-Szapáry-féle pártot figyel-
meztetjük egyre : arra, hogy eljárásuk, mely a vezetés 
átvevésére irányuló törekvésükben kipattant, nagyon 
hasonlít a Tisza-féle kálvinista taktikához, mely 
a Deák Ferencz munkájának eredményéhez nemcsak semmi 
segítséggel nem járult, sőt a munkát is, az eredményt is, 
ellenezte; mégis egy furcsa fordulattal kinyújtotta érte 

a kezét és átvette az egészet, mint „jogos" örökségét. 
Zichy Nándor grófnak a jelen autonomiai gyűlés előké-
szítésében oly magas bölcseségre valló érdemei vannak, 
hogy én nem tartom szerencsés gondolatnak az ő fensőbb, 
isteni hitből és szemlélésből merített bölcseségétől az el-
távozást. Zichy Nándor gróf a keresztény életfilozófiai 
világ- és emberismeret magasztos szárnyalására nézve 
nem áll senki mögött s felülemelkedett igen sok kortársa 
fölé. Jó lesz tehát a magyar katholikusság világi pat-
riarkájának megadni a kellő tiszteletet és tekintetet. 

Hirek az antonoiniai vajúdás köréből. 
Adjuk e híreket, azzal a fentartással, melv a fele-

lősségünk alá be nem fogadott ügyeket megilleti: 
— Miért vonult félre Schlauch kardinális? A 

„Bud. Hirlap" ezt a dolgot nov. 9-iki számában igy fej-
tegeti: „Schlauch LŐrincz eleinte hajlandó volt belemenni 
az autonómiát illető tanácskozásba, elnöki tisztet is vállalt 
az első bizottságban, a melynek hivatása lett volna for-
mába önteni a püspöki kar véleményét. De már e bizott-
ság tanácskozásaiban nem vett részt. Ez értesülésünk 
szerint azért történt, mert a nagyváradi püspök attól tar-
tott, hogy a bizottságban is, a melynek Hornig, Steiner 
és mint előadó Ivánkovics püspökök voltak tagjai, továbbá 
a püspöki konferenczián is a székesfehérvári püspöknek 
túlságos hierarchikus fölfogása fog győzedelmeskedni. 
Schlauch ennek morális következményeibei nem akart 
osztozni és felreállt.8 

— Miért nem jelent meg a püspöki tanácskozá-
son Samassa érsek ugyanaz a lap a dolgot igy gondol-
ja: „ Samassa József más okból vonult vissza a konferen-
cziától. Öt bántotta az, hogy a püspöki kar, még mielőtt 
maga bármi határozatot hozott volna, Rómához fordul. 
Természetesen az egri érsek sem akarta figyelmen kivül 
hagyni Róma akaratát, de az volt a véleménye, hogy a 
magyar főpapság végezze el a maga dolgait, hozzon ha-
tározatot a maga körében és azután terjeszsze a felsőbb 
fórum, Róma ítélőszéke elé. Minthogy ez másként törté-
nik, ezért nem vesz részt az egri érsek a püspöki kar 
tanácskozásában.8 

Hirek, 
melyeknek megczáfolásáért a felelősséget elvállaljuk. 

— A pápa és a néppárt. Katholikus és nem ka-
tholikus lapok, már külföldiek is, — fölhívjuk erre a 
néppárt vezérembereinek a figyelmét — v. ö. az „Augsb. 
Postz." nov. 7 iki számát, annak a gondolatnak csinálnak 
propagandát, hogy a pápa azért tekint aggodalommal a 
mi autonomiai mozgalmunkra, mert nem bizik a mozga-
lom mostani vezetőinek a szervező tehetségébe (Augsb. 
Post. 1. sz.), szóval, a pápa nem veszi komoly tényező 
számába a néppártot. Azt hiszszük, Molnár János pápai 
kitüntetése elég erős czáfolat eme felfogásra. Aztán a 
pápa ellenkezése a laiczizáczióval nem politikai, egészen 
más alapban gyökerezik. A néppárt egyébiránt nagyobb 
gondot fordíthatna a külföld előtt jó hírére. Ily kerülő 
utakon közelitik meg ellenfelei Rómát és a kath. közvé-
leményt 

— A pápa álláspontja az autonomia ügyében azo-
nos-e a szabadelvű kormányéval ? Ezt látszik hinni a 
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„Nemzet." Kérem szépen, a pápa és a szabadelvüség soha 
sem állhatnak azonos álláspontra, csak egy esetben, ha a 
szabadelvüség megszűnik szabadelvüség lenni, és meghó-
dol Krisztus és az ő földi helyettese, a pápa lelki hatalma 
és tanítása e'őtt. Ezt a szabadelvüség sohasem fogja meg-
tenni. Az ő sorsa nem ez, hanem a megsemmisülés, a 
lejárás, az elkopás. Ellenben a pápaság sorsa a fenma-
radás, a divatos politikai áramlatoknak túlélése. Az ural-
kodó szabadelvüség azért perhorreskálja a hatalom alá 
került egyházi jogok és javak kiadását az egyház önren-
delkezésének, mert még nagyobb szolgaságba akarja dön-
teni az egyházát, még nagyobb szolgaságba pedig azért 
akarja dönteni az egyházat, mert megakarja semmisíteni, 
ki akarja szorítani az életből, hogy az Isten és Krisztus ural-
mának vége szabadjon, s egyedül az emberi ész és tet-
szés uralkodjék a földön. A bukott emberi ész régi 
ábrándja, mely már a babyloniai torony építésénél kisér-
tett nagyban! A pápaság azért óv a laiczizácziótól, mert 
kötelessége megóvni az egyház iure divino, isteni törvény 
által örök időkre megállapított hierarchiai szervezetét. 
Róma legjobban lát, nemcsak a kinyilatkoztatott igazsá-
gok, hanem az ezen igazságok uralmát fenyegető veszé-
lyek felismerésében is; mert ő mind ezekben tévedéstől 
mentesen lát. 

V E G Y E S E K . 
.— Rómából érkezett hir szerint Spanyolországban 

baj van. Az ottani nuntius f. hó 6-án külön kihallgatá-
son volt ő szentségénél. Külön instrukcziót kért az 
iránt, hogy miként érvényesítse befolyását a fennálló 
kormányforma loyalis támogatásának irányában. 

— Megjelent a pannonhalmi szt. Bendekrend név-
tára a szokott tartalommal. Tartalmából a következő ér-
dekes adatokat említjük föl: A rendnek jelenleg 175 
tagja van. Ezek közül áldozópap 159 ; 16 növendék. 
Legidősebb tagja a rendnek Vincze ^Paulin István a ki 
1814-ben született s a rendbe 1833-bau lépett be. A 
rend vezetése alatt van 1 főiskola 49 tanulóval, 3 főgym-
názium 1209 tanulóval, 3 kisgimnázium 520 tanulóval. Van a 
rendnek 26 plébániája, 75 fiókközséggel. A rend kegyurasága 
alá*35 község tartozik. A főapátsági egyházmegye területén 
42,701 különféle vallású egyén lakik. Ebből 38,423 róm. kath. 

— A kispesti Rudolf-fogadalmi templom javára 
rendezett tárgysorsjáték húzása, r ovember 6-án volt. A 
nyeremények a következők : 1 Főnyeremény ; Mária 
Terézia kir. herczegnő egy sajátkezű rajza. 2. Második 
főnyeremény egy díszesen kiállított, 188 darabból álló 
teljes asztali készlet finom ezüstből 2500 frt értékben. 
3. Egy díszesen kiállított asztali készlet 1000 frt érték-
ben. 4. Díszes ezüsttárgyak 800 frt értékben. 5. Díszes 
ezüst tárgyak 500 frt értekben. 6. Diszes ezüsttárgyak 
300 frt értékben. Van azonkívül 512 drb egyéb értekes 
nyeremény tárgy. 

— A budapesti kath. kör f. hó 10-én d. u. 5 
órakor megtartotta közgyűlését és elnökül s alelnökül 
Esterházy Miklós Móricz gróf és Fintér Kálmán kegyes 
r. tanár urakat közfelkiáltással újból megválasztotta. 

— A kassai kath. fögymasium fényesen sikerült 
ünnepélyt rendezett november 7-én, védőszentjének szt. 
Imre herczegnek a tiszteletére, összekötve ő felsége ne-
vezetes levelének a megür neplésével. A meglehetős hosszú 
tárgysorozat a következő volt: 1. Hymnus sz. Imréhez. 
Énekli: a dalkör. 2. A király levele. Felolvassa: dr 
Horváth B. tanár.. 3. A tizek szobra. Költemény: irta: 
Fejes I,; szavalja: Uvira A. VIII. o. t. 4. Magyar nép-
dalok. Hegedűn játszma: Ráth B. VIII. o. t.; czimbal-
mon kiséri : Lányi J. VI. o. t. 5. Nemzet és király. Köl-
temény, irta: Holländer A. VIII. o. t.; szavalja: 
Kubacsek J. VIII. o. t. 6. Erdők ölén. Dán népdal; énekli: 
a dalkör. 7. A tizenegyedik szobor. Költemény; szavalja: 
Móré Gy. VIII. o. t. 8. Regina caeli. Melodráma ; irta : 
Váradi A. ; zenéjét szerzette : Czobor K. ; szavalja Oroszy G. ; 
zongorán és barmoniumon kisérik : Radó E. és Kerekes 
R, VII. o. tanulók. 9. A mi vezércsillagunk. Irta és el-
mondja: Névelős Gy. VIII. o. t. 10. Fantaisie de concert 
Gounod Faust cz. operájából. Hegedűn játszsza: Kertész 
G. VIII. o. t.; zongorán kiséri: Radó E. VII. o. t. 11. 
Oda sz. Imre herczeghez. Irta és szavalja: Kappel Gy. 
VII. o. t. 12. Hymnus. Énekli : a dalkör. — A nagy-
szabású ünnepélyen fényes közönség vett részt, lelkes 
éljenzéssel jutalmazva az ifjúság fáradhatatlan buzgalmát, 
melylyel az ünnepély sikeres lefolyásán fáradozott. S e 
fáradozásnak meg is volt a gyümölcse, mert az ünnepély 
valóban a lehető legszebben sikerült. Fokozta még az 
ünnepély által keltett behatást, az intézet igazgatójának 
dr Stőhr Szilárdnak a tárgysorozaton kivül mondott lel-
kes beszéde, melyben hálás szavakkal emlekezett meg ő 
felségének nemes cselekedetéről ! 

— Az erdélyi püspök úr Majláth Gusztáv Károly 
gróf Ő mga f. hó 4-én ünnepelte védőszentjének ün-
nepét s ülte meg névnapját. Ez örvendetes alkalmat 
arra használta fel a gyulafehérvári ftdő káptalan, a köz-
ponti papság, a tanári és tanítói testület, hogy hódola-
tát és fiúi szeretetét fejezze ki nagy nevű főpásztára 
iráut. A kathedralisban tartott ünnepi szt. mise után, 
melyet nsgos Fábián Sándor nagyprépost úr végzett s 
melyen a gymnas. és elemi iskolai ifjúság is zászlók alatt 
jelent meg vonultunk fel püspök urunkhoz. Fábián S. 
nagyprépost úr tolmácsolta szívből fakadt és szívhez szóló 
szavakkal azon ragaszkodást és szeretetet, mely minket 
apostoli buzgóságú és fáradhatatlan tevékenységű főpász-
torunhhoz fűz. Püspök úr ő méltósága meghatottan vála-
szólt. Nehéz munkájában — monda — imáink segítik. 
Kéri, hogy imádkozzunk érette s azt a szeretetet — melyet 
papsága és hivei részéről eddig is tapasztalt ezután is 
tartsuk meg irányában. O érettünk imádkozik, dolgozik, 
küzd és szenved. Lten éltesse egyházmegyénk boldogitá-
sára s mindnyájunk lelki örömére még sokáig! (K.) 

EJ0T Figyelmeztetés. 
Minthogy a kath. autonomiai kongresszusnak mai vagyis 

2-ik ülése előtt lapunk kolumnái lezárultak, a róla szóló tudósítás 
a jövő számra maradt. 

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

Budapest. 1897, Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-uteza 8. sz.1) 



TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Istenitéletek. — Egyházi Tudósítások : K o m á r o m : Majláth Gusztáv gróf püspök ur ma-
gasztos szellemű önve'delme a törvényszék előtt. — P a n n o n h a l m a : Főp. levél szent Márton jubileumára. — Katholikus Autonomia.— 

Vegyesek. 

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

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

j Megjelenik e lap heten- = 
ként kétszer : E 

Ë szerdán és szombaton. \ 
Ï Előfizetési dij: \ 
ï félévre helyben s posta- Ë 
Ë küldéssel 5 frt. Ë 
j Szerkesztő lakása: \ 
: Budapest, ï 
Ë VI., Bajza-utcza 14. sz., Ë 
E hova a lap szellemi E 
: részét illető minden E 
Ë küldemény czimzendő. E 

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

Budapesten, november 17. 40. 

Ë Előfizethetni = 
Ë minden \ 
Ë kir. postahivatalnál : Ë 
Ë Budapesten a szerkesz- Ë 
Ë tőnél, és Nagy Sándor \ 
Ë könyvnyomdájában, E 
Ë IV., Papnövelde utcza E 
Ë 8. sz. alatt, hova a ï 
Ë netaláni reclamatiók is, E 
Ë bérmentes nyitott E 
Ë levélben, intézendők. E 
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D A L M I E S I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
O I K É V F O L Y A M . 

I s t e n i t é l e t e k . 
(Folytatás.) 

Fontosnak ta r t juk ama kérdésnek megfejté-
sét, hogy honnan vette eredetét ez istenitélet ? 
Hiába való fáradság volna azonban kutatni a 
helyet és időt, ahol és amidőn az egyes isten-
itéletpróbák keletkeztek, mert az istenitéletek, 
eltekintve a zsidóknál szokásban lévőktől, köz-
vetetlenül és az embereknek minden további 
öntudatos közreműködése nélkül ama hitből ke-
letkeztek, hogy az Isten az ártat lanságot csodá-
latosan védelmezi, az ismeretlen bűnöst kinyi-
latkoztatja, ismeretessé teszi, mindenhol, vala-
hányszor segélyül hivják, az igazságot fel tárja és 
hogy mindebben a természet is segítségünkre 
van, amennyiben a természeténél fogva különben 
veszélyes dolog veszélytelenné, a közömbös dolog 
ellenben vagy éppen jó és üdvös — veszélyessé lesz. 

A kereszténység behozatala előtt meghono-
sult istenitéleteket a keresztény korszak tovább 
fejlesztette; a hit téritők nem törülték el azokat, 
hanem felkarolták, mert különben az evangelium 
terjesztésében akadályoztattak volna; tehát a két 
rossz közöl a kisebbiket választották, t. i. a pogány-
ság helyett a babonát, a mi lényegében az isten-
itélet. 

Ily szempontból védelmezi Rheimsi Hincmár 

a vizpróbát, a triburi zsinatnak atyái (895.) pedig-
a 22 kánonban a tüzpróbát. 

De meg kell egyszersmind jegyeznünk, hogy 
a kereszténységnek korszakában minden pogány 
jelleget eltávolítottak az is teni téletekből: az 
istenitéletek teljesen a klérusnak kezeibe voltak le-
téve és, kivétel nélkül, minden istenitélet az egyház-
nak közvetlen felügyelete alatt állott. Igy például, 
mint azt már fennebb megjegyeztük, Magyarország-
ban, Kálmán király rendeletének értelmében, az 
istenitéletek csak a püspöki székhelyeken, továbbá a 
pozsonyi és nyitrai prépostságokban tartattak meg. 

Minden istenitéletet a templomban hajtottak 
végre, az egyház papjainak beleegyezése nélkül tehát 
az soha sem, történhetett meg. 

Ha valaki istenitéletnek akar ta magát alá-
vetni, néhány nappal megelőzőleg jelentkezett a 
papnál, hogy őt arra előkészítse; az előkészítés 
pedig, egyéb vallásos gyakorlaton kivül, főleg a 
bőjtölésben állott, melyen az illetőnek egyes ro-
konai is résztvettek. 

Ha az istenítéletre kitűzött nap megérke-
zett, mindenkit nem bocsátottak be a templomba, 
hanem csak a két félnek (t. i. a vádlónak ós vád-
lottnak, ki az istenitéletnek akarta magát alá-
vetni,) részéről néhány embert, ezeket is csak 
ugy, mint tanukat, 

Mig az istenitélethez szükséges előkészületet 
40 
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végezték, a vádlo t t l e té rde l t : a pap imádkozot t 
az Istenhez, hogy vegye védelme alá az á r t a t -
l an t és nyi lvánítsa ki a bűnöst. (Walter , III. pag. 
563.) 

Szent mise végeztével erősen f igyelmeztet te 
a pap a vádlot ta t , hogy ne kisértse az Is tent , 
és ha bűnös, ne közelítsen az o l tárhoz; ha a 
vádlott hal lgatot t , megáldozta t ta őt a miséző 
pap. A sz. misén jelenlévőket meghin te t te szen-
te l t vizzel és megcsókolták az evangél iumot és 
a keresztet . 

A vádlot ta t azu tán az e czélra kész í te t t 
ruhába ö l töz te t ték , a pap elvégzett egy rövid 
l i tán iá t és elvégezte az is teni télet gyanán t hasz-
n á l t elem fölöt t az exorcismust. (Walter , III. pag. 
559. sk.) 

Most következet t maga a próba az elővi-
gyázat i szabályoknak szabatos be ta r t ása mel le t t . 

A próbának eredményéről a t anuk szerez-
he t t ek magoknak meggyőződést ; a pap azonban 
a végdöntő Í té letet vagy azonnal k imondot ta , 
vagy a tűz- és forró vizpróba u tán csak három 
nap múlva. Ezen két , utóbbi is teni té le t u t án 
ugyanis a vád lo t tnak kezeit bepólyál ták, bepe-
csétel ték és a t anuk je lenlétében csak három 
nap múlva bon to t t ák ki és Í télték meg, hogy 
meg vannak-e azok sérülve vagy nincsenek? 
(Wal te r , 1. c. pag. 56.) 

Igy gyakorol ta az egyház a felügyeletet a 
pogányságból á tve t t is tení téletek fö lö t t ; á tve t t e 
az egyház az ordaliákat , mer t a r ra tényleg 
kényszerí tve volt, ipa rkodot t azonban szabadulni 
azoktól, mer t nem tud t a azokat a ker. vallással 
megegyeztetni . (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUB0SITÀS0K. 
Komárom, nov. 10. Majláth Gusztáv gróf püspök ur 

magasztos szellemű önvédelme a törvényszék előtt. — 
A nevezetes esemény f. hó 9-én következőleg 

folyt le : 
Veszelovszky János kir. aljárásbiró felolvasta a pa-

naszt, mely szerint Nagy Mihály és Nagy Károly nagy-
megyeri lakosok feljelentik Majláth Gusztáv Károly gróf 
volt komáromi helyettes plébánost, hogy a gyámságuk 
alatt levő Nagy Esztert, az ev. ref. vallásból a római ka-
tholikus vallás kötelékébe felvette, mielőtt ez a 18-ik 
életévét betöltötte volna. Előadják a panaszban, hogy az 
eredményt a leánynak juttatott anyagi előnyök által idézte 
elő a vádlott, ki a leány helyett lakást és tartásdijat 
fizetett. 

A panasz felolvasása után Majláth Gusztáv gróf 
püspök ur a következőkben terjesztette elő védelmét, mely 

a czélzatosan, vallási türelmetlenségből üldözött főpap 
alakját a háttérben maradt titkos felekezeti üldözők el-
törpült alakjai fölé magasan kiemelte. Ez a beszéd volt a 
tárgyalás fénypontja. Nevezetes esemény marad az a 
kath. egyház magyarországi történetében, szövege ez: 

„Midőn itt e helyen megjelentem, érett megfontolás 
után tettem, mert egyházam törvényei azt mondják, hogy 
ne ismerjem el illetékesnek a világi bíróságot akkor, 
midőn én, mint egyházam szolgája, kötelességemet telje-
sítettem. Hogy mégis megjelentem, tettem ezt azon tisz-
teletnél fogva, melylyel hazám törvényei és az ő felsége ál-
tal kinevezett biróság iránt viseltetem. Példát akartam 
adni híveimnek a mostani időben, midőn a tekintély elvét 
lábbal tipoiják, miként kell tisztelni a hatóságot. 

Ezek előrebocsájtása után röviden kijelentem, hogy 
a tényállásnak megfelel az, hogy én átvettem azt a le-
ányt a kath. egyház kebelébe, mielőtt 18-ik életévét be-
töltötte volna. Csak a szándékosságot tagadom, hogy e 
cselekedetemmel a törvényt kijátszani akartam volna. Meg-
jegyzem, hogy az átvételnél nemcsak magam működtem 
közre, mert én az átvétel előtt a leányt nem is láttam, 
nem is ismertem. Segédlelkészem is közreműködött az 
átvételnél, de én azért, a mit ő tett, a felelősséget ma-
gamra vállalom. Azt hittem, hogy a lány 18-ik évét már 
betöltötte, ezért át is irtam a helvét hitvallású szuperin-
tendens urnák, hogy a leányt felvettem. 

Valótlan azonban az, hogy én a leányt bármi anya-
gi előnyben részesítettem volna. Szentegyházunkban nem 
divat az, hogy a lelkeket pénzen vásárolják. Meghagyjuk 
mindenkinek a szabadságot, hogy keresse mindenki lelke 
megnyugvását és a boldogságot ott, a hol azt föltalálni véli. 

Egyebet nem mondok, a többire nézve jogi képvi-
selőm fog nyilatkozni. 

A tényállás elég világos, hogy cselekedetemből a 
szándékosság teljesen ki van '/árva." 

A vádló és védő perbeszédei után, melyek a vád-
lott főpap iránt a tiszteletet és rokonszenvet csak emel-
ték, a törvényszék, a törvény betűje szerint, a vádlottat 
50 frt pénzbirságra és 4 frt 40 kr magánköltseg megté-
rítésére itélte. 

Pannonhalma, nov. 11. Főp. levél. — 
A pannonhalmi főapátság elkülönített egyházterüle-

tén lakó keresztény híveknek áldás és üdvözlet az Urban ! 
(Vége.) 

Szent Márton apostoli fáradozásának és az Isten 
dicsőségéért buzgólkodó életének hire csakhamar elterjedt 
Galliában, úgyannyira, hogy Tours (Tűr) városának hivő 
népe őt püspöknek választotta : az alázatos férfiú vona-
kodott ezen nagy felelőséggel járó szent hivatalt elvállalni 
és csakis ügyes cselfogással és némi erőszakkal sikerült 
őt szent magányától elszakítani ; azon ürügy alatt, hogy 
egy beteg kívánja a szent szerzetes áldását, k hivták őt 
a kolostorból és miután a beteget megáldotta volt, hatal-
mukba vették személyét és erős őrizet alatt Toursba vit-
ték, a hol püspökké szenteltetett. Szent Márton a püspöki 
széken is hü maradt önmagához : a székesegyház mellett 
egy kis czellába vonult; életében, ruházatában és étke-
zésében semmi változtatást sem tett; püspöki méltóságát 
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erényei által akarta ékesíteni. A pogányság megszünte-
tése és a bálványképek lerontása volt nemes feladata és 
e végre sokszor körüljárta püspöki megyéjét és Galliának 
egy részét, bogy kiirtsa a bálványimádás maradványait. 

Midőn egy ily alkalommal egy olyan városban volt, 
a melyben még sok pogány lakott, lerombolta a bálvány-
templomot és a szent fenyőfát is ki akarta vágni, a mely 
a pogányok kiváló tiszteletének volt tárgya. A pogá-
nyok csak azon föltétel alatt egyeztek bele, ha Márton 
azon az oldalon marad, a mely felé a kivágandó fa dűlni 
fog. Márton, erős hittel teljes lévén, elfogadta a föltételt 
és megengedte, hogy őt megkötözve oda helyezzék ahova 
akarták. A szent fát kivágták, de azon pillanatban ami-
dőn az dűlni kezdett, a Szent keresztet vetett és a fa az 
ellenkező oldalra esett, a pogányok nagy csodálkozására, 
kik azonnal kérték a keresztséget. Igy teljesedett Márton 
életében is az, amit Krisztus Urunk igért, hogy tanítvá-
nyai erős hitük által a hegyeket is kimozdíthatják 
helyökből (Márk 11. 23.); valamint teljesedett az is, hogy 
azokat a kik hisznek, jelek azaz csodák követik. (Márk 
16. 17.) 

A szent püpök fáradhatatlan volt az evangéliumi 
szent igazságok hirdetésében és nem is hagyta azt félbe, ha 
csak a felebaráti szeretet jóságos cselekedetei más felé nem 
hivták áldozatkész munkásságát. Néhányszor közbenjárt a 
császárnál a szerencsétlenek javára; kétszer utazott ily 
ügyben Trierbe, a hol Maxímus császár tartózkodott. 
Kegyelmet kért mint püspök, magas méltóságának tuda-
tában ; a mi nagy hatással volt a császárra, a ki nem is 
vonakodott a szent püspök kérelmét teljesíteni ; sőt nagy 
tisztelettel is viseltetett az érdemekben gazdag püspök 
iránt, annyira, hogy a császár Mártont többször asztalá-
hoz is meghívta és ott őt maga mellé ültetvén, mások 
fölött kitüntette. 

Szent Márton visszatért ezután Toursba, a hol övéi 
őt ugy fogadták, mint a város őrzőangyalát. Jóllehet már 
korban előrehaladt, de azért semmiben sem kímélte ma-
gát: szigorú szent gyakorlatait pontosan teljesité és apos-
toli fáradozásaiban is kitartó volt. Isten szeretete dicső-
ségének terjesztése és szent akaratának teljesítése volt, 
úgyszólván, mindennapi kenyere. Szép és nemes lelke 
Istenért lángolt és a halhatatlan lelkek üdvösségének 
munkálásán csüggött. A jóságos mennyei Atya örömmel 
kisérte kegyelmével hű szolgájának fáradozását, csodákkal 
dicsőitette meg szent életét, mely csodajelek folytonos 
bizonyítékai is voltak azon tanításnak, melynek Márton 
fáradhatatlan hirdetője volt. 0 mindenkinek mindene volt : 
jó pásztora juhainak, gondozója a betegeknek, segítője a 
szegényeknek, atyja híveinek, vigasztalója a szomorúaknak, 
erősítője az igazaknak, gyámolója az özvegyeknek és min-
denek fölött : megszabadítója a bűnösöknek a kárhozat 
veszélyéből. És mindezen foglalkozása között mindig Isten 
jelenlétében hitte magát, a kivel a szeretet által egye-
sülve volt. 

Ilyen volt Márton szent élete. Krisztus élt őbenne, 
és ő Krisztusban. Nem lehet csodálni, hogy a mennyei 
dicsőült Szentek is örömet találtak Márton társaságá-
ban, a boldogságos szűz Mária, Szent Péter és Pál apos-

tolok, Szent Ágnes és Tekla szűzvértanuk megje'entek 
neki és vele a mennyei dolgokról beszélgettek. Hisz va-
lamint a Szentek az Isten akaratát teljesitik a menny-
országban : ugy Szent Márton is a földön mindig és min-
denütt Istennek akarata szerint intézte életét; a kiket 
tehát az akarat közössége Istennel egyesitett, azoknak 
társalgásuk is egyesülve volt az Ur Istenben. Az Isten 
szent akaratának teljesítése tette Mártont szentté. Az. 
életszentség a szeretetben van. Isten a legszentebb valóság 
maga a szeretet. A ki az Isten akaratát cselekszi, az sze-
reti Öt (Ján. 14. 21.) és a ki szereti a jó Istent, az meg-
teszi mindazt, a mit az Isten parancsol ; következőleg a 
törvény teljesítése a szeretet (Róm. 13.10.) a szeretet pedig 
a valódi életszentség. 

Szent volt Mártonnak élete, szent volt az ő halála 
is. A milyen az élet olyan a halál. Közel 26 évig volt. 
püspök a mi kedves Szentünk. Eletének végéig mindig 
az Ur Isten dolgában szorgoskodott ; igy történt, hogy a 
80 éves aggastyán, nem tekintve magas korát, sem pedig 
törődött, beteges állapotát, nem az ut fáradalmait, Candes 
(Kand) nevű helységbe utazott, hogy ott visszaállítsa a 
békét és szeretetet, melyet a nyugtalan lelkek megzavartak. 
A szent püspök nem törődve magával, csak Istenre gondolt ^ 
egy napon, midőn ki akar jönnni a szentegyházból, mint 
vitéz harczos a győzelem után összeesik és a földre hull. 
Tanítványai és papjai, saját kívánsága szerint, a szentély 
közepén szőrzsákra hamut hintenek és arra fektetik a 
szent püspököt. Sirva és imádkozva veszik körül a jó 
atyát hű fiai és zokogva mondják : „Miért hagysz el ben-
nünket, Atyánk ? Kinek gondjaira fogsz bizni bennünket, 
árvákat és szomorkodókat ? íme ragadozó farkasok tá-
madják meg nyájadat; ki fog bennüket ellenük megvé-
deni ? Tudjuk, hogy te Krisztushoz vágyakodol ; de, jó 
Atyánk, a te koronád biztos ; ha későbben fogod is azt 
elnyerni, az mit sem fog veszteni érdeméből, sem dicső-
ségéből. Könyörülj azért rajtunk és ne hagyj el minket.* 
A szent atya könyekig megindult fiainak gyöngéd szere-
tetén, és szivének egyszerűségében Istenhez fordulván, 
mondá ezen emlékezetes és szenthez illő szavakat: 
„Uram, ha népednek még szüksége van reám, nem vona-
kodom a munkától, legyen a Te akaratod." 

Több napon át élet és halál között volt a szert 
püspök, erős láz rohamainak kitéve, szive és szemei azon-
ban folytonosan égre emelve. A sanyargatás által meg-
tört teste a földön feküdt és midőn tanítványai némi 
enyhítésül gyékényt akartak alája teríteni : „Nem, nem 
engedem, mondá Márton ; a valódi keresztényt hamu és 
szőrzsák illetik meg. Ha más példát adnék nektek, 
felelős lennék arról az Isten előtt." Más alkalommal lát-
ván papjai, hogy kezei és szemei szakadatlanul eg felé 
valának emelve, segíteni kívántak rajta és megváltoztatni 
helyzetét, hogy könnyebbülést nyerjen: „Engedjétek, 
mondá nekik, engedjétek, hogy az égre nézzek, a hová 
az Úrhoz kiván lelkem repülni." Azon pillanatban a 
pokoli gonosz lélek jelent meg neki. „Mit akarsz itt, te, 
kegyetlen bestia, kiáltá a haldokló Szent. Te semmit 
sem találsz bennem, a mi tied volna. Ábrahám kebele 
fogadja be lelkemet." Es ezt mondván, visszaadta lelkét 
Teremtőjének, a 397-ik év nov. 11-ikén. Igy hal meg az 

40* 
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igaz ! Ilyen a Szentek halála ! Drágalátos az Ur színe 
előtt az ő Szenteinek halála. (115. zsoltár.) 

Krisztusban kedves hiveim ! Szent Márton hitvalló-
püspök, a mi dicső védőszentünk. Legyen az ő szent élete, 
különösen életének legszebb erénye, a szeretet, az Isten 
parancsainak hű megtartása, az 0 szent akaratán való 
teljes megnyugvása mi életünknek példaképe. Szent Márton 
élete álljon mindig szemeink előtt; ő legyen a mióta, a 
tükör, a melyben megláthatják, hogy az élet mindennemű 
körülményei közt mi módon kelljen magunkat viselnünk. 
Küzdelem az élet; az ima és az önmegtagadás az eszkö-
zök, hogy jó harczot harczoljunk, magunkat megtagadjuk 
és magunkra vévén keresztünket, szent Márton példája 
szerint kövessük Krisztust. 

„A küzdő anyaszentegyházra nézve, mint dicsőén 
uralkodó szentséges atyánk. XIII. Leo, római pápa egy 
ujabb apostoli iratában mondja, nem kevésbbé hasznom, 
mint tisitelettel teljes, ha időközönkint azon férfiak em-
léke ünnepélyesen megujittatik. a kik kiváló erényeik és 
szent életök által már a győzedelmes egyház dicsőült la-
kóinak sorában foglalnak helyet. Mert ezen tiszteletnyil-
vánulás által a kipróbált valódi életszentség emléke újra 
felidéztetik ; a mi minden időben hasznos, napjainkban 
pedig, a midőn az erény és a hit oly ellenséges támadá-
soknak vannak kitéve, fölötte üdvös." 

Szentséges atyánk ezen magasztos intését vegyük mi 
is szinvünkre. Midőn szent Márton dicső halálának 1500 
éves emlékét, Istenünk iránt hálával eltelve, kegyeletes-
szeretettel ünnepeljük, tegyük le vallásos tiszteletünket 
szentünk elé és bizalommal kérjük őt, hogy legyen ezen-
túl is fölöttünk őrködő, jólétünkért buzgólkodó, kegyes 
védőszentünk. Szent Mártonnak igen sokat köszönhet szent 
Benedek rendje, igen sokat köszönhet édes magyar hazánk. 
Már szent Benedek apát különösen tisztelte szent Márton 
püspököt és Cassino hegyén oltárt is emelt tiszteletére, 
mely tettével az általa alapitott rendet szent Mártonnak 
különös pártfogásába ajánlotta. Szent István első apostoli 
királyunk pedig fogadalmat tett, hogy azon esetre, ha le-
győzi a fellázadt pogány magyarokat, a szent Márton püs-
pök tiszteletére Pannonhalmán, szent Benedek fiai számára 
épült kolostornak fogja adni Somogymegye összes tizedét. 
A győzelem szent Márton közbenjárására az ő zászlaja 
alatt megtörtént. A kolostor és szent Márton egyháza 
fölépült és 9 századon át e mai napig hirdeti szentünk 
hathatós pártfogását. Isten után szent Márton közbenjá-
rásától várjuk és reméljük ma is a szent hit diadalát a 
kor káros áramlatai fölött. 

Ur Isten, a ki tudod, hogy mi saját erőnkből sem-
mire sem megyünk, engedd kegyelmesen, hogy szent 
Márton püspök-hitvallód közbenjáró esedezése által min-
den megtámadás ellen védelmet nyerjünk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az Ur 1897-ik évében Mind-
szenthó 7-ik napján. Ipoly, főapát. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközépnton haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A kongresszus feliratai. 
A pápához : 
„Emmo Card. Rampolla Roma. 

Congressus regnicolaris in negotio autonomiae con-
stituendae iussu suae Majestatis convocatus et sub meo 
praesidio pro ulteriore consultatione constitutus ante om-
nia suam filialem devotionem et homagialem fidelitatem 
erga Sanctissimum Patrem, caput totius Ecclesiae mani-
festavit, mihique commisit, ut haec sua vota ardentibus 
animis prolata cum Sanctitate Tua communicarem. Cui 
officio libentissime satisfaciens humillime rogo Sanctita-
tem Tuam, ut haec vota pro paterna Tua benignitate 
clementer recipere nobisque congregatis Tuam apostoli-
cam benedictionem benigne impertiri digneris. 

Claudius Cardinalis Vaszary Princeps Primas Hun-
gáriáé. 

A királyhoz : 
0 császári és apostoli királyi Felségének 

Bécs. 
A magyarországi katholikus egyháznak önkormány-

zatát Felséged legmagasabb engedélyéből szervező gyűlése 
elnökletem alatt egybegyűlvén és megalakulván, minde-
nekelőtt Felséged, mint egyházunk legfőbb kegyura iránt, 
lemélyebb alattvalói hódolatának és tántorithatlan hűsé-
gének adott kifejezést s engem bizott meg ezen leglelke-
sebb határozatának tolmácsolásával. 

Midőn ezen legörvendetesebb megbízatásomat hiven 
teljesítem s annak legkegyelmesebb elfogadásáért esede-
zem : legmélyebb jobbágyi hódolattal s törhetlen hűséggel 
öröklök Felségednek legalázatosabb káplánja 

Vaszary Kolos, 
bibornok herczegprimás. 

E táviratra még vasárnap a következő válasz ér-
kezett: 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás ur ö Fminencziájának 

Budapest. 
„0 császári és apostoli Királyi Felsége szívélyesen 

köszöni a magyarországi katholikus egyház önkormány-
zatát szervező gyűlésnek Eminencziád által táviratilag tol-
mácsolt hódolatát. 

Legfelsőbb parancsra: 
König, udvari tanácsos. 

Az aut. kongresszus második ülése 
f . hó 13-án. 

Elnök: Vaszary Kolos bibornok herczegprimás. 
Jegyző: Prohászka Ottokár. 
Az ülés délelőtt 11 óra 10 perczkor kezdődik. 
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Elnök: Az ülést megnyitom. A mult ülés jegyző-
könyvét kérem felolvasni. 

Zichy Aladár gróf jegyző (olvassa). 
Elnök: Yan valakinek a jegyzőkönyvre észrevétele? 

(Nincs !) Észrevétel nem lévén, a jegyzőkönyv hitelesíttetik. 
Tisztelettel jelentem a kongresszusnak, hogy a mai 

ülés jegyzőkönyvét Prohászka Ottokár jegyző ur fogja 
vezetni, a szólásra kívánókat Latinovics Géza jegyző ur 
fogja felhívni. 

Következik a napirend első tárgya: Az igazoló bi-
zottság jelentése. 

Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi püspök : Fő-
magasságu bibornok herczegprimás! Mélyen t. kongresszus ! 
Az igazoló bizottság megbízásából eljárván, a beadott 
megbizó leveleket megvizsgálván, ezen vizsgálat eredmé-
nyét magában foglaló jegyzőkönyveket ezennel van sze-
rencsém tisztelettel átnyújtani. 

Zichy Aladár gróf jegyző (olvassa). 
Elnök: Méltóztatnak beleegyezni, hogy az igazoló 

bizottság által észrevétel nél kül bejelentett tagokat iga-
zoltaknak jelentsem ki, a kik az igazolt tagok névjegyzé-
kébe fel fognak vétetni? (Igen!) A kifogás alá eső vá-
lasztások, valamint az eddig bejelentett és a többszörös 
választások folytán bejelentendő lemondások iránt a gyű-
lés végleges megalakulása után fogunk határozni. (He-
lyeslés.) 

A szervező gyűlés tagjainak általános többsége iga-
zoltván, a gyűlést határozatképesnek jelentem ki. 

Következik a mai ülés napirendjének második tárgya: 
egy világi alelnök és egy egyházi és egy világi jegyző 
választása. 

H Ú S T ezen választásokat szabályszerűen eszközöl-
hessük, tisztelettel kérem a szervező gyűlést, méltóztassék 
nyilatkozni, hogy ez alkalomra az 1870—71-ik kongresz-
szusban megállapított és elfogadott tanácskozási rend 
alapján óhajtja-e a választást eszközölni ? (Helyeslés.) És 
egyúttal bátorkodom azon indítványt is tenni, hogy ezen 
tanácskozási rendet, a melynek alapján az 1870—7t-i kon-
gresszus tanácskozott, en bloc egészében méltóztassék el-
fogadni. (Helyeslés.) 

Méltóztatnak ebbe bele egyezni? (Helyeslés.) Ezt 
tehát határozatilag kimondom. 

Arra kérem a jegyző urat, hogy olvassa fel a ta-
nácskozási rend első pontját, mely a szavazás módját ál-
lapítja meg. 

Zichy Aladár gróf jegyző (olvassa.) 
Elnök: A felolvasott szabályzat szerint fog megtör-

ténni a szavazás és pedig az igazoló bizottság által be-
terjesztett névjegyzék szerint. 

Tisztelettel felkérem a kongresszus tagjait, hogy 
midőn a betűrend szerinti felolvasás következik, méltóz-
tassanak akként elhelyezkedni, hogy a szavazás minél 
gyorsabban történjék. 

Roránszky Nándor: Azon kérdést volnék bátor in-
tézni, vájjon egyszerre szavazzunk-e az elnökre és a jegy-
zőre is, vagy pedig külön-külön? (Egyszerre! És ház-
nagyra?) 

Elnök: Az imént felolvasott szabályzat szerint az 
előkészítő gyűlés egy világi alelnököt, egy egyházi és két 

világi jegyzőt vá'aszt egyszerre. (Felkiáltások : És a ház-
nagyot 1) 

A háznagyra nézve akkor fogunk határozni, ha meg-
alakult a gyűlés. 

Kérem Latinovics Géza jegyző urat, olvassa fel a 
névsort. 

Latinovics Géza jegyző olvassa a névsort. (A. gyűlés 
tagjai beadják szavazataikat.) 

Elnök : Van még valaki, a ki nem szavazott és sza-
vazni akar? Nem lévén többé olyan, a ki még szavazni 
akarna, a szavazatok összeszámítása végett az ülést fel-
függesztem. 

Szünet után. 
Elnök: Az ülést újra megnyitom. Kérem a szavazás 

eredményét felolvasni. 
Latinovics Géza jegyző : (̂ Olvassa) Az alelnöki ál-

lásra kapott Szapáry Gyula gróf 140 szavazatot. (Élénk 
éljenzés) az egyházi jegyzői állásra Giesswein Sándor dr. 
82 és Párvy Sándor dr. 56 szavazatot, (Éljenzés) a két 
világi jegyzői állásra Günther Antal dr. és Ziskay Antal 
dr. egyenkint 136 szavazatot. (Élénk éljenzés). 

A többi szavazat egyesek közt megoszlott. 
Elnök : E szerint az alelnöki állásra Szapáry Gyula 

gróf ő exczellencziája, az egyházi jegyzői állásra Giesswein 
Sándor dr., a két világi jegyzői állásra Günther Antal dr. 
és Ziskay Antal dr. urakat megválasztottaknak jelentem 
ki. (Éljenzés.) 

Szapáry Gyula gróf : Főmagasságu biboros herczeg-
primás ur, mélyen tisztelt gyülekezet! Fogadja a mélyen 
t. gyűlés bizalmuknak ezen egyhangú megnyilatkozásáért 
leghálásabb köszönetem kifejezését. (Éljenzés.) Fogadják 
egyszersmind köszönetemet megválasztott tiszttársaim, a 
jegyzői kar nevében az ő megválasztatásukért. (Éljenzés.) 

Azon bizalomnak, melyet irántam tanúsítani méltóz-
tattak ez állásomra való megválasztatásom által, ha alel-
nöki minőségemben a sor rám kerül, csak ugy leszek 
képes megfelelni, ha minden tekintetben teljesen részre-
hajlatlanul és lelkiismeretesen járok el az ügyek vezeté-
sében. Ő felsége legmagasabb meghívása folytáo lettünk 
megbízóink által ide küldve. Mély hálával tartzounk ő 
felségének, hogy ezen legmagasabb meghívása által al-
kalmat adott arra, hogy itt az összes magyarországi ka-
tholikusok nevében tanácskozzunk, és, ha megállapodásra 
jutunk, oly szervezetet létesíthessünk, melyben a katholikus 
érdekek védelmére egyesülhetünk. (Tetszés.) 

Miután az e hazában levő más felekezetek is önkor-
mányzati testületekkel birnak, ha mi nem akarjuk kocz-
káztatni azon befolyást, a mely bennünket méltán meg-
illet, akkor nemcsak kívánatos, hanem méltányos, hogy 
Magyarország katholikusainak is legyen ily országos 
képviseletük. (Helyeslés.) 

Mióta szent István e hazát megállapította, s a nem 
zetet a keresztény hitre, a róm. kath. vallásra téritette, 
azóta e két fogalom; jó hazafinak lenni, s egyszersmind 
jó katholikusnak lenni, soha ellentétben nem volt. (Zajos 
helyeslés.) Voltak nagy férfiak, a kik kimagaslottak tár-
saik közül, s ezek ép ugy, mint a nemzet milliói, híven 
teljesítették kötelességüket a haza és a trón iránt, de 
hiven ragaszkodtak a kath. vallás hitelveihez. Ép ugy, 
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mint őseink, mi is ragaszkodunk az őseinktől örökölt 
valláshoz, de egyúttal hü fiai vagyunk e hazának. (He-
lyeslés.) Már 50 évvel eze'őtt, midőn az 1848. XX. t.-cz.-et 
megalkották, a püspöki kar kezdeményezésére tervben 
volt a katholikusok számára egy autonomia létesítése. Az 
akkori püspöki kar nem tartott attól, hogy ily szervezet 
létesítése az egyházi érdekekbe ütköznék; sőt a változott 
viszonyoknál fogva ily autonomia létesitését feltétlenül 
szükségesnek találta. Ha ez a testület, daczára, hogy már 
fél század előtt tervezetett, máig nem létesült és ha 
1870—71-ben az eziránt tett komoly kísérlet nem sike-
rült, ez csak mutatja, hogy mily nagy nehézségek állottak 
fenn a kérdés megoldása körül. A felfogás sok oldalról 
az volt, hogy ily autonomia létesítése egyrészt az egy-
házi, másrészt államkormányzati érdekekbe ütközik. De, 
mélyen t. gyülekezet, hogy e kérdésben a helyes meg-
oldá-t megtalálni nem lehetetlen, azt leginkább bizonyítja 
az erdélyi katholikus státus létezése (Élénk helyeslés ) a 
mely már 200 év óta áll fenn és rövid megszakítás után 
1868-ban a jelenleg tényleg létező viszonyokba beillesztve 
akadálytalanul működik, a nélkül, hogy akár az egyházi 
érdekeket sértené, akár államkormányzati érdekekbe üt-
köznék. (fielyeslés. Igaz ! Ugy van !) 

Mélyen t. gyülekezet ! Ha ő felsége legmagasabb 
kívánságának meg akarunk felelni, és ezen ügyet kedvező 
megoldásra akarjuk vinni, eljárásunk legnagyobb biztosi-
téka saját magunkban, a magunk között való egyetérté-
sünkben rejlik. (Elénk helyeslés.) Ha czélt akarunk érni, 
ne állítsunk fel mesterségesen ellentéteket az egyházi és 
a világi elem érdekei között; ne nyuljunk ahhoz, a mi 
vallásunk alapfeltételei szerint az egyházé, de adjunk 
módot arra, hogy a pénzügyi és vagyoni kezelés kérdé-
seiben és a közigazgatási kérdésekben a világi elem be-
folyást nyerjen. (Helyeslés.) S ha ezen a téren haladunk, 
ha a korlátokat megtartjuk, ha ezenkívül nem választanak 
el bennünket más téren fenálló, akár politikai, akár egyéb 
természetű ellentétek, hanem tisztán csak az ügyet tart-
juk szem előtt — ez a módja annak, hogy a siker elér-
hető legyen. (Elénk helyeslés.) 

Részemről teljesen át vagyok hatva a kérdés fontos-
ságától s igen nagy súlyt helyezek arra, hogy lehetségessé 
váljék ily szervezet létesitése. Azért méltóztassék meg-
győződve lenni, hogy teljes munkásságommal, buzgalom-
mal és tőlem telhető minden erővel igyekezni fogok azon, 
hogy a mennyiben vannak ellentétek, azok kiegyenlítes-
senek és igy a czél eléressék. (Éljenzés.) De hogy ezt 
tehessem, kérem szives támogatásukat továbbra is. (Hosz-
szantartó élénk eljenzés.) 

Giesswein Sándor dr. : Főmagasságu bibornok her-
czegprimás, mélyen t. gyülekezet! Hogy a mélyen t. kon-
gresszus becses figyelme az én csekélységemre fordult, 
azt kiváló kitüntetésnek kell tartanom és minél inkább 
érdemtelennek érzem magamat, annál inkább édes köte-
lességemnek tartom, hogy ezt a kitüntetést ügybuzgalmam 
által kiérdemelni törekedjem. (Éljenzés.) 

Elnök : Mélyen t. kongresszus ! Bátorkodom a kor-
jegyző uraknak legbensőbb köszönttemet fejezni ki fára-
dozásukért (Helyeslés.) e's kérem az újonnan megválasz-
tott jegyzőket, méltóztassanak helyüket elfoglalni. 

Hogy a megalakulás teljes legyen, szükséges még 
háznagyot is választani. Ugy hiszem, hogy mindnyájunk 
óhajával találkozom, midőn ezen terhes hivatalra a főren-
diház ernyedetlen buzgalmu háznagyát, Szapáry István 
grófot kérem fel. (Elénk éljenzés.) 

Mélyen t. kongresszus ! A megalakulás után első 
kötelességünknek tekintem, hogy ugy szentséges atyánk, 
(A gyűlés tagjai felállanak) az egyház feje, mint felséges 
urunk királyunk iránt legmélyebb b.ódolatunkat és szere-
tetünket nyilvánítsuk és ha méltóztatik a mélyen t. kon-
gresszusnak engem megbízni, sietni fogok ez illetékes 
helyen megfelelő módon tudomásra hozni. (Hosszantartó 
élénk éljenzés.) 

Apponyi Albert gróf : Főmagasságu bibornok her-
czegprimás ! Mélyen t. gyülekezet! Sokaknak felszólítására, 
de gondolom, mindnyájunk érzelmeinek megfelelőleg azo-
kat az üdvözleteket, a melyeket a kongresszus imént oly 
egyhangú lelkesedéssel fogadott, meg akarom toldani még 
a tiszteletnek, szeretetnek és hódolatnak nyilvánításával, 
a mi főpásztorunk és elnökünk, Magyarországnak her-
czegprimása iránt. (Hosszantartó lelkes éljenzés.) Ha áll 
az, minthogy kétségtelen, hogy a mi működésünk sike-
rének alapfeltételei annak a szellemnek követésében nyil-
vánulnak, a melynek megválasztott alelnökünk, Szapáry 
Gyula gróf ő exczellencziája az imént kifejezést adott és 
a mely nem egyéb, mint annak az apostoli intelemnek 
követése, hogy a szükségesekben legyen meg az egység, 
a kétségesekben a szabadság, de mindenben a szeretet, 
akkor e szellemnek megvalósítása az elnöki székből ra-
gyog elénk (Éljenzés.) és az onnan meginduló bölcs és 
szeretetteljes vezetést hiven követve van leginkább remé-
nyünk, hogy működésünk sikeresen czélt fog érni. (Élénk 
éljenzés.) 

Eminencziádnak pedig azt kivánom : érhesse meg, 
hogy ez a mű, hogy ez a kezdeményezés, a melyet 
nagyrészben Eminencziád bölcsességének sikerült uj élet-
re ébreszteni, szerencsés befejezést nyerjen és hogy Emi-
nencziád nemcsak a most megalakult szervező kongresszus, 
hanem a majdan létesítendő autonomiai központnak veze-
tését is eszközölhesse. (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

Elnök : Mély tisztelettel fogadom a méltóságos ur 
és a mélyen tisztelt kongresszus üdvözletét. Én is igérem 
mint a megválasztott alelnök ur, hogy egész erőmmel, 
egész munkámmal azon leszek, hogy ebben a három pont-
ban : in principiis unitas, in dubiis libertás és in omni-
bus Charitas — czélt érhessünk. Köszönöm bizalmuk ki-
fejezését. (Élénk helyeslés) Most pedig következnék Zichy 
Nándor gróf ő exczellencziájának a legutóbbi ülésen tett 
indítványa értelmében a 27-es bizottság megválasztása, 
melynek feladata lesz, Felséges urunk 1895. évi november 
29 én kelt legmagassabb elhatározásának irányelveit figye-
lembe véve, javaslatot tenni. Méltóztatnak ebbe belenyu-
godni ? (Altalános helyeslés.) 

Méltóztassék ugyanazon módon, mint előbb, a sza-
vazást megejteni. 

Latinovics Géza jegyző (Olvassa a névsort. A gyűlés 
tagjai beadják szavazataikat.) 

Elnök : Van-e még valaki, a ki szavazni kíván? Ha 
senki sem jelentkezik, ugy a szavazást bezárom. 
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Méltóztassanak határozni a fölött, hogy most mind-
járt számittassanak-e össze a szavazatok és megtörténjék-e 
a kihirdetés? (Igen) Tehát a szavazatok azonnal össze 
fognak számíttatni s e végett az ülést pár perezre fel-
függesztem. 

Szünet után. 

Elnök az ülést újra megnyitja. A 27-es bizottságra be-
adott összesen 141 szavazat. A legtöbb szavazatot kaptak 
a következő egyházi tagok. (Olvassa); Báró Hornig Károly 
dr 140, Ivánkovics János 138, Rajner Lajos dr 132, 
Vajda Ödön dr 128, Steiner Fülöp dr 126, Molnár Já-
nos apát 116, Répássy György kanonok 86, Samassa Jó-
zsef dr egri érsek 83, Karsch Lolion dr 81. 

Világi tagok: Apponyi Albert gr. 139, Szapáry 
Gyula gr. 138, Hoványi Gyula 132, Sághy Gyula dr 130, 
Günther Antal dr 129, Esterházy Miklós Móricz gr. 127, 
Marsovszky E. 127, Zichy N. gróf 127, Mócsy A. 126, 
Csekonics E. gróf 122, Rakovszky István 121, Wenck-
heim Frigyes gróf 87, Károlyi Sándor gróf 87, Ugrón 
Gábor 85, Pásztélyi Jenő 82, Hortoványi József dr 81, 
Timon Ákos dr 79, Győrffy Gyula dr 70 ; egyházi pót-
tagok : Bita Dezső dr 128, Várossy Gyula dr 87 ; világi 
póttagok: Borsodi Géza 138, Petrovácz József 136, 
Bakonyi Elek dr 69, Kubina József dr 63. 

Felkérem a bizottság tagjait, hogy alakulás végett 
holnap d. e. 11 órakor itt a főrendiház termében meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Még hátra volna, hogy az igazoló-bizottság által 
kifogás alá vett választások is e bizottsághoz utasíttassa-
nak véleményezés végett, azután kimondandó volna az, 
hogy permanensnek nyilvánitassék az a bizottság, a mely 
még nem határozatképes ülésből küldetett ki. Minthogy 
pedig néhány képviselő két helyen van megválasztva, 
méltóztassanak abba beleegyezni, hogyha az illetők be-
adják lemondásukat, az elnökség ujabb választást rendel-
hessen el, valamint Vörös Gyula választókerületébe a ki 
lemondott, ujabb választást tűzhessek ki. (Helyeslés) 

Van szerencsém azon kivül az erdélyi kath. status-
nak memorandumát, valamint a görög kath. püspökség 
memorandumát beterjeszteni azon ^véleményezéssel, mél-
tóztassék a kongresszusnak ezek a memorandumokat véle-
ményes jelentéstétel végett a 27-es bizottsághoz utasítani. 
(Helyeslés.) 

Zichy Nándor gr. : Kérem, legyen szíves herczeg-
séged időt engedni, nogy a kettős mandátumokra vonat-
kozólag nyilatkozhassunk, hogy ezen kérdés eldőlvén, az 
ujabb választásokat el lehessen rendelni. Ennek követ-
keztében bátor vagyok bejelenteni, hogy a veszprémi 
megyébe kebelezett pápai választókerületben mandátumról 
kénytelen vagyok lemondani, és ezt a nagygyűlésnek be-
cses elhatározása elé terjeszteni. 

Elnök: Következik a jövő ülés idejének és napi-
rendjének megállapítása. Azt hiszem, hogy csak a 27-es 
bizottság jelentése szolgálhat a legközelebbi ülés tanács-
kozásának tárgyául s ennélfogva, ha méltóztatnak meg-
engedui, az üléseket addig elaapolom, mig a bizottság a 
jelentését beterjeszti. A mint ez megtörténik, nemcsak 
hirlapok utján, hanem egyszersmind meghivók utján is 

fogom a mélyen tisztelt kongresszus tagjait ai ülés nap-
járól értesíteni. Méltóztatnak beleegyezni? (Helyeslés) 

Ezt tehát határozatként kimondom és több tárgy 
nem lévén, az ülést bezárom. 

(Az ülés délután 2 óra 45 perczkor végződött) 

A katholikus autonómiának a „Pester Lloyd"-ba tévedt 
tervezete . 

„A konferenczia tárgyalásainak szubsztrátumát két 
elaboratum képezte. Az egyiket a szeptemberi püspöki 
értekezlet megbízásából Ivánkovics János rozsnyói püspök 
dolgozta ki, mig a másik elaborátum azon tanácskozások 
eredménye volt, melyeket a püspöki konferenczia állandó 
előkészítő bizottsága az Ivánkovics-féle elaboratum felett 
folytatott. Ma már nyilt titok, hogy ez uj elaboratumot 
Steiner Fülöp dr. székesfehérvári püspök dolgozta ki. 

Már a szombati ülésben meglátszott, hogy a meg-
jelent püspökök többsége az Ivánkovics-féle elaborátum-
mal tart. A konferencziának kettős szempontra kellett 
figyelemmel lennie. Egyrészt arról volt szó, hogy meg-
jelöltessék az az álláspont, melyet a püspöki kar a katho-
likus autonomia kérdésében az országos kongresszuson 
elfoglaljon, másrészt a hozandó határozatot a római kú-
riával is közölni kellett, hogy annak informáczióul szol-
gáljon Ha tehát valahol, akkor itt kellett a püspökök-, 
nek hazafias és egyházi kötelezettségeiket összhangzásba 
hozni : erre törekfedett is a püspöki kar többsége és sze-
rencsésen el is érte. Hogy ez nem ment egészen simán, 
de elvégre még is eléretett, az a püspöki kar érdeme. 

És ezt az örvendetes eredményt csak az által lehe-
tett elérni, hogy a belátóbb elemek, kik az országban 
tényleg fenálló viszonyokkal számot tartottak és a kér-
désben első sorban arra törekedtek, hogy a játékban forgó 
legfontosabb érdekek semmi áron se veszélyeztettessenek, 
szorosan együvé tartottak és az ismételt értekezleteken 
megállapodtak a megteendő lépések és hozandó határoza-
tokra nézve. Az ez irány hívei biztos föllépésének köszön-
hető, hogy a tegnapi konferenczián Steiner püspök a maga 
tisztán katholikus, *) abstrakt indítványát, hazafias sugal-
latának engedelmeskedve, visszavonta és hogy a püspöki 
kar most a szentszéknek nem biztos programmot, hanem 
csak informácziót fog bemutatni abban az érdekes elabo-
ratumban, melyet Ivánkovics püspök a kérdésben kidol-
gozott. 

A legfőbb kegyúri jogok kérdésében a püspöki kar 
határozatában azt az álláspontot foglalja el, hogy azok-
nak érvényesítése az autonomia által nem érinthető lé-
nyegben és hogy minden mellőzendő, a mi a jogok meg-
rövidesét, vagy megsértését maga után vonhatná. Ezek 
csak annyiban vehetők fel az autonomia keretébe, a 
mennyiben szükségesnek látszik, hogy az egyház törvé-
nyeinek és szellemének érvény szereztessék, de a mellett 
a kormány befolyása ne legyen kizárható, mert azt nagyon 
fontos nemzeti érdekek követelik. 

A mi a katholikus egyház hierarchiáját illeti, az ér-
tekezlet azt az álláspontot foglalja el, hogy a hivők ösz-
szesége az egyházban nem bir semmiféle juriszdikczióval. 

*) Hát lehet-e a kath. autonomia más mint tisztán katholikus r 
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A katholikus egyházi szervezet isteni rendelkezésen nyug-
szik és ezért — a protestánsoktól eltérően — a liivek 
ebből nem igényelhetnek maguknak semmit. A püspökök 
tehát nincsenek abban a helyzetben, hogy ez irányban az 
autonómiának bármily jogokat átengedjenek. De ez a kö-
rülmény — ugy hiszik — az autonomia szervezését nem 
akadályozhatja, mert ennek csak az a czélja, hogy az 
állam és egyha'z közötti viszony rendeztessék és az erre 
vonatkozó szervezet az uj egyházpolitikai törvények által 
teremtett helyzethez formáltassék. Hogy azonban más-
részt a püspököknek illető befolyás biztosittassék azon 
ügyekre, melyek az autonomiához utasitandók, az auto-
nomia akként volna szervezendő, hogy a püspököket az 
autonomiai ügyek tárgyalásánál (hol ?) csak „votum consul-
tativum" illesse meg, de ők mint külön testület, ezután az 
autonomia határozatait felülbírálják és az ő hozzászólásuk 
nélkül az autonomia határozatai nem volnának érvénye-
síthetők. A püspöki kar az ellen is állást foglal, hogy az 
autonómiában a világi elem nagyobb számban legyen 
képviselve, mint az egyházi, és kívánatosnak tartja, hogy 
a legfőbb kegyúrnak és az iskolai szakférfiaknak is kellő 
képviselet adassék az autonómiában. 

Az esperesi és egyházmegyei tanácsok a püspöki kar 
véleménye szerint feleslegesek, ellenben uj közegként szer-
veztessék egy négy püspökből álló egyházi tanács, mely 
az egész autonomia felett a felügyeletet és ellenőrzést 
gyakorolná. 

A katholikus alapokat és alapítványokat, továbbá 
vallás-, tanulmányi, sőt az egyetemi alapot is a püspöki kar 
eredetük és rendeltetésük folytán az autonomia számára 
igényeli, miből önként következik, hogy az ez alapokból 
fentartott intézetek tisztem katholikus jellege megőrzendő.*) 

Mind e jogokat a püspöki kar most azonban csak 
annyiban kívánja érvényesíteni, a mennyiben ez a fenálló 
állami törvények megváltoztatása nélkül keresztülvihető. 
Ezt pedig akként véli legkönnyebben és legczélszerübben 
elérhetni, ha a kongresszus által az uj autonomiai statu-
tum kidolgozása czéljából kiküldendő bizottság előbb a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterrel tárgyalásokba bo-
csátkoznék. Erre nézve a hajlandóság a kormánykörében 
megvan.u 

Az „Augsb. Postzeitung" és a néppárt. 

Vonatkozással mult számunk „A pápa és a néppárt" 
czimü közleményére, jelentjük t. olvasóinknak, bogy a 
nevezett augsburgi kiváló érdemű katholikus lapnak buda-
pesti levelezője nálunk személyesen megjelent s a nevezett 
augsburgi katholikus lap nov. 7-iki számában kiadott 
közleményére vonatkozólag előadta az egész tényállást. Mi 
e tényállás áttekintéséből tökéletesen meggyőződtünk arról, 
hogy a nevezett lap nevezett számában megjelent az az 
idézés, mintha a pápa „azért tekint aggodalommal a mi 

*) És Ttellö hatású katholikus szellemű műteödésök biztosítandó. 

autonomiai mozgalmuuk elé, mintha a mozgalom mostani 
vezetőinek szervező tehetségébe nem biznék," az o (az 
„Augsb. Postz." érdemes levelezője) részéről aunál is 
inkább nem a néppárt diffamálása propagácziójának szán-
dékával történt, mert ő, levelezéseiben, az ellenkező irányban 
szokta informálni a külföld több tekintélyes német ka-
tholikus lapját. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából - kaptuk a tudósítást, hogy a Brougi-

dou-féle botrány alkalmából, az örökvárosban élő fran-
cziák főbbjei együttes feliratot intéztek ő szentségéhez s 
fájdalmukat fejezték ki honfitársuk nemtelen eljárása 
fölött. 

— Zarándoklat Jeruzsálembe fog, húsvétra, Bécs-
ből kiindulni főpásztori jóváhagyással. A részletes Prog-
ramm megjelenése legközelebbre várható. 

— Magyar népmissió Bukarestben. Október 31-
től nov. 7-ig Pécsy Arnold, nagyszombati Jézus-társasági 
atya tartotta — nagy áldással, nagy sikerrel. 

— Templomszentelés Ácson. Örömünnepre virrad-
tak f. hó 7-ikén Ács buzgó katholikusai. E napon bene-
dikálta újonnan restaurált templomukat nagys. s főtiszt, 
dr. Giessivein Sándor győri kanonok, ki ezen első funk-
czióját annál is nagyobb örömmel teljesítette, mert Ács 
plébánosának iskolatársa. A lélekemelő ünnepély kimagasló 
pontja az ünnepi szentbeszéd volt. melyet a kerület sze-
retett esperese, Szalay Pál, dadi esperes-plebános ur tar-
tott, ki a nála megszokott mély tudományosságával és 
népszerű előadásával ma is magával ragadta a zsúfolásig 
megtelt templom ájtatos hallgatóságát; ezen szentbeszéd 
maradandó benyomást tett a hallgatókra, kiket vallásos 
érzületük vonzott az ünnepélyre. Ezután ünnepélyes szent-
misét czelebrált a fölszentelő kanonok ur ő nagysága, a 
kerületi papság fényes segédlete mellett. A szép ünnepé-
lyesség után a főtiszt, plébános ur vendégszerető asztalá-
nál fényes ebéd volt, hol együtt láttuk kerületünk pap-
ságát és előkelőségeit. Ebéd alatt a legszebb felköszöntők 
hangzottak el a megyés püspökre, kit a templom kegyu-
rának magyarországi ügyvivője Pittler Dezső ügyvéd kö-
szöntött föl, a fönséges kegyúrra, Lichtenstein uralkodó 
herczegre, kinek ritka vallásosságát és nemes bőkezűségét 
a restaurált templom fennen hirdeti ; igen szép felköszön-
tőket tartottak a komáromi gymnazium igazgatója. Szalay 
Pál esperes-plebános, Nagy Antal szőnyi plébános és 
mások. A szép asztaltársaság a legszebb emléket vitte 
magával ez ünnepélyről. Az ácsiak valóban büszkék le-
hetnek szép templomukra, melyhez hasonló a környéken 
egyhamar nem található; ezt csak imáikban hálálhatják 
meg azoknak, kik a templomot ily széppé tétették és tették. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.') 



Ê Megjelenik e lap heten-
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E hova a lap szellemi 
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Ë küldemény czimzendő. 
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minden 
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netaláni reclamatiók is, 
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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 H A T O 

Budapesten, november 20. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Istenitéletek. — Egyházi Tudósítások : C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Dessewffy Sándor 
csanádi püspök ur felirata a királyhoz. — E s z t e r g o m : Változás a primási aulában. — K o l o z s v á r : A kolozsvári bérmálási ünne-
pély. — B é c s : Zichy Nándor gróf beszéde a Canisius-ünnep záró ülésén. — Katholikus Autonomia. — Kath. Tevékenység. — Kath. 

Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

I s t e n i t é l e t e k . 
Y. 

Ama kiváló férfiak közöl, kik az istenité-
leteket eltörülni iparkodtak megemlitendők : 

Agobard, Lyon érseke (f 841.) a ki már Jám-
bor Lajostól törekedet t az istenitéletek ellen 
t i la lmat kieszközölni; azután 

a valencei zsinat (855.) atyái, kik a pár-
viadalt „iniquissimam et detestabilem constitu-
t ionem quarumdam secularium legum"-nak mon-
do t ták ; főleg pedig 

a pápák közöl a következők; u. m. Nagy 
szent Gergely pápa, (603.) ki a viz- és tűzpróbát 
különösen, egyebet pedig hallgatag, szigorúan 
megti l tot ta , mondván: „Vulgarem denique ac 
nulla canonica sanctione fúl tam legem, ferventis 
scilicet, sive frigidae aquae, ignitique ferri con-
tactum aut cujuslibet propularis inventionis 
(quia fabricante haec sunt omnino ficta invi-
dia) . . . . prohibemus ßrmissime. (Cap. VII. Caus. 
II. qu. Y.) 

V. István pápa elt i l t ja „Humbert , mainzi 
püspökhöz intézett egyik iratában (888. évben) 
a fennebb emiitett istenitéletnemeket, igy i rván: 
»... ferri candentis, vei aquae ferventis examina-
tione Confessionem extorquere a quolibet sacri 
non censent canones: et quod sanctorum Pat rum 
documento sancitum non est, superstitiosa adiu-

ventione non est praesumendum." (Cap. XX. Caus. 
II. qu. Y.) 

III. Honorius pápa (1225.) lielyteleniti a tűz-
próbát, mondván: „. . . hujusmodi judicium (a 
fenti contextus szerint t. i. ferri candentis,) est 
penitus interdictum, u tpote in quo Deus t en ta r i 
videtur." (Cap. III. X. de purgatione vulgari, lib. 
V. titul. XXXV.) 

III. Coelestin pápa és ismét III. Incze pápa 
ugyancsak eltiltották az istenitéleteket, okul adván: 
„Duella et aliae purgationes vidgares prohibitae 
sunt, quia per eas multoties condemnatur absol-
vendus et Deus ten ta r i videtur." V. ö. a Cap. I. 
et II. de purg. vulg. lib. V. titul. XXXY. Sum-
mar iu m át ! 

IV. Sándor pápa a hamburgiakat , kérésükre, 
a tüzpróba ellenében védelmébe fogadta. (Lam-
becius in rer. Hamburg, lib. II. pag. 41.) 

A pápák fáradozásait is tápolták egyes világi 
fejedelmek, igy Nagy Károly, Jámbor Lajos, 
Lothár császár, II. Frigyes ; természetesen ezen 
t i lalomnak az akkori időben kevés eredménye, 
kevés ^haszna vol t ; de legalább gondolkozóvá 
te t ték a népe t ! 

Az istenitéleteknek utolsó példái, tömegesebb 
számban, a 15-ik századnak közepére esnek, noha 
még a 18-ik században is akadunk ilyenekre 
i t t -ot t . Ilyenek voltak például honunkban a bo-
szorkányoknak megégetése: Szegeden 1728. évben 
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és Nagy-Károlyban 1730. és 1745. évben; daczára 
Kálmán király hires törvényének: De strigis vero, 
quae non sunt, nulla quaestio fiat." (I. végz. 57. fej.) 

Az eddig e lmondot taka t illetőleg foforrásul 
szolgált, a tárgyalás folyamán már emi i t e t t szer-
zőkön kivül, Wetzer, Kirchenlexikon, IV. Bd. sub. 
v. Gottesurtheil . 

Há t r a van még, hogy e lmondjam a középkor 
legnagyobb theolgosának, aquinói sz. Tamásnak 
véleményét, t an i t á sá t az is teni té le tek fö lö t t : 

Benfoglal tat ik és megolvasható e t an a szent, 
angyali egyház-doktornak : „Summa Theologica" 
czimú könyve 2. 2. quaest. 95. art. 8. ily kérdés 
a l a t t : Utrum divinatio sortiam sit illicitae 

1. Ad octavum sic proceditur. Videtur quod divi-
natio sortium non sít illicita. Quia super illud Ps. XXX. 
In manibus tuis sortes meae, dicit Glossa Augus-
t in i (ord.) „Sors non est aliquid mali, sed res in 
humana dubi ta t ione divinam indicans vo lun ta tem" . 

2. Prae te rea . Ea quae a Sanctis in scripturis 
observata leguntur, non videntur esse illicita. Sed 
sancti viri t am in veteri, quam in novo Testa-
m e n t o inveniuntur sortibus usi esse; legi tur enim 
Jos. VII. quod Josue ex praecepto domini, judicio 
sor t ium puni vit Acham . . . ect. ect. 

3. Prae terea . Pugna pugilum, quae mono-
machia clicitur (idest singularis concertat io) et 

judicia ignis, et aquae, quae dicuntur vulgaria, 
videntur ad sortes pertinere; quia per hujusmodi 
a l iqua exquiruntur Occulta. Sed hujusmodi non 
videntur esse i l l ic i ta : quia et David cum Phi-
listhaeo singulare iniisse cer tamen legitur, et ha-
betur I. lieg. XVII. Ergo videtur, quod divinatio 
sortium non sit illicita. 

Sed contra est, quod in Deer. XXVI. quaest. 
T. {cap. VII.) dicitur : Sortes, quibus cuncta vos 
in vestris discriminatio provinciis, quas pa t res 
damnaverunt , nihil aliud, quam divinationes, et 
maleficia esse decernimus. Quamobrem volumus 
omnino illas damnar i ; et u l t ra in ter Christianos 
nolumus nominari , et ne exerceantur, sub ana-
thema t i s in terdic to prohibemus. 

Respondeo dicendum, quod, sicut supra dictum 
est (art. 3. hujus quaest.) sortes proprie dicuntur, 
cum aliquid fit, ut ejus eventu considerato aliquid 
occultum innotescat. ( I t t elmondja, hogy van u. n. 
sors divisoria, sors consultatoria, sors divinatoria. 
Az utóbbihoz megjegyzi : „ . . . Si quis ea in ten-
t ione u ta tu r sortibus, quasi hujusmodi actus hu-

mani, qui requ i run tur ad sortes, secundum clis-
posi t ionem stel larum sor t ian tur effectum, vana 
et falsa est opinio . . . et illicita," Azután foly-
t a t j a : ) 

Hac autem cousa remota, necesse est, quod sor-
talium actuum expect etur even tus vel ex fortuna, 
vel ex aliqua spirituali causa dwigente. E t si qui-

. dem ex for tuna, quod locum habere potes solum 
in divisoria forte, non videtur habere, nisi forte 
Vitium vani ta t i s . . . 

Si vero ex spirituali causa e:ipectetur sortium 
judicium, quandoque quidem expectatur ex daem-
nibus, sicut legi tur Ezech. XXI. 21. . . . et taies 
sortes sunt i l l icitae; et secundum canones pro-
hibentur . Quandoque vero expectatur a Deo, secun-
dum illud Proverb. XVI. 33 . . . et talis sors se-
cundum se non est malum, u t August inus dicit 
(loc. cit. in arg. 1.) 

Potest tarnen in hoc quadrupliciter peccaium 
incidere. Primo quidem, si absque ulla necessitate 
ad sortes r eccu r ra tu r : hoc enim videtur ad Dei 
t en ta t ionem per t ine re . . . 

Secundo, si quis e t iam in necessi tate absque 
reverent ia Dei sor t ibus u t a tu r . . . 

Tertio, si divina oracula ad t e r rena negotia 
conver tan tur . . . 

Quarto si in electionibus ecclesiasticis, quae 
Spiritus Sancti inspirat ione fieri debent, aliqui 
sortibus u t an tu r . . . 

Si vero necessitas immineat, licitum est cum 
débita reverentia sortibus divinum judicium im-
plorare . . . 

Et per hoc patet responsio ad primum et ad 
secundum. 

Ad tertium dicendum quod judicium ferri 
candentis, vel aquae ferventis ordinatur quidem 
ad alicujus peccati occulti inquisi t ionem per ali-
quid, quod ab homine fit ; et in hoc convenit cum 
sor t ibus: in quantum tamen expectatur aliquis 
miraculosus effect us a Deo, excedit communem 
sortium rationem. Unde hujusmodi judicium illi-
citum redditur. ect, ect. 

Et eadem ratio videtur esse cle lege duellorum ; 
nisi quod plus accedit (ér tsd: duellum) ad com-
munem ra t ionem sortium, in quan tum non expec-
t a tu r ibi miraculosus effectus; nisi for te quando 
pugiles sunt valde impares v i r tu te vel ar te . 

Ez az angyali doktornak tan i tása az isten-
i té le tekről ! 

Nagyon érdemes még az elolvasásra e t á r -
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gyat illetőleg az, ami t a nagytudományu XIV. j 
Benedek pápa : De Synodo Dioecesana, lib. III. 
Cap. XVII. n. VI. elmond. 

Ezek után a figyelmes olvasóra bízom a kö-
vetkező két kérdésnek megfejtését: 

1. Vájjon általában a katholikus egyház helye-
selte-e, vagy csupán megtűrte a középkori ordáliákat ? 

2. Vájjon különösen a pápák kozől azok, kik-
nek korában az istenitéletek gyakorlatban voltak, 
mindnyájan helytelenitették-e, elitélték-e az ordá-
liákat minden alakjukban? Dr. 

E6YHÁEI TÜDOSITASOK. 
Csanádi egyházmegye. Dessewffy Sándor csanádi 

püspök ur felirata a királyhoz. — 
Apostoli királyunknak a magyar nemzet történeti 

nagy alakjait megtisztelő elhatározása, szent Gellértnek, a 
csanádi egyházmegye vértanú püspökének egyházmegyé-
jében, kiváló hatást keltett, melynek a jelenlegi megyés 
püspök ur, Dessewffy Sándor ő excziája, ki szent Gellért 
kultuszának emelésén oly buzgón fáradozik, az itt követ-
kező hódoló felirattal adott ő felsége előtt kifejezést : 

Császári és apostoli királyi felség ! 
Legkegyelmesebb uram ! 

Midőn császári és apostoli királyi felségednek hü 
magyar nemzetével legújabban éreztetett királyi kegyes-
sége, melylyel hazai történelmünk kiválóbb alakjainak 
megörökitését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, 
az egész országban mindenütt felhangzó lelkes örömöt és 
őszinte mély bálát keltett, a csanádi egyházmegyét, pap-
ságát és hiveit a leglelkesebb öröm, legmélyebb hála 
érzete tölti el, hogy császári és apostoli királyi felséged 
bölcs tekintete történelmünk alakjai közt a csanádi egy-
házmegye első vértanú püspökének és védszentjének, szt. 
Gellértnek alakjára is irányult. 

Mint szt. Gellértnek a csanádi püspöki székben mél-
tatlan utódja azon legalázatosabb kérelemmel járulok 
császári és apostoli királyi felséged elé, hogy az egész 
magyar nemzet iránt ezáltal újból nyilvánított atyai jó-
indulatának és szeretetének, valamint történelmünk muitja 
s különösen a kereszténységnek nemzetünk közti elter-
jesztésének sz. István dicső apóst, királyunk közreműködő 
buzgó apostola és kortársa iránti példás kegyeletének 
megnyilatkozásáért és az ezáltal egyházmegyémet is ki-
válóan ért legmagasabb kitüntetésért az én, káptalanom 
és egyházmegyém összes papsága nevében is nyilvánított 
legmélyebb hálával, odaadó ragaszkodással és tisztelettel-
jes hódolattal párosult legmélyebb köszönetemet legke- -
gyelmesebben elfogadni méltóztassék. 

A hithez és a koronás király -személyéhez való tán-
toríthatatlan ragaszkodás erényének lángja, melynek di-
csőségét sz. Gellértnek szobra fogja hirdetni, a csanádi 
egyházmegye minden papjának és hívének lelkében ki-
olthatatlanul ég és ennek ápolását mindnyájan legszen-
tebb feladatunknak ismerjük. 

Erről császári és apostoli királyi felségedet alattvalói 

hódolattal biztosítván, egyúttal azon legalázatosabb ké-
relemmel járulok felséged elé, hogy dicső védszentjének 
névünnepe alkalmából hódolatteljes szerencsekivánatainkat 
is legkegyelmesebben elfogadni méltóztassék. Adjon a 
jóságos Isten dicső védszentjének közbenjárására még sok 
számos éven át tartó szerencsés uralkodást, kedves ha-
zánknak és a felséged jogara alaít élő összes népek bol-
dogságának és a világbéke eszméjének diadalára." 

Esztergom, nov. 14. Változás a primási aulában. — 
0 felsége Hetyey Sámuel apát-kanonokot s a prímás-

érseki iroda igazgatóját pécsi megyés-püspökké legkegyel-
mesebben kinevezvén, helyére a primási iroda s az egy-
házmegye adminisztrácziójának élére kegyelmes főpász-
torunk, ő eminencziája a biboros-herczegprimás és érsek 
ur, mint tudva van, dr. Walter Gyula kanonok és egyház-
megyei főtanfelügyelőt kegyeskedett csütörtökön kinevezni. 

Örömmel és bizalommal fogadjuk ő eminencziája 
magas rendelkezését és szerencsés választását; akitüntető, 
bizalom és kegy oly férfiú irányában nyilatkozott meg, 
aki erre nemcsak rászolgált, de meg is érdemelte. 

Dr. Walter Gyula kanonok sokoldalú műveltsége, 
nagy apparatussal biró tudománya, buzgalma, szervező 
képessége, lelkiismeretes tevékenysége sokkal ismertebb, 
hogysem azt nekünk, akik közvetlenül ismerjük, becsül-
jük és éppen ezért hajlunk meg egyéni nagysága előtt, 
ismételten kellene manifesztálnunk. 

Tagadhatlan, hogy a kanczellariae-direktor nemcsak 
a püspök viszfénve, hanem az egyházmegye érdekeinek, 
szellemének és meggyőződésének tolmácsolója is. Össze-
kötő kapocs a püspök és papsága között. 

Meg vagyunk győződve, hogy dr. Walter Gyula 
kanczelláriae-direktor hivatása súlyának teljes tudatában 
van, átérzi azon kötelékek erejét, mely őt egyrészről a 
kegyelmes főpásztor, másrészt az egyházmegye papságá-
hoz fűzik. Es mert ismerjük tudását, láttuk sokoldalú te-
vékenységét, részint mint a nevelés és tanításnak bajnokát, 
részint az egyházmegye kormányzatának egyik érdemes 
és számottevő faktorát, őszinte tisztelettel és elismeréssel 
szivünkben üdvözöljük és köszöntjük őt nehéz, de áldásos 
és alkotásra méltó hivatalában. 

Legyen vele működésében az Isten vezérlő kegyelme l 
Munkálkodjék azzal a SZÍVÓS kitartással és önérzettel, mely 
eddig is egyik ereje volt ! Legyen ott támogató és oszlop, 
a hova a katholikus üt>ybuzgalom hívja! Legyen fényes-
sége egyházmegyénknek ezután is, mint eddig, hogy vilá-
gítson és vezéreljen évek során át ! E. 

Kolozsvár,nov. 14. A kolozsvári bérmálási ünnepély. — 
Talán a november szürke ege, talán a dér, mely le-

konyulttá, színtelenné teszi a mezők virágát, talán az a 
hideg fuvalom, melyet előre küld a tél, mintegy szokta-
tóul, hajtott ugy némelyek kedélyére, hogy a leendő bér-
málás hírét nemcsak kellő lelkesedéssel nem, de a novem-
beri hangulat kritikájával fogadták. De e némelyek szálló, 
czéltalan kritikája a templom falain kivül maradt, be a 
templomba nagyon sokan gyűltek, akik érezték, hogy nem-
csak az idő, de a társadalom mai novemberi hangulatában 
nagyon is szükséges az a benső meleg, mely életet, erőt 
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ád megküzdeni vagy legalább elviselni a külső viharokat, 
a hideg, mostoha időjárást. 

Alig jelezte reggel fél nyolcz órakor a harang a 
közelgő ünnepséget, már is tömegesen vonultak be a bér-
málandók, kiknek sora a gyönyörű gothicus templomha-
jóban kettős keresztet képezett. A fényes segédlettel vég-
zett püspöki mise alatt a belvárosi elemi leányiskola há-
rom osztálya énekelt. Mise után Biró Béla apát plébános 
ismertette lelkesülten, hévvel a bérmálás szentségének lé-
nyegét, magasztos czélját. 

Ezután Majláth Gusztáv gróf püspök ur ő méltósága 
lépett a szószékre s szónokolt azzal az erélyes szeretettel, 
mely jellemzi beszédeit, azzal a szeretettel, mely nemcsak 
hiv, de vezet, nemcsak kér, de akar, nemcsak melegit, de 
gyújt. A szent beszéd után a bérmálás folyt le szép rend-
ben, melyet ilyen nagy tömegben fentartani nem csekély 
feladat. 

A kolozsvári róm. katholikusok buzgó hivek; min-
denik templom, minden istentiszteletét sokan látogatják. 
A körmenetek népesek, nagyszombaton, a feltámadáskor 
valósággal impozáns ; de még is megható volt az a lelke-
sedés, melylyel özönlöttek -— a rendkívüli időben tartott 
— két predikaczióra, melylyel püspök ur ő méltósága ör-
vendeztette meg hiveit. A legelőkelőbb osztály és a nép 
egyaránt töltötte meg a padsorokat s azok közeit. A 
fényárban uszó templom teljes figyelemtől s fölkeltett 
áhitatot sugárzó arczoktól volt ünnepélyes. 

A szent beszéd után püspök ur ő méltósága magá-
nos imába merült az oltár zsámolyánál. Mindenki érezte, 
hogy most a csendes visszavonulás volna rendén való, még 
is mindenki helyén maradt. Lekötötte a vágy : még egy-
szer közelről látni szeretett püspökét, ki oly hamar ura 
tud lenni a kedélyeknek. Igy akarták kárpótolni magukat, 
miután alkalmuk nem volt ünnepélyes fogadásra, avagy 
búcsúra. Legalább igy akarták kifejezésre juttatni ama 
meleg érzést, mely áthatotta a sziveket ; ezzel akarták 
jelezni : hogy a ki szeretettel jön, szeretetre talál. 

S. A. 

Bécs nov. 17. Zichy Nándor gróf beszébe a Cani-
sius-ünnep záró ülésén. — 

Több napi ünnepélyei ülték meg Ausztria katholi-
kusai „Németország második apostolának," boldog Cani-
sius Péter jubileumát. A bezáró ünnepélyen, mult kedden, 
szóhoz jutott Zichy Nándor gróf is, és a következő hit-
valló, épületes, emlékezetes beszédet mondotta: 

„Önök mindnyájan tudják — úgymond — hogy 1 

nem vagyok sem bécsi, sem osztrák, hanem magyar. 
Epen ezért köszönetet kell hogy mondjak az előkészítő 
bizottságnak, hogy itt megjelenhettem, sőt hogy az elnök-
ségben is helyet foglalhatok. Ez reám nézve kitüntetés. 
(Tetszés.) Hogy önök ilyképen kitüntettek és ide hivtak 
és hogy én ezt a meghívást elfogadtam, ennek oka azon 
kölcsönös meggyőződésünk, hogy itt a kereszténységről, 
első sorban az egyházról van szó,, a melynek Ausztria 
csak egy része ; és hogy ez a rész, bármily nagy legyen 
is, nem zár ki senkit, hanem testvérként üdvözöl minden-
kit, a ki küzd ugyanazért az egyházért, a ki letérdel ugyan-
azon megváltó előtt. (Elénk tetszés.) Bizony, Canisius Péter 

a mi követendő példánk. Melyik halandó mondhatja 
és merné állítani, hogy bölcsőjétől sirjáig mindig meg-
tette kötelességeit ? Csak a szentek, a boldogok. Ezeket 
kell követnünk. Es valamint Canisius ama nehéz időkben, 
a mikor annyi romlás, annyi mulasztási bün, annyi földi 
vágy után uj életre kelt az egyház, megerősödve került 
ki a küzdelemből, azonképen mi is nehéz időket élünk és 
súlyos harczokat küzdünk és az ő példája csak okulásul 
és szövétnekül szolgálhat nekünk. (Tetszés.) Boldogok 
önök. A katholikusok túlnyomó többségben vannak itt. De 
viszont minekünk van apostoli királyunk, (Elénk tetszés) 
neki adományozott oly nagy jogaink, a melyek el nem 
idegeníthetők és a melyek, mert ő neki, legfőbb oltalma-
zónknak vannak adományozva, legfőbb biztosítékunk arra 
nézve, hogy keresztény-katholikus jövőnk szebb lesz, szaba-
dabb lesz ! (Nagy tetszés.) De valamint őt, ugy kell hogy 
minket is a legsúlyosabb harczok közepette is a szeretet, 
az elnézés, a barátságos előzékenység hasson át. Valamint 
ő neki, ugy kell hogy nekünk is az imádság. A keresz-
tény tan, a lélek, Krisztus imádása és az egyház iránt 
való rendületlen hűség adja meg harczaink közepette azt 
az erőt és kitartást, a melyet emberi hatalom meg nem 
adhat. (Nagy tetszés.) 

Canisius működése nem szorítkozott csupán Német-
országra és Ausztriára. Kiterjedt az a monarchia összes 
népeire és Magyarországra is}) Magyarország kulturája 
annak a rendnek köszönheti a legtöbbet, a melyhez ő tar-
tozott és a melynek tagja a nagy Pázmány bíboros is 
volt, és az a kifogás, hogy az egyház és a jezsuiták nem 
előharczosai a tudománynak és műveltségnek, nem egyéb 
üres támadásnál, tarthatatlan állitásnál. (Viharos helyes-
lés.) Kezdve a népiskolától egészen az egyetemig, minden 
tudományt, minden művelődést az egyháznak, a katholi-
czizmusnak, és nagy részben a jezsuitarendnek és Paz-
maneumának2) köszönheti Magyarország. (Hosszantartó 
tetszés.) Mikor a katholiczizmus felébredt, ott állott Páz-
mány az első sorban. Az ő küzdelme még ma sincs végig 
küzdve és az a küzdelem nem akar másokat leigázni, 
hanem terjeszteni akarja a keresztény-katholikus igazságot, 
boldogítani akarja a tévelygőket, és vissza akarja vívni a 
katholikus egyház szabadságát. Ezért küzdünk, ezért kell 
helyt állanunk itt is, minálunk is. (Nagy tetszés.) 

Aztán lelkes szavakkal magasztalta szónok Canisius 
jótékonyságát és a népoktatás körül szerzett érdemeit. 
Végül köszönetet mondott, hogy e gyűlésen is ugy be-
szélhetett, a mint hazájában beszél, mert kath. testvérek 
közt érzi magát, (Hosszantartó tetszésj, ép ugy, mint 
otthon. Ezt az érzelmet és ezt a rokonszenvet hazaviszi 
katholikus testvéreinek. 

Viharos tetszés, perczekig tartó taps követte Zichy 
Nándor gróf felszólalását. 

Mi Magyarország katholikusai Canisius kátéjából tanul-
tuk az egyház tauitását ege'sz az ujabb kátéátalakitásig. 

2) Kettős Pazmaneumának, a bécsi papnevelőnek és a nagy-
szombati egyetemnek. Sserk. 
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K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett kîizdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok kgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Apponyi Albert gróf az autonómiáról. 
Apponyi Albert grófot a kongresszus 2 ik ülése előtt 

felkereste a ,M, U.a tudósitója, és tőle a következő ki-
jelentéseket vette az autonómiáról : 

— Ami a tegnap (nov. 12-iki) esti értekezlet czélját 
illeti, azt azért hivtam össze néhány társammal, hogy 
elejét vegyem minden olyan szándéknak, mely a kongresz-
szus tagjait politikai pártállások szerint akarná csoporto-
sitaui. Az ily irányzat föllépését akkor, mikor az autono-
mia működését még meg sem kezdte, magára az autono-
mia ügyére nézve tartom veszélyesnek. 

Az én czélom és törekvésem az, hogy kölcsönös 
kapaczitáczió és kompromisszum utján egyeztessük ki az 
ellentéteket, amelyeket keresni nem szabad s nem szabad 
mindjárt a tárgyalások kezdetén olyan követelésekkel elő-
állani, melyek ultimátumszerű jelleggel birnak. 

Ez az én irányom, az úgynevezett (/) mérsékelt párt-
nak1) az iránya. Azon az értekezleten, melyet tegnap 
összehivtam, résztvettek a kormánypárti politikusok is, 
köztük Jósika b. miniszter s részt vett Zichy Nándor gr. 
néhány hivével. Felszólalásomban utaltam a veszélyekre, 
amelyekkel a pártok szerinti széttagolás járna s ezért 
kivántam, hotry elvi vitákba most ne bocsátkozzunk. 

Zichy Nándor gróf azt kivánta, hogy egyszerűen ő 
felségéhez intézzenek föliratilag kérdést a főkegyúri jog 
gyakorlásának részben való megváltoztatása czéljából. 

En ezt határozottan elleneztem. 
Mert mi eredménye lehet az ilyen feliratnak ? A 

felség válasza, bárminő legyen az, föltétlenül ultimátum 
jellegével birna, amely fölött a vitatkozás is ki volna 
zárva. Nekünk első sorban a kormánynyal kell érintkezésbe 

') Az ember minden cselekedetében, minden eljárásában 
benn kell lenni a mérsékletnek, a mérték tartás tudásának, birásá-
nak, máskülönben szertelenségekbe téved a legszentebb törekvés és 
handabandává fajul el a legnemesebb küzdelem. Ámde néha a mér-
séklet szép szava alá oly valami is szokott elvonulni, a mit 
az ellenfél sasszeme rögtön észre vesz és a melynek alapján az 
már előre biztos győzelméről s játszva nyeri meg a transactiót- S 
a gyengeségnek ez a szomorú sorsa akkor szokott mindig bekövet-
kezni, mikor az ellenség számításainak praemissáiba jóhiszemüleg 
belemegyünk. Akkor ez feltartóztathatatlanul felülkerekedik s kö-
nyörtelenül végig huzza hátunkon a konklúziókat. S mintha az 
effajta mérsékeltséggel a közelmúltban már találkoztunk volna az 
u. n. nagy kulturküzdelmek idején, mikor Magyarország államisá-
gának Keresztény jellege ment tönkre s a mérsékelt, kíméletes, haj-
lékony szabadelvüséget az absolut, radikális, merev, kíméletlen 
szabadelvüség magával ragadta egész a vallási nihilizmus szabad-
ságának megszavazásáig. Ekkor tűnt ki, hogy a szabadelvüség 
még ha mérsékelt is, csak rombol, s épiteni csak az igazelvüség 
képes. 

lépünnk, azzal kell tanácskoznunk s kölcsönös kapaczitá-
ezió utján megtalálnunk azt a minimumot, amelyen alul 
az autonomiát komolyan megalkotni nem lehet. 

— Hiszi-e méltóságod, hogy e kezdet után a kon-
gresszus működése sikeres lesz ? 

— Daczára a tegnapi értekezleten történt inczidens-
nek, hiszem, hogy lesz sikere, ha azt a kormány is ko-
molyan akarja. 

— Es mit fog szólni a főpapság? Vájjon belefog-e 
menni a király főkegyúri jogának olyan megszorításába, 
amelyet a püspökválasztás, illetőleg kijelölés kérdésében 
Zichyék proponálnak? A püspöki kar már 1848-ban, mi-
kor a kultuszminiszter hatáskörének megállapításáról volt 
szó, a leghatározottabban tiltakozott ellene, hogy bármely 
faktor csorbíthassa a király apostoli jogait. 

— Valamelyes engedményt kell tenni. Ha az auto-
nómiának semmi befolyása sem lesz a püspökök kineve-
zésére s az alapok kezelésére, akkor az egész autonomia 
nem ér semmit. Micsoda jog és micsoda munkaköre ma-
rad akkor az autonómiának ? Nekünk mindenesetre nem-
csak a kormánynyal, hanem a püspöki karral i s keresnünk 
kell a megegyezést. 

Ismétlem, csakis kölcsönös kapaczitáczió és kom-
promisszum utján lehet sikert elérni. En ezt az irányt 
választom s igyekezni fogok elhárítani minden olyan 
akadályt, mely a kölcsönös kapaczitáczió útjába állhatna. 
Ha ezt nem sikerült elérnünk, akkor számunkra nem 
marad egyéb hátra, mint keresni egymásban azt a bűn-
bakot, aki miatt az autonomia ügye hajótörést szenve-
dett. Ez pedig nem nagy vigasztalás. 

— Az a meggyőződésem, — igy szóltam Apponyi-
hoz, — hogy a pártalakulásokat nem lehet elkerülni. Mi 
a vélménye méltóságodnak, mely párt lesz a kongresszu-
son többségben ? 

— Halvány sejtelmem sincs róla. A püspökökkel 
és a világi elemmel még valahogy csak tisztában volnánk ; 
de a papság képviselőinek magatartása iránt teljesen 
homályban vagyok. (!) Ennek az ismeretlen (!)2) elemnek 
magatartásától sok függ. 

— Mikor fog méltóságod felszólalni először az ér-
demleges vitában ? 

— A delegácziók előtt aligha. Szerintem a delegácziók 
tartalma alatt a kongresszus nem fog ülést tartani, mert 
a delegátusok között igen sok előkelő kongresszusi tag 
van, kik nem vehetnének részt az üléseken. 

2) Isten ucscse, nem nagy megtisztelés a magyar katholikus 
papságra - ismeretlen elem11-nek lenni ; ámde viszont világosan nem 
látni s „homályban" lenni, az meg Apponyi grófnak lehet kelle-
metlen. Pedig hát a helyzet a nagy kulturharcz alatt egészen vilá-
gos lett. Oly világos, mint a nap. Meit Magyarország alpapsága 
egészen olyan, mint a püspöki kar. A radikális szabadelvüségnek, 
mely nem egyéb, mint következetes, végletekig menő apostasia a 
keresztény vallástól, — elszántan mellet szegez ; a mérsékelt sza-
badelvüsSggel, mely a szive tájékán levő balkezét az egyház kezé-
ben tart ja ugyan, jobb kezével azonban a radikális szabadelvüségbe 
kapaszkodik szolgálattételre, kész az alpapság is disputálva, kérve, 
kapaczitálva elmenni egész a pokol kapujáig ; de azontúl már 
kénytelen a kiábrándithatatlan mérsékeltséget a maga sorsára 
hagyni. De ez Apponyira nem ülhetik, mert ő a nov. 12-iki érte-
kezleten, melylyel az „autonomiai belháború" kezdetét vette, vilá-
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Az autonomiai kongresszus tagjai. 
Az autonomiát szervező kongresszus igazoló bizott 

ságának a f. hó 13-iki ülésen felolvasott jelentése szerint 
a kongresszus megválasztott tagjai a következők: 

1. A négy érseki tartomány káptalanainak küldött-
jei : Rajner Lajos dr., Szmrecsányi Lajos, Yárossy Gyula dr. 

2. A tanügygyei foglalkozó öt szerzetesrendnek kül-
döttjei: Bita Dezső dr, C?ák Alajos Czirjék dr., Frank 
Ferencz, Kuncz Adolf dr., Vajda Ödön. 

3. A világi papságnak és külön nem képviselt szer-
zetesek küldöttjei : Csernoch János dr., Dudek János dr., 
Fábián Sándor, Giesswein Sándor dr., Hehelein Károly, 
Hován József, Juriss Mihály, Kaminszky Géza, Karsch 
Lollion dr, Kiss János dr., Kovács Nándor, Krencz Ignácz, 
Kun László dr., Mikita Sándor dr, Molnár János, Mamu-
zsich Mátyás, Pletényi Endre, Párvy Sándor dr., Póda 
Endre. Pozsgay József, Péller Pál, Prohászka Ottokár dr., 
Répássv György, Rózsahegyi Gyula, Steécz György dr., 
Stegmüller Károly dr., Vajdovszkv János dr. 

(Az egyházi delegátusok száma 38). 
4. A világi kegyuraknak küldöttjei-. Esterházy Pál 

herczeg, PálfFy Miklós herczeg, Wenckheim Frigyes gróf, 
id. Zichy Ferencz gróf. 

5. Világi képviselők : 
Andreánszky Gábor báró, Apponyi Albert gróf, 

Asbóth János, Apponyi Géza gróf, Batthyány Iván gróf, 
Bakonyi Elek, Borsody Géza, Bujanovics Sándor, Bukovszky 
Endre, Brezovay László, Chotek Rudolf gróf, Chvalibo-
govski Sándor, Csekonics Endre gróf, Czirákv Béla gróf, 
Cziráky Antal gróf, Demjanovich Emil, Dessewffy Aurél 
gróf, Erdődy Gyula gróf, Eredics Ferencz, Erreth János, 
Esterházy Ferencz gróf, Esterházy Miklós Móricz gróf, 
Fábián János, Fernbach József, Festetich Imre gróf, Frey 
Ferencz, Gerliczy F. báró, Günther Antal, Győrffy Gyula, 
Haidecker Béla, Horánszky Nándor, Hortoványi József, 
Hoványi Gyula, Hodinka Mihály, Hunyady Imre gróf, 
Jakabffy Imre, Jósika Sámuel báró, Károlyi László gróf, 
Károlyi Sándor gróf, Kende Péter, Kis Bálint, Kornis 
Viktor gróf, Kubina József, Lakner László, Latinovits 
Géza, Lipthay Frigyes báró, Lippay Géza, Lubrich Ágost, 
Majláth Géza gróf, Majláth. György gróf, Majláth József 
gróf, Mály István. Máriássy János báró, Márkus József, 
Marsovszky Endre, Szinnyey Merse József, Meszlényi 
Benedek, Micsura György, Mladoniczky Nándor, Molnár 

gosan kimondotta, hogy ö szerinte is az autonomia megoldásáb n 
a hitelvek az elsők, a vezérelvek, melyek kompromissum tárgyát 
nem képezhetik, s csak azután jönnek az emberi mult és jelen körül-
ményei, a Jogtörténeti fejlődés" és a fenálló törvények. Apponyi 
Albert gróf az emiitett értekezleten szóró 1-szóra ezt mondta: „El-
jöttünk a katholikus egyház autonómiáját szervezni és a kérdést 
első sorban szent hitünk elvei szerint kell megoldani, azután pedig 

hazai törvények és a jogtörténeti fejlődés szerint." Apponyi Albert 
gróf tehát újra nagy várakozást kelt maga iránt, mint a nagy kul-
turharcz idején, a mikor azonban a vallásszabadság kérdését nem 
szent hitünk, hanem a köznapi liberalizmus elve, nem az igaz-
elvüscg, hanem a szabadelvüse'g, az emberi gyarló és nyomorult 
tetszésnek szabadsággal való felkiváltságolása szerint oldotta meg. 
Nagy napfogyatkozása volt az akkor — Apponyi hivő lángeszének. 
Most várjuk az ő hivő lángeszének teljes fényében való kisugározá-
sát. Yajha ne csalódnánk, mint csalódtunk akkor ! 

! Lajos, Mócsy Antal, Ocskay Rezső, Osztrovszky Jószef. 
Pálffy István gróf. Pálffy Miklós herczeg, Palaviczini Ede 
őrgr., Paál József, Pásztélyi Jenő, Pechata Antal, Petrovácz 
József, Rabár Endre, Rainprecht Antal, Rakovszky István, 
Rédl Béla báró, Reiter János. Révay Gyula báró, Rimely 
Antal, Rónay Jenő, Roskovics János, Ruby József, Ruffy 
Pál, Sághy Gyula. Salamon Tivadar, Scheftsik István, 
Schwertner Gyula, Simonyi Semadam Sándor, Szabó Jenő, 
Szápáry Gyula gróf, Szápáry István gróf, Szegedy György, 
Szmoligovics Szilárd, Timon Ákos, Timkó József, Tompa 
Antal, Ugrón Gábor, Vécsey József báró, Wenckheim 
Ferencz gróf, Wenckheim Géza gróf. Viczmándy Ödön, 
"Wittmann János, Zamoyski Jenő gróf, Zichy Ágost gróf, 
Zichy Aladár gróf, Zichy Jenő gróf, Zichy Nándor gróf, 
Zichy Vladimir gróf, Ziskay Antal, Zmeskal Zoltán? 
Zselénszky Róbert gróf. 

(A világi képviselők száma 108.) 
* 

A világi képviselők közül 4-nek 2—2 mandátuma 
van : Apponyi Albert grófnak (Eger és Jászberény), 
Esterházy Miklós Móricz grófnak (pesti II. választókerü-
let és Csákvár), Pálffy Miklós herczegnek (kegyúri és 
Pozsonyi I. választókerület) Zichy Nándor grófnak (Buda 
és Pápa), Igy tehát a világi mandátumok száma 112. — 
Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz grófok már 
kellő időben lemondtak pápai, illetve csákvári mandá-
tumaikról ; Apponyi gr. valószínűleg jászberényi, Pálffy 
herczeg pedig kegyúri mandátumát tartja meg. 

Peticzióval 3 mandátum van megtámadva: Haidecker 
Béláé (Szegzárd), Viczmándy Ödöné (Homonna), Sedlmayer 
Károlyé (Versecz) 

Függőben maradt 1 mandátum : Jakabffy Imre fő-
ispáné (Oravicza.) 

Üresedésben van 1 mandátum : a mohácsi, a melyről 
Vörös Mihály lemondott. 

A 27-es bizottság. 
A 27-fs bizottság, mult vasárnap f. hó 14-én, dél-

ben tartotta alakuló ülését a főrendiházban. Elnökké 
Szapáry Gyula grófot, a kongresszus alelnökét választot-
ták, előadóvá pedig Hoványi Gyula drt, a nagyváradi 
kath. jogi akadémia tanárát. A bizottság elhatározta, 
hogy csak a delegáczió ülésszakának berekesztése után, 
tehát előreláthatólag csak deczember első felében kezdi 
meg érdemleges tárgyalásait. 

Román aggodalmak. 
A görög katholikus román érsek közlönye, irja az 

„Alk.", a balázsfalvi vUnireaíl, hosszabb czikkben fog-
lalkozik a katholikus autonomiai kongresszussal és a gö-
rög katholikus románok semlegességét azzal indokolja, 
hogy a katholikus autonomia veszélyezteti a görög katholi-
kus román egyház eddigi függetlenségét. — Mennyiben? 
— Más ott a baj ! 

KATH. TEVÉKENYSÉG, 
Az erdélyi r. kath. státusgyűlés 

f. hó 25 ére van összehíva. Ebből az alkalomból, mint 
rendesen minden évben, a státus nagytekintetü tanácsától 
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beküldve megkaptunk két vaskos füzetet, melyeknek czi-
me a következő : 

I. Az erdélyi róm. kath. státus igazgatótanácsának 
évi jelentése az 1897-iki évi november 25 napjára össze-
hívott státusgyülés alkalmából. Kolozsvárit, 1897. 8-r. 
215 1. 

II. Az erdélyi róm. kath. alapok és uradalmak 1896. 
évi zárszámadásai és 1898. évi költségvetései Melléklet az 
ig. tanács 1897. évi jelentéséhez. Kolozsvártt. 1897. ív-
rét 57 1. 

A készülődő országos autonomiai szervezés idején 
hatványozott jelentőséggel birnak az erdélyi róm. kath. 
státus működésének és miként való működésének e bizo-
nyítékai. 

Jelenleg, mutatványul, álljon itt a jelentéstevő igaz-
gató-tanács bevezető szózata a státusgyüléshez : 

Mélyen tisztelt státusgyülés ! 
A mult évben tartott státusgyülés óta státusunk 

kebelében nagy dolgok történtek — szomorúak és örven-
detesek. 

Nagy szomorúság volt, hogy státusunk egyházi el-
nöke : Főtisztelendő Lönhart Ferencz erdélyi püspök ur 
ő nagyméltósága elhalt. 

Nagy öröm volt, hogy a megürült püspöki széket 
Főtisztelendő Majláth Gusztáv Károly gróf ur ő méltó-
sága foglalta el, kiben oly eluököt voltunk szerencsések 
nyerni, a ki státusunk iránt a legmelegebb érzéssel van, 
ügyeink intézésében a legnagyobb érdeklődéssel vesz 
részt, a mit eléggé tanúsít az által is, hogy ülésein-
ken személyesen elnököl, valahányszor főpásztori nagy el-
foglaltsága azt engedi. 

Nagy dolognak kell jeleznünk azon — időközben 
tartott rendkívüli státusgyülést, a melyet még elhunyt 
püspökünk hívott volt össze, de a mely az ő elhalálozása 
folytán jelenlegi püspökünk ő méltóságának elnöklése 
alatt tartatott meg f. évi aug. 10-én. Önvédelmünkről 
tanácskoztunk ott és határoztunk kimondván, hogy 
létünk jogalapját nem adjuk föl, hanem ahhoz ragasz-
kodunk, ősi intézményünket fentartjuk. Határozatun-
kat el is juttattuk az illetékes helyre s meg vagyunk 
győződve, hogy az ott illő figyelemben részesül. 

Az igazgató-tanács az 1873 iki státusgyülés által 
állitlatván be a státus szervezetébe, épen 25 év óta mű-
ködik ; és mindenesetre érdekes lenne működésének ered-
ményét számba venni, hogy tények szóljanak a mellett, 
hogy hasznos-e az autonomia és érdemes-e harczba szál-
lani érette. 

Az igazgató-tanács az évenkinti restaurálás mellett 
is állandó intézmény levén, munkálkodása is állandó jel-
legű s működésében az egymásutániság folytonossága 
majdnem szervi fejlődésben feltalálható. A státus minden 
ügyének intézésére az igazgató-tanács lévén az egyetlen 
hatóság, a sok irányú ügyeket ugy intézte s ugy intézi, 
hogy azok vitelében az egységesség szelleme meglegyen, 
vezérelvül vallván mindig a tiszta katholiczizmus és ma-
gyar hazafiság szolgálatát. Ez vezette eddig is, ez vezeti 
most is. Ennek a szolgálatában teszi azt, a mit tehet; és 
teszi ugy, a hogy tenni kell. 

Működésünkről a lefolyt 1896—97. évben jelenté-
sünket a következőkben van szerencsénk a mélyen tisz-
telt státu3gyülésnek megtenni. Stb. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 1897 évi 

november hó 24 ikén, szerdán, d u. 5 órakor, Budapes-
ten, a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-
utcza 13.), rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre a 
társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja, Budapesten, 
1897. november hó 16 ikán, az elnökség. Tárgysorozat: 
1. Folyó ügyek. 2. Dr Franciscv Lajos rendes tag fel-
olvasása.'1 Actualismus a lélektanban. 

IRODALOM. 
= Gyakorlati észrevéte lek a szentirás he lyes 

értelmezéséről. Exegetikus tanulmány. Irta Dr Kereszty 
Viktor, a szentirási tanulmányok tanára az esztergomi 
papnevelő intézetben. Esztergom, 1897. 8-r. 57 1. 

Tartalma, amoenitates az exegetikai tudomány nagy 
mezejéről. 

-f- A győri karmelita-rendház kétszázéves történe-
te. 1697—1897. Irta P. Antal sarutlan karmelita áldozár. 
Az egyházi hatóság engedélyével. Győr, Győregyházmegye 
nyomdája 1897. 8-r 155 1. Ara egyszerű kötésben 1 frt 
(2 sacr.), diszkötésben 2 frt (4 sacr. ) 

Most csak jelezzük ezt a jubiláris munkát, mely 
Nogáll püspök urnák van ajánlva. Tanulságos és épületes. 
Kiallitása a győregyházmegyei nyomdát, a diszkötés 
Pratsinger Ödön könyvkötőt dicséri. 

— Buzárovics Gusztáv kiadásában Esztergomban 
éppen most jelent meg: Katholikus Lelki Kalauz vagy-
is; Útmutatás keresztény életmódra. Átdolgozta : Majer 
Imre plébános. 16-rét. — 514 oldal. — A főegyházme-
gyei hatóság jóváhagyásával. — Ára: Fűzve 80 kr. Vá-
szonkötésben 1 frt 20 kr. Chagrin bőrkötésben, vörös 
metszéssel 2 frt. Chagrin bőrkötésben, arany metszéssel 
2 frt 60 kr, Postai bérmentesités külön 10 kr. 

Ez az imakönyv a szó legszorosabb értelmében — mint 
neve is mutatja — kalauz a katholikus lelki életre. A 
szebbnélszebb, alkalmasabbnál-alkalmasabb, mély egyházi 
szellemet lehelő imákon és énekeken kívül ugyanis olyan 
instrukcziókkal is szolgál, a milyeneket imakönyvekben ren-
desen hiába keresünk. Igy például mindjárt a 88-ik lapon 
hatalmas, teljesen kimerítő oktatást ad a töredelem szent-
ségéről és annak mind az öt részéről. Azután az általános 
gyónás mivoltát, hasznát és szükségességét tárgyalja, és 
mindjárt egy 23 oldalra terjedő, tehát elég bő és a kü-
lönféle állapotokra is kiterjedő tükröt is nyújt hozzá a 
lelkiismeret vizsgálására. A sz. áldozásra is szolgál okta-
tással és a lelki sz. ádozást is tárgyalja annak módjával 
együtt. Ezt követi a legszentségesebb Oltáriszentség látoga-
tásáról szóló részlet, majd a betegek és a haldoklók szá-
mára találunk benne és pedig 70 oldalas oktatást és 
imádságokat. Előre bocsátván egy traktatust az egyedül 
üdvözítő hitről, felöleli az egész kathekizmust vagy negy-
ven oldalon, hogy ebben az egyedül üdvözítő hitben kellő-
kép meg is oktassa és megerősítse az olvasót. A házas-
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társaknak, a családatyák- és anyák, a gyermekek- és 
cselédeknek, valamint a nőtlen személyeknek költemeircf 

is külön-külön értekezik : úgyszintén felöleli az elmélkedő 
imádságot is. A 438-ik oldaltól a 479-ig történetek és 
elbeszélésekből álló lelki olvasmányok által vési be az 
olvasó szivébe az örök igazságot, milyenek pl. a lelek 
üdvösségének fontossága, a bűnnek következményei, a 
halál, az örökkévalóság, a megtérés halogatása, az itélet, 
a kegyelmek ideje, a szenvedések haszna, a felebaráti sze-
retet stb. stb. szóval olyan könyv ez, mely a lelki életet 
alkotó elemek egyikét sem hagyja figyelem és kellő mél-
tatás nélkül, ugy műveleteknek mint a népnek egyképen 
szolgálván hűséges utmutató gyanánt. — Újra és újra 
nagyon melegen ajánljuk mindenkinek e megbecsülhetlen 
könyvecskét. A könyv kapható Buzárovics Gusztáv ki-
adónál Esztergomban, valamint minden hazai könyvkeres-
kedésben. 

= Adventben legczélszerübb az egész hitösszeget 
fejtegető úgynevezett cziklus-beszédeket elkezdeni. Ily 
cziklus-beszédek tartásánál semmi sem üdvösebb a hivek 
felvilágosítására. E czélra kalauzul szolgál : HitelemzÖ 
beszédek. Irta: Melcher Alajos. Többek közreműködésé-
vel fordította Dr Kiss János. 3 nagy kötet. I. köt. a hit-
ről ; II. köt. a parancsolatokról ; III. köt. a szentmalaszt-
ról és eszközeiről. Ára fűzve 5 frt 40 kr. (erga sacra 18), 
díszes vászonkötésben 6 frt 60 kr. (erga sacra 22.) 

= Karácsonyra és újévre legalkalmassabb ajándék-
tárgy s egyszersmind a legszebb szalon- és könyvtárdisz 
a P. Didón-féle „Jézus Krisztus * czimü nagy folió-
alaku diszmű A Didon-féle „Jézus Krisztus" czimű 
díszmunka magyar kiadóját dr Kiss Jánost, a felséges 
apostoli király a nagy arany éremmel tüntette ki. 0 Fel-
sége a magyar királyné legmagasabb köszönetét fejezte ki 
a felajánlónak. Ugyancsak köszönettel fogadták e kiad-
ványt a következő Fenséges uruk : Fenséges József, 
József Ágost és Frigyes királyi herczegek. 

Józseffgb. köszönő levele: 
Főtisztelendő Uram! 

A nekem szívesen átszármaztatott P. Didón „Jézus 
Krisztus" czimü díszes, magyar nyelven kibocsájtott mü-
veért fogadja legőszintébb és legbensőbb hálámat. 

Végtelenül örvendek, hogy szent vallásunk támoga-
tására és annak terjesztésére édes hazánkban, Főtisztelen-
dőséged a szent irodalom utján ily buzgóan közreműködik, 
miért is kettes hálával maradok. 

Fiumében őszinte tisztelője: 
József fbg s. k. 

A mű remek tartalma, gyönyörű illusztrácziói (45 
autotypiája és főkép 20 rézmetszete), sokszinű atlasz-
selyem- és bőrkötése, valamint tökéletes nyomdai kiállítá-
sa páratlanná teszik a magyar könvvpiaczon. A mű nagy 
költségeit csak szcimos megrendelő födözné. Ára 45 frt 
Etiam erga sacra 100. A művet a kiadó dr. Kiss János 
(Budapest, Királyi Pál-utcza 13.) megrendelésre mindjárt 
megküldi, a sacrumokat pedig másfél év alatt tetszés szerint 
beosztva jelöli. Még néhány példány van P. Didón : „ Jézus 
Krisztus" czimü művének egyszerűbb 8-adrétü kiadásaból. 

Két nagy kötet, 3 térképpel és egy rajzzal. Ára fűzve 5 
frt (erga sacra 17), diszes angol vászonkötésben, két kö-
tetben 6 frt 50 kr. (erga s 22), még pompásabb kötés-
ben, aranymetszéssel, diszes tokban (erga s. 27.) 

V E G Y E S E K . 
+ A budapest-belvárosi plébánia uj temploma. 

Ezt a plébánia templomot, az ő gyönyörű régi, gót 
szentélyével, le fogják bontani, mert ezt „megköve-
teli" a belváros rendezése. A főváros tanácsa már meg is 
állapodott abban, hogy az uj plebánia-templomot és ezzel 
együtt a plébánia-hivatal épületét, a plébános lakásár, a 
piáristák épületének a városháztér, eskütér, Ferencz-József 
rakpart és kötő-utcza által határolt helyére fogja épít-
tetni. A főváros már tárgyalásokba is bocsátkozott erre 
nézve a piarista-renddel és hihetőleg rövid idő alatt békés 
egyezségre jut a piaristákkal, a kik majd valahol (!) a 
külváros (!) egyik szebb helyén épitenek rendházat és 
gymnáziumot.... Nem, a piaristák nem mehetnek ki Buda-
pest szivéből, a belvárosból, és pedig most már annál 
kevésbé, mert az eskütéri hiddal az egész budai oldal is 
közvetetlen közelségükbe kerül a fővárosi intelligenczia e 
kedvelt tanítóinak. Ha a főváros minden áron a piaristák 
ősi fészkének a helyére akarja tenni az uj belvárosi tem-
plomot és plébániát, akkor a piaristáknak cserébe szerezze 
meg azt a négy utcza által határolt quadrumot, a hol a 
macedo-görög nem egyesültek temploma van, a templom-
mal együtt. A magyar piarista rendet csak itt lehet Bu-
dapesten illően, nagy érdekek sérelme nélkül, elhelyezni. 
A ki katholikusnak érzi magát, és van befolyása, mutassa 
meg, hógy tud nagyot gondolni és tenni. 

— A Szent László-Társulat ünnepe. A Szent-
László-Társulat folyó hó 19-én, szent Erzsébet napján 
ünnepelte védőszentjének szent Erzsébetnek névünnepét. 
Ez alkalommal az egyetemi templomban nyolcz órakor 
ünnepélyes szent-mise volt, melyen a társulat testületileg 
volt jelen. 

— Bende-ünnep. A nyitrai püspöki nagyobb és 
kisebb papnevelő intézetek növendékei méltóságos és fő-
tisztelendő Bende Imre püspök ur, aranymisés áldozópap 
tiszteletére 1897. évi november hó 21-én a nagyobb pap-
nevelőintézetben Akadémiát rendeznek, melyre a meghivót 
köszönettel vettük. Kezdete délután 4 órakor. Tárgyso-
rozat. 1. Titus-nyitány. Mozarttól. Zongorán játszszák 
Ticliy Coelesztin III. és Chilkó Pál II. éves hittanhallga-
gatók. a zenekar kíséretével. 2. Megnyitó beszéd. 3. üd-
vözlő dal. Dusinszky Lipóttól. Előadja az énekkar. 4. Hála-
szózat. Költemény. Szavalja Ribéirik János VII. o. n. p. 
5. Largo. Handel G. F.-től. Játszsza a zenekar. 6. Arany 
ünnepek. Értekezés, irta és felolvassa Cseffalvay Aladár 
IV. é. h. h., a nagyobb papnevelőintézet magyar egvház-
irodalomi iskolájának elnöke. 7. Tárogató hang. Magyar 
műdal. Solo. Id. Ábrányi Köméitől.*) Énekli Bauer 
Venczel III. é. h. b. Zongorán kiséri Tichy Coelesztin. 8. 
Egy jelenet Sz. István király életéből. (A szent király 
Máriát a magyarok Nagyasszonyául választja.) Latin társ-
beszéd. Előadják: Ruzsicska Tamás IV. é. h. b. (Sz. 
István), Kákos Bálint III. é. h. h. (Asztrik), Buday József 
III. é. h. h. (Theobald), Chilkó Pál II. é. h. h. (Ludolph,) 
9 Nyári éj Id. Ábrányi K.-től. *) Előadja az énekkar. 10. 
Záró beszéd. Mondja Cseffalvay Aladár. 11. Édes szülő-
házam. Jungmann A.-től. Játszsza a zenekar. 

*) A koszorús iró szives engedelmével ; — sajtó alatt levő 
műveiből. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.') 
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Szerkesztő lakása : 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSA 
Ö T Y E N H A T O 

Budapesten, november 24. 42. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTÁLOM. Vezéreszmek és Tanulmányok : Ubi Salus ? Mi vezethet bennünket katholikusokat az autonomiai vajúdásból ki, tartós si-
kerre, tisztességes eredményre? — Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent teste és vére lelkünk tápláléka legven ? Vagy: Miért szük-
séges a szent áldozás? — Ki volt mgr. D'Hulst? — Egyházi Tudósítások: E s z t e r g o m : Mi történt, és mit várunk a 27-es autonó-
miai bizottságtól ? — R ó m a : A Brougidou és Stojalowski-féle ügy befejezve. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Elet. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

UBI SALUS? 
Mi vezethet bennünket katholikusokat 

az autonomiai vajúdásból ki, 
tartós sikerre, tisztességes eredményre? 

Boldogok a békességszerzők. 
Mccxúqlol oí sÏqtjvotioioL. 
Beati pacifici : quoniam filii Dei 

vocabuntur. 
Matth. V, 9. 

Az eszmék, érdekek és érzelmek amaz ösz-
szekavarodásában, mely az autonomiai kongresz-
szus működésének meginditása alkalmából kelet-
kezett , minden jóakaratú ember ösztönszerűleg 
keresi a tá jékoztató vezércsillagot s az összeka-
varodásból kivezető utat . 

A vezércsillagot, a mentő vezéreszmét, meg-
adta maga az egyház isteni Alapitója, mikor 
boldogoknak dicsőité már előzetesen azokat, kik 
békeséget tudnak szerezni az emberek háborgó 
lelkében, megadva az okát is, hogy miért dicsők 
és boldogok az ily emberek, mondván; mer t 
méltókká teszik magukat, a földi dolgok egyik 
legnehezebbike, a békeség szerzése által a leg-
nagyobb megtiszteltetésre, az isteni fiúság mél-
tóságának méltó viselésére. Quoniam filii Dei 
vocabuntur. 

A kavarodásból és háborgásból kivezető u ta t 
is maga Krisztus Urunk nyi tot ta meg előttünk, 
midőn a legszentebb közügyek, az egyházi ügyek 

sikerre vezetése érdekében az ő hiveinek lelkét, 
hármas isteni kötéllel (funiculus triplex-szel), a 
hitegység, a szeretet törhetet len egysége s a Szent-
lélek ál tal az egyház kormányzására feláll i tott 
hierarchiai hatóság i ránt való engedelmesség egy-
sége és egyetemességének kötelékeivel, a világ leg-
szebb harmóniájába, t. i. a szétkalandozásra 
hajló gyarló vélekedések és a kiki maga felé 
széthúzó akara tok erkölcsi összhangzásába beil-
lesztette és beterelte. 

Boldogok, kik a lelkek békesége szerzésének 
e hármas rétegű, isteni szilárdságú u t ján fáradoz-
nak ; boldogok, kik Magyarország katholikusai-
ban a ker. hi t egységes épségét, a ker. testvéri 
szeretet törhetet lenségét , az Isten által szer-
vezett egyházi hatóság i ránt való engedelmesség 
védelmében, ápolásában, élénkbitésében, kifej-
lesztésében fáradoznak. Beati pacifici, quoniam 
filii Dei vocabuntur. 

Ily világos levén az egyházi közügy sikerre 
vezetésének magától Jézus Krisztustól szerzett 
u t ja a lelkek összekötésének hármas köteléké-
ben, az egyetértésben, összetartásban, és közakarat-
ban, világos mindenkinek a kötelessége is e 
hármas rétegű isteni u t hűséges követésére. 

Tehá t : 
Az nem pacifikátor, nem az egyház, nem az 

o önálló életének, autonómiájának az érdekét, 
nem az egybázi közügy sikerét szolgálja, a ki az 
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egyházi engedelmesség rendjét felforgató, laicar-
chiai kovászt, hogy nemond jam a protestáns er-
jesztő anyagot aka r j a az egyház hierarchiai kor-
mányzásába belevinni. Yestigia t e r r e n t ! 

Az nem pacifikátor, nem az egyház, nem az 
8 önálló életének, au tonómiájának az érdekét, 
nem az egyházi közügy s ikerét szolgálj a, a ki 
önzését, akár egyéni akár pol i t ikai pá r té rdeké t 
és érzelmeit viszi be az autonomiai törekvésbe. 
Sacrosanctum est istud, p rofanum est illud. A 
profanácziót pedig még a pogány érzés is t i lal-
mazta és re t tegéssel kerülte. 

Az nem pacifikátor, nem az egyház, nem az 
8 önálló életének, au tonómiá jának az érdekét , 
nem az egyházi közügy sikerét szolgálj cl̂  Ri ki — 
nem mondom keresztény hitéből kivetkőzve, — 
hanem csak ka thol ikus meggyőződésében t án to -
rogva, idegen és profán tanok ós vélekedések 
homályában tapogatózódva lép az egyház autonó-
miá jáé r t küzdő harczosok sorába. Mert tapogatózás 
nem világos látás, t án to rgás nem szilárd előre-
nyomulás, vakot, bénát nem vesznek be ka toná-
nak. Világi ember, a ki h i té t soha sem tanul-
mányozta, sőt a mi keveset a ká téból tanul t , azt 
is elfeledte; ellenben teleszivta lelkét a világ 
szellemével s eszejárását az Is ten és egyház ellen 
ágaskodó ál tudomány, hogy nemondjam szabad-
elvüség és szabadkőművesség eszejárásának az 
ú t j á r a á t tere l te , az hogy fog a kathol ikus ügyek-
hez kathol ikus szellemben hozzászólni, a ka tho-
likus érdekekhez, ezeknek veszélyeztetése nélkül, 
hozzá nyúlni? 

Ne ringassa magá t senki álomban. Nincs 
másban menekvés, nincs másban üdvösség, min t 
csak az igazságban, még az annyira becsülendő 
lelki szabadságra nézve is. „In hominibus enim 
mater et custos op t ima libertatis veri tas est : 
Veritas liberabit vosu. ( J o a n . VI I I , 32.) 

Az igazság, a Studium et verecundia veri 
levén magának a szabadságnak is az őre és 
dajkáló édes anyja : az, a ki az igazság szavát 
nem szivesen hal l ja ; a ki az egyház tani tó ha-
tósága ál tal szigorú Ítélet alá vont szabadelvü-
sóget nem haj landó az igazelviiséggel felcserélni, 
az emberi szabadság kul tuszát az isteni igazság 
kul tuszának alárendelni : az ne nyúljon az egy-
ház ügyéhez, mely az emberi szabadság felet t 
uralkodó legfőbb igazságnak, az I s tennek a kul-
tusza. 

„Longe plus nocet, mondja sz. Bernard, fal-

sus catholicus, quam si verus appare re t haere-
ticus." (Serm. 65. super Cant.) 

Maradjunk t ehá t az egyházi közügy minden 
bajából kivezető isteni u t o n : ol talmazzuk tán to -
r í tha ta t l anu l a kath . h i t épségét és teljességét ; 
gyakorol juk a ker. felebarát i szeretet békitő ön-
feláldozásait és egyéb kedveskedései t ; s folytas-
suk az egyház hierarchiai hatósága, a pápa ós a 
püspökök i rán t való hódolást és engedelmességet. 

Ez a békesség, ez a siker ú t ja . melyen Is ten 
áldása jár , kisérve e lmaradha ta t lanu l az emberi 
igyekvést és küzdelmet a jóért , a közügyért t e t t 
minden áldozatot, legfőképen a legfőbbet, az ön-
legyőzést, a világ legszebb győzedelmét. *** 

Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent 
teste és vére lelkünk tápláléka legyen? 

Vagy: Miért szükséges a szent áldozás? 
— Irta : Uiesz Gáspár. — 

Hogy mié r t akarta az Ur Krisztus, bogy 
sz. tes te és vére lelkünk táplá léka legyen, ennek 
alapokául természetesen azt kell mondanunk, 
hogy „ő annyira szeretett minket ." Sic Christus 
dilexit nos. Azért i r j a sz. J á n o s : „Mivel szelhette 
övéit, kik a világon valának, mindvégig (az idők 
végéig és örökké!) szerette őket" (13, 1.). S in-
nen az Ur Jézus megható szava, melylyel az új-
szövetségi örök busvéti bárány szerzését beve-
ze t t e : „Desiderio d e s i d e r a v i — kivánva kívántam 
e húsvétét megenni veletek". (Ján. 22, 15.) De 
amin t a sz. miseáldozatra, ugy ezzel együt t a 
sz. áldozásra, Krisztus sz. tes te ós vérének méltó 
vételére, örök üdvünk érdekében szükségünk is 
van. Szükségünk vol t az Isten Fia megtestesülésére, 
szükségünk volt az é re t tünk s helyet tünk t e t t 
végtelen e légté te lére ; de szükségünk volt a r ra is, 
hogy magá t az újszövetségben ére t tünk folyton-
folyvást feláldozza (levén az áldozat a vallás s 
is tent isztele t leglényegesebb és e lmaradha ta t l an 
része!) s megvál tó véres kereszthalálá t vérontás 
nélkül bár, de mégis valósággal meguji tsa s ez-
ál tal minke t amannak érdemeiben részesitsen, — 
és ezzel szoros kapcsolatban szükségünk volt a r ra 
is, hogy sz. t e s té t és vérét lelkünk táplálékául 
hagyja, és mi azt földi j á r tunkban a vele való 
legbensőbb egyesülés véget t éldeljük. Azért akarta 
is t e h á t hozzánk való szeretete nagy voltából, 
hogy teste és vére lelkünk tápláléka legyen, 
mivel erre örök üdvünk érdekében múlhata t lanul 
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szükségünk van . A z o n b a n akarata és szeretete i t t 
is, m i n t m i n d e n m u n k á j á b a n , egy és ugyanaz, 
l e v é n Isten a szeretet: D e u s Cha r i t a s es t . ( J á n . I . 
4, 16.) S e k e t t ő , t . i. az U r K r i s z t u s n a k hoz-
z á n k va ló végtelen szeretete s a sz. áldozás szük-
séqes volta, s a z é r t akarata is, m e l y l y e l az i s t e n i 
s z e r e t e t l a k o m á t s z e r z e t t e , o ly s z o r o s a n f ü g g n e k 
össze e g y m á s s a l , h o g y b á t r a n m o n d h a t j u k : V a l a -
m i n t az U r K r i s z t u s megtestesülése és halála az 
i s t e n i i r g a l o m ü d v t e r v é b e n öröktől fogva e l v o l t 
h a t á r o z v a , m i v e l — h o g y b ű n b o c s á n a t o t n y e r -
j ü n k s ü d v ö z ü l j ü n k — e z e k r e s z ü k s é g ü n k v o l t : 
u g y a sz. miseáldozat s ze rzése s e v v e l a sz. áldo-
zás e l r e n d e l é s e is s z i n t é n öröktől fogva el v o l t 
h a t á r o z v a , m i v e l e z e k r e is, u g y m i k é n t a m a z o k r a 
— h o g y ö r ö k ü d v ü n k t ő l e l n e e s s ü n k — s z ü k -
s é g ü n k v a n . M i d ő n t e h á t az U r K r i s z t u s a sz. 
m i s e á l d o z a t o t s z e r z e t t e s evve l a sz. á l d o z á s t 
is e l r e n d e l t e , ezzel u g y a n h o z z á n k v a l ó h a t á r -
t a l a n s z e r e t e t é n e k t e t t e l e g e t , de e g y ú t t a l ö r ö k 
i s t e n i végzés t is t e t j e s i t e t t . 

L á s s u k m o s t m á r részletesen az o k o k a t , m e -
l y e k az U r J é z u s t a r r a k é s z t e t t é k , h o g y sz, t e s -
t é t és v é r é t l e l k ü n k t á p l á l é k á u l r e n d e l j e . 

(Folytatjuk.) 

Ki volt mgr D'Hulst? 
Touchet orleansi püspöknek a párizsi Saint-Sulpice temp-

lomban, m. é. november 24-én mondott emlékbeszéde. 
Erat enim sacerdos. 
Ez igazán pap volt. 

(Gen. XIV. 18.) 
(Folytatás.) 

A nagyböjt vasárnapjain d'Hulst az Institutból a 
Notre Dameba járt át. 

Ott, ugy szerepelt, amilyen volt: tudományát s min-
denét közölte hallgatóival, anélkül, hogy eközben kiseb-
bedett volna szemükben. 

0 senkit sem utánzott, egyedül állott. 
Kerülte a csillogást, nem kereste a nagy szavakat, 

inkább tanitott, mint lelkesített ; tanitása biztos és meg-
győző volt, inkább Ravignant követte, a mélységben pedig 
Lacordairevel versenyezett : ilyen volt ő ama diszes széken, 
a hova érsekének bizalma küldte. 

Beszéde egyébiráut szivigható volt, és ezt senki sem 
vonja kétségbe. 

Voltak-e önök, uraim, valamikor tanúi napkeltének 
valamely hegységben ? A hajnali csillag föltünése előtt 
közel s távolban nem lehet egyebet látni zavaros tömeg-
nél. A körvonalak rövideknek, az épületek falai ingóknak, 
a toronytetők és kupolák homályosaknak látszanak. Majd 
egy rejtett központból hirtelen kiröppennek a világosság 
nyilai, és bevilágítják először a havasok ormait. Azután 
fölemelkedik az óriás, mint a zsoltáros nevezi, s megmu-

tatja képét, melyet csak akkor lehet a maga teljes nagy-
szerűségében látni. Erre minden remegni kezd ; a köd el-
oszlik, az ormok föltünedeznek, a körvonalak határozottakká 
lesznek és föltűnik az óriási alkotmány, a természet ; a 
tiszta havasi ködjegeczek gyémánt és smaragd-szineket 
játszanak és előttünk a magasak hozsannája, a Teremtőt 
dicsőitő hymnusa. 

S bár hideg járja át ily helyen az ember tagjait, 
mégis szivesen térdre borul, mert Istent pillantja meg. 

És ehhez hasonlót tapasztal az is, ki d'Hulst mű-
veit olvassa. 

Nekem sohasem volt szerencsém beszédjét hallani, 
de olvastam műveit. 

Miután valamely könyvét elolvastam, fejem nem 
hevült föl, sem szivem nem dobogott gyorsabban, és mé-
gis, mivel jobban láttam be segítségével az igazságot, 
imádtam az Istent: bizonyításának tisztasága, stylusának 
egészsége láttatta Ot velem ! 

Benne az égő, sőt vakmerő szeretet apostolán kivül 
a nyugodt és szavaiban világos igazság apostolát birtuk. 

Kitűnőségének e megoszlása azonban nem kisebbité-
Továbbá ő nem csak apostol, de katona is. 
A katonás pap tulajkonképen, mint a katona álta-

lában, bátor és fegyelmezett férfiú. 
D'Hulst bátor volt. 
Mindenekelőtt nagy fizikai bátorsága volt, azaz meg 

volt benne a vérnek az a pezsgése, mely a katonát sü-
völtő puskagolyók és bömbölő bombák közé ragadja. Sőt 
azt hifzem, hogy őt a veszély vonzotta. 

Midőn 1870 ben kitört a háború, első gondja volt 
tábori pap minőségében mindjárt az előcsapattal, elsietni1). 
0 tanuja volt az első hetek rendetlen lelkesedésének ; 
hallotta a féktelen lármát; majd megismerte azokat a 
sötét napokat is, melyekre egy szerencsesugár sem ve-
tődött ! Froeschwillert, Reischoffent. Woerthet, végül pedig 
ama szeptember első borzasztó napjait. 

Istenem ! . . . 
A tábornok reggel óta sebesülten fekszik ; a parancs-

nokolás Ducrot és Wimpfen közt ide oda tántorog ; s mig 
ez nyugat felé húzódik, amaz pedig keleten helyezkedik 
támadó állásba, az ellenség zavartalanul alkotja meg vas 
körállását; ott a gyalogság tömege: a „bátrak", a mely 
bár rettenthetlen volt, mégis visszaszorittatott, hasonlóan 
az oczeán nagy habjaihoz, melyek haragosan csapódnak 
a meredek sziklaparthoz, de csakhamar kétségbeesett las-
súsággal verődnek vissza ; amott a teljesen levert csapa-
tok, és a Sedanba fúltak tömege; majd a magaslatokon 
elhelyezett hatszáz darab ágyú, melyeknek torkait ama 
szomorú helynek szegezték; vagy ime a franczia szabad-
ság kardját átadó császár, a 83000 fogoly és azután a nép 
moraja, mely haragja kitörésének előjele volt. 

D'Hulst e borzasztó napok alatt a csata tüzében van, 
gyűjti a sebesülteket és vallási vigaszt oszt nekik. 

A bazeillesi tragikus epizódban is szerepelt. Egy porosz 
tisztnél kieszközölte, hogy tizenkét foglyot, kiket az le-
akart lövetni, szabadon bocsásson. Figyelmeztette a sara-
gossai győzelemre, a győző franczia katonák nemeslelkü-

!) Mária-Katalin testvér följegyzései. 
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ségére, összehasonlította előtte e nemeslelküséget az ő 
boszuvágyával, szégyenérzetére hivatkozott, hogy egy véd-
telen falut gyújtottak föl, hogy kezeik gyermekek és nők 
vérétől piroslanak, majd elmondta neki, hogy a czivilizált 
Európa megbotránkozva szemléli e háborút, melyben a 
népek jogait semmibe sem veszik, méltatlankodott, hatni 
törekedett, és sikerült is neki megakadályozni a gonosz-
tettet, a mely könyhullatásunkat csak növelte volna. 

Majd visszaindult Párizs felé. 
Halotta, hogy a város védeni akaria magát: hogy a 

fegyverfogásra képesek mind készen állnak ; a bátrab-
bakat a hadseregbe küldik, behívják az országkerületek 
tartalékait; hogy készek a hidegben elfagyni, éhen halni, 
csak hogy elősegítsék, hogy az ország kikerülje a bukást ; 
és ha a szerencse nem kedvezne, s legyőzetnének, leg-
alább a becsület legyen sértetlen. 

Ez nagyszerű volt. 
Szép volt nemrég Párizs, mikor lelkesedve a nemzeti 

eszméért, s mint főváros fölfogva föladatát, megmutatta 
mit tud egy demokratikus nagy város a császári szövetsé-
gesnek áldozni; lelkesedés és hála hódolatát, tiszteletet 
és méltóságot, úgy hogy bármely fejedelem méltán meg-
irigyelhette a kegyedet és szeretet e nagymérvű nyilat-
kozásait. 

De mégis, sokkal szebb volt Párizs huszonötév előtt. 
Most ünnep volt csak, huszonötév előtt azonban áldozat. 

D'Hulst abbé is ott akart lenni, és ott is volt. 
A champigoyi és buzenvali harczmezőn találjuk őt, 

mint végzé szolgálatát könyüséggel, és azzal az egysze-
rűséggel, mely Louvilleban jellemezte. 

Nemsokára kitör a Commune fölkelőinek forradalma, 
0, daczára a legnagyobb veszélyeknek, Párizsban marad, 
szegényeit látogatja, betegeit gondozza és gyóntatja, s 
leginkább a legvisszataszitóbbakat szereti fölkeresni. 

Egyik neveltje fekete himlőbe esett. Az abbé majd-
nem mindig ott volt a beteg ágya mellett.. Egy este kény-
telen volt tőle eltávozni, a gyermek azonban sirni kezdett, 
s azután zokogva igy fakadt ki: „Atyám, öleljen meg 
engem." 

D'Hulst nem kutatta, vájjon Magyar sz. Erzsébet 
tett-e ilyent Wartburgban, vagy Xaveri Ferencz Yelencze 
kórházaiban ; lehajolt a gyermek dagadt, fekélyes homlo-
kához, és megcsókolta.3) 

S a gyermek elcsitult. 
Bossuet valahol oly vérről beszél, amely arra ösz-

tönzi az embert, hogy kiöntse. Gondolják-e, hogy d'Hulst 
ereiben nem volt ilyen vér? 

Azt mondják, hogy az ilyen önfeláldozás közönséges 
nálunk?. . . — Talán igazuk van; legfölebb is talán. 

Bármint legyen azonban, van a katona módon küzdő 
papnak, még egy más tulajdonsága is : ez pedig a bátor-
ság önmagával szemben, erő, melylyel a katonapap imá-

2) A commune idejében d'Hulst és Courtade abbék életét egy 
öreg asszony mentette meg, egy szük zugba bujtatva őket, a hol 
két óráig maradtak, mialatt a fölkelők teljesen nyomukat vesztve 
másfelé kutatták őket. A zug nyílását egy ruharakás fedte, melyet 
azonban elhányni nem jutott eszükbe. (Jouin Henry följegyzése). 

3) Mária-Katalin följegyzései. 

val és elszántsággal, vitézül legyőzi, bünteti és meg-
tagadja magát. 

E küzdelmeknek talán legügyesebb harczosa szent 
Ignácz. Azokat, kik vezérökül választják, módszeres, sza-
bályos lelkigyakorlatokra kényszeríti, melyek lassan ugy 
elfoglalják egész lényüket, hogy nem szabadulhatnak tőlük 
javulás és megedződés nélkül. Imák, lelkiismeret vizsgá-
lása, üdvös elhatározások, önsanyargatás, havi és évi hosz-
szu és mély magányba-vonulás, elmélkedés, a mely ugy 
vájja a lelket, mint a sziklát az esőcsepp, s a mely föl-
hevíti a szivet : ezek tökéletességének eszközei. 

D'Hulst sz. Ignácz buzgó követője volt. A lelki-
gyakorlatozás kedves foglalkozása vala. Lelke könnyeden 
és bizonyos ösztönszerű mozgalommal emelkedett föl 
Istenhez. 

Mielőtt pedig hozzá igy fölemelkedett volna, hogy 
szivét előtte kiöntse, előbb néhány erény gyakorlatot tett 
és komolyan elmélkedett. 

Őszinte ájtatosságának forrása épugy volt akarata, 
mint szive. Az ő ájtatossága gyöngéd volt, de nem gyön-
gülő ; nem ringatta őt misztikus gyönyörökbe, hanem 
nehéz erénygyakorlatokra ösztönözte. 

Gondolatainak néhány gyűjteményét én is bírom 4) 
Ezeket kiváló tisztelettel szoktam lapozgatni. 

Azt tapasztaltam belőlük, hogy ő soha sem mulasz-
totta el évenkinti lelkigyakorlatait : fogadalmat tett, hogy 
bizonyos imában minden napját Istennek szenteli. Széles-
körű elfoglaltsága daczára naponkint látogatta az Oltári-
Szentséget. Hibáit okaikkal lelkiismeretesen jegyezgette. 
Életszentségét szilárd alapokra építette : az alázatosságra, 
bűnbánatra és a bünalkalmak kerülésére. „A szórakozott-
ság ellen figyelmességgel, írja, az önként támadó hibák 
ellen élénk éberséggel, az érzékiség ellen önsanyarga-
tással küzdöttem." Más helyen igy ír : „a bűnt azzal kell 
legyőzni, hogy mindent kerüljünk, ami neki táplálékul 
szolgálhatna...;" hogy: „nem szabad oly szükségeknek 
áldoznunk, a melyek az egyedül szükségessel ellenkez-
nek . . .," más helyen ismét: „a megszentelődés nem 
természeti erők műve; azért hiú, sőt veszélyes a győzelem 
nehézségét természeti erőinkkel hozni összefüggésbe ; itt 
nem számit az én erőm magamban, hanem az Istené 
velem." 

Hallják-e az ily katona fegyvereinek zörejét, ki hibái 
ellen küzd ? 

0 azonban nem csak önmagában üldözte az erkölcsi 
rosszat, hanem másokban is : ez volt az ő egyedüli el-
lensége. 

A szent szószék az a hely, a honnan e küzdelmét 
nagyrészben vivta. Egyedüli gondja továbbá a szentségek 
kiszolgáltatása. A hivek Párisbao, Louvillebau épugy, mint 
üdülőhelyén, vagy útjában hozzá sereglenek, s ő soha-
sem utasítja el őket magától. Gyöngéd irántuk ; szigorú 
maga iránt; gyémánt kemény és lágyan szerető, mint sz. 
Athanázról irták. Bűnös szivek, kételygő szellemek, egy-
szerű és igaz keresztények javulást és ingulást nyertek 

4) E gyűjteményeket Mária-Katalin testvér másolta le, éven-
kint megkapván tőle lelki gyakorlatainak följegyzéseit. 
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társaságában. Tapasztalataiból tetszésük szerint meríthet-
tek, idejét, fáradozásait vehették igénybe : ő semmit sem 
tagadott meg. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, nov. 20. Mi történt, és mit várunk a 

27-es autonomiai bizottságtól ? — 
Evvel a kérdéssel foglalkozik az „Esztergom" s a 

következő eredményekre jut: 
„A huszonhetes autonomiai bizottságnak megválasz-

tatása különféle fölfogásokra és ítéletekre szolgáltatott 
alkalmat. A liberális lapok abban majdnem kivétel nélkül 
az Apponyi grófnak fényes neve körül csoportosuló auto-
nomiai képviselőinek győzelmét, Zichy Nándor gróf és a 
„néppártnak" vereségét látják. Minthogy pedig az a né-
hány kifejezetten liberális gondolkozású katholikus, akik-
nek az illető katholikus körök tétlensége folytán sikerült 
az autonomiába bejutniok, inkább elment az Apponyi 
által összehívott tanácskozmányra, mint a Zichy Nándor 
gróféra s ennek folytán kétségkívül az Apponyi által is 
elfogadott lajstromra szavazott, ebből a'zt következte-
tik, hogy az autonomiai kongresszuson az első mérkő-
zésnél a liberálisok győztek. 

Mindebből pedig semmi sem igaz. Mert ha azok az 
autonomiai képviselők, a kik mint politikusok a néppárt 
elveit vallják magukénak, e politikai meggyőződésüket 
akarták volna belevinni a huszonhetes bizottság válasz-
tásába, akkor ugyancsak ugy szerezhettek volna érvényt 
e meggyőződésöknek, mint azt az autonomiai egyházi 
jegyző választásánál tették. Itt ugyanis azok, akik Zichy 
Nándor grófot követik mint politikai vezéröket, a másik 
jelölttel szemben az ő jelöltjét választották meg nagy 
többséggel egyházi jegyzővé, elegendőképen bebizonyítván 
ezáltal, hogy azon esetre, ha jónak, czélszerünek vagy 
éppen szükségesnek tartanák, a kezökben lévő többéggel 
befolyásolhatnák és irányithatnák a kongresszus műkö-
dését. 

Ezt azonban igen sokan nem akarták, sőt ellenke-
zőleg óhajuk inkább arra irányult, hogy a bizottságban 
a különféle foglalkozású, állású autonomiai képviselők, 
lehetőleg az egyházmegyék szerint is elosztva, legyenek 
képviselve. Mert bizonyos, hogy illett, hogy a kongesszus-
nak eme legnagyobb bizottságában képviselve legyen a 
püspöki kar, a tanitó-rendek, a lelkészkedő papság, a 
görög szertartású katholikusok és a világi katholikusok is, 
a mennyire lehet, tekintettel egyúttal különböző társa-
dalmi állásukra és tapasztalataikra. 

Ez felel meg, ugy hiszszük, a kongresszus egyházi 
elnöke, a herczegprimás óhajának is, aki a bölcs tapin-
tatra valló elnöki megnyitójában arra figyelmeztette a 
kongresszus tagjait, hogy dicsőségüket nem az egymás 
legyőzésében hanem a jó ügy diadalában keressék. 

Vájjon a jó ügy diadala azzal fog-e elősegittetni, 
ha a kiküldött bizottság fölvilágositásokat kér a kormány-
tól az autonómiának átadandó jogosítványokra nézve, mi-
ként Apponyi hangsúlyozta, vagy pedig az által, ha a 
bizottság mindenekelőtt ő felségét kéri meg feliratilag, 
kegyeskednék megjelölni a pontokat, melyek szerint te 

kintettel a legfőbb kegyúri jogokra volna az 1871. évi 
szervezet átdolgozandó, amint Zichy Nándor gróf akarja, 
azt határozottan bajos volna (nem egészen) eldönteni. 

Annyi bizonyos, hogy a bizottság anélkül, hogy 
tudná mi az, a mi a legfőbb kegyúri jogok gyakorlására 
nézve a szervezetből kihagyandó, vagy abba fölveendő, 
nem dolgozbatik, ezt pedig mástól, mint magától a leg-
főbb kegyúrtól meg nem tudhatja. Váljon ezt egyenesen 
ő tőle, vagy pedig, a mi valószínűbb, mert az eddigi gya-. 
korlatnak megfelelőbb, a kormány utján tudja-e meg, az 
magára az ügy érdemére nézve kevésbbé lényeges. Egy-
ben föltétlenül igazat kell adnia mindenkinek Zichy 
Nándor grófnak, hogy ha a bizottság kellő tájékozás 
nélkül megy be a revizió munkájaba, könnyen oly jogok-
ról mond le, a melyekről kellő tájékozás mellett le nem 
mondott volna és amelyek többé visszaszerezhetők nem 
lesznek. Mert minden jogot lehet hamarább és könyebben 
is visszaszerezni, mint az olyat, a melyről valaki lemon-
dott, akár jóhiszemüleg történt legyen e lemondás, akár 
pedig nem. 

Eddig az ország katholikusai általában keveset tud-
nak a kormány szándékairól.*) Eddig a kormány csakis 
félhivatalosai utján nyilatkozott, a lehető legkisebb mini-
mumra szorítván a katholikus autonómiának átadandó 
jogositványokat. Beavatottak azt akarják tudni, hogy a 
félhivatalosak a maguk teljességében tolmácsolták a 
kormány szándékait. E szerint az egész autonomia nem 
állana egyébből mint véleményezésből és ellenőrzésből. 
Ezért pedig kár volt az egész országot föllármázni. Az 
most is megvan bizonyos tekintetben, mert már most is 
vannak, akik a kinevezéseket véleményezik és az alapok 
kezelését ellenőrzik. 

Minő legyen az autonomia az egyházmegyékben, 
vagy egyes hitközségekben, ahhoz nézetünk szerint, a 
kormánynak vagy nagyon kevés vagy semmi köze sincs, 
mert azt az egyház maga adja a híveknek. Már pedig az 
eddigi nyilatkozatokból ugy látszik, mintha a kormány 
csak az egyház által akarna gyakoroltatni nagylelkűséget ; 
ezt azonban az egyház maga is megteheti, a kormánynak 
minden hozzájárulása, a drága autonomiai kongresszus 
összehívása nélkül. 

A huszonhetes bizottság tagjainak javarésze meg-
bízható katholikus férfiakból áll. Előlegezzük tehát nekik 
a bizalmat s alkotásuk fölötti Ítéletünket tartsuk fönn 
akkorára, mikor a kongresszus elé terjeszti majd munká-
latát. A kongresszus többségétől fog függni majd annak 
el, vagy el nem fogadása." 

Róma, nov. 19. A Brougidou és Stojalovoski-féle ügy 
befejezve. 

Brougidou abbé ügye ismeretes. A pápa védőszentje 
sz. Joakim tiszteletére, emlékül a pápa püspöki jubileu-
mára, gyűjtésből templomot kezdett építeni. A gyűjtés 
és épités körül nagy hibákat követett el, ugy hogy a 

*) Többet mond alább a mai autonomiai rovat. A kormány-
Memorandumot terjesztett a király elé, s a legfőbb patrónus ennek 
a memorandumnak hálójában, akarom mondani hatása alatt van 
elenleg. 
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szent atyának sokat kellett pótolni az építési költségek 
hez. Végre ő szentsége megsokalta az abbé akaratosságát 
és őt a templom-építés ügyétől elmozdította. A szeren-
csétlen kapta magát és az olasz törvényszék előtt pert 
indított a pápa ellen s a templomot a maga számára kö-
vetelte, mert úgymond, ő az építője ; s az olasz törvény-
szék oda ítélte neki a pápa ellen a templomot. Ez ter-
mészetesen csak fokozta a botrányt. Mikor az ízetlenségek 
tetőpontjukra hágtak, a Rómában levő franczia intézetek 
és szerzetes rendek fejei valamint más ugyanitt élő papi 
előkelőségek, a következő feliratot intézték a szent 
atyához : 

Szentséges atyánk ! Mi alulírott, Rómában élő 
franczia papok és szerzetesek, szentséged előtt legmélyebb 
szomorúságunkat fejezzük ki egy franczia papnak tisztes-
ségtelen eljárása felett, ki szentségednek oly atyai és 
irgalmas engedékenysége daczára nem pirul lábbal ta-
posni a méltányosságnak legelemibb szabályait és fel-
lázadva Jézus Krisztus helytartója ellen követelni a polgári 
törvényszék előtt a tulajdonjogot egy templom fölött, a 
melyre nézve őt az egész katholikus világ tudomása szerint 
semmiféle tulajdonjog meg nem illeti. 

Mi mindnyájan kötelességnek s reánk nézve meg-
tisztelésnek vesszük lelkünk egész erejével tiltakozni az 
ily ala'sonyság ellen, megújítva, szentséges atyánk, ma-
gasztos személyed iránt fiúi tiszteletünk, készséges enge-
delmességünk és a mi franczia hazánk iránt szentséged 
részéről annyiszor tapasztalt jóságosságért hálánk hódo-
latát. 

Következnek az aláírások, számszerint 37. 
Ez a felirat, nyilvánosság elé kerülvén, megtette a 

hatását. Brougidou elszégyelte magát és bocsánatért ese-
dezett a pápa előtt. Igy végződött a sajnálatos botrány. 

Stojalowski ügye pedig a következő befejezést 
nyert. 

Stojalowski aláirta a következő tételeket : 
Alulírott önkéntes szabad elhatározásommal teljes 

őszintességgel kijelentem a következőket: 
1. Teljesen alávetem magam minden fentartás nél-

kül a reám vonatkozó határozatoknak, elitéléseknek és 
czenzuráknak, különösen azoknak, melyeket a sz. Officium 
kongregácziója hozott. 

2. Kárhoztatom és visszavonom mind azt, a mit 
nyilvánosan vagy magánkörben tiszteletlent és sértőt 
mondtam vagy irtam a püspökök vagy más egyházi elöl-
járók ellen, úgyszintén kárhoztatom és visszavonom mind 
azt, a mit helytelenül és hamisan mondtam vagy irtam az 
egyház abbeli jogára vonatkozólag, hogy gyermekeit tanítsa, 
vezesse, javitsa minden ügyoen, a mi közvetve vagy köz-
vetlenül a keresztény dogmára, a keresztény morálra és 
a népek közjavára tartozik. 

3. Teljesen elfogadom és szándékom a jövőben kö-
vetni a szentséges atyánk XIII. Leo pápa által 1897. 
január havában kelt „Officiorum" kezdetű konstituczió-
ban kiadott szabályokat a különféle irodalmi kiadványok 
és azok olvasására vonatkozólag. 

4. Tőlem telhetőleg mindent megteszek az álta-
lam adott botrány jóvátevésére. kivált arra vonatkozólag, 
hogy interdictum daczára magánházakban miséztem. 

Kelt Rómában, 1897. szept. 5. 
Stojalowsky Szaniszló, 

áldozópap. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden, izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Hogy áll az autonomia ügye? 
Az autonomiai kongresszus megnyitó üléséről a 

„Nyitram. Sz."-ben Dudek J. dr, a nyitrai egyház-
megye papságának autonomiai képviselője, következőleg 
nyilatkozik : 

„A katholikusok nem követelhetnek annyit s oly 
tartalmú autonomiát, mint a felekezetek, mert ellene áll 
a főkegyur joga s az eddig érvényesült törvényes intéz-
kedések : ez volt a herczegprimás megnyitó beszédjének 
a vezéreszméje, mely szépen elmondva, de rögtön meg-
nyitotta szemeinket, hogy a katholikusok három főpontja : 
a főpapjelölés, as alapítványok átvétele és as iskolák önálló 
kezelése nekünk nem adatik meg. Ugrón arcza e beszéd 
alatt sokszor ránczot vetett. 

Most mindjárt első napon a dolgok még csak fejlő-
désnek indultak, tulajdonképen csak most kezdenek a kép-
viselők határozott nézeteket formálni magoknak a teen-
dőkről, mert az illetékes tényezők mindent titokban tar-
tanak, ugy hogy a primás beszédjén kivül illetékes hely-
ről semmit sem hallhattunk ; de ez mindjárt elég volt kez-
detnek arra, hogy kiábránduljunk. 

A püspöki kar sem mondta, mit enged, a király se 
irt le, mit ad át, illetőleg ruház át az autonomiára. 

Teljesen megbizható helyről tudomást szereztem 
mindkét álláspontról. A püspöki karnak nehéz a helyzete, 
mert a sz. szék ellenzi az autonomiát, ugy látszik tévesen 
vagy legalább nem elég világosan informálták annak a 
hatásköréről. 

A míg azonban ezen helyes informáczióval segíteni 
lehet, egészen különös a kormány memoranduma, melyet 
az autonomia hatásköréről a felségnek nyújtott át, s mely 
a kormány álláspontját jelzi. 

A főpap-jelölésre az autonomiai tanácsnak „votum 
cosultativumot" hajlandó engedni, az alapok ellenőrzésére 
némi befolyást, a középiskolák pedig csak annyit, hogy 
azoknak „katholikus jellegét ellenőrizhesse". 

Ennyi az egész, ez lenne a kormány szerint a kath. 
autonomia tartalma. Semmi jogot sem akar visszaadni, a 
mi a katholikusoké, csak némi árnyékhatalmat, mely mel-
lett megmaradna minden ugy, amint ma van. 

Ezt persze a világ előtt rejtegetik és már azt is 
előre jelezhetem, hogy a felség, ha a kongresszus kérdést 
intézne hozzá, ezt a feleletet fogná neki adni. 

Az ország katholikusai ebből fogják magoknak meg-
magyarázhatni mind azt a nehézséget, melylyel a kon-
gresszusnak meg kell küzdenie." 
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KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— A Szent-István-Társulat 1897-ik évi november 

hó 25-én délután 4 órakor Budapest, Királyi Pál-utcza 
13. sz. a. tartandó választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat : 
1. Folyó ügyek. 2. A nyomda-bizottság jelentése. 

= A Szent-István-Társulat Tudományos é s Iro-
dalmi Osztálya 1897-ik évi november hó 26-án délután 
V25 órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 2. Tagajánlás. 3. Dr Kuhn Lajos felolvasása : A 
ragadozó madarakról. A szakosztályok ugyanaz nap dél-
előtt 11 órakor értekezletet tartanak. 

IRODALOM. 

-f- Előfizetési felhívás „A TALMÚD, kultúrtörténeti 
és biblikus tanulmány, Különös Tekintettel Az Újszövet-
ségre, Szemelvényekkel. A Kalocsai Érseki Hatóság Jóvá-
hagyásával," czimü munkára.*) 

A Talmud az ókor legnevezetesebb és legimpozánsabb 
irodalmi termékeinek egyike, mely egy egyész nap magán-
és társadalmi életének alakulására, kultúrtörténetének 
fejlődésére századokon át páratlan hatást gyakorolt, sőt 
tagadhatatlanul gyakorol még ma is. 

Szerzője e több foliánsból álló roppant munkának 
egy a világtörténelemben páratlanul álló ókori kis kultur-
népnek a zsidónak több mint ezer bölcse körülbelül Kr. 
előtt 500-tól Kr. után 500-ig. 

A Talmiul tartalmának túlnyomó része, minthogy 
czélja a mozai^mus továbbfejlesztése, vallás-erkölcsi és 
jogi ugyan, ámde emelett kiterjeszkedik az ókori összes 
tudományágak mindazon kérdéseire is, melyek akkor 
a világot foglalkoztatták és a zsidóknál is napirenden 
voltak. Azonkívül pedig bőven szerepel benne a Kelet 
babonája és mitológiája, s mindez át van szőve száz meg 
száz épületes vagy nem épületes történettel, adomával, 
tréfával, hóborttal és képtelenséggel. 

Hogy egy ilyen természetű munka rendkívül sok 
becses adatot szolgáltat az egész ókor kultúrtörténetének 
megvilágításához, mondanunk is fölösleges. A Szentírás 
könyveihez pedig még sokkal több értékes anyagot tar-
talmaz. S hogy általa főleg az evangélium története, 
Jézus működése és ennek jelentősége, beszédjei és ezek 
hordereje, hatása, tanmodora és vonatkozásai, kora zsidó 
tudósaival való konfliktusai meglepő új világítást nyernek, 
Jézus egész élete sokkal szervesebb összefüggésben tűnik 
fel népével s igy sokkal tökéletesebben érthető, azt min-
den talmúdista kénytelen bevallani. 

Világos tehát, hogy a Talmúd a biblikusnak kiváló 
figyelmére méltó. Ámde a benne foglalt anyag oly sok-
fele, hogy e gazdagsága miatt sokkal általánosabb érdekű 
— mondhatnók, egyike a legáltalánosabb érdekű könyvek-
nek, — hogysem vele szemben a biblikuson kivül a jog-

*) Rendkivüli érdeklődéssel várjuk ennek a munkának meg-
jelenését. A Talmúdnak objektiv, tüzetes és rendszeres ismertetése, sem 
hazánkban, sem a külföldön még nem jelent meg. Ez az első kísér-
let ; de megüti a klasszikus „nonum prematur in annum" mértékét, 
mert szerző, biblikus tanárkodásának hosszú ideje alatt teljesitett 
komoly tanulmányának és búvárkodásának megérett eredményét 
terjeszti közvetetlenül nemzete, Magyarország közönsége elé. 

tudós, a történetbuvár, kivált a kultúrtörténész, a vallás-
bölcselő, a szocziológus, a nyelvész, a pedagógus és főleg 
napjainkban egy müveit ember is közömbös maradhatna. 

Azért nemcsak a szaktudósnak, hanem a nem szak-
tudós müveit közönségnek is érthető és élvezhető módon 
óhajtom a Talmud keletkezését a megfelelő kortörténeti 
háttérrel, továbbá tartalmát, czélját, jelentőségét, tragikus 
sorsát, legrégibb kéziratait és alapkiadványait az egyház-
nak vele szemben való magatartását stb. megismertetni. 
A róla nyerendő kép teljessége okáért pedig több szemel-
vényt is közlök belőle lehetőleg hű fordításban. Nem tar-
tom fölöslegesnek kijelenteni, hogy a modern antiszemi-
tizmushoz könyvemnek nincsen semmi köze. 

Munkámat — mely egyrészt úttörő óhajt lenni a 
katholikus biblikum terén, másrészt elősegíteni óhajtja az 
eszmék tisztázását a Talmúd körűi, ahol azok összekuszá-
lásához a századok folyamán nagyban hozzájárult a tit-
kolódzás és az elfogultság — a szaktudós körök és a mű-
velt magyar közönség jóindulatú pártfogásába ajánlom. 

Könyvem, melynek diszes kiállításáról a budapesti 
Pallas-nyomda kezeskedik, finom famentes fehér papiroson 
újév körül hagyja el a sajtót. 

Ára egy fűzött (kötöttel nem szolgálhatok) példánynak, 
ha az összeg előre megküldetik, 2 frt 50; ellenkező 
esetben utánvételes küldéssel 2 frt 86 kr. Papnövendékek 
az előfizetési díj előzetes beküldése mellett 2 forintért 
kapják. Tiz példánynak egyszerre való megrendelésekor 
egy tiszteletpéldáriynyal szolgálok. (Erga sacra nem ad-
hatom muukámat.) 

Kalocsán (Nagyobb Papnövelde), 1897. október 30-án. 
Huber Lipót 

theológiai tanár. 

— A Magyar Nép Múltja é s Jelene. Ez a czime 
annak a nagy két kötetes munkának, melyet Benedek 
Elek a magyar népszabadság, a jobbágyság felszabadulá-
sának közeledő ötven éves fordulójára irt s melynek első 
és második füzete már megjelent. A negyedrét alakú, erős 
papirosra nyomott könyv első füzete a nagy melegséggel 
megirt Bevezetés után, melyben az egész munka érdekes 
tervezetét olvassuk, három fejezetet tartalmaz. Az elsőben 
a honfoglaló magyar életét rajzolja meg az iró, a máso-
dikban (Szabadok és nem szabadok) a különböző rendek 
és osztályok alakulását ismerteti s ugy tér át a kereszt és 
a bálvány küzdelmének eleven, drámai rajzára. Benedek, 
ki csak most fejezte be nagy ötkötetes munkáját, a magyar 
nép ezerévi meseköltését, e könyvében a föld népének 
történetét, a nemességgel való viszonyát s a felszabadu-
lásért való erős küzdelmeit irja meg, mely küzdelmek 
közt különösen a Dózsa, a Péró-féle, meg a Hora- és 
Kloska-lázadás igen érdekesek. Az első kötet 48-ig halad, 
mikor a népből nemzet lesz, s midőn a nemesség nem 
csak a jogokat osztja meg a néppel, de részt vesz a köz-
terhekben is. A második kötet a ma élő nép életét raj-
zolja, a nép élet minden jelentősebb mozzanatát felölelvén, 
a bölcsőtől a sirig. A most megjelent első füzet után 
méltó érdeklődéssel várjuk a folytatás megjelenését. Ebben 
a füzetben számos igen sikerült illusztráczió idézi vissza a 
magyar nép ezer év előtti életmódját, s csatolva van hozzá 
két hatásos műmelléklet is, az egyik (A szerzetesek szán-
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tani tanítják a népet), a magyar történelem első korából 
meriti tárgyát, a másik egy szép szines kép, Dudits Andor 
festménye után, egy megkapó jelenet : II. Rákóczy Ferencz 
búcsúja a néptől. A Magyar Nép Múltja és Jelene füze-
tei két hetenkint jelennek meg, összesen 40 füzetben. 
Egy-egy füzet ára 30 kr. A nagyérdekü s kiválóan idő-
szerű munka megrendelhető a kiadó Athenaeumnál és 
minden könyves boltban. — A második füzet elején mind-
járt két művészi kivitelű műmelléklet köti le figyelmünket. 
Az egyik a magyarok bejövetelét ábrázolja, a másik pedig 
eleven, mozgalmas kép : az I. Endre korabeli fejérvári 
népgyűlést idézi elénk, midőn a király az ősi szokáshoz 
hiven a népet is gyűlésbe hivja. Epp ezidőben tetőpontra 
hágott volt a bálvány és a kereszt küzdelme, melyet rend-
kívül érdekfeszitően ír le Benedek, a nép vissza akar térni 
a pogány hitre s a táltosok lázítják az ország minden ré-
széből összesereglett népet. Ezt a mozgalmas jelenetet 
örökíti meg a rajzoló. Külön fejezetet szentel az iró Szent 
Lászlónak, ügyesen kapcsolván össze a róla szóló legen-
dákat, hagyományokat a történeti tényekkel, kimutatván, 
hogy bár Szent László törvényei kegyetlenül szigorúak 
voltak, mégis Szent László emléke, Mátyás kivételével, a 
legszebben maradt meg a nép lelkében, mert törvényei 
nemcsak szigorúak, de igazságosak is voltak. Ebben a fü-
zetben indul meg még egy igen érdekes fejezet: a csirá-
jában levő megyei és községi élet rajza, egyben megismer-
tetvén velünk a nép akkori életét, gazdálkodását, a föld 
mivelését, annak eszközeit. A lebilincselő elbeszélést sike-
rült szövegképek élénkítik, melyek közt különösen érde-
kes az, mely azt magyarázza, miként mérték őseink a föl-
det — nyillövésekkel. Nagy előnye Benedek könyvének, 
hogy a föld népének történetét írván, nem feledkezik meg 
a nagyobb országos eseményekről sem s igy az olvasó a 
történelem fonalán ismerkedik meg a parasztság történe-
tével. Most, hogy a második füzetet is olvastuk, még 
nagyobb érdeklődéssel várjuk a további füzeteket, az el-
nyomott nép küzdelmeinek történetét. A népszabadság e 
könyvét, igazi bibliáját, melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. Egy-egy füzet ára 30 kr. s elő is lehet rá fizetni 
a kiadó Athenaeumnál és minden könyvkereskedőnél, még 
pedig 5 füzetre 1 frt 50 krral, 10 füzetre 3 frttal, 20 
füzetre 6 frttal és 40 füzetre vagyis az egész könyvre 12 
frttal. 

VEGYESEK. 
— A magyar piaristák névtára az 1897/8-iki isko-

lai évre. Hazánkban a rend vezetése alatt áll 24 gymna-
sium ; ezekben a mult iskolai évben 87b0 tanuló részesült 
oktatásban. A magyar piarista rendben a tanügy terén 
működik jelenleg 222 rendtag és pedig a 24 gymnasium-
ban 209 rendi tanár. Részint kizárólag, részint a gymn. 
tanárok közül tanit a budapesti és kolozsvári tudomány-
egyetemen 5, a báró Eötvös József-collegiumban 1, a 
rendi hittudományi és tanárképző-intézetben Budapesten 
és Kolozsvárott 6, a rend gyakorlati tanárképzőjében 

Budapesten és Kolozsvárott 13, a rendi gymn. növendé-
kek intézetében Kecskeméten és Rózsahegyen 5, a váczi 
ujoncznevelő-intézetben 4, a vakok országos intézetében 
1, elemi iskolákban 8. A tanári pályára előkészít a rend 
139 növendéket ; ezek közül hittanhallgató és tanárjelölt 
a budapesti és kolozsvári tudomány-egyetemen 79, nyil-
vános gymn. tanuló 29 és ujoncznövendék 31. A piarista 
rend megalapítója, Kalazanzi sz. József, 1597-ben nyi-
totta meg Rómában az első iskolát a szegény gyermekek 
kiképzésére; igy a rend a jelen évben elérte fenállásának 
300 dik évét. Hazánkban az akkor még Lengyelországhoz 
tartozó szepesmegyei Podolinban 1642-ben nyitottak is-
kolát a piaristák, az 1666. évben pedig a nyitramegyei 
Privigyén. Ha a rendnek magyarországi működését a pri-
vigyei megtelepedéstől számítjuk, a magyar piaristák 231 
év óta foglalkoznak hazánkban az ifjúság nevelésével és 
oktatásával. 

— Osztrák püspöki konferenczia. Az osztrák 
püspöki konferenczia, mint Bécsből jelentik, tegnapelőtt 
kezdte meg tanácskozásait Schönbom gróf prágai 
biboros herczegérsek elnöklete alatt. A konferenczián 
harminczkét főpap vesz részt, köztük a boroszlói püspök 
is, a kinek egyházmegyéje tudvalevőleg Ausztriába is beér. 

— Fejedelmi adomány. Br. Hornig Károly megyés 
püspök ur ő méltósága 15 ezer forintot adományozott az 
újonnan építendő nagy-kanizsai róm. kath. templom költ-
ségeinek a fedezéséhez. 

— Szent missió Sárvárott. A sárvári pleb. temp-
lomban f. evi decz. 7-től 19-ig ft. Lollok József, Medics 
Nándor és Szaboly Mihály lazarista atyák szent missiót 
fognak tartani. 

— A Szent-István Társulat tankönyvvizsgáló bi-
zottságának gyülese. A nm. magyar püspöki kar részéről 
a Szent-István-Társulathoz a tankönyvek megvizsgálására 
és jóváhagyására kinevezett bizottság 1897. nov. 16-án, 
délután —^/28-ig ülést tartott, melyen jelen voltak : 
dr. Kisfaludy Árpád Bela prépost, a Szent-István-Társulat 
alelnöke mint a bizottság elnöke, dr. Kiss János, a Szent-
István Társulat igazgatója mint a bizottság jegyzője és 
előadója, Ember Károly tanítóképző tanár, Gerely József 
bitoktató, Nóvák Lajos főgymnasium hittanár, Schäffer 
Sándor székesfővárosi tanitó és dr. Z-lliger Vilmos segéd-
lelkész, bizottsági tagok. A bizottság a Szent-István-Tár-
sulat igazerató-választmányának javaslatot tesz, hogy pol-
gári iskolák s fölsőbb leányiskolák és tanítóképzők szá-
mára, részint pályázat, részint megbízás utján, tanköny-
veket írasson. A Regéczy József által irt, normál-szavas 
ABC-t a bizottság jóváhagyja s k'adását ajánlja. A Haberi-
fele népiskolai anyakönyvet, mely egyúttal a mulasztási 
napló adataira és az érdemjegyekre is nyújt rovatokat, 
helyesnek mondja. Továbbá a bizottság jóváhagyta s hi-
vatalos tankönyvjegyzékébe fölvette a következő iskola-
könyveket és vezérkönyveket: Dreisziger Ferencz : A nép-
iskolai olvasókönyvről és olvasmánykezelésről. Szülik 
József: Világtörténelem Juhay Antal: A gvermek első 
tanítója. Ember-Győrffy-Hortobágyi : Magyar Olvasókönyv 
I I I , IV. osztály számára. Ember-Győrffv-Hortobágyi : 
Magyar Olvasókönyv V. és VI. oszt. számára. Röhn Nándor : 
Szülőföldismertetés. Csáky-Horváth : Népiskolai tankönyv. 
Győrffy János: Egészségtan. Győrffy János: Rövid gaz-
daságtan. Ziray udön : Népiskolai földrajz. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.') 



[ Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

§ szerdán és szombaton. 
= Előfizetési dij : 
Ë félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
Ë Szerkesztő lakása : 

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

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

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

Budapesten, november 27. 43. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent teste és vére lelkünk tápláléka legyen ? Vagy : 
Miért szükséges a szent áldozás ? — Ki volt mgr. D'Hulst ? — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Egy kiváló magyar egyházpolitikus. 

— K o l o z s v á r : Státusgyülés. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent 
teste és vére lelkünk tápláléka legyen? 

Vagy: Miért szükséges a szent áldozás? 
— Irta : Riesz Gáspár. — 

I. 

Szükséges a sz. áldozás, s azért akarta s el is 
rendelte azt az Ur J. Krisztus, mivel az ó-szövetségi 
áldozatok, mint az uj szövetségi áldozat előképei 
szeretetiakomkvdd voltak egybekapcsolva. 

Az ó-szövetségi áldozatok, mint előképek 
megvalósulásukat nyerték az uj-szövetsóg sz. 
miseáldozatában,*) mivel ez nem egyszerűen vér-
ontás nélküli (eledel-)áldozat, de a véres kereszt-
áldozatnak folytonos és valóságos meguj i tása is. 
Ám az ó-szövetségben a véres áldozatok eledel-
áldozattal s öröm- vagy szeretet lakomával voltak 
öszekapcsolva 2); igy t ehá t az újszövetségben a 

Deus, qui legalium differentiam hostiarum unius 
(Missae) sacrificii perfectione sanxisti etc. Secr. in Miss. 
Dom. VII. p. Pent. 

2) Móz. IY. 15. s egyebütt. Csupán az engesztelő 
áldozatok képeztek ebben kivételt, s csak ha bélpoklosért 
mutattatott be ily áldozat, járult ehhez eledel-áldozat is. 
Ám az ó-szövetségi véres engesztelő áldozatok voltak szo-
rosan véve a véres keresztáldozatnak előképei ; tehát nem 
kellett hozzájuk eledel-ó,ldozat, mivel az engesztelő ke-
resztáldozat előképezéséhez ez nem volt szükséges. A 
bélpoklosokért bemutatott engesztelő áldozathoz kellett eLe-

vóres kereszt-áldozatot folytonosan meguj i tó 
miseáldozatnak egyút ta l e/eíM-áldozatnak3) kell 
lennie és öröm- vagy szeretetlakomával kell egy-
bekapcsolva lennie, hogy az ó-szövetségi véres 
áldozatoknak min t előképek és árnyékoknak 
tökéletes-teljes megvalósulása legyen, vagyis a 
hiveknek is kell a sz-áldozás ál tal a sz. mise-
áldozatban részesülniök, ha nem is mindig tény-
leg, de legalább lelkiképpen. S ha ennélfogva 
már az ó-szövetsógben az áldozat-oltár az „Ur 
a s z t a l á é n a k 4 ) mondato t t , s az á ldozatban való 
ezen részesülés által az illetők Is tennek asztal-
társa i s asztalának vendégei le t tek 5) : mennyivel 
inkább keli ennek állnia az uj-szövetség „Ur 
a s z t a l á é r ó l a sz. áldozás ál ta l! 

Tehát már csak azért is kell a hiveknek 
áldozniok s ezáltal a sz. miseáldozatban min t 
is teni öröm- és szeretet lakomában tényleg (leg-
kevesebbszer — s ez va jmi kevés! — legalább 
húsvét t á j án évenkint egyszer!) vagy legalább 

del-áldozat, mert ezek a szerencsétlenek a lelki bélpoklo-
sok vagyis a bűnösök képei voltak, s éppen a bűnösöknek 
(ha már bűneiktől megtisztultak !) kell a sz. miseáldozat-
ban a sz. "áldozás által részesülniök. (Y. ö. Schumacher : 
Handbuch zur Erklärung d. hl. Geschichte stb. 1867. I. 
köt. 153. lap). 

3) Ilyent jövendölt meg Malakiás I. 11. 
4) Mal. I. 7. és 12. 
5) Schumacher id. m. u. o. és II. köt. 337. lap. 
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lelkiképpen részt venoiök, mivel csak igy lesz a 
sz. mise áldozat az ó-szövetségi áldozatoknak 
mint előképeknek tökéletes és teljes megvaló-
sulása. Nagyon természetesnek kell találnunk 
ennek folytán, hogy eleinte a hivek minden 
szentmise alkalmával áldoztak, s vajha manapság 
is minél sűrűbben történnék ez ! 

Egyébként az Ur Jézus eme parancsolatával: 
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre," — 
bizonyára azt is meghagyta tanítványainak, hogy 
a hiveknek az ő sz. testét és vérét lelki elede-
lül oszszák ki. S ez is bizonyíték a sz. áldozás 
szükséges volta mellett — vonatkozásban az 
ó-szövetségi áldozatokra. Ámbár ebből nem 
következik, hogy a hiveknek tényleg két szin alatt 
k e l l j e n á l d o z n i o k . (Folytatjuk.) 

Ki volt mgr D'Hulst? 
Touchet orleansi püspöknek a párizsi Saint-Sulpice temp-

lomban, m. é. november 24-én mondott emlékbeszéde. 
Erat enim sacerdos. 
Ez igazán pap volt. 

(Gen. XIV. 18.) 
(Folytatás.) 

Utolsó miséje után, melyet halottak napján tartott, tel-
jesen elgyöngült. Hanyatlása nagy mérvben növekedett. 
Ekkor egy ifjú gyóntatni kérte x) A praelatus nagy fáradtság-
gal fölemelkedett, néhány lépést próbált előre, de mivel 
tovább nem birt menni, lerogyott egy székre az oltár olda-
lán, és ott hallgatta meg az ifjú gyónását. Miután a 
a térdre borult ifjú meggyónt, a beteg feléje hajolt, be-
szélt hozzá, és eközben ősz feje fölött egy nagy kereszt-
jelet láttak elvonulni. Ez utolsó föloldozása volt: mert 
három nap múlva már kiadta lelkét. 

Hogy ki volt az az ifjú, nem tudom, de óhajtom, 
hogy e bünbocsánatát soha se felejtse el, mert az Krisztus-
nak vérébe, d'Hulstnak pedig bizonyos mértékben életébe 
került. 

Közületek sokan, ép úgy mint az az ismeretlen, 
szintén elvettek valamit életéből, anélkül, hogy, erről 
tudtak volna ; mert hisz oly természetesnek látszott az, . . . 
de előtte is természetes volt. Ezeknek pedig nem kell 
épen hálásaknak lenniök iránta ; de hűeknek kell lenniök ; 
és ez meg is leszen. 

Ö azonban nemcsak bátor, hanem fegyelmezett 
katona is volt. 

Üdvözítőnk egy századossal találkozott, ki arra kérte, 
hogy szolgáját meggyógyítsa. „Elmegyek és meggyógyítom 
őt", mondá a Mester. — Oh ! . . , távol legyen tőlem ! 
viszonzá a szerény ember. „Csak egy szóval mondjad, 
Uram, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalom 
alatt való ember vagyok, katonák lév n alattam ; s ha 
mondom ennek: menj el, elmegyen; és a másiknak : jöszte, 

s eljő. Parancsolj ; és a betegség neked úgy fog engedel-
meskedni, mint nekem a katonák." 

Valóban ez a katona másik tulajdona : fegyelmezett-
nek kell lennie. 

Azt mondhatná valaki, hogy d'Hulst független 
ember volt: alakja, könnyen gúnyra hajló szája, nagy, 
nyilt homloka, tekintete, mely csak bizalmasai iránt volt 
ragyogó : saját erejére és Ítéletére támaszkodó férfiúnak 
mutatták. 

Mily tévedés! Haelüljárói elküldték valahova, elment ; 
ha hívták jött. 

Guibert biboros, a szentéletü és kedves öreg, kit 
mindnyájan ismertünk és tiszteltünk, egyszer azzal bízta 
meg, hogy kápolnát építsen egy oly városrészben, a mely 
minden vallási vigaszt nélkülözött.2) 

Majd az érsekség központi szolgálataira hívta, épen 
akkor, mikor ő a Sorbonneon tanári székre óhajtott 
jutni ; s engedelmeskedett. 

Majd nagy föladatokat róttak reá; igy az archidia-
konatus hálátlan és nehéz föladatát, s ő elfogadta. 

Guibert bibornoktól csak a rektorátust fogadhatta 
örömmel. 

Nagyméltóságod (mint jelenlegi főpásztora) meg-
mondhatná, hogy vájjon ismert-e nála engedelmesebb és 
hűebb papot. 

Emlékszünk rá, hogy Nagyméltóságod jubileumán 
azzal dicsekedett, hogy Nagyméltóságod „Breton"-ná tette 
őt, kényszeritvén a képviselőjelöltség elfogadására. 

Es bölcsen cselekedett ; mert mi is tenne bennünket 
nyugottakká állásunkban, ha nem az a gondolat, hogy 
nem mi szereztük azt, hanem a Gondviselés rakta válla-
inkra ? Vájjon biztosak vagyunk róla, hogy megkapjuk az 
állás kegyelmét, ha magunk válalkozunk amaz oly nehéz 
terhek elviselésére ? 

A közvetlen tekintély előtt való meghódolás ilyen 
érzelmeitől áthatva, d'Hulst nem volt azok közül való, 
kik ellenszegülnek a legfőbb tekintélynek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÄSOK. 

Budapest, nov. 27. Egy kiváló magyar egyházpolitikus 
— szokott időnkint, utóbbi időben jó sűrűen, tájékoztató 
vezérczikkeket irni a legolvasottabb magyar újságba, a 
„Budapesti Hirlap"-ba. Mint minden felszólalása, ugy a két 
legutóbbi is, kiváló figyelemre méltó, mert nagy szolgálato-
kat tesz, nemcsak a magyar jogászvilágnak és törvényhozás-
nak, hanem sajátságos módon a katholikus egyháznak is. 
E czikkek előbbike nov. 19-én jelent meg „Az autonomia 
előkészítése" czim alatt, másodikának pedig, mely most 
szerdán (24-én) jelent meg, „Magyar egyházpolitika" a czime. 
Rendkívül becses mind a kettő, de nekünk jobban tetszik a 
második, mert jobban megfelel a szaktudós czikkiró szelle-
mének és hajlamainak, a ki rendkívül ügyes kritikus, a 
kath. egyház szellemében való konstruálás mezején ellenben 
nem látszik egészen otthonosnak. 

*) Garay abbé, biarritzi lelkész följegyzései. 2) A Szent Ipoly kápolnáját. 
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A két czikk ismertetését kezdem az utóbbinál, a „ma-
gyar egyházpolitikádról szólónál. Remek, s éppen azért mu-
tathatom be röviden. Az 1895. XLÏII. t.-czikket a jogászvi-
lágból még ily kurtán és ily alaposan le nem teremtette senki. 
És ez rendkivüli nagy szolgálat a kath. anyaszentegyháznak, 
mely ezt a törvényt határozottan ellenezte. A szaktudós 
czikkiró szerint ennek a törvénynek készitöi valami zug-
kalendáriumot tartottak szem előtt s abból irták ki, hogy 
Magyarországban három katholikus egyház van : latin, görög 
és örmény. Ez az ostorcsapás jogász kezéből kegyetlenül 
fájhat. Ha theologus mondaná, föl se vennék. De még szégyen-
letesebb a hires magyar politikai „élelmességre" nézve, 
a mit a szakértő jogtudós czikkiró a törvény egészéről mond. 
„Be kell látni", úgymond, „hogy . . . az 1895. XLII1. t.-cz. 
sok javításra szorul. Egyike leggyöngébb törvényhozási alko-
tásainknak. (Fentebb: Ez a törvény nem csak a felekezet-
nélküliség miatt alkalmatlankodik.) Sem jól előkészitve nem 
volt, sem megvitatva. Jobbára az osztrák törvény rossz 
másolata, meggondolatlanságokkal tetézve. Mai eszünk-
kel azt a törvényt mindenesetre másképpen csinálnók." Es 
itt nevezetes a szakértő jogtudós czikkiró részéről a revizió 
eszméjének világos és határozott fölvetése. Mi értjük, hogy 
mi különbség lenne az ő és a néppárt reviziója között. De 
ez most nincs napirenden. Elég az hozzá, hogy nem min-
dennek Róma, vagy, mint czikkiró leplezetlen gúnynyal 
mondja, — a hármas szövetség az oka. 

Menjünk át az előbbi czikkre, mely az „autonomia 
előkészítésé "-rol szól. 

De itt, ime, azt veszem észre, hogy a következő tu-
dósitás a kolozsvári státus-gyűlésről — elveszi a tért e 
czikk folytatása elől. Jobb is. A „B. H." egyházjogtudósá-
nak vezérczikke külön és bő méltánylást érdemel. ? ? 

Kolozsvár, nov. 25. Státusgyülés. 
Ma reggel nyitotta meg Majláth Gusztáv gróf püs-

pök ur 9 órakor Veni Sanctés szentmiséjével, 10 órakor 
a következő elnöki beszéddel: 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Ezen szentséges név iránt érzett imádatos hódolat-

tal szivemben, krisztusi szeretettel üdvözlöm kedves pap-
jaimat és hiveimet, kik nem csekély áldozatok árán oly 
nagy számban megjelenni siettek. 

Huszonnégy év mult el azóta, hogy az erdélyi 
római katholikus autonomia a papság és hivek közóhajára 
ő Felsége a király, mint főkegyurunk atyai gondoskodása 
és a halhatatlan emlékű Fogarasy Mihály püspök-elődöm 
kezdeményezése folytán uj életet nyervén, a legfelsőbb 
megerősítést nyert szervezeti szabályok alapján áldásosán 
működik. 

A jővő évi státusgyülésen alkalmunk lesz az igaz-
gató tanácsnak kilátásba helyezett munkálata folyamán, 
melyben a státus és tanácsa működésének 25 éves lapi-
dáris rajzát adni fogja — ezen negyedszázados tevéken-
ség eredményeire visszapillantani. Most, tekintettel az 
országos szervezkedésnek folyamatban levő munkájára és 
magyarországi kath. testvéreink indokolt aspirácziójára, 
kettőt kivánok kiemelni. 

Az erdélyi autonomia egyik kétségtelen eredménye, 

hogy a kath. alapok és alapítványok jövedelmezőségét 
nagy mértékben fokozta, a mi azon önzetlen férfiak ér-
deme, kik az igazgatótanácsban kiváló szakértelemmel s 
még nagyobb szorgalommal, tehetségüket, befolyásukat, 
munkájukat a kath. vagyon gyarapítására fordították. 
Jutalmuk legyen az öntudat, hogy szeHemi munkájukkal 
Istennek nem egy helyen emeltek méltó hajlékot, a val-
lásos szellemű népnevelés eszközeit szaporították, sok 
szegény, de tehetséges ifjúnak kiképzését lehetővé tették» 
számos családnak biztosítottak létet és letörölték az árvák 
könyeit. 

A másik eredmény az egyházias, katholikus gondol-
kodás térfoglalása. 

Ha összevetjük a 70-es évek státusgyüléseit a mos-
taniakkal, lehetetlen e téren is nem észlelni örvendetes 
haladást. Az erdélyi autonomia öntudatában van annak, 
hogy csak akkor érdemli meg igazán a katholikus jelzőt, 
ha nem hiányzik intézményében a katholiczizmus jellemző 
vonása, az egység. 

Az egyetemes egyházban ezen egységnek Istentől 
rendelt őre, megingathatlan alapja, legyőzhetetlen védbás-
tyája, Krisztus földi helytartója, a római pápa, kinek ke-
zében összpontosul a legfőbb tanítói és egyházkormány-
zati hatalom. S ime, ezen egységes szervezet, mely az 
isteni ígéretekben birja fenmaradása zálogát, ellenáll szá-
zadok viharának és most is folyton növekvő fénynyel vi-
lágítja be a keresztény társadalmat és ellenálhatatlan erő-
vel vonzza magához az igazságot kereső lelkeket. 

Mint az egyetemes egyházban a pápa, ugy az egyes 
püspöki megyékben a püspök ezen egység közvetítője, az 
apostoli hatalom letéteményese. 

S ezt megértette az erdélyi katholikus státus akkor, 
midőn szervezeti szabályában és ügyvitelében mindenütt biz-
tosit ja a püspöknek az öt megillető jogokat. 

Az erdélyi püspök az összes tanintézeteknek főigazga-
tója, felügyel a katholikus tanitás szellemére, az ifjúság 
valláserkölcsi nevelésére; ő ruházza át Istentől nyert taní-
tói hatalmát másokra, ő a kath. vagyon legfőbb őre. 

S midőn azt mondom, hogy az egység elve az er-
délyi katholikus statusban még eddig mindig diadalra 
jutott, nem tagadom, hogy ez sokszor csak heves küzdel-
mek árán volt elérhető. S ez nem is lehet máskép. Azt 
kívánni, hogy egy ily nagy és tekintélyes gyülekezetben, 
a hol annyi kiváló tehetség foglal helyet, mindenben és 
mindenütt egy nézet, egy vélemény uralkodjék és nyilvá 
nuljon, az merő lehetetlenség. De a státus minden egyes 
tagjában meg van az a nagylelkűség és ügyszeretet, mely 
nem riad vissza attól a nagy áldozattól sem, hogy a köz-
jónak alárendelje saját egyéni nézetét, legjobb meggyőző-
dését. 

S azért soha sem fog bekövetkezni az, a mit egy-
házunk ellenei kívánnak és a magok módja szerint mes-
terségesen is szitani iparkodnak : hogy a státus kebelé-
ben az egyenetlenség szelleme dúljon, a fő és tagok kö-
zötti egyetértés meglapuljon. 

És most engedjék meg, hogy két kérdésre feleljek. 
Sokan vannak, kik kérdezik, vájjon nem veszélyes-e 

az autonomia? 
49* 
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Erre a kérdésre határozottan és egyesen teljes 
őszinteséggel válaszolhatom, hogy nem veszélyes. 

Az autonomia hazafias missiót teljesit. Intézeteiben 
neveli a nemzetiségi ifjakat is, a kiket megnyerve terjeszti 
a magyar állameszmét. De az autonomia a püspöki tekin-
télyt sem veszélyezteti, mert a tekintély nő a liivek támo-
gatása folytán. Rövid főpásztori működésem alatt sok 
örvendetes eseménynek voltam tanuja. Bejártam Hunyad-
.megyét, mely legjobban szorul rá a támogatásra, a bit-
községek itt el vannak szigetelve, s itt a legnagyobb 
szaporodás, mert a katholikusok száma rövid 15 év alatt 
7000-rel növekedett, mig egész Erdélyben a kath. népe-
sedés csak 42000-rel növekedett. 

De a városok látogatása alkalmával is sok örvende-
tes dolgot tapasztaltam. Itt első sorban azon eredmények 
érdemelnek emlitést, melyeket az apáczák intézeteiben 
tapasztaltam. Ezen önfeláldozó lelkek, kik többnyire más 
nemzet gyermekei, megtanulták a magyar nyelvet s nö-
vendékeiket magyar szellemben nevelik, miért is engedje 
meg mélyen tisztelt státusgyülés, hogy azon forró óha-
junknak adjak kifejezést, hogy apáczák vegyék át a ko-
lozsvári nőnevelést is. (Helyeslés, taps.) 

Majd biztosítja a státusgyülést, hogy a vele szem-
ben tanúsított méltánytalan eljárás nem lohasztja munka-
kedvét, a szenvedés tisztítja lelkét, az ellenmondás növeli 
türelmét, a rágalmazás erősbíti szeretetét. (Taps.) 

Kérem a státusgyulést, bogy ne éreztesse rosszalását 
azokkal szemben, kik tán nem roszakaratból, de félreér-
tésből szálltak sikra püspökük ellen. 

A püspök beszéde nagy hatással volt a gyűlésre. 
A jegyzők megválasztása után konstatálták, hogy 53 

egyházi (szokatlan nagy szám) és 75 világi tag van jelen, 
66 egyházi és 142 világi meghívott közöl. Jósika Samu 
báró világi alelnök indítványára a státus-gyűlés a kővet-
kező táviratot küldte Rómába szent atyánkhoz : 

Eminentissimo Domino S. R. E. Cardinali 
Rampolla, Status Secretario. 

Romae. 
Fideles dioecesis Transilvaniensis, tarn clerici, quam 

laici, a me convocati, ut negotia ecclesiastico-politica et 
scholastica, quemadmodum quotannis fieri solet, pertrac-
tent, postquam sacris rite celebratis Spiritum Sanctum 
invocaveruut, in testimonium devotionis filialis amorisque 
fidelissimi erga Sanctitatem Suam, adeunt Suae Sanctita-
tis excelsuoi thronum, orantes, ut eisdem benedictionem 
apostolicam gratiosissime largiri dignetur. 

Carolus Gustavus e Comitibus Majláth, Episcopus 
Transilvaniensis. 

Következett, egy közbeeső ügy után, mely a király-
hoz intézendő feliratra vonatkozott, a titkos társulatokhoz, 
illetve a szabadkőművességhez való nem tartozásra teendő 
eskü ügye. A gyűlés TJgron G. felszólalalása után ezt az 
esküt egyelőre csak az igazgató-tanács tagjaira nézve tette 
kötelezővé. 

Katholikus képezde és kath. tud. egyetem felállítá-
sára vonatkozó felszólalások után végre napi rendre ke-
rült az erdélyi kath. autonomia Achilles sarka, a püspök 
és a hivek egymáshoz való viszonya ebben a világon pá-
ratlan erdélyi róm. kath. státusban. A püspöknek a püspöki 

hatóság védelmére tett erélyes elvi kijelentése s Ugrón G.-
nak a laicarchia szellemében tett szenvedélyes kifagadása 
után, Farkas és Toll tagok higgadt felszólalására a státus a 
püspök felé hajlott határozatával, s kimondotta, hogy a 
vallásellenes vétségek büntetését illetőleg ugy az egyházi, 
mint a világi fenyíték kiszabását a püspökre hagyja s csak 
az executio jogát tartotta fenn az igazgatótanács részére. 

A délutáni ülésnek két nevezetes momentuma volt, 
A gyűlés báró Szentkereszty Györgyöt, Hunyadmegye 
főispánját, a ki a püspök bérmautja alkalmából katholi-
kushoz nem illően viselte magát, a státusgyülés tagjai 
közé vissza nem választotta. Az elállamositott iskolák 
ügyében pedig a status, Jósika S. báró indítványára, nem 
az illető miniszterhez, hanem egyenesen a felséghez fog 
felirni. íme, a felséghez való felírás eszméje és példája, 
minisztertől indítványozva ! 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A , 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett nj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközépnton haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

A „P. Lloyd"-ba tévedt egy ujabb tervezet az auto-
miarol. 

Tervezgetésben igazán nincs. hiány ; ugy szólván 
mindenkinek meg van a maga terve. Csak aztán a nyélbe 
ütésnél ne tűnjék ki, hogy külön-külön mindnyájan derék 
legények vagyunk, de együttvéve, egyetértés és összetar-
tás hiányában, mégis csak egészen tehetetleneknek bizo-
nyulunk, mert csak bátrafelé tudjuk a dolgot mozdítani, 
nem előre. 

A „P. Lloyd" abban a különös szerencsében része-
sül, hogy egymásután a legkülönfélébb autonomiai terve-
zeteket tudja világgá bocsátani. Most, a mult hét végén, 
egy ujabb közlemény jelent meg e lapban, a mely az 
u. n. néppárti programm bírálata után egy egészen uj 
autonomiai tervezetet ismertet, melyet a „Lloyd" egy 
„barátjá"-tól kapott, „ki máskülönben a katholikus ügy 
legtüzetesebb előharczosainak egyike szokott lenni." 

Lássuk előbb az u. n. néppárti programmot, a mint 
azt a „P. Lloyd" ismerni véli ; azután következik a 
„Lloyd" barátjá"-nak autonomiai tervezete, a mint azt a 
„Lloyd" szerencsés ismertetni. 

Bár a néppárt sehol és soha nem határozott vagy 
nyilatkozott az iránt, hogy mi legyen az ő autonomiai 
programmja, mégis hát szélteben-hosszában beszélnek az 
autonomiáuak néppárti programmjáról, melynek velejét a 
„Lloyd" következőleg véli hiven ismertethetni : 

„Eddigelé a néppárti programm alapvető részéül azt 
tekinthetni, hogy az autonomia mindazon jogok birtokába 
lépjen, a melyeket 1848 óta a nevezett év t.-cz. alapján 
katholikus ügyekben a kultuszminisztérium gyakorol. Azon-
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ban tekintetbe vétetik itt a katholikus egyház alkotmánya. 
A püspöki karra ruházott potestas ordinis et jurisdictions 
alapján kizártak az autonomia hatalmi köréből nemcsak 
mindazt, a mi a tulajdonképeni egyházi életet illeti, hanem 
a püspökök uj jogokat is nyernek, a melyek az autonomia 
részére vindikáltatnak ugyan, de a melyeknek gyakorlása 
egyesegyedül, vagy legalább is a döntés előjogával a püs-
pökökre ruháztassák át. Ide tartoznának többek között a 
hármas jelölések az üresedésben levő magasabb javadal-
mak betöltésénél és az autonomia legfontosabb ügyeiben 
a döntés egy külön, kizárólag püspökökből álló egyházi 
tanács által, a mely, mint az autonomia igazgatóságának 
alkotó része, az ország egyéb katholikus ügyeibe is be-
folyhat. A kormány felügyeleti joga elismertetik ugyan, csak-
hogy ez ama legfelsőbb elhatározások ellenjegyzésére lenne 
szorítva, a melyek az egyháztanács és az igazgatóság elő • 
terjesztései alapján történnek. Ezekután szinte magától ér-
tetődik, hogy a katholikus alapok és alapitványok teljesen 
kiszólg áltat andók lennének az autonómiának, a mely ezek-
nek kezeléséről és hovafordításáról intézkednék. Ep oly 
természetes az is, hogy a katholikus tanintézetek dolgában 
is a legmesszebbmenő és szinte teljesen független rendelke-
zési jog adatnék meg az autonómiának." 

Ezt a programmot olyannak tartja a „P. Lloyd," 
hogy az „semmi esetre sem számithat a megvalósításra", 
mert úgymond „abszorbeálja a korona és kormány jogait", 
(hol és miben!) különösen pedig azért nem, mert „a kor-
mánynyal szemben merev, elutasító magatartást" (hol és 
miben ?) foglal el. 

Ilyen levén a szegény néma néppártnak a terve ; 
most lássuk, milyen, miben áll a „Lloyd" barátjának a 
tervezete. 

„Lapunk egy barátja, igy kezdi az ő német nyelvé-
vel ki és befelé beszélő „Lloyd", lapunknak egy barátja, 
a ki máskülönben a katholikus ügy legtüzesebb előharczosai-
nak egyike és jelen „eltévelyedése" miatt remélhetőleg nem 
fog anathéma alá esni, *) szives volt megismertetni ben-
nünket egy rendkívül érdekes, tárgyilagos és tartalmas 
munkálattal, a mely tisztán katholikus, sőt tisztán egyházi 
szempontból bírálja az említett programmot. Ez a mun-
kálat rá utal a felelős minisztérium aktív közreműködésé-
nek szükséges voltára, a mely már azért is a dolog ter-
mészetéből folyik, mert alkotmányos államban az autono-
mia közvetlen érintkezése az uralkodóval abszolúte el-
képzelhetetlen.**) 

Lapunk barátjának mindenesetre helyesebb felfogása 
szerint olyképen kellene szabályozni a minisztérium és 
az autonomia közötti viszonyt, hogy amaz továbbra is 
gyakorolja a végrehajtó hatalmat (aÍ egyházban is?) és 
gondoskodjék a pénzügyi és gazdasági kezelésről, mig az 
autonomia ebben megfelelő módon ellenőrizné. Nem akar-
juk itt bírálni a bírálatot. A vázolt néppárti programmra 
vonatkozólag csak azon állítás biztositékául emiitettük meg 
ezt a bírálatot, hogy magában a párt kebelében is megtá-

*) Már hogy is esne oda — a „P. Lloyd" barátja ! És ha 
oda is esne véletlenül: a „P. L." barátsága oly hatalom, hogy még 
az anathémát is ártalmatlanná teheti Hogyne ? ! 

**) Hát akkor az erdélyi kath. státusgyülésben Jósika báró 
minister hogyan indítványozhatta a felséghez való egyenes felirást? 

madták és megtámadják ezt a programmot. A nekünk be-
mutatott elaborátum még két figyelemreméltó momentumot 
tartalmaz, a melyek érdemesek arra, hogy szélesebb kö-
rökben is megszívleljék. Világos, tisztult nézetek ezek az 
autonomia fogalmának jelentőségéről a magyarországi ka-
tholikus egyházra való alkalmazás dolgában, és gyakorlati 
indítványok az autonom testület megalakítására nézve. 

Ezen elaborátum szerint az egyházi autonomia ama 
normák összesége, a melyek szerint egy vallási testület, 
alkotmánya értelmében, külön közegek által önnállóan 
kezeli ügyeit az államban. Nem követeltetik, hogy ez a 
kezelés „az államtól független" legyen, mert a mai 
államalkotmányok mellett minden egyes erkölcsi személy-
nek szüksége van a törvényes elismerésre és ennek alap-
ján a törvényben gyökerező támogatásra. Aztán nem a 
„belső" ügyekre akarja szorítani az autonomiát az emiitett 
kritikus. O a vagyoni ügyeket nem tekinti belsőknek és nem 
akar változtatni a létező szokáson, mert az egyház és az 
állam különválasztását kívánni nem lehet és szabad. O a 
konkordátum egy faját látja az autonómiában, a melyet 
alkotmányának megfelelő módon valamennyi vallási testü-
let köt az állammal. 

Igy csinálták meg autonómiájukat a magyarországi 
protestánsok is, de ezt a katholikusok nem utánozhatják. 
A magyarországi protestáns egyházi testületeket világiak 
alapították és alakították, a nélkül, hogy az állam anya-
gilag támogatta, vagy dotálta volna. Ellenben a katholi-
kus egyházat minálunk az összegyház, a pápa felhatal-
mazása alapján az apostoli király alapította és dotálta és 
néhány kegyúri családtól eltekintve, a hivek tömege csak 
elenyészően kevéssel járult hozzá az egyház vagyonához. 
Igy tehát a katholikus autonómiának hülönböznie kell a 
protestáns autonómiától. Amannál megóvandó a pápában 
kulmináló episkopális alkotmány, a mely kizárja a laiku-
sok, sőt az alsó papság befolyását is a vallás- és erkölcs-
tanra. 

A mi az anyagi kérdést illeti, lapunk barátja csakis 
a püspöki karnak és a valóságos kegyuraknak konczedálja 
azt a jogot, hogy az egyházi vagyon kezelésébe befolyjanak, 
mert ezen vagyon első jogi szubjektumán : az egyházon 
kivül, csak annak alapitója, illetőleg ennek jogi utódai 
támaszthatják azt a követelést, hogy donáczióik és alapit-
ványaik az eredeti szándékhoz képest kezeltessenek és 
csorbítatlanul fentartassauak. Mindazonáltal a laikusoknak 
a nagy kath. alapok ellenőrzése és bovaforditása tekinteté-
ben mégis lehetne némi befolyásra módot nyújtani, jólle-
het az itt tárgyalt elaborátum szerzője nem osztja azt az 
idealisztikus felfogást, hogy ez által az egyházias szellem 
lényegesen előmozdittatik. 

Mindezekből kifolyólag tehát olyan testületet ért a 
magyarországi katholikus autonomia alatt, a mely állana 
a legfőbb kegyúr, az egyház és a többi kegyurak képvise-
lőiből, valamint néhány, nem államszolgálatban levő laikus-
ból,_es a melynek feladata lenne döntenie, az összes egy-
házi vagyon és az összes katholikus alapitványok ellenőr-
zése és hovaforditása dolgában, mi mellett a végrehajtás 
a kultuszminiszter dolga lenne ezentúl is, a ki e tekin-
tetben, mint ő felségének, a legfőbb kegyúrnak megbí-
zottja szerepelne. 
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A mi most ezen testület összeállítását illeti, az ela-
borátum perhorreszkálja a parlamentárizmus utánzását és 
a stréberséget. Komoly, független testületet óhajt, a mely-
nek tagjai sem anyagi, sem más tekintetben ne érezzék 
ezen állásuk terhét és a kiket ezen állásuk más hivatá-
suktól el ne vonjon és el ne idegenitsen. Épen azért össze-
vissza 75 tagja lenne az autonomiai testületnek, még pedig 
25 egyházi és 50 világi tagja. Az egyháziak között lenne 
a négy érsek és a rangban legidősebb hat püspök, a taní-
tással foglalkozó szerzetesrendek képviselője, a káptalanok 
nyolcz delegátusa és hat egyházi tanfelügyelő. 

E beosztás mellett megfelelő turnus lenne megálla-
pítandó a tanítással foglalkozó szerzetesrendek és a káp-
talanok számára; ez utóbbiak közül a gazdagabbakat egy-
egy külön delegátus képviselné. A világi tagok közül 15-öt 
a hivek választanának, 15-öt kinevezne a legfőbb kegyúr, 
10-et pedig a többi kegyurak választanának a szomszédos 
egyházmegyék szerint alakítandó kúriák szerint. Az alsó 
papság tehát ki lenne zárva ebből a testületből, a mi azzal 
indokoltatik, hogy amúgy is képviselők a többi egyházi 
tagok, és hogy elegendő alkalmuk nyilik közreműködni az 
egyházmegyék egyházi ügyeinek vezetésében. 

Különösen súlyt helyez az elaborátum a közoktatás-
ügyre és erre nézve igen messze menő hatáskört igényel az 
autonomia számára *) Mindent összevéve, igy végzi a 
„Lloyd", annak örvendetes jeléül tekintjük az elaborátumot, 
hogy vannak az összes pártokban tranzigens elemek, a 
melyek nem zárják ki a közeledést egymáshoz és annak 
lehetőségét, hogy a kath. autonómiának oly régóta függő 
kérdése végre valahára véglegesen megoldassék, oly mó-
don, a mely kellő tekintettel van az összes jogos igényekre." 

* 

Mindenesetre érdekes dolog ez a „Lloyd"-ba került 
tervezet ; de egyes részeiben se nem uj, se nem eredeti ; 
mert azok a kicsiszolt szép kövek, melyekből e tervezet 
mozaik-képe áll, előttünk egytől-egyre mind ismerősek. 
Egy cseppet sem tartanok csodadolognak, ha a mai kö-
rülmények között, akár az egész is megvalósulna, bár 
csak egyes részei birnak némi életképességgel. Egyéb-
iránt vederemo. 

Igazán kíváncsiak vagyunk ki és mi fog utoljára 
győzui. Tartunk tőle, hogy az őseredeti baj : az egyenet-
lenség és viszálykodás ! De az ellenkező sem lehetetlen. 
Hisz él az Isten s vannak még imádságos lelkek ! 

A felséghez való felirás eszméjének ügye. 
Néhány nap csak, és körülbelül immár teljesen ki-

került a homályból, a melybe ezt az eszmét sivár és sze-
rencsétlen körülméoyek sodorták be. És a Molnár-féle lista 
örökre el van ugyan temetve, de nem ám a Zichy Nándor 
gróf eszméje a feliratról, melyet Asbóth János képviselő 
tapintatos, tájékoztató felszólalása a „M. Á"-ban czélsze-
rüségének egész nagyságában tüntetett fel és mondhatni 
most már discussio tárgyául habilitált. „Az eszme úgy-
mond, hogy ő felségéhez felírást intézzünk, a bővebb tá-

*) £zt jó lett volna részletesen ismertetni, mert ha csak 
ellenőrzést adnak, olyat adnak, a mivel tulajdonképp már most is 
tarunk, az országgyűlésben — a mi mellett azonban lassankint az 
8gé6z kath. iskolaügyet el lehet államositani, ut figura docet. 

jékozás érdekében is, jobb sorsot érdemel vala." Tény 
csakugyan, hogy nem a meggondolás, hanem az izga-
tottság és Zichy Nándor gróf működésének, az ő szelle-
mének meg nem értése s illetve szűkkeblű félreértése szo-
ritotta rohamosan ezt az eszmét néhány napra félre. Az 
emberek, s néha éppen a legpártosabbak, mintegy minden-
nek, még Istennek is jó szolgálatot vélnek tenni, ha ott 
is és azért is ütik a néppártot, a hol és a miért nem kel-
lene, s ha hamarjában valahogy csomót köthetnek a 
Zichy Nándor gróf szándékainak és számításainak az 
egyenes fonalán. Egyébiránt másrészről, szintén tény, és 
nagyon jól mondja Asbóth János, hogy maga az eszme 
sem jelentkezett kellő alakban, hanem inkább csak meg-
penditésképpen vala „odavetve" a két értekezlet elé, „a 
nélkül, hogy beható megvitatás, preczizióval formulázott 
indítvány tárgyává tétetett volna." 

E kétoldalú szerencsétlen eljárás következtében tör-
tént azután, hogy a felirat eszméje, a mely tulajdonkép-
pen a legfőbb patronatusi szándékkal és joggal való tisz-
tába jöhetésre nézve a fölmerült kevés eszme közt a leg-
egészségesebb, mert legczélszerübb, — alakjából teljesen 
kiforgatva, mint torzeszme, mint „ultimatum" került a 
közönség elé, holott épp ellenkezőleg az nem ultimatum, 
hanem praeludium, méltó és illő nyitány egy nagy uj 
akczióhoz, következményeiben termékeny kezdet, egy hó-
doló felirat, a melv a kevésbbé ünnepélyes távirati hódo-
lat és köszönet tartalmát és hatását a királyra megter-
mékenyíti ; s érvényre emeli a királynál tényleg, Magyar-
ország katholikusainak összegyűjtött erejével, azt az igaz-
ságot, hogy a szabadelvű pártkormány egyoldalú sugal-
mazásával és memorandumával szemben „audiatur et altera" 
és pedig igen kompetens „pars", a katholikus egyház 
maga, a kinek ügyéről van szó. 

Tartok tőle nagyon, hogy a kik a felséghez való 
előzetes, hódoló és köszönő felirat eszméjét „ultimatum"-má 
ferdítették el, utoljára maguk is csakugyan ultimátumban 
fognak kénytelenek lenni ő felségéhez fordulni, még pedig 
későn panaszkodóban és későn tiltakozóban, miután alku-
dozásaik a végrehajtó hatalommal sikertelenek maradnak, 
a mint hogy az eddigi tapasztalatok szerint az egyház 
vesztére törő szabadelvüség eklatans szükkeblüsége folytán 
az ily várakozások tényleg mindig sikerteleneknek bizo-
nyultak. 

Absolute, ugy gondolatnak, nem lehetetlen ugyan 
elgondolni, hogy Tiszáékat szeretetre és engedékenységre 
lehet az alkudozóknak a kath. egyház iránt rábeszélni; 
tényleg azonban ez volna a világ legnagyobb erkölcsi cso-
dája, ha Tisza és pártja szeretetébe befogadná a kath. 
egyházat s minden jogot megadna neki, a mire jogos 
igényt formál. Ne várjunk, kérem, csodákat, ne várjunk 
jóakaratokat ott, a hol azokia várni erkölcsi képtelenség; 
hanem keressük fel a jóakaratot, az ismert közvetítők nél-
kül, egyenes uton ott, a hol az tényleg megvan, az apos-
toli király lelkében, a hol a döntésnek történnie kell, 
mert az ő kizárólagosan személyes jogának gyakorlására 
nézve csakugyan az ő lelkiismerete hivatott és fog dön-
teni. Mind hiába, az egyenes ut mindig a legjobb ut, 
kivált ha a mellék utak mentén csak ugyanazokkal a köz-
vetítőkkel találkozunk, a kik régóta és többször éreztet-
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ték már az egyházzal, hogy nem rajtok múlik, hogy még 
jobban nem éreztetik vele ismeretes jóakaratukat, melynek 
a csapdát, a börtönt, a bírságokat, és mindennek a tete-
jébe a híres reformokat köszönhetjük. 

Száz szónak is egy a vége. Asbóth János az előzetes 
felirás eszméjét rehabilitálta. Egy hódoló és köszönő fel-
iratban, nagyon természetesen, a kongresszus „legalább 
az alapelvekre nézve és nagy vonásokban már ezúttal" 
megfelelhetne „a királyi felhívásnak, vázolva felfogását a 
szervezés főkérdéseiről, a mi nehézségekbe nem ütköz-
hetik vala, mert hiszen föl kell tételezni, hogy legalább 
ezekkel a kongresszus tisztában van, vagy tisztába jöhet." 
Ily hódoló és köszönő feliratban a maga módja szerint ki 
lehet „terjeszkedni arra a kérdésre is, — nem hogy mit 
akar ő felsége átengedni főkegyúri jogaiból, mert hiszen 
ezeket érintetlenül fenn akarjuk tartani és fenn kell tar-
tanunk," mert különben ellentétbe helyezzük „magunkat 
nemcsak a szent korona jogaival, hanem a szentszékkel 
is, mely e jogokat a koronára és nem másra ruházta," — 
hanem „hogy mikép véljük ezen érinthetetlen jogokat kap-
csolatba hozhatóknak a létesitendő autonómiával." Evvel 
elérhetjük azt a czélt is, hogy „további utmutatást adhat 
nekünk a korona, ha szükségesnek tartja. Ha pedig ilyen 
feliratra válasz nem jön. akkor az csak bátorítás a felirat 
nyomdokain való haladásra." Akár jön, akár nem jön 
tehát válasz a feliratra, a mindkét esetben beálló bátorí-
tás avval a megbecsülhetetlen előnynyel jár a bátorítás és 
további tájékoztatás nélküli eljárás fölött, hogy „a bizott-
sági és a plenáris kettős tárgyalásban már nagyban tisztá-
zódnak az eszmék" és annál sikeresebben foghatnak a 
kongresszus tagjai „az organikus munkálatba," tulajdon-
képpeni feladatukba. Asbóth következő tétele elől és annak 
hatása alul nem menekülhet senki: „Deák Ferencz is nem 
az 1867. XII. t.-cz. szerkesztésén kezdé (s nem alku ut-
ján a tanácsosok megnyerésén), hanem előbb két 
nagyszabású feliratban is kiérlelte annak alapelveit." 

Tehát : a ki talán végzetessé válható mulasztást nem 
akar elkövetni, az gondolja meg az előzetes felirat, vagy 
akár páros felirat eszméjét jól s csatlakozzék hozzá mig 
nem késő, nehogy csakugyan — ultimátumra kerüljön a 
sor, a mi aztán csakugyau szomorú vége lenne az auto-
nómiának. = 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— A Szent-István-társulat tudományos és irodalmi 

osztálya tegnap f. hó 26-án délután Kisfaludy A. Béla dr. 
elnöklése mellett osztálygyülést tartott. Elnök üdvözölvén 
az osztály megjelent tagjait, tudomásra adja, hogy Felsmann 
József az I. szakosztály előadója e napokban ünnepié 40 
éves tanárságának jubileumát. Ámbár a tanári kar épen 
tegnap üdvözölte őt, de mert kiváló munkásságának ezen 
osztály is a tanuja, azért őt az osztály nevében is üdvözli 
szép ünnepén. Jelenti továbbá, hogy a mult hó 24-én töb-
bekkel a társulat, illetve az osztály képviseletében részt 
vett azon a fényes ünnepen, melyet a néhai Szabó István 
dicsőítésére az osztály kezdeményezésével Rozsnyó városa 
rendezett. Hálásan emlékszik meg Ivánkovics János rozs-
nyói püspök ur ő méltóságáról, kinek nagy része van abban, 

hogy az ünnep oly nem várt sikert aratott. Felsmann József 
jelenti, hogy az osztály által hirdetett neveléstudományi pá-
lyázatra két pályamű érkezett be. A szakosztály nevében 
indítványozza, hogy a pályaművek megbirálására kéressenek 
föl Walter Gyula esztergomi kanonok és Gyürky Ödön 
lapszerkesztő rendes tagok. Indítványát az osztály elfogadta, 
valamint elfogadta és határozattá emelte az I. szakosztály azon 
indítványát, hogy az ügyrendnek azon intézkedése, miszerint az 
irásos tagajánlások szeptember[15-ig adassanak be, megváltoz-
tassék akkép, hogy az ajánlások beadásának végső terminusa 
október 15-ike legyen. Következett volna a tagajánlás, de 
mivel az ügyrend követelte számban tagok nem voltak jelen, 
az ülés napirendjének e tárgyát a következő ülésre halasz-
tották. Az okirat szerkesztői bizottság jelentését véleményes 
javaslattétel czéljából a második szakosztálynak adták ki. 
— Ezután Kuhn Lajos dr. rendes tag tartott érdekes s ál-
talános figyelemmel hallgatott felolvasást a ragadozó mada-
rakról. — Miután az elnök a felolvasónak az osztály me-
leg köszönetét tolmácsolta s a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Békefi Rémig dr. és Rada István dr. rendes tagokat felkérte, 
az ülés véget ért. 

— Az Aqninói szent Tamás társaság szerdán 
délután 5 órakor Kiss János dr. egyetemi magántanár 
elnöklete alatt rendes havi felolvasó ülését tartotta, melyen 
az elnök jelentést tett a katholikus tudósok Freiburgban 
tartott IV. nemzetközi kongresszusáról, hol a társaságot 
képviselte. Ismertette a bölcseleti szakosztaly üléseinek 
lefolyását és az ott feldolgozott főbb kérdéseket, melyek 
a következők: Az érzékek és bizonyosság viszonya; az 
összetevő apriorikus ítéletek valósága; a föltétlen és a 
föltételes lények közt levő különbség; a parányelmélet és 
hylomorfizmus viszonya; az értelmi ismeretek keletkezése; 
az ösztön ; a hypnotizmus és a szabadakarat; Isten lété-
nek bizonyítása a mozgás kezdetétől eltekintve ; az állami 
szoczializmus ; stb. Majd figyelmeztette a tagokat, hogy 
az Aquinói-Társa^ágnak feladata előkésziteni egy Magyar-
országon tartandó ily kongresszus bölcseleti részét. Ezután 
Franciscy Lajos dr. nyitrai theologiai tanár tartott felol-
vasást „Az aktualizmus a lélektanban" czimmel. Az ak-
tualisták lélektana szerint a szellemi működések, mint 
aktusok, mint cselekedetek vannak megadva, melyek ál-
lagi alapra, substanciára nem szorulnak. Valamint az éei 
testek — mondjuk — szabadon lebegnek a térben, ugy 
a szellemi működések is önállóan és szabadon folynak le 
az emberben, a nélkül, hogy valami hordozóra támaszkod-
nának. Szóval a szellemi ténykedések csak egyszerű ak-
tusok, melyeket önállóan, minden állagtól elvonatkoztatva 
kell magunknak gondolnunk. Dr. Franciscy ennek a tan-
nak a kiindulási pontját világította mpg és az alapelveit, 
kimutatván, hogy a kiindulási pont bioás és az alapelvek 
is lényeges tévedésen alapszanak. — A diszes hallgatóság 
a tudós felolvasót zajosan megéljenezte. Ezzel az ülés 
véget ért. 

IRODALOM. 
FELHÍVÁS 

a főtisztelendő lelkész és a tisztelt éneklész-tanitó urakhoz. 

Mig egyéb téren a közelmúlt kétségtelen élénk iro-
dalmi életét azt lehet mondani majdnem teljes csend vál-
totta fel, a naptár-irodalom terén egyházmegyénkben 
határozottan túltermelés van. 

Ezt, hogy a dolgot soká ne kerülgessem az okozza, 
hogy a Sz. Bazil-társulat életre keltése után legazonnal 
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szintén a naptáriroda]om terén akarja magát első sorban 
és majdnem kizárólagosan érvényesíteni. Egész természe-
tes, hogy ama naptár-vállalatok, melyek éltek és virágoz-
tak már akkor is, midőn a Sz. Bazil társulat még mélyen 
aludt a mai tényezők kebelében, nem eléggé udvariasak 
arra, hogy a felébredt társulat kedvéért egyszerűen meg-
haljanak. 

A magvar ajkú görög-katholikusok részére szorosan 
szertartásaink igényeinek és egyházi közéletünk mozza-
natainak figyelembevételével én voltam szerencsés első 
ízben naptárt szerkeszteni, mely a jövő évben már 6-ik 
évfolyamába lép. A sz. Bazil társulat tavaly szintén e 
térre lépett és mint szétküldött felhívásában jelzi, jövőre 
is ad ki magyar naptárt, hozzátévén felhívásának végso-
raiban : hogy a ki a nép érdekét szem előtt tartj cl âiZ cL 
Sz. Bazil-társulat naptárait fogja terjeszteni, mert e nap-
tárak nem privát nyerészkedés, hanem magasabb szem-
pontból adatnak ki. 

Kár volt e magasabb szempontok felől nyíltabban 
részletesen nem tájékoztatni az érdeklődőket, mert pél-
dául én is, ha meg volnék győződve és biztosítékaim 
volnának arra nézve, hogy e magasabb szempontok a 
magyar liturgia előmozdítását jelentik, hogy híveink között 
szertartásunk részletei feltárassanak, hogy az leikökkel 
összetörjön, hogy e sokféle felekezet között elszórtan 
élő hivek kebelében az együvétartozás és az öntudatos 
hüségérzetét ápolja, valóban azt mondhatnám, majdnem 
erkölcsi kötelességemnek kellene tartanom, bogy félre 
vonulva a tért kizárólagosan nekiek engedjem át. 

Ámde a Sz.-Bazil-társulat ujjá alakításakor igen 
sokszor volt hangoztatva, sőt később a mint a volt igaz-
gató a nyilvánosság előtt is bizonyította, választmányi 
határozattá lett az, hogy szükséges, hogy muszáj gyertyát 
gyújtani az nek is, — a mi magyarra fordítva 
azt jelenti, hogy szükséges, hogy muszáj az eredeti czél 
munkálásának békés biztosítása végett egy kissé magyai--
nak is lenni, valami kis morzsalékot juttatni a magyar-
ságnak is. * 

Az a magasabb szempont tehát, melyet a Sz.-Bazil-
társulat szolgálni akar, a fentiek figyelembevétele után, 
nem lehet sem a magyar liturgia ügye, sem a magyar 
ajkú görögkatholikubok specziális érdekeinek képviselete, és 
igy azáltala kiadandó naptár is nem czél, csak eszköz egy-
szóval egyik részlete annak a bizonyos gyertyagyújtásnak. 

Nem vonulhatok tehát felre, hanem a megkezdett 
uton igyekszem tovább haladni. Programmot adtam az 
eddig megjelent öt évi folyamban. ígérem, hogy hív 
maradok a megá'lapitott irányhoz, és figyelemmel fogom 
kisérni a magyar ajkú hivek társadalmi és egyházi köz-
életét és naptárunk hasábjain annak hűséges képét óhajtom 
visszatükröződve átadni híveinknek és az utókor emléké-
nek is. • 

Tisztelettel és testvéri szeretettel kérem a magyar 
vidékeken működő ftdő lelkészi és éneklésztanitói kar ed-
dig is tapasztalt szíves buzgó támogatását, mert nem pa-
nasz gyanánt, de még is őszintén elmondhatom, hogy a ki 
naptáramat terjeszti, az nem privát nyerészkedést mozdit 
élő, de mvgasdbb szempontoknak a magyar ajkú hivek rég 
táplált közóhajának érvényesülését és meggyökeresedését 
mozditja elő. 

Isten velünk 
Melles Emil, 

esperes-lelkész a „Sz. Kereszt-Naptár"-nak szerkesztője. 

A magyar gör. kath. naptár tartalma és képei : 
Naptári rész. A felséges uralkodó ház. A gör. szert, 

kath. egyház szabványai 1898. évre. A latin szert. kath. 
egyház szabványai 1898-ra: Csillagvizsgáló észrevételek. 
Nevezetes korszakok és korszámítások. Törvénykezési 
szünnapok. Utasítás az isteni tiszteletek végzéséhez 1898. 
évre 27 oldalon. Egyházi olvasmányok. — Az Istenszülő 
szűz Mária szeplőtelen fogantatása és a lourdesi jelenések 
története. (Képpel.) — Szűz Mária népünnepére. (Költ.) 
— A szokásos kezdetről. — Szent Miklós mürai csoda-
tevő és kenetetárasztó püspök élettörténete (képpel.) — 
A nápolyi bűnös nő. — A mult és jelen nevezetes ese-
ményeiről. — Mária Terézia (képpel). — Szabó Jenő 
(képpel). — Öröm. (Költemény.) Popovics Vazul, mun-
kácsi püspökké lett kinevezésének 60 éves évfordulója 
emlékére, mely mint az akkori, a klasszikus formák iránt 
kiváló előszeretettel viseltető irodalmi irányzat terméke is 
figyelemre méltó. — Dr Radu Demeter (képpel). — Dr 
Mikita Sándor (képpel). A kis-várdai grk. uj templom 
(képekkel). Naptáregyesités. — Munkácsegyházmegye tör-
ténelme. — Tanulságos szórakozásul. — Gyász. (Elbeszé-
lés.) — Tavaszra. — Az engesztelhetetlenek. — Falusi 
csendélet. — Falusi történet. — A huszár búcsúja. — Az 
Oltáregylet felhívása. — Adomák. — Gazdasági közlemé-
nyek : A talaj javítása. — Bélyeg táblázat. — Az orszá-
gos vásárok teljes jegyzékei. — Hirdetések. 

Typikus magyar Szt. Kereszt Naptár 30 kr. Nép-
kiadás 20 kr. 

V E G Y E S E K . 
— Megtérés. Szép és lélekemelő ünnepélynek vol-

tak a csesztvei hivek tanúi a gyönyörűen restaurált tem-
plomban. Ugyanis e hó 21-én Majer Cecília 20 éves ha-
jadon elhagyva Luther tévtanát visszajött a rkath. egy-
házba. A hitvallást Nizsnyánszky János csesztvei lelkész 
kezeibe tette le. 

— A kassal egyházmegye ünnepe. Most mult tiz éve 
annak, hogy a kassai egyházmegye főpásztora, Bubics Zsig-
mond püspök úr elfoglalta az egyházmegyei püspöki stallumot. 
Ez alkalomból a szent Erzsébetről nevezett székesegyházban 
délelőtt 9 órakor ünnepi nagymise volt, melyen Medveczky 
Ede celebrált fényes papi segédlettel. A fővárosban tartóz-
kodó jubiláns püspököt a káptalan és az összes papság 
táviratilag üdvözölte. A távirat különösen hangoztatja azt, 
hogy az évforduló alkalmából szeretetének és tiszteletének 
nemcsak a papság ad kifejezést, hanem Kassa városa is, 
mely már oly sokat köszönhet nemesszivü és áldozatkész 
püspökének. 

— Szentgyakorlatok müveit férfiak számára. F. 
évi nov. 29-től decz. 3. reggelig bezárólag, Budadpesten 
szentgyakorlatok lesznek művelt férfiak számára, még 
pedig naponkint reggel egy és délután két előadással. 
Ezen szentgyakorlatokon vidékiek is részt vehetnek. Jelent-
kezni lehet levél utján Buudala Mihály pápai kamarás, 
lelkiigazgató urnái a budapesti közp. szemináriumban. 

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

Budapest, 1897 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent teste és vére lelkünk tápláléka legyen ? Vagy : 
Miért szükséges a szent áldozás? — Ki volt mgr. D'Hulst? — A „Nemzet" Rómáról és a magyar liturgiáról. — Eayházi Tudósítások: 
B u d a p e s t : Egy kiváló magyar egyházpolitikus. — A u g s b u r g : A vegyes házasságokról. — Katii. Egyesületi Elet. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

„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 imper-

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

[ Megjelenik e lap heten- Ë 
ként kétszer : E 

Ë szerdán és szombaton. Ê 
î Előfizetési dij: ê 
E félévre helyben s posta- E 

küldéssel 5 frt. 1 
Ë Szerkesztő lakása : \ 

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

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

Budapesten, deczember 1. 44. 

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

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

sz. II. Félév. 1897. 

Miért „akarta" az Ur Krisztus, liogy szent 
teste és vére lelkünk tápláléka legyen? 

Vagy : Miért szükséges a szent áldozás ? 
— Irta : Riesz Gáspár. — 

II. 

Szükséges a sz. áldozás, s azért akarta s el is 
rendelte azt oz Ur Krisztus, — tekintettel testünk 

dicsőséges feltámadására. 
Testünk is halhata t lanságra s örök meg-

dicsőülésre hivatalos. Igy volt ez már kezdetben, 
s a megváltás nagy üdvmunkája csak akkor lesz 
egész teljében befejezve, ha majd testünk, miután 
a bűn zsoldját a halál által lerót ta s visszatért 
volt oda, ahonnan vétetet t , az Ur Krisztus ér-
demeiből uj és dicsőséges életre fel fog tá-
madni. Mortem nostram moriendo destruxit et 
vitám resurgendo reparavit . De ez — a dicsősé-
ges feltámadás — rendszerint csak az Ur Krisz-
tus sz. tes te és vérének méltó magunkhoz vétele 
folytán tör ténhet ik meg. A sz. áldozásban em-
beri természetével elválhatatlanul egyesült isteni 
természete oltatván belénk, a halhatat lanság és 
örök dicsőség csirája és biztos reménye testünkbe 
is elvettetik, melytől csak a bűnbeesés folytán 
kellett a leieknek büntetésképpen elválnia, s mi-
után a bűnért elég let t téve, immár a sz. áldo-
zás által eszközt nyertünk arra, hogy a lélektől 
elvált testünk a lélekkel majdan örök dicsőségre 

i újból egyesülhessen. Innen a hivek holttesteinek 
I ünnepies szertartások közt való eltemettetése, 
i „Aki eszi az én testemet , és issza az én vére-

met, örök élete vagyon; és én fel támasztom őt 
az utolsó napon . . . (mert) én bennem lakik, 
és én ő benne" (Ján. 6, 55—57), ezek az Ur 
J . Krisztusnak ide vonatkozó szavai. S ide vágnak 
az apostol eme szavai: „Rothadásra vet tet ik el 
a test, rothadatlanságban támad fel ; nemtelen-
ségben ve t t e t ik ; dicsőségben támad fel stb. (Kor. 
I. 15, 42—44.). Azért mondjuk, hiszszük és vall-
juk, hogy a sz. áldozás jövendő feltámadásunk 
(vagyis test szerinti megdicsőülésünknek is!) zá-
loga. Immorta l i ta t is alimoniae (Postcom. in Miss, 
s. Luccae die 15. Oct.). 

Hát akik az egyházon kivül vannak ? ! Ezek-
nek is lehetséges dicsőségesen feltámadniok s örökre 
üdvözülniök (vágy- és vérkeresztség ál tal!) ; de 
mi, kik az Ur Jézus sz. tes té t és vérét ma-
gunkhoz vesszük, istenségével s emberségével 
egyesülünk a sz. áldozás által, mi egész bizonyos-
sággal fogunk dicsőségesen feltámadni, ha ugyan 
földi j á r tunkban méltóan vet tünk részt a szere-
t e t ezen isteni vendégségében. 

A földi paradicsomban volt „élet fá ja" (Móz. 
I, 2, 9.), melynek gyümölcséből ha ősszülőink 
ettek, testök is a romolhatat lanság és halhata t -
lanság, kiváltságával ruházta to t t fel. A mennyei 
paradicsom „élet fá ja" Krisztus (Jel. 2, 7.), kinek 

44 
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sz. t e s t é t és v é r é t m é l t ó a n é lde lvén , n y e r ü n k 
ú j b ó l b i z t o s k é p e s ü l t s é g e t a m e n n y e i d i c s ő s é g r e 
test szerint is. S v a l a m i n t ő s s z ü l ő i n k n e k csak az 
á r t a t l a n s á g és s z e n t s é g á l l a p o t á b a n v o l t s z a b a d 
az „ é l e t f á j á h o z " n y u l n i o k s g y ü m ö l c s é t é lde l -
n i ö k : u g y n e k ü n k is c sak a megszentelő malaszt 
állapotában s z a b a d az „ U r a s z t a l á é h o z j á r u l -
n u n k , K r i s z t u s sz. t e s t é t és v é r é t é l d e l n ü n k , m i -
ve l e l l e n k e z ő e s e t b e n Ítéletet eszünk és iszunk ma-
gunknak, m e g n e m k ü l ö n b ö z t e t v é n az U r t e s t é t . 
( K o r . I. 11, 29.) 

E g y i k - m á s i k m e g d i c s ő ü l t s z e n t n e k (pl. szie-
n a i sz. K a t a l i n n a k ) teste m é g m a n a p s á g is r o m -
l a t l a n é p s é g b e n ő r i z t e t i k és t i s z t e l t e t i k , e l ő z e t e s 
b i z o n y s á g á u l a n n a k , a m i t az U r J . K r i s z t u s sz. 
t e s t e ós v é r é n e k m é l t ó v é t e l e testünk feltámadá-
sát i l l e t ő l e g b e n n ü n k m u n k á l . 

U g y l e s z e n t e h á t d i c sőséges f e l t á m a d á s u n k , 
h a h o g y az U r J . K r i s z t u s sz. t e s t e és v é r é b e n a 
sz. á ldozás á l t a l m é l t ó k é p p e n r é s z e s ü l ü n k . 

(Folytatjuk.) 

Ki volt mgr D'Hulst? 
Touchet orleansi püspöknek a párizsi Saint-Sulpice temp-

lomban, m. é. november 24-én mondott emlékbeszéde. 

Erat enim sacerdos. 
Ez igazán pap volt. 

(Gen. XIV. 18.) 
(Vége.) 

A katholikus egyház a tisztelet nagy iskolája. De 
van oly pásztorunk is, ki iránt mélyebben kell érezznük 
a fiúi tiszteletet. Ezt parancsolja az ész, és a hit. Önök 
tudják, miért. 

Valaha, hajdan, egy szegény galileabeli jött Rómába; 
itt fejjel lefelé keresztre szegezve meghalt. Péternek hitták. 
Tigelin, ki halálra ítélte, azt gondolta, hogy halálával 
az a hatalom is elenyészik, melyet az öreg gyakorolt. 
Péter azonban, mialatt erei földuzzadva meg-megrepedez-
tek, kellemes békét érze lelkében. Egészen fiatalnak, más ég 
alatt élőnek érezte magát, ott a Tiberias tó partján, Jézus 
labainál, kiért most meghal ; hallotta édes és szivigható 
szavát ; „Te Péter vagy, és e kőszálon fogom fölépíteni anya-
szentegyházamat . . . Legeltesd juhaimat, legeltesd bárá-
n\ ai m at . . . Erősítsd meg testvéreidet... Amit megkötendesz 
a földön, megleszen kötve a mennyekben is ; és a mit 
föloldandasz a földön, föl leszen oldozva a mennyek-
ben is." 

Eí ezek az emlékek megerősítették az apostolt 
hitében, hogy nem lesz terméketlen. S valóban, az a 
pápaság magvává lett. 

Mindent megkíséreltek ellenök, a hatalmasak erő-
szakkal támadtak reájuk, a pornép lázadással, a diplo-
maták összeesküvéssel, a bölcselők gúnyfegyverekkel, az 
írók sérelmekkel és rágalommal. 

Mindezzel semmire sem mentek. Mitsem tudtak 
elérni. 

Szent Péter utolsó utódja sértetlen tekintélylyel áll 
a világ előtt mint Krisztus országának főpapja, királya, 
tanítója. XIII. Leo a neve. 0 lángeszű pápa, valóban az 
ő ; szónok, fennkölt szellemű férfiú, s még inkább az 
emberek páratlan pásztora. 

D'Hulstnak nem kellett nagy theologiai tudományát 
igénybe vennie, hogy minderről megemlékezzék. Mint 
katona, sőt többet mondok, mint Krisztus táborában szem-
mel látható fő, mindig a megtéveszthetetlen tanulékony-
ság utján haladt. 

S került-e ez neki valami áldozatba? 
Oh, azt hiszem, igen ! 
Olvastátok e testvéreim a királyok első könyvének 

tizennyolezadik fejezetét? Ott el van mondva, hogy a 
fiatal és kiválóan szép Dávid, belépve Saul sátorába meg-
pillantotta atyja trónja mellett az époly szép és fiatal 
Jonathánt. Jól megfigyelték egymást, s észrevették, hogy 
szeretetre méltó lélek lakik bennök ; s Dávid lelke hozzá-
füződött Jonathán lelkéhez, hasonlóképen Jonathán lelke 
Dávidéhoz. 

D'Hulst kiválóbb baráti viszonyai, azok a baráti vi-
szonyok, melyeknek eredete egészen gyermekkoráig vezet 
vissza, sokkal ismeretesebbek, sem hogy e szavakat értel-
meznem kellene. 

Mikor a pápa körülvonalozva a törvényhozási ha-
talmat azt a levelet irta, a melyben elrendelte, hogy „a 
világi hatalmat abban a formában, a melyben létezik, 
minden utógondolat nélkül, és a keresztényekhez illő tör-
vényszeretettel, el kell ismerni," x) d'Hulst ur bánatát, me-
lyet neki a rendelet okozott legyőzi, s meghajol a legföl-
sőbb tekintély előtt5). 

Igaz, hogy váltig erősítgette, hogy szivében még 
van remény. S vájjon ez az egész, amit a pápa akart ? . . . 

Azt hiszem senki sem követeli tőlem, hogy erről e 
helyen s e pillanatban ítéljek. 

Azt bizonyára nem lehet állitani, hogy a prelátus 
azt hitte volna, hogy eleget tett, és ha szabad is vita 
tárgyává teoni, véleményének helyességét, bizonyára nem 
vonjuk kétségbe jószándékát. 

Azt mondja valahol az írás: „Vir obediens loquetur 
victorias: az engedelmes férfiú győzelmekről beszél." Váj-
jon d'Hulst beszédei arattak-e diadalokat a parlamentben ? 
Beszélt ott az egyház szent szabadságáról, a szerzetesek 
szabadságjogáról, továbbá annak lehetetlenségéről, hogy a 
falusi gyárak szorosan ragaszkodjanak azokhoz az apró-
lékosságig részletes szabványokhoz, melyekbe még a jár-
tasabbak is belezavarodnak; szót emelt a párbaj ellen; 
védte a törvénykezésnél szükséges esküt. Vájjon megtudta 
e győzni néha képviselőházi társait? Nem. 

De melyik pap tudott teljes győzelemmel beszélni ab-
ban a gyülekezetben ? Ámde azért az igazság győzhetetlen. 

Es azért ő e helyen is nagyhatású beszédeket 
tartott. Nem égő parázsat szórt a tribünről, mint nem 
szórt a notredamei szószékről sem, de az ő szigorú érve-
lése alig hagyott menedéket ellenfeleinek, és czáfolatai, 

*) A bibornokokboz 1892. május 3-án intézett levél. 
2) D'Hulst ur 1892. május 12-én irt levele. 
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melyeket nagy szellemi fensőséggel zúdított reájuk, nem 
egyszer ágyúgolyóként hatottak, s tiszteletet ébresztettek 
iránta. 

E szakadatlan, lázas munka elgyöngitette. 
Mint egykor Ozanamot Perreyvebe küldöttek, hogy 

e vidéken, melyet hegysége és folyói, a Pyrének és az 
Atlanti oczeán páratlanná tesznek, némileg fölüdüljön. 

De sajnos, az idő kedvezőtlen volt. Oh ! de váj jon 
a kedvező is meggyógyította volna-e őt? 

Napjait barátjaitól megédesített visszavonultságban 
töltötte, miközben dolgait teljes pontossággal végzi; 
leírta utolsó évének előadásait, és azokat, kik szerencsé-
sek voltak társaságába kerülni, jámborsága és alázatos-
sága vonzó kedvességével, mely lelkét diszité, boldo-
gította. 

Gyötrelmei, melyek között ekkor élt, részben él-
vezetet okoztak neki ; szegénynek tudta magát, s elju-
tott abba az állapotba, hogy nem voit fölöslege : .„Nekem 
ezután sokat keli dolgoznom, hogy élelmemet megkeres-
sem." irta: és ez édes volt neki. 

Búskomorságtól lehangolva, de mosolygó arczczal 
ily lemondásteii szavakra fakadt: „Talán többet nem 
dolgozhatom . . . de a biboros majd lekeni adja a cha-
tilloni domonkosok alamizsnamesteri hivatalát." Azután: 
„Mily szépek az őszi Iák!" 

Az ősznek szegény fája ő maga is ! ki annyi v>rá-
got és annyi gyümölcsöt hozott ; kiben oly gazdag élet-
nedv volt, s ki riiost a földre konvúl, ama fagyos szél 
hatása alatt, mely a sírok hona felől fd. 

Elhatározta, hogy visszatér Parisba. 
Leghűbb s legodaadóbb barátja megható szavakkal 

beszélte el a praelatus hirtelen elutazását és megérkezését: 
„egy halavány aggastyán, dult arczvonásokkal, a kocsi-
ülésen feküdt, és panaszos sóhajtásokat hallatott! "3) 

Végre bekövetkezett a halála. 
Halála ! oh Istenem, neki, az oly nagy godolkodó 

főnek, a bölcselőnek, ki oly derült, oly fenj árasztó volt, 
nem kellett volna meghalnia ! 

Nem, nem, Istenem megemlékezik róla, hogy hű 
katonája „fölajánlotta neki életét, hogy azt bármikor, 
bárhol és bárhogyan vegye el tőle !4)" Elvette pedig 
Párisban, november ötödikén, pénteken, s mintegy a tény 
tragikumának betetőzéséül épen akkor, mikor Főméltósá-
god a működéstől szabad felmentést adott neki, ki külön-
ben annyit működött. Elvette tőle az életet, a lelki ká-
bultság sötétségébe és csendjébe döntve őt, a melytől 
már nincs menekvés. 

Önmagát igazolni akarván igy szólt : „ötvenöt éves 
vagyok, nemsokára meghalok, ez az a kor, melyben a 
d'Hulstok meg szoktak halni 5)." 

Nem, uram, nem ! Nem a sors határozza meg a 
d'Hulstök éveinek számát, melyet te ugy túlhaladtál. Te 
meghaltál, mert igazi pap voltál, s igazi pap levén 
apostol s katona akartál lenni. 

Apostol voltál, mert hat éven át a legnélkülözés-
teljesebb életet folytattad, anélkül, hogy reá vala-

3) Pisani abbénak, a történelem sorbonnebeli tanárának levele. 
4) Mária-Katalin testvér följegyzése. 
5) Pisani abbéhoz intézett szavai. 

mikor készültél volna; te többet prédikáltál, többet ok-
tattál a hitben, mint bármelyikünk, kiknek az kötelessé-
günk ; te az Institut megalapításában hatalmas tevékenysé-
get fejtettél ki, mely azonban ölő volt reád nézve; te 
leírtad, előadtad és közrebocsátottad konferenczia beszé-
deidet. 

Kcdona voltál, ki megfutottad a csaták mezejét, tábori 
életet éltél, ki azelőtt dolgozó szobában töltötted életedet 
és tanulgattál ; önsanyargató életed volt az, a mely erőidet 
fölemésztette : néha éjjelt-nappalt töltöttél a gyóntatószék-
ben, vagy pedig tanítottál; mindenütt, a hova érseked 
kijelölt szívesen munkálkodtál; jól ismerted örömeit s 
még inkább keserűségeit az engedelmességnek és súlyát 
a parancsnak, melyet tiszteltél, de a mely reád nézve 
nagyon terhes volt. 

íme, főpap, ez az oka halálodnak ! 
Es most, én, mint püspök, kérlek téged a papság 

nevében, azon lelkek nevében, kiket megmentettél, az 
ifjúság nevében, mely gyászol, a szerzetesnők nevében, kik 
siratnak, ama jó munkásnép nevében, a mely a szegények 
liliomcsokrát — mivel bűnnek tartá parancsodat megszegni, 
— örökre mozdulatlan lábaidhoz vetette ; jó barátaid ne-
vében, kik csodáltak, a tudomány nevében, melynek buzgó 
ápolója voltál, műveid nevében, hiveid nevében, szegényeid 
nevében ; amaz egyháznagyok nevében, kik ezt az ünne-
pélyt, melyet emlékednek szentelünk, elrendelték, s a 
melynek tekintélyét közülük bármelyik jobban emelhette 
volna, mint én ; ama két bibornok nevében, kik alatt küz-
döttél; Francziaország nevében, melyet sulvos időben kép-
viseltél ; Jézus Krisztus nevében, kinek szolgáltál; Isten 
nevében, kit szerettél, az ég nevében, melyet bírni fogs/, 
— engedd meg, hogy téged alázatosan testvérként üdvö-
zöljelek. Te öröktől fogva papnak voltál kiválasztva, te 
mint pap éltél, és mint pap haltál meg. Ugy tettél mindent, 
amint hivatásod követelte. 

Szép volt életed, és nagy a halálod. Erat enim Sa-
cerdos. Te valóban pap voltál! 

Előtted, főpapunk, meghajolunk ! *) 

A „Nemzet" 
Rómáról és a magyar liturgiáról. 

A „Nemzet" vasárnapi száma egy félhivatalos színe-
zetű közleményében jelzi a görög-katholikusok magyar 
liturgiájának kérdésében állítólag beállott ujabb fordulatot. 
E jelentésből az tűnik ki, hogy a kormány s a püspöki kar 
közös törekvése alapján ebben az irányban határozottan sikerre 
volna kilátás, mert a római lturia előzékenyen és jóaka-
rattal kezeli a kérdést. A megoldás ennek következtében 
a félhivatalos értesülés szerint immár csak idő kérdése. 
Adjuk a „N" közleményét, mint pusztán okmányt a tör-
ténelem számára, sem pro sem contra nem válalván fele-
lősséget : 

„Ä kormány és a püspöki kar bölcsesége, megtalálta 
módját annak, hogy ezt a rég húzódó kényes ügyet siker-

*) Devant vous, Monseigneur, nous nous inclinons ! Milyen 
peroratio, milyen befejezés! És ez az utolsó — meghajlás. Mily 
nagynak tünteti fel d'Hulst-öt ! 

49* 
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rei dűlőre vigye. Már annyit mondhatunk, hogy a meg-
oldás jóformán idő kérdése. A kormány és püspöki kar 
belátván, bogy ehhez a kérdéshez nagy nemzeti érdek 
fűződik, lévén már eddig is 200,000 magyar ajkú görög 
katholikus, el vannak tökélve, hogy a kérdést a napirend-
ről levétetni nem engedik. De tudják és érzik ezek a té-
nyezők, hogy bölcs körültekintéssel kell eljárni. Ebben 
azonban nagy könnyebbségükre szolgál, hogy a római 
apostoli szentszék részéről határozott előzékenységgel és 
jóakaratfal találkoznak. Ebben a kérdésben pedig csak 
Róma dönthet, mert ez a katholikus vallás oly belső 
ügye, melyben csak a római szentszék lehet illetékes. A 
kormány és a püspöki kar feladata kettős : 1. olyant kér-
jenek, vagyis kérelmüket olyan mértékben formulázzák, 
hogy az teljesíthető legyen ; 2. az informáczió nyújtás é* ez 
a fő, mert ebből merítik aztán a kérelem megadásának 
indokait. Mint mi tudjuk, a kormány és a püspöki kar 
megtalálta azt a helyes álláspontot, melyet Rómában is 
elfogadnak és igy a kérelem teljesíthető lesz. A magyar 
nyelv behozatala a görög katholikus egyház szertartásai-
ban ugyanis nem mehet tovább, mint a latin egyházban. 
A mi törekvésünk meg épen oda irányul, hogy a vallási 
szertartás ne lehessen akadálya a magyarosodásnak a görög 
szertartású fgyházakban sem. Már most a kérdés gyakor-
lati megoldásában a püspöki kar és a kormány nézete 
inkább azon irány felé hajlik, hogy ezt a liturgikus sza-
badságot az összes görög katholikus hitüekre ki kell ter-
jeszteni. E szerint nem ajánlatos külön magyar görög 
katholikus püspökség felállítása, mert ezzel csak megbon-
tanánk a görög katholikusok sorait, kétféle nyájra sza-
kítva azt. Ezek jó hazafiak, azok meg proskribáltak len-
nének. Minden püspökségnek és hitközségnek meg kell 
adni a lehetőséget a magyarosodásra. A mi már a püs-
pöki karnak és a kormánynak informáczió küldését illeti, 
itt főként a következő okok harczolnak : 1. A latin szer-
tartásuak példája ; 2. a szláv és román nyelveknek adott 
kedvezmények ; 3. az elévülés, a mennyiben számos görög-
katholikus templomban tényleg, jogos engedély nélkül 
már eddig is bevitték a magyar nyelvet és pedig oly 
régen, hogy az preskripczió számba vehető ; 4. főként a 
górög katholikusok szertartáskönyvének revíziója kívánatos, 
mert sem egység nincs azokban de önkényesen kihagyják 
az egyes szertartásokat azok elavult volta, fáradságos 
hosszúsága miatt. Ez a revízió tehát kedvező alkalom 
egyszersmind a nyelvi reformra. Már most azzal is számot 
•kell vetnünk, hogy ez a magyar liturgia nem vihető mától 
holnapra keresztül, mert a technikai akadályok óriásiak, 
sőt sokkal nagyobbak, mint az elviek. Maga a szertartás-
ïeviziô sok gondot, fáradtságot, munkát igényel. Aztán 
körülbelül százezer példány szertartáskönyv kinyomatásá-
ról is van szó." 

EGYHÁZI TUBOSITASOK. 

Budapest, nov. 30. Egy kiváló magyar egyházpolitikus. 
(II.) Czikkiró kitűnő jogászesze, a mint láttuk, jásztva 

tépte szét kritikájával a „nagy" valláspolitikai reform 
„velejének", az 1895. XLIII. t.-czikknek efemér dicsősé-
gét. „Az autonomia előkészítése" czimü vezérczikkében már 

másra, az autonomia kath. alapon való megszerkesztésének 
titáni munkájára vállalkozik. Rengeteg jogtudományt visz 
be e munkába ; Európa, sőt az egész keresztény világ 
jogfejlődése számára a magyar jogalkotás körében mintát 
akar felállítani ; a „katholikus egyház kebelében (eddig) 
el nem fogadott intézményt" akar be fog adtat ni, az „auto-
nómiát," a „hivek érvényesülését a hierarchiával szem-
ben." Már múltkor mondottuk, hogy czikkiró a legújabb 
valláspolitikai államalkotás kritikájában sokkal erősebb, 
mint a katholikus, hierarchiai alapon való „jogfejlesztés" 
terén. Amott játszva remekel. Itt erősen ropog a dereka. 
Ha nem magától vállalkozott volna a sisyphusi munkára, 
félteni kellene őt. De lássuk magát a katholikus egyház 
hivei számára a „hierarchiával szemben" autonomiát ter-
vező vezérczikket. 

Miután előadta, hogy mik azok, a mik a „katholikus 
autonomia" dolgát szerinte a kétkedés tárgyai sorába szo-
ritották, t. i. a) már maga a legfelsőbb elhatározásnak az 
a kifejezett rendelete, hogy az apostoli kir. jogok és az 
egész hierarchiai szervezet „szigorúan" szem előtt tartas-
sék; b) a néppárt „erős érvényesülése," melv iránt czikk-
iró, habár az 1895. XLIII. t.-czikk revízióját már ő is ki-
hirdette. ösztönszerű ellenszenvei viseltetik mint negatív 
sarkpont a positiv iránt ; c) a püspöki kar konferencziái és 
a pápai beavatkozás; d) a kormány memoranduma ő fel-
ségéhez, melyben az a hátsó gondolat foglaltatik, hogy 
a „nesze semmi fogd meg jól," — czikkiró elmondja, hogy 
szerinte a katholikus autonomia a „ megvalósulás szakába" 
azzal kezdett jutni, hogy a kongresszus megnyílta alkal-
mából „egy mérsékelt autonom-párt foglalt tért Apponyi 
Albert gróffal az élén, azzal a komoly törekvéssel, hogy 
az autonomia dolgát dűlőre vigye." Czikkiró semmi esetre 
sem hiheti, hogy a huszonhetes bizottság hajlandó lesz a 
kormány „ szűkkeblű álláspontját magáévá tenni." Hiszi, 
hogy — a főfő dolgok egyikéről, az iskola-ügyról czikk-
iró ezúttal hallgat — hiszi, hogy a nagy beneficziumokra 
való kandidálás jogát s a vallás- és tanulmányi alapot az 
„autonómiának a 27-es bizottság meg fogja szerezni." 
Azután igy folytatja véges-végig : 

„Külön kérdés tárgya az, hogy az autonomia minő 
viszonyban álljon a hierarchiához. E téren különösen Rómá-
val kell elszámolni, mert az autonómia a katholikus egyház 
kebelében nem elfogadott intézmény. Ez az egyház eddigelé 
legföljebb csak türi azt, ha a világi törvényhozások beha-
tása következtében a hivek a hierarchiával szemben érvé-
nyesülnek többnyire csak egyházközségileg. Egészen más 
az, hogy a katholikus jogélet önerejéből uj intézménynyel 
gyarapodjék, a mi nem könnyű föladat s annál kevésbbé, 
mert az egyházközségi kereteket messze meghaladó szer-
vezet létesíttetnék. Ily szervezethez kepest az erdélyi és 
a szászországi autonómia is csak kicsiny keretüek. 

Mindenesetre a hierarchiai szervezetből kell kiindulni, 
mi a papi elem fölsőbbségét a világi elem fölött jelenti. 

Ismeretes, hogy a katholikus világi elem jogszokás 
utján az egyházi jogalkotás terén is részt vesz s annyiban 
is számot tevő, a mennyiben a pápa által világi egyén is 
delegálható. Valójában a hierarchia tulajdonképpeni felsőb-
sége abban testesül meg, hogy ő az egyházi hatalom 
letéteményese. A hierarchia révén tehát a hivek egy-
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házkormányzatban való részvétele nem volna teljesség-
gel kizárva. A nehézség csak az, hogy a mai jog szerint 
e részvétel nincsen eléggé biztositva. Még a hivek egyszerű 
jogosítványai is igen szük keretben mozognak. 

Ily körülmények között a fősúlyt e jogosítványi 
keretek fejlesztésére kellene fektetni s annyival inkább, 
mert az apostoli királyi jogok is inkább egyszerű, mintsem 
jurizdikcziós jellegű jogosítványok. Lehetőleg kerülni kell 
tehát azt, hogy magok az autonómia közegei jelentkez-
zenek mint a jurizdikczió kezelői. Főleg arra kell ügyelni, 
hogy a hierarchia iránti alárendeltség kellő módon kifeje-
ződjék a nélkül, hogy a hierarchia az autonómiával kénye 
kedve szerint járhasson el. Elég, ha a hierarchia az alko-
tandó szabályok legfőbb őreként (csak !) lesz hivatva mű-
ködni. Igy is eléggé kifejezésre juthat a hierarchia felsőbb-
sége s szervezetének lényege mégis csak érintetlenül ha-
gyatnék. És éppen ennélfogva a püspöki kar (hierarchia 

jurisdictionis) semmi tekintetben se olvasztassék bele az 
autonómiába. Különállósága mindenesetre óva maradjon. 
Ebben a tekintetben is szakítani kellene az 1870—1. évi 
kongresszus elaboratumával, mely általán véve sem üti 
meg a mértéket Abban a kongresszust mi sem akadályozza, 
hogy egészen uj elaboratummal szolgáljon. A kongresz-
szust engedélyező legfelsőbb elhatározás a régi élabora -
tumnak úgyis olyan mértékű átdolgozását kívánja, hogy 
belőle alig maradhat m^g valami. 

Látni való, hogy a hierarchiai szervezet, és (ez) az 
autonómia, egymást fogalmilag ki nem zárják. Csak attól 
kell óvakodni, hogy az autonómia más egyházak szerve-
zetének mintájára készüljön. Olyasvalamire minő a pro-
testánsok presbiter-zsinati rendszere még csak gondolni 
sem szabad. Görög-keleti egyházaink autonom alkotmányai 
se lebegjenek szemünk előtt, melyek tudvalevőleg protes-
táns jogelvekkel telitvék. Még az erdélyi katholikus státus 
autonómiája sem szolgálhat mintaképül. Legfőbb hiánya, 
hogy a hierarchiát az autonómiába belevegyiti s ennelfogva 
az autonómia kellőképpen nem domborodik ki. 

Valójában nagy föladat vár a katholikus kongresszusra. 
A magyar egyházpolitika az európai jogfejlődésben 

sohasem vitt vezérszerepet, de tagadhatatlanul a békés 
kiegyenlítésnek nem egy fényes példáját tudja fölmutatni, 
Erről nemcsak a reformáczió korának nálunk lezajlása 
tanúskodik, de későbbi időink folyása is. Legújabb egyház-
politikai törvényhozásunk üt csupán el az addig követett 
iránytól s nem csoda, ha erős ellenáramlatot keltett. 
Csakhogy az állami részen követett szélső iránynak tovább-
fejlesztése egyházi részen egyáltalán nem kívánatos. Már 
abból a szempontból sem, hogy a jövő fejlődés még szél-
sőbb utakra ne tévedjen. A mi éppen az autonómiát illeti 
be kell érni azzal, hogy az uj helyzetnek csak szükség-
képpen való konzekvencziái vonassanak le. Ne feledjük, 
hoar az ujabb reformok következtében még nem estünk 
ki egészen történelmi kereteinkből. Bármennyire emanczi-
pálták is az egyént mint ilyet az egyházak befolyása alól 
(egyház, csak egy lehetvén, csak egy van. Ennek az egy 
egyháznak viszonya pedig híveihez, benső, Isten által szőtt 
viszony. Kérdés, hogy belenyúlhat e állami hatalom ebbe 
a benső viszonyba emanczipálólag ? Quod Deus coniunxit 
homojion separet. Az „egyházak"-nak nevezett felekezetek-

nél ez egészen másképp van. Ott a hivek és a felekezet 
közt való viszony emberi csinálmány, melyhez az állam 
is jó adag befolyással hozzájárult. Itt tehát az állami ha-
talom, a mint hozzájárult a submanczipáczióhoz, ugy 
emanczipácziónális akcziót is fejthet ki) ; maga az állam 
történelmi egyházaihoz való viszonyát nem bontotta meg 
elodáig, hogy ezek ne volnának még mindig a vallásfele-
kezetek között a legkiváltságosabbak. A keresztény álla-
miságnak még mindig van némi (íme tehát csak már „némi") 
tételes jogosultsága, mit sajnos állami részen nem egyszer 
tévesztenek szem elől. Bizonyos, hogy a szeget-szeggel 
politika következteben az is veszendőbe mehetne, a mí 
még meg volna menthető. 

A katholikus autonómia valójában nehéz probléma. 
De megoldása az országos törvényhozás beavatkozása nélkül 
is képzelhető a királyi legfőbb patronátus alapul vételével. 
E régi intézményünk oly időből való, midőn még a 
hierarchiai szervezet nem fejlett volt ki egész hatályában. 
Az apostoli király védősége alatt ülésező kongresszus papi 
és világi tagjaival szinte a vegyes zsinatok (concilia mixta) 
idejét varázsolja elénk. Még az egyházi törvénytárban 
(corpus jurius canonici) is van nyoma annak, hogy a laikus 
elem a klérussal együtt tesz számot. (Tehát akkor miért 
akar a világiak számára a hierarchia mellett, avval szem-
ben, külön álló autonómiát, melyben a hierarchia ne legyen 
együtt bent?) 

Később az egyház világra szóló hivatásának teljesí-
tésére csak ugy vált képessé, hogy hierarchiai szervezetét 
mindjobban érvényesitette, mi a régibb állapot megszűn-
tét eredményezte. Hisz az egyháznak még az államot 
is irányítani kellett. Az ebből való kibontakozás után 
a pápasággal ellentétes irány tört magának utat, a 
mely az egyház alkotmányát nem a hierarchiára 
vezette vissza, de az egyház egyetemének adott meg-
bízásokra. Akkorában tehát a pápák csak világi feje-
delmeknek juttattak nagyobb mérvű jogosítványokat. 
Az is visszatartólag hathatott, hogy a világiak jogosítvá-
nyait ugy fogták volna föl mint a reformáczió diadalát. 
Az egészen laikussá lett állam a franczia forradalom ide-
jén még arra is vállalkozott, hogy az egyháznak egészen 
külön czivil alkotmányt adott. Nem csoda, ha az egyház 
mai napig is a hierarchiai szervezetet szigorúan őrizte. 
Hisz alkotmányát dogmatice csak a vatikáni zsinaton biz-
tosította (!) véglegesen. Most, hogy a különféle egyházalkot-
mányi velleitások legyőzvék, kerülhet csak a sor igazában 
arra, hogy a hierarchikus rendszer enyhittessék. Ezt a 
tridenti zsinat (sess. XXIII. de sacr. ord.), valamint a 
pápaságnak a franczia-forradalmi kalamitások idején léte-
sült kijelentései sem zárják ki. 

Tagadhatatlan, hogy a vatikáni zsinat óta minden 
várakozás ellenére az egyház és állam közötti viszony 
általában javult. Erre nézve XIII. Leo pápa máris sokat 
tett. Mióta de constitutione civitatum christiana megszólalt, 
nem uralkodik többé az a téves hit, mintha az egyház a 
demokratikus államformákat, nem fogadhatná el, sőt azt is 
mindjobban kezdik fölismerni, hogy a modern alakulások 
má3 tekintetben sem zárvák ki az egyház részéről. Persze 
odáig a dolgok soha sem fejlődhetnek, hogy az egyház 
saját szervezetére nézve a demokratikus alapot elismerje. 
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De tökéletesen elegendő, ha a világi elem jogkörét az 
egyházkormányzatra kihatólag na aga a hierarchia tágítja, 
mely megbízatásait isteni alapitójától semmi esetre sera 
vette ugy, hogy az idők s körülményekhez ne alkalmaz-
kodhatnék. Némely világi törvényhozás, amint említettük, 
máris elébe vágott az egyház jogfejlődésének s az egy-
ház az ilyképpen adott helyzettel szemben elég toleran-
cziát gyakorol. A legközelebbi lépés most már az volna, 
hogy az egyház maga lépjen a jogalkotás terére, ami 
kizártnak egyáltalán nem mondható. E tekintetben is a 
pápaságra még nagy feladat vár. 

A magyar katholiczizmus tényezői, élükön az apos-
toli királylyal, vállalkoztak arra, hogy egyházmegyei ke-
reteket is meghaladó autonomia megalkotása körül a kezdő 
lépéseket megtegyék. Kétségtelen, hogy ezt ma már nem 
egyházalkotmányi velleitások sugalják. Szeparatisztikus 
törekvéseknek semmi nyoma. Vajha törekvésüket siker 
koronázná, mi az egész katholiczizmus történetében is 
számot tevő lerne. A magyar jogalkotó képességének 
olyan jelét adná, mi legalább egy időre párját ritkitaná. 
Az, hegy a pápa hozzájárulna, a kezdeményezés érdemé-
ből, ami hazánk viszonyaiból fakad, semmit se vonna le. 
Reméljük, hogy mig egyrészt már a kongresszus buszon-
hetes bizottsága sem fog engedni azokból, amik megfelelő 
autonomia létesítésére szükségesek, addig másrészt a kor-
mány is meg fog nyugodni abban, ha magukat az apos-
toli királyi jogokat s a hierarchiát isteni szervezetében 
szigorúan respektálni fogják. Az apostoli királyi jogok 
gyakorlásában az autonómiának mégis csak részt kell adni 
s a hierarchiai szervezet sem maradhat teljesen érintet-
lenül." 

* 

Mit mondjunk a jogtudás e fényes felvonulására? 
Röviden megmondjuk. Azt, hogy czikkiró csak egy, 

csak egy lépésnyire van a katholikus egyháztól, annak 
álláspontjától távol. De ennek a lépésnek igen nagynak 
kellene lenni. ? ? 

Augsburg, nov. 24. A vegyes házasságokról. — 
Mult október hóban az itteni püspöki ordinariatus 

egy rendeletet bocsátott ki, melynek tartalma az augsburgi 
egyházmegye határain tul is értékkel bir, mert közérdekű. 
Ez a püspöki rendelet a vegyes házasságokra vonatkozik 
Miután előadta, hogy némely egyházmegyékben szokás min-
den esztendőben egyszer egy megállapított főpásztori 
levelet a vegyes házasságról a szószékről felolvasni, és hogy 
több esperesi kerület az augsburgi egyházmegye számára 
ugyanezt az eljárást kérelmezte, azután igy folytatja: Ami 
ebbeli elhatározásunkat illeti, hogy ezt a kérelmet ne azonnal 
teljesítsük, hanem előbb érett és mindenoldalú megfontolás tár-
gyává tegyük, az ama köiülmény, a melyet főt. püspök urunk 
is meggondolandónak itélt, t. i., hogy az itt javasolt eljárással 
másutt tett tapasztalások a legkevésbbé alkalmasak annak 
ajánlására. Sehol sem mutatkozik a vegyes házasságokban 
csökkenés, sőt a számok, kivált Bajorországban és kivált 
a müncheni főmegyében, egyre emelkednek. Mig 1885— 
1889 közt a vegyes házasságok száma Bajorországban 
15,220-ra rúgott, 1894-ben már 17,577-re emelkedett. Mün-
chenben 1890-ben a vegyes házasságok százalékszáma kétszer 

akkora volt, mint az ország területén. Már minden 8 házas-
ságra 1 vegyes házasság esik. És 1893—96-ban valamennyi 
vegyes házasságból Münchenben 5á-l százalék döntött a 
gyermekek protestáns nevelése mellett. Azt hiszszük, ezek a 
számok elégségesek annak bebizonyítására, hogy pusztán 
főpásztori rendeletekkel és levelekkel a vegyes házasságok 
baján segíteni nem lehet. Mi többet remélünk az egyes 
lelkipásztorok pasztorális buzgóságától és működésétől. És 
itt magának főt. főpásztorunknak gondolatát tolmácsoljuk. 
0 nagyméltóságának az a meggyőződése, hogy a vegyes 
házasságok elhárítására leghathatósabb eszköz a buzgó lelki-
pásztorkodás korszerű eszközeinek felhasználása az iskolában, 
a szószéken, a gyóntatásban, a külső magán érintkezésben 
stb. 0 nagyméltósága egyébiránt annak idején teljes kész-
séggel fog valamely nagyböjti körlevélben a vegyes házas-
ságok mélyreható bajosságára és áldatlan következményeire, 
valamint az ellenszerekre is kiterjeszkedni... Midőn tehát 
ezt a napirenden levő ügyet a tiszt, lelkipásztorok figyel-
mébe sürgősen ajánljuk, teszszük ezt abban a reményben, 
hogy ők semmi lelkipásztori eszközt sem hagynak megkisé-
reletlenül arra, hogy a vallásbeli közönyösség lappangó, 
terjedő mérgének erélyesen útját vágják, mert a vegyes 
házasságok a hitközönyösségnek melegágyai... Végül a tiszt, 
lelkipásztoroknak és az egész papságnak figyelmét egy kis 
könyvre hívjuk fel, mely alkalmi felhasználásra ebben az 
ügyben igen sok anyagot szolgáltat. Czime : „Die gemischten 
Ehen. Seohs Fastenpredigten, gehalten in der kath. Stadt-
pfarrkirche zu Zweibrücken, von Martin Jäger, kath. 
Stadtpfarrer. Mit bischöflicher Approbation. Regensburg, 
New-York und Cincinnati. Druck und Verlag von Friedrich 
Pustet. 1-80 márka." 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— A budapesti Katholikus Népkör vasárnap este 

rendkivüli közgyűlést tartott, a melyen mintegy kétszáz 
tag vett részt. A közgyűlést Almássy Jenő lovag alelnök 
nyitotta meg, a ki elsőbben is bejelentette és felolvasta a 
kör eddigi lelkes és ügy buzgó elnökének, Kutscher a 
József komáromi h. plébánosnak lemondó levelét, a melyet 
a közgyűlés sajnálkozással vett tudomásul, egyúttal elha-
tározta, hogy a volt elnököt érdemei elismeréseül a kör 
nevében üdvözölni fogja. Almássy Jenő lovag ezután uj 
elnökül ajánlja Mészáros Kálmán szent ferenezrendi atyát, 
a kit a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel nyomban meg 
is választott. Az uj elnök, a kit küldöttség hozott a te-
rembe, a tagok zajos éljenzése között elfoglalta az elnöki 
széket s miután megköszönte a közgyűlésnek beléje he-
lyezett bizalmát, nagyszabású beszédben általános figyelem 
között fejtegette: mennyire szükségesek korunkban, kü-
lönösen nálunk Magyarországon a megromlott családi élet 
és szétmállott társadalom helyreállitá-ára, a hitélet s val-
lásos buzgóság fölélesztésére a katholikus világi férfiak 
tömörülése és egyesülése. Elragadó hatást keltett beszé-
dének befejezése, a melyben kérte a kör tagjait, engedjék 
meg neki, hogy mint elnöknek első intézkedése az legyeo, 
hogy azt az elnöki széket, melyre őt a tagok általános 
bizalma helyezte, annak szivében állíthassa fel, kinek 
szent nevében lépett e helyre : az Ur Jézus Krisztus szent-
séges szivében, ,o't legyen — mondá — e körnek elnöki 
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széke, s mellette üljön a bold. Szűz, mint a kör alelnöke, 
Szt. József legyen a pénztárosa, Ker. Szent János a tit-
kára, s e mennyei sz, Családnak szelleme legyen a kör 
ügyésze. Ezek vezetése, támogatása, oltalma alatt haladjon, 
hazánk fővárosának kath. népköre előre és akkor kétség-
telenül boldog lesz jövője." Szűnni nem akaró éljenzéssel 
fogadott szavait Almássy alelnök köszönte meg. — A 
napirend második pontjába felvett „A. kör betegsegélyző 
és temetkezési pénztárának megalakításához" a közgyűlés 
az engedélyt egyhangúlag megadta, valamint elfogadta az 
elnökség amaz indítványát is, hogy a kör tagjainak kisde-
dei részére karácsonyfát állit, mire a gyűlés az uj elnök 
és az alelnök lelkes éltetésével véget ért. 

IRODALOM. 
-f- Katholikus hitoktatók segédkönyve. Állami és 

községi iskolák számára. Az egyházmegyei hatóság jóvá-
hagyásával. Kiadta Perémy Imre hitoktató. Hatvan, 1897. 
12-r. 58 1. Ára 35 kr. 

Kezdő hitoktatóknak megbecsülhetetlen, másoknak 
hasznos kis summája a hitoktatás berendezésének és ke-
zelésének. 

Felhivás előfizetésre. 

1894„ év karácsonyán az Egerben megjelenő „NÉP-
ISKOLAI TANÜGY" megszűnvén, a lap kiadótulajdonosa, 
Katinszky Gyula egyházmegyei tanfelügyelő, olvasóközön-
ségéhez intézett búcsúszavában a következőket mondja: 

„ . . . tartozunk huszonnégy éves multunk-
nak ama kijelentéssel, hogy ha a kath. nevelésügy érde-
kében szükségesnek látnók lapunk újból való megindítását, 
a „Népiskolai Tanügy" ismét a küzdőtéren lesz, s ott 
fogja folytatni pályafutását, a hol most megszakította." 

A mily sajnálattal láttuk a jónevü lap megszűntét, 
oly vigasztaló volt reánk és az egész olvasóközönségre 
nézve az a biztató tudat, hogy e megszűnés nem végleges 
halált jelent, olyant, a melyből nincs feltámadás, hanem 
azt, hogy fölébreszthető, ha megjön az ideje. S az ideje 
megjött. Oly általános volt az óhaj a lap felújítása iránt, 
oly számos hang hallatszott kivált az egri egyházmegye 
tanítóságának köréből a régi szellemi középpont helyre-
állítása érdekében, hogy mi, nyugodt de éber figyelői 
a kartársak hangulatának, nem habozhattunk tovább. 
Katinszky Gyula ur eléggé meg nem hálálható szívessé-
géből a lap tulajdonjoga most alulírott szerkesztő birto-
kába menvén át, elhatároztuk, hogy : 

1898 január 1 én a most már huszonötödik évfolyamot 
megindítjuk. 

Tisztelettel kérünk minden kartársat, a kath. isko-
laügy minden igaz barátját, méltóztassanak oly hathatós 
támogatásban részesíteni vállalatunkat, a mily igaz, meleg 
lelkesedéssel mi a „Népiskolai Tanügy"-gyel szolgálni 
akarjuk a kath. népok atás eszményi czéljait. 

Ámde a kt ezzel a kéréssel fordul a tanitásügy 
nagy részt nem éppen gazdag javadalmazísu munkásaihoz, 
an iak meg is kell okolnia ezt a kérését. 

Igen sajnálnék, ha valaki t ilán azzal a váddal illetne 
minket, hogy a lap megindításával — nem anyagi érde-
keket, hisz ennek a lehetősége magyar kath. iskolaügyi 

folyóiratnál teljesen ki van zárva, — hanem talán az 
elkülönités hajlamának, a szeparatisztikus vágyaknak ki-
elégítését kívánjuk előmozdítani. Ez, uraim, távol áll 
tőlünk ; mert ez annyit jelentene, mint a kath. iskola 
egységét gyengíteni. Mi ellenkezőleg ennek az óhajtott 
egységnek tevékeny előharczosai kívánunk lenni. Ámde 
az a meggyőződésünk, hogy egység tagozottság nélkül 
nem lehetséges, egész részek nélkül nem állhat fenn. Mi 
a „Népiskolai Tanügy" segítségével egy vidéki tanitás-
ügyi középpontot akarunk fentartani, mely kapcsolatos 
együttműködésben akar maradni a kath. iskolaügy többi 
szerveivel. A személyes élű vetélkedés semmiféle irányban 
nem programmunk. Magatartásunk a nyugalom, törekvé-
sünk a katholikus és hazafias irányú haladás, czélunk a 
kath. és magyar szellemű iskola diadala lesz. Zászlónkon 
a „Népiskolai Tanügy" zászlaján a keresztre támaszkodó 
magyar czimer fénylik. 

Ennek a vezérelvnek a hangsúlyozása után áttérünk 
részletes munkatervünk bemutatására. 

A „Népiskolai Tanügy" feladata lesz a kath. tanítók 
testületi szellemének, társadalmi, jogi s anyagi helyzetének 
és nyugdíjügyének, a kath. tanítóegyesületek egységének 
előbbrevitele, s a kath. iskolák szervezetének, valamint a 
felügyelet kérdésének megvitatása. Foglalkozni fogunk a 
kath. hittanitás, az egységes tanitásterv, a kath. iskolai- és 
kézikönyvek és a kézügyesség tanításának nagysúlyú kér-
déseivel. De nem fogjuk figyelmen kívül hagyni az iskola 
beléletét sem, melyet az iskolai fegyelemre vonatkozó ujabb 
tapasztalatok, továbbá módszeres tanitásmenetek és gyakor-
lati leczkék közlése által kívánunk támogatni. Ezeken 
kivül valamint hozzá fogunk szólni a népiskola napi kérdé-
seihezúgy az oktatásügy múltjának ismertetésére is gon-
dunk lesz. 

Azonban nem tartjuk egy modern népnevelésügyi 
lappal szemben túlzott követelésnek azt sem, ha olvasói 
egyfelől hivatalos állásukból folyó dologi és személyi, de 
közérdekkel biró ügyeikben felvilágosítást, másrészt pedig 
családjuk által is élvezhető olvasmányt kívánnak benne 
feltalálni. E kettős óhajnak eleget teendő, a „Népiskolai 
Tanügy" kéthetenkint egy tanácskozó, havonkint egy 
gyermekirodalmi, a többi számokban pedig tárczarovatot 
fog hozni. Az utóbbinak tárgyai lesznek: a tanitó életéből 
merített elbeszélések, rajzok az iskolai életből, aforizmák, 
könyvismertetések, iskolaügy a külföldön stb — Ezeken 
kivül állandó rovatot nyernek az apró hirek is. 

Végül, minthogy a „Népiskolai Tanügy" nemcsak 
általánosságban az iskolaügynek és a tanítóságnak, de 
különösen is az egri egyházmegye iskolái- és tanítóinak 
kíván szolgálni, „Iskolai kormányzat11 czim alatt időnkint 
— a mennyiben lehetséges lesz — hozni fogja ugy az 
egyházi, mint a közigazgatási hatóságok által elintézett 
a/.okat az ügyeket, a melyek az egyházmegyét alkotó öt 
vármegye iskolái- és tanítóira vonatkoznak. — Hasonló-
képen közöljük a népoktatásügyet érdeklő elvi jelentőségű 
határozatokat. 

Ez, íme, programmunk. Nem akarunk szemet hunyni 
j az ezzel valialt munka súlya előtt, mert teljesen átéreziük 

a ránk váró feladat nehézségeit; de megnyugtat az a tudat 
! hogy valamint már eddig is csatlakozott hozzánk lelke se 
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és ügybuzgó férfiak egész sora, úgy remélhetjük, hogy a 
jövőben is lesznek, a kik felismervén tiszta czéljainkafy 
mellénk állnak ügyszeretetök- és tebetségökkel. Előre is 
üdvözöljük e jövendőbeli barátainkat, a kik bizonyára 
csak örömest látott társak lesznek abban a névsorban, 
melyet már itt bemutathatunk. 

Munkatársaink : Adamcsek György, tanitó. Babik 
József, képezdei tanár. Bussa József, tauitó. Búzás László, 
tanitó. Cyprián (Andor József), iró. Danassy Antal, tanitó. 
Dluhopolszky Bertalan, tanitó. Dohnál Mátyás, tanitó. 
Dreisziger Ferencz, képezdei tanár. Fehér Gyula, plébános. 
Huttkay Lipót, tanár. Kanzsó György, tanitó. Katinszky 
Gyula, egyb. tanfelügyelő. Kontra László, esp.-plébános. 
László János, képezdei tanár. Lányi Ernő, székesegyh. 
karnagy. Lóhr Lajos, tanitó. Marmula János, tanitó. 
Melcher Gyula, tanitó. Nyizsnyay Iván, theol. tanár. 
Sankovics Ignácz dr., theol. tanár. Schimmer József, 
tanitó. Scnőnviszky László tanitó. Schultz Imre, képezdei 
tanár. Szalay Pál, tanitó. Török Kálmán, érs. finevelőint. 
aligazg. Urbán József, tanitó. Vécsy Ágoston, tanitó. 
Vincze Alajos, képezdei igazgató. Végh Kálmán, plébános. 

De ismételve hangsúlyozzuk, hogy szívesen fogadott 
munkatársa lesz a „Népiskolai Tanügy"--nek minden egy-
házi és világi tanitó és iró, a ki a kath. nevelés és ta-
nítás mezején tett tanulmányai- és tapasztalatainak gyü-
mölcsét lapunk utján kívánja közrebocsátani. Szíves „Isten 
hoztá"-val fogadjuk mindnyájan. 

Es most megismételjük tiszteletteljes kérelmünket. 
Tisztelt kartársaink, egyházi és világi Tanitók, ha czél-
jaink, programmunk az Önök helyeslésével találkoznak, 
ha a „Népiskolai Tanügy" létezésének szükségét elisme-
rik, ugy kérjük, méltóztassanak a lapot mentül nagyobb 
számmal megrendelve, annak megindítását és fennállását 
biztosítani. 

A lap hetenkint egy ívnyi terjedelemben, negyedrét 
alakban fog megjelenni. 

Előfizetési ár : Egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, 
negyed évre 1 frt. 

Az előfizetési pénzek a „Népiskolai Tanügy" kiadó-
hivatalához (Eger, Övoda utcza 4-ik szám) küldendők. 

Egerben, 1897. október havában. 
Breznay Imre, 

szerkesztő. 
Kalovits Alajos, Rózenfeld Lajos, 
belső munkatárs. belső munkatárs. 

V E G Y E S E K . 
= A pápa válasza az erdélyi katholikus státus 

üdvözletére : 
Róma, nov. 26. 

Illustrissimo Comiti Majláth episcopo transilvaniensi. 
Devotionis et amoris sensa tuo tuorumque fidelium 

nomine deprompta Beatissimus Pater peraccepta habuit : ; 
ideoque tibi cunctisque una tecum adunatis apostolicam 
benedictionem peramanter impertitus est. 

M. Card. Rampolla. 

— Vaszary Kolos bibornok az egyházi zenéről. 
Az egyházi . zenekongresszus alkalmából Vaszary Kolos 
biboros herczegprimás levelet intézett Bogisich Mihály 
czimzetes püspökhöz, melyben többek között az egyházi 
zenéről következőleg nyilatkozott: „Jól esett látnom, 
hogy az egyházi zene művelőinek oly nagy száma gyűlt 
egybe és lelkes érdeklődés mellett beszélte meg az üdvös 
reformokat. Az éneknek és zenének magasztos feladatot 
tüz ki az egyház a maga körében, midőn azt kivánja, 
hogy az enek és zene áhitatra, imára hangolja a hivek et 
és egyesítse sziveiket az oltáron bemutatott nagy áldozat-
tal. E feladatnak csak az olyan zene felelhet meg, me'y 
a színházaknak és körtereknek lármás, világias benyomá-
saitól megszabadult^ az érzékiestől megtisz'ult, az egyház-
ban élő Szentlélekből vesz erőt és dallamot^ ki „könyörög 
érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal^. (Rom. VIII. 
26.) A kongresszuson alakult magyarországi Czeczilia-egy e-
sület remélnem engedi, hogy édes hazánk templomaiban 
ez a tisztább, szentebb zene fog véglegesen meghonosulni, 
a híveknek nagv lelki hasznára. Midőn a kongresszusnak 
törekvései és már is elért sikerei felett örömemet fejezem 
ki, egyszersmind biztosítom a kongresszust jóakaratú, 
készséges támogatásomról." 

— Személyi hirek a nyitrai egyházmegyéből : 
Alesperessé lett a mocsonoki kerületben : Dr Pulman 
János csápori plébános. Helyettes alesperessé és kerületi 
tanfelügyelővé a veszteniczi kerületben: Steffel Ede szu-
csáni plébános. Tiszt, alesperessé : Pálfi Pál vagbeszterczei 
plébános. Plébániai javadalmat nyertek: Bérhelyi Antal 
Felső-Vadicsót és Weber József Álsó-Marikót. Ideiglenes 
adminisztrátorok lettek: Métzelyi Valér szentferenczrendi 
áldozár Majthinon, Fiebig Alajos Novákon, Bárdy Antal, 
kasszai káplán Felső-Perubán. Segédlelkészi minősegben 
áthelyeztettek : Dr Mihalovics László, Dubniczról Tren-
csén-Teplára, Német István Trencsén Tepláról Baáuba, 
Brestyensky Dezső Baánból Dubniczra, Kempny János 
Kollároviczról Csattrára, Fröhlich A. János Uj-Krásznóról 
Kollároviczra, Pelikán József Bossácsáról Schávnikra, 
Gabryel Sándor Felső-Porubáról Bossáczára, s végül 
Juráscsik Sebestyén szt. ferenczrendi áldozár, második 
káplánnak küldetett Csattzára. — A nyitrai egyházme-
gyéből az esztergomiba átbocsáttatott: Benyács István 
csattzai káplán. Nyugdíjaztattak : Bossányi József nováki 
és Jurik Mihály felsö-porubai plébánosok. — Meghaltak: 
Métzelyi József majthini plébános életének 54-ik, s áldo-
zárságá ak 29-ik évében, ifj. Bobok József pápai t. káp-
lán, mocsonoki plébános, életének 35-ik, s áldozárságának 
13 ik évében. 

— Katholikus tudomány-egyetem. Most az egyszer 
nem a mienkről beszélünk, a mely nincs, hanem azokról 
a nem mieinkröl, a melyek vannak, fényesen működnek, 
világraszólólag hatásosan munkálkodnak. És pedig most 
is csak kettőt említünk: a lilleit Francziaországban és a 
freiburgit Svájczban. Es ezeket is most itt csak azért 
említjük, mert most november közepén volt, (a freiburgié 
15-én, a lilleié 18-án,) a jelen iskolai évre szóló megnyitó 
ünnepélyök. A mi katholikus egyetemünkről csak annyit 
tudunk, a mennyit Ugrón Gábor mondott az erdélyi kath. 
9tátusgyülésben, t. i. hogy „majd" . . . . 

— Adventi szentbeszédek az egyetemi templom-
ban. Dr Kiss János egyetemi magántanár Konferenczia-
beszédei, melyeket ádvent vasárnapjain a budapesti kir. 
magyar tudomány-egyetem templomában d. u. 3 órakor 
tart, a hitről, ennek alapjairól és áldásairól szólnak. 

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

Budapest, 1897 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



„Perge alacriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem ircende, pietatem fcve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

: Megjelenik e lap heten- \ 
ként kétszer : \ 

\ szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- Ê 

küldéssel 5 frt. I 
E Szerkesztő lakása: Ë 
: Budapest, E 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., Ë 
ï hova a lap szellemi E 
\ részét illető minden E 
\ küldemény czimzendő. E 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TARSÁ 
ÖTVEN HATO 

Budapesten, deczember 4. 45. 

Ë Előfizethetni : 
Ê minden \ 
Ë kir. postahivatalnál : Ë 
Ë Budapesten a szerkesz- í 
Ê tőnél, és Nagy Sándor \ 
E könyvnyomdájában, E 
Ë IV., Papnövelde-utcza l 
E 8. sz. alutt, hova a E 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendők. E 

DALMI ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
IJ>IK é v f o l y a m : . 

TARTALOM. Vezereszmek es 'Tanulmányok : Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent teste és vére lelkünk tápláléka legyen ? Vagy r 
Miért szükséges a szent áldozás? — A magyar nyelvű sz. mise ügyéről a keleti szertartásban. — Egyházi Tudósítások. F r e i b u r g : 
(svájczi) Az egyetlen katholikus állami egyetem a világon. — L i 11 e : Az öt tudománykaru katholikus egyetem évnyitó ünnepéről. — 
S a l z b u r g : Az egyetem-alapitás ügye. — Tárcza : Az ország legszebb temploma. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent 
teste és vére lelkünk tápláléka legyen? 

Vagy: Miért szükséges a szent áldozás? 
— Irta : Riesz Gáspár. — 

III. 

Szükséges a sz. áldozás, s azért akarta s el is 

rendelte azt a2 Ur Krisztus — tekintettel a ma-

lasztnak bennünk való munkálására. 

A kicsinyeknek, kiknek még nincs ar ra való 
e s z ö k , e l é g a keresztség szentségében nyert meg-

szentelő malaszt az üdvösségre s arra, hogy — 
ha kiskorukban elhalnak — testök majdan di-
csőségesen feltámadjon ; de a felnőtteknek kik 
eszökkel és szabad akara tukka l már élni tudnak, 
a megszentelő malasztot meg is kell tartaniok ma-

gukban s igyekezniök azt öregbiteniök is, s evégre 
segitő malasztra i s v a n s z ü k s é g ö k , m e l y l y e l ( h i t , 

remény és szeretet által) közre kell munkáluiok, 
hogy a megszentelő malasztot magukban meg-
tarthassák s öregbithessék, vagy ha abból ki-
estek, azt újból visszanyerhessék. Minderre azon-
ban az erőt és képességet legelső sorban s legki-
válóképpen a méltó sz. áldozás által nyerjük 
meg (mert egyenesen erre rendelte azt az Ur 
Krisztus a vele való legbensőbb egyesülés foly-
tán), úgyhogy enélkül a segitő malasztnak ben-
nünk való munkálása nagyon megnehezit tetnék 

s idő folytán hatá lyta lanná is válnék (s válik is, 
hacsak Isten különös irgalma nem lép közbe), s 
bizonyos, hogy a megszentelő malaszt állapotában 

nem maradhatnánk meg. Igy pedig az örök életre 
nem tehetnénk szert. Ez ugy van s másképp 
nem lehet ; mer t valóság az, amihez legkisebb 
kétség sem férhet, hogy az Ur Krisztussal a 
méltó sz. áldozás által legbensőbben egyesülvén, 
igy nyerünk biztosan hatékony szert arra, hogy a 
rosszra való hajlamok bennünk meggyengüljenek s 

illetve rajtunk erőt ne vegyenek, hogy mindinkább 

kedvet és erőt nyerjünk a jóra, s ezenfölül megtisz-

tuljunk a bocsánandó bűnöktől s a halálosak ellen 

megoltalmaztassunk. Mindezek pedig szükséges elő-
feltételek arra, hogy az örök életre szert tehes-
sünk. Ez adja meg a kulcsot az Ur Krisztus eme 
nyomatékos szavai megértése és értékeléséhez; 
„Ha nem eszitek az ember fiának testét és nem 
iszszátok az ő vérét, nem leszen élet t ibennetek," 
( J á u . 6 , 5 4 . ) , — nem lehet állandó malasztélet ben-

nünk s nem tehetünk szert az örök üdvösségre, 
levén a bűn folytán megromlot t természetünk 
és gyarlóságunk igazán biztos és hatékony or-
vossága az Ur Jézus sz.. teste és vérének méltó 
magunkhoz vétele. 

Azért parancsolta meg szigorúan a ka th 
anyaszentegyház, hogy evenkint legalább egyszer 
és pedig húsvét t á ján az Oltáriszentséget méltó-
képpen magunkhoz vegyük. Ezt t. i. a legkeve-

45 



262 
RELIGIO. 358 

sebb , a m i s z ü k s é g e s a r r a , b o g y a s e g i t ő m a l a s z t 
b e n n ü n k s z e r f ö l ö t t m e g n e g y ö n g ü l j ö n s i dő 
f o l y t á n t a l á n egészen h a t á l y t a l a n n á is n e v á l j é k , 
— v a g y i s h o g y a s e g i t ő m a l a s z t t a l k ö z r e m u n k á l -
h a s s u n k s a m e g s z e n t e l ő m a l a s z t o t l e g a l á b b 
a n n y i r a a m e n n y i r e m a g u n k b a n á l l a n d ó a n m e g -
t a r t h a s s u k . C s a k h o g y ez a legkevesebb, a m i é p p e n 
e l e n g e d h e t l e n ü l s z ü k s é g ; n a g y o n , de n a g y o n 
ó h a j t a n d ó , h o g y a h i v e k m i n é l g y a k r a b b a n j á -
r u l j a n a k m é l t ó a n az U r a s z t a l á h o z , s h a v a l a k i 
h a l á l o s b ű n b e e s e t t , m ó d f ö l ö t t o k t a l a n u l és b ű -
n ö s e n cse leksz ik , h a sz. g y ó n á s á t és á l d o z á s á t a 
h ú s v é t i i dő re h a l o g a t j a . A k i a z o n b a n e z t a legke-
vesebbet is m e g t e n n i e l m u l a s z t j a , az a k á r k ö z ö -
n y ö s s é g b ő l , a k á r p e d i g m e g á t a l k o d o t t s á g b ó l o ly 
n a g y b ű n t k ö v e t el, m e l y e z e n i s t e n i ö r ö m - és 
s z e r e t e t l a k o m á n a k n y i l v á n v a l ó megvetésével j á r ; 
t e h á t h o g y a n l e h e t n e az i l y e n n e k r é s z e K r i s z t u s -
b a n , h o g y a n m a r a d h a t n a m e g b e n n e a m e g s z e n -
t e l ő m a l a s z t , h o g y a n l e h e t n e a s e g i t ő m a l a s z t 
b e n n e h a t á l y o s , h o g y a n t e h e t n e s z e r t az ö r ö k 
é l e t r e ?! Az i tyen , h a c s a k I s t e n n e k k ü l ö n ö s i r g a l m i 
c s o d á j a n e m m e n t i m e g , maga magát zárja ki az 
örök üdvösségből. 

S i t t i s m é t a z o k a t is ke l l s z ó b a h o z n o m , k i k 
az a n y a s z e n t e g y h á z o n k i v ü l v a n n a k . E z e k a b s o -
l u t e n i n c s e n e k k i z á r v a a m e n n y o r s z á g b ó l , m e r t 
ő é r e t t ü k is m e g h a l t az U r K r i s z t u s a k e r e s z t f á n 
s r á j u k is b i z o n y o s m é r t é k b e n k i á r a d a sz. m i s e -
á l d o z a t általános gyümölcse, ő k t e h á t pl. a vágy-
keresztség á l t a l , m e l y b e n b i z o n y á r a a sz. á l d o z á s -
hoz v a l ó j á r u l á s i r á n t i k é s z s é g is f o g l a l t a t i k (ha 
e r r e n e k i k m ó d és a l k a l o m k i n á l k o z n é k ) ü d v ö -
z ü l h e t n e k ; de a k i k az a n y a s z e n t e g y h á z b a n v a n -
n a k s i l l e t ve az a n y a s z e n t e g y h á z t a g j a i n a k val l -
j á k m a g u k a t , s m é g i s az U r a s z t a l á t k e r ü l i k ós 
m e g v e t i k , i s m é t e l v e m o n d o m , az i l y e n e k m a g u k 
m a g u k a t z á r j á k k i az ö r ö k ü d v ö s s é g b ő l . í m e a 
m é l t ó sz. á l d o z á s m ó r h e t e t l e n f o n t o s s á g a és szük-
séges v o l t a r á n k k e r e s z t é n y e k r e nézve , a k i k az 
U r a s z t a l á n a k v e n d é g e i ü l h i v a t t u n k . S l e h e t - e ez 
v á j j o n m á s k é p p , h a az i s t e n i ö r ö m - és s z e r e t e t -
l a k o m a s z á m u n k r a egész b ő s é g é b e n k i n á l k o z i k , s 
m i a t t ó l m é g i s a l e g r u t a b b h á l a d a t l a n s á g g a l el-
f o r d u l u n k ? ! (Vége köv.) 

A magyar nyelvű sz. mise ügyéről 
a keleti szertartásban. 

A fővárosi lapok, írja az ungvári „Kelet", a legújabb 
időben ismét sokat irnak a görög-katholikusok magyar 
miséjéről s azt a szenzácziós hirt terjesztették el, hogy a 

római szentszék elrendelte a magyar miséskönyvek meg-
égetését és püspökeink megdorgálását. 

Mennyiben van alapja ezen hirnek, nem feszegetjük. 
Püspökeink bölcsessége bizonyosan megtalálja annak a 
módját, miként kell egyházunk magyarajku részének érde-
keit egyrészt a Szentszék iránti köteles engedelmesség, 
másrészt az unióban biztositott jogaink keretén belül 
akként megóvni, hogy minden összeütközés és elkeseredés 
el legyen háritva. Papságunk szintén tudni fogja magát 
mihez tartani és sem éretlen daczoskodással, sem fölösleges 
nyilatkozatokkal nem fog az ügynek ártani. A számos 
hírlapi közlemény közül legalkalmasabbnak véljük a 
„ Magyarország "-ét közölni, mely következőleg hangzik : 

Lapunk kiküldött munkatársa a magyar liturgia 
ügyében a legilletékesebb helyről a következő értesüléseket 
szerezte : 

A magyar mise ügyében kelt legutóbbi római szent-
széki döntvény még nem utolsó szava Kómának. Ez ügy-
ben ujabb fordulat várható. 

A döntvény különben nem is mostaai keletű, mert 
azt április 30-án adta ki még a római szentszék. Nem is 
XIII. Leo pápa irta ezt alá, hanem a Propaganda de 
Fide Congregatio nevében Ledohovszky kardinális, a hir-
neves lengyel bibornok, ki mint poseni érsek Bismarck 
rendelete folytán ment ki hazájából a májusi törvé-
nyek után. 

Es nem is mostanában érkezett meg ez Rómából, 
hanem május hó első hetében, midőn inkább ut.mutatás 
gyanánt, mintsem parancsként küldték meg azt a két gk. 
püspöknek Ungvárra és Eperjesre. 

Kihirdetve sem most lett, hanem még a nyáron. 
Mostanában pedig semmiféle ilynemű dekrétumot nem 
küldött szét Róma. Alaptalan tehát az a hir, hogy a pápai 
leiratban Firczák és Vályi püspök urak meg vannak dorgálva 
azért, mert pártolták a magyar mise ügyét. Es a szóban-
forgó dekrétum sehol egy betűvel sem emliti azt, hogy a 
magyar liturgiákat és misekönyveket meg kell égetni. Ez 
teljesen légből kapott állítás. 

Az sem áll, hogy a dekrétumot a magyarok elleni 
gyűlölség vezeti. 

Sőt az egésznek a hangján a legnagyobb rokonszenv 
ömlik át a magyarokkal szemben. Egy helyen például szó-
rói-szóra igy hangzik a dekrétum : 

Vox autem illa, Romám esse inimicam Hungáriáé, 
nonnissi ex lateribus sectarum Deo et Ecclesiae adversarum 
erumpere potest. 

Ami magyarul annyit jelent : 
„Az az állítás, hogy Róma ellensége Magyarország-

nak, csakis az Isten és egyház ellenségeinek szivéből 
fakadhat." 

Hivatkozik a dekrétum ennek bebizonyításául, azon 
kiváló szeretetre és figyelemre, amelylvel a római szentszék 
mindig kísérte és kitüntette a magyar nemzetet. 

A liturgia ügyében hozott legutóbbi határozatot 
különben egyedül csak Róma szigorú konzervativizmusára 
lehet visszavezetni. 

Róma ugyanis egy élő és igy folyton fejlődő nyelv-
nek sem engedélyezi ma már a liturgia fordítását és 
használatát ; mert a mult tapasztalatain okulva, azt látta 
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be, bogy ez legtöbb belyen hitszakadásokra vezetett. A 
horvátok számára sincs engedélyezve specziális horvát mise. 

A folyton fejlődő nyelvekben ugyanis némely szavak 
részben kimennek a divatból, részben pedig más értelmet 
vesznek föl, azért azok a római congregatio felfogása 
szerißt csak az egyház tanainak elferditésére és félrema-
gyarázására vezethetnének. Már pedig az egjház ugy 
tartozik megőrizni az apostoli szent hagyományokat, miként 
azt örökben őseitől kapta. 

A betűkhöz, az eredeti szöveghez való szigorú ra-
gaszkodás tehát az oka a magyar nyelv eddigi nem engedé-
lyezésének. De hogy ebben Róma a kellő fölvilágositások és 
megnyugtatások után, ha majd beigazolják előtte, hogy 
itt nem újításról de több mint százados gyakorlat szen-
tesítéséről van szó, bogy annyit, mint a horvátoknak meg-
engedett, nekünk is meg fog engedni, az bizonyos. 

Az ó-szláv nyelvű liturgiában ma is ugyanazon szavak 
és mondat-szerkezetek fordulnak elő, mint századoknak 
előtte. Abban tehát újítást nem lehet eszközölni, mig a 
magyar liturgiában a folyton fejlődő magyar nyelv miatt 
ezt aligha lehetne biztosítani. 

Az ó-szláv nyelv ritusi előjoga már ezredéves, és 
ezt sem engedélyezte Róma soha, hanem csak eltűrte; 
mert ez a népfaj már mint keresztény népcsalád lépett 
be a róm. kath. egyház kebelébe. 

Es mikor a szlávokkal egyetemben a ruthének egye-
sültek a rk. egyházzal, akkor az egyháí csakis azért 
engedíe meg nekik az ó-szláv nyelv használatát, mert ők 
első sorban is azt kötötték ki az egyesülés első pontjául, 
hogy: szláv nyelvű rítusukat követniök szabad legyen. 

A magyar mise ügye különben már régi. Még az 
1772 és 1809 között működött Bacsinszky András püspök 
tette meg ehhez az első lépést. 0 engedte meg ugyanis 
a hajdu-dorogiak kérelmére, hogy Hajdu-Dorogou a papok 
miseközben magyarul énekelhessék a szent leczkét és sz. 
evangéliumot. Arra is ő adott engedélyt, hogy bucsu-
menetek alkalmával a nép magyarul énekelhessen. Ehhez 
azonban pápai engedélyt nem kért soha. 

Később több és több részt engedélyeztek az egyes 
munkácsi püspökök arra nézve, hogy a papság magyarul 
mondhasson a miséjében egyes imákat, de pápai enge-
délyt egy sem kért ehhez. 

Minek azután az lett a vége, hogy volt ugyau ma-
gyar mise, de az nem volt törvényes, és a törvényesitéshez 
senki sem mert hozzáfogni. 

A dolgot a hajdu-dorogiaknak 1896. junius 27-én 
Budapesten megtartott magyar miséje tette akuttá. 

A hírlapok közlései utján a dolog Rómában óriási 
föltűnést keltett. Nyomban fölhívták Firczák püspököt, 
hogy adjon e dologról informácziót. 

Firczák püspök is csak a hírlapokból értesülvén a 
budapesti magyar miséről, kétszeri fölhívás után végre 
maga elé idézte a h.-dorogi lelkészt, ki irásbelileg azt 
jelentette ki előtte, hogy : 

„Midőn ama szent mise elvégzésére Budapestre indul-
tam, magammal vittem a szertartásokhoz tartozó fölsze-
relést, és igy egy szlávnyelvü liturgikont is. Valamint 
otthon, ugy Budapesten is a szent mise lényegét : a Canont, 

mit imádkozva olvasni kell, a szlávnyelvü liturgikonból 
olvastam." 

Világom tehát ebből, hogy a budapesti magyar mise 
sem volt teljesen magyar mise ; mert hisz a Oanont ebben 
is szláv nyelven imádkozta a hajdú dorogi lelkész. Es 
Rómát e szerint informálta Firczák és Vályi. 

A ruthén püspöki kar különben már több mint száz 
esztendeje a legnagyobb jóindulattal támogatja és védi a 
magyar mise ügyét." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Freiburg (svájczi), nov. 27. Az egyetlen katholikus 

állami egyetem a világon — az itteni, melyet XIII. Leo 
pápa szervezésével és intencziói szerint Freiburg kanton 
államkormánya, közadakozás igénybe vételével, legújabb 
időben alapitott. A többi régi alapitásu katholikus egye-
tem katholikus jellegét nagyon megviselte az idő s nagy-
részt el is koptatta már. Uj idők uj katholikus erőfeszí-
tést, uj kath. egyetemeket követelnek. 

En azt hi-zem, katholikus egyetem eszméje iránt van 
Magyarországban is fogékonyság. De ugy hallom, ez a 
fogékonyság és buzgólkodás még csekély kis körre terjed 
ki és jobbára olyanokra szorítkozik, kik sem nervus re-
rum gerendarum-mal nem rendelkeznek, sem a dolgok 
nyelét nem tartják a kezökben. En azt hiszem tehát, 
hogy sem a buzgókra sem a lanyhákra nézve nem lesz 
minden érdek és haszon nélküli dolog időről-időre valamit 
a svájczi freiburgi kath. egyetem létezéséről és működé-
séről hallani. Arra soha sem lehet eléggé figyelmeztetni, 
hogy ez az egyetem egészen és teljesen állami egyetem, 
és mégis egészen és teljesen katholikus. Freiburg kanton 
katholikus szellemű államkormánya alapította az Isten 
igazságainak szolgálatára, mert más igazságok úgy sem 
vehetők számba, mert nem léteznek. Hogy állami egyetem 
ez a kath. egyetem, ez neki kétszeresen javára válik. 
Elsőben is, mint ilyen páratlanul áll és másodszor a többi 
svájczi állami egyetem minden jogában részes. 

Az ezid-i téli félév ünnepélyes megnyitása f. nov. 
hó 15 én, boldog Albertus Magnus napján2) folyt le. Jelen 
volt a megyés püspök, mgr Deruaz és az einsiedelni 
herczeg-apát. Ez a mi katholikus egyetemünk, a melynek 
teljessegéhez már csak az orvosi tudománykar hiányzik, 
ily ünnepélyes alkalmakkor fényes látványban tünteti fel 
azt a normális állapotot, melyben egyházi és állami bata 
lom a közoktatás ügyét karöltve, nem egymás ellen küzdve, 
gondozza és kezeli. 

Az egyetem látogatottsága, mind eddig mindig, most 
is emelkedett. Az immatrikuláltak száma 301-ről 321-re, 
a rendkívüli hallgatók és hallgatónők Ízárna 47-ről 80-ra, 
az összes létszám 348-ról 401-re emelkedett. Meg ne 
ijedjenek a nő hallgatók emlitésénél! Ez itt nem szédel-
gést, hanem komoly munkát jelent. Többnyire franczia 
irodalmat hallgatnak a nők, és pedig Freiburg legelőkelőbb 
köreiből, még pedig fel az uj virágzás ifjúságának egész 

Nincs minden találóság nélkül mondva. Szeri". 
2) A theologiai kar tisztán a dömések kezében van. Igy 

akarta ezt XIII. Leo pápa. Szeri'. 
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60-ik évéig. Némi küzdelmes mozzanatokat nem tekintve, 
— de melyik jó ügynek ne volna küzdelme? —elmond-
hatni, hogy a freiburgi ifjú katholikus állami egyetemen 
szemmel láthatóan Isten áldása van. Hivő katholikus em-
berek előtt nem puszta külsőség és formalitás az, hogy 
az egyház feje, XIII. Leo pápa, tekintélyének és szerete-
tének egész erejével oda áll e mellé az egyetem mellé, 
hogy annak Isten áldását biztosítsa. E napokban Bernből 
is örvendetes hir érkezett ide. Az svájczi szövetség kor-
mánya elhatározta, hogy az orvosi tudomány jelöltjei elő-
készitő (propaedeutikus) vizsgálataikat a természettudo-
mányi szakból a freiburgi egyetemen is letehetik. Deo 
gratias ! Az egyetem fejlesztésén fáradozó egyesület, német 
neve „Hochschulverein Freiburg in der Schweiz", szívesen 
ad minden tudakozódásra feleletet és a pengő érczben nyi-
latkozó érdeklődést kiváló hálával veszi. Czim : Mr Augustin 
publiciste à Bern. Tagsági dij évi 5 fk. A „több" az itt 
is jobb. 

Lille, nov. 23. Az öt tudománykaru katholikus egye-
tem évnyitó ünnepéről. •— 

18-án itt igen mozgalmas élet folyt le. A katholikus 
kongresszussal összeesett a kath. tudomány-egyetem isko-
lai évének inaugurálása. A katholikus kongresszus enge-
dett a tudomány-egyetemnek s 18-án délután maga is 
elment az egyetem ünnepére, melyen mgr Sonnois cam-
brayi érsek, az egyetem-fenntartó püspökök elnöke, ült az 
elnöki székben. Mellette voltak az arrasi és lyddai püspökök, 
az egyetem konczellárja mgr Hautcoeur, az egyetem rek-
tora mgr Baunard, viczerektora mgr Didiot, és az öt fa-
kultás dékánjai. A gyülekezet óriás volt. Az elnökséget, 
terembeléptekor, az ifjuság és a közönség viharos hurrá-
val fogadta. Az ülés imával kezdődött. Elsőnek mgr Bau-
nard rektor szólott. A kegyelet adóját rótta le mindenek 
előtt egy szent pap, mgr Dehaisnes iránt, a ki művész és 
tudós volt papi talárban s aki a lillei kath. egyetem ala-
pításában a legelső munkások sorában vett részt. Azután 
az egyetem külső növekedéséről, kifelé való hatásáról, 
— University extensionnek nevezte az egyetemnek ebben 
az irányban való működését, szóló mesteri képet rajzolt 
a figyelő közönség elé. 

A mai ember, úgymond, többet kiván az iskolában 
adott hivatalos tanításnál. A napirenden levő égető kér-
dések nyugtalanná teszik, erősen érdeklik és vonzzák, 
szenvedélyessé teszik. Nagy erővel keresi a megoldás mi-
kéntjét. A lillei kath. egyetem jogtudományi kara ennél-
fogva egy a társadalomra legszélesebb körben hatni hiva-
tott főiskolázást nyitott, az u. n. „école des sciences po-
litiques et sociales"-t, a politikai és társadalmi tudományok 
fensőbb kurzusát. A kik itt konferencziákat, értekezé-
seket, fejtegetéseket tartanak, azoknak neve egész Fran-
cziaország előtt, sőt annak határain tul is ismeretes. És 
ezen nem lehet csodálkozni. E férfiak oly magasan fel-
szárnyalnak, oly messze-messzire ellátnak, oly ellenállha-
atlan igazsággal gondolkoznak, oly szabatosan s elragadó-
lag beszélnek. A publiczistikából Tavernier, az „Univers" 
munkatársa a mester-professor. De a lillei egyetem jog-
tud. kara itt nem állt meg. Tovább ment társadalmi hatásának 
fejlesztésében. Nyilvános felolvasásokat adott biologiai és 

anthropologiai kérdések felett. És igy elmondhatni, hogy 
a mit Oxford és Cambridge tesznek, azt a lillei kath. 
egyetem is gyakorolja : tanszékeit kihelyezte az érdeklődő 
s tanulni vágyó társadalom kellő közepébe. „Elle a fait 
une sorte d'enseignement roulant", egy nemét a vándorló 
egyetemi felsőbb oktatásnak valósította meg. Hallgattuk 
a lillei kath. egyetemet Armentièresben, Roubaix-ben, 
Tourcoingban. A természettudományok kara Boulogne 
mellett. Ambleteuseben, tudományos kutató telepet léte-
sített. Charles Maurice professzor igazgatása alatt a szün-
idők alatt itt igen élénk zoologiai, növénytani, földtani 
kutatások és kísérletek történtek. A nyelv- és széptudo-
mányi kar Nord és Pas-de-Calais szabad (nem állami, 
katholikus) középiskolái közt versenypályázást nyitott. 20 
collége 161 felsőbb osztályú tanulóval vett részt benne. 
Az ifjúság e virágja számára ez volt az első alkalom, 
hogy az Alma Mater kebelén szerepeljen s babért nyer-
jen buzdító szellemétől. Ezenfelül az egyetem a kath. 
középiskolák számára két felügyelőt választott és küldött 
ki kebeléből. Ez aztán igazán nem protekcziós rendszer! 
Nemsokára a középiskolákat végzett leányok számára is 
megnyílik az egyetemi továbbképzés folyama, „des cours 
supérieurs depuis longtemps désirés et demandés." 

A lillei kath. egyetem University Extensionjének 
sorában utolsó helyen említi mgr Baunard rektor, a mit 
talán az első hely illet meg e sorban : a kitűnő tanárok 
kiváló irodalmi működését. A rektor magáról itt hallgatott. 
Pedig neve Vareilles-Sommières, Didiot Gyula kanonok,*) 
mgr Hautcoeur kanczellár és mások neve mellett messze 
hangzik és visszhangot kelt Francziaország határain túl. 

Következett az 5 dékán jelentése, külön-külön mind-
egyik által személyesen előadva. Csupa érdek, csupa szép-
ség, csupa élet : a virágzó katholikus tudomány élete. 
Megható volt a theologiai kar dékánjának Pillét kanonok-
nak jelentése. Elmondta, hogyan álmodozott 1863-ban há-
rom fiatal kispap Rómában, sz. Pál bazilikájába menet 
az ostiai uton arról, hogy Lilieben miért ne lehetne ka-
tholikus tud. egyetem ? Most az álom, úgymond, mint va-
lóság áll előtte. E három kispap közöl kettő tanár a 
megálmodott egyetemen, egy pedig püspök lett, de már 
meghalt. A jogi kar dékánja, de Yareilles-Sommières, az 
ó- és uj-világ legújabb csodáiról, a néhány év alatt, az 
állam keze és pénze nélkül, tisztán a polgárok lelkesedé-
séből fakadt szabad tudomány-egyetemekről, köztük a 
lilleiről beszélt. Erre esetleg még visszatérek. A jogi kar-
ban volt 1. éves 43, 2. éves 32, 3. éves 26, 4. éves dokto-
rátusra készülő 8. Szigorlatokat tettek 16 első éves, 18 
másod éves, 24 harmad és negyedéves, 3 külföldi. Vizs-
gálat 229 volt, 150 azonnali sikerrel. Doktori babért 
nyert 8. Látszik, hogy szigorú az eljárás s a legfőbb fo-
kot csak kiváló jelességüek nyerik el. Az orvosi kar-
ról Desplats dr adott jelentést. A hallgatók száma 166 
orvos, 25 gyógyszerész, 9 bába, 162 vizsgálatból 124 volt 
azonnal sikeres. Párisban ugyanezen idő alatt a kath. 

*) „Cours de Théologie Catholique" czimű munkájának, a 
XIX. század modern Summájának két első kötete: 1) Logique surna-
turelle objectiv 1892. és 2) Logique surnaturelle subjective, 2. kiad-
1894. (1. kiad. 1891.) — elégséges hírnevének állandósítására. 
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egyetemen 115 orvosi vizsgálat közöl 99 volt sikeres. 
Kitüntetéssel 6 orvos kapott diplomát. A természettudo-
mányi karról Witz dékán adott jelentést. Az évi ered-
mény 23 okmány, külföldre két doktori diploma. Az iro-
dalmi és nyelvtudományi karról de Margerie tett gyö-
nyörű jelentést. 

A ki a katholikus egyetemek működését figyelem-
mel nem kiséri, annak fogalma sem lehet, hogy mi egy 
kath. tudomány-egyetem egy-egy nemzet életében. A 
löweni egyetem fenállásának 50 éve alatt 25—30,000 
főiskolai műveltséggel biró intelligens embert adott az 
országnak. Igy, csak igy csak lehet uj generácziót, ka-
tholikus generácziót nevelni. Semmitevéssel semmire se 
megyünk. Advocatus. 

Salzburg, nov. 25. Az egyetem-alapitás ügye — 
lassan ugyan, igen lassan, de erősen tör előre. F. 
november hó 19-én tartotta az itteni papi semina-
riumban az itteni egyetem-alapitó vidéki kör ezidei első 
ünnepi gyűlését. Jelen volt a biboros érsek, Liechten-
stein Ede bg, a káptalan és papság tagjai és sok elő-
kelőség a vidékről is. Az ülés fénypontja Liechtenstein hg 
beszéde vala. Hatalmas humorral ostromolta azt az irány-
zatot, melynek nem tetszik, hogy Salzburgban katholikus 
egyetemet akarnak alapitani. Azt mondják a katbol. 
egyetem ellenségei, hogy a „tudomány szabad." A hg 
csattanósan rájok olvasta, hogy a tudománynál a fő az — 
igazság. Ennek alá kell rendelni, ennek szolgálatába, kul-
tuszába kell befogni még a szabadságot is. Tény pedig, hogy a 
kath. egyház az igazságnak legerősebb oszlopa, az embe-
riség történetében páratlanul álló gondozója és hordozója. 
Ezért kell nekünk kath. egyetem, mert csak igy látjuk 
biztosítva, hogy a tudományok tántoríthatatlanul törekednek 
czéljukra, az igazság megismerésére megismertetésére és 
védelmére. „A szabad tudomány" a dolog az igazságtól való 
elkalandozás szabadságát jelenti. Második része a beszédnek 
a jogi lehetősége abban az irányban, hogy Salzburgban 
legyen katholikus egyetem. A harmadik részben szónok 
újra a humor fegyverét vette elő és némely parlamenti 
kicsi nagyságok és burschenschaftok pangermanizmusát 
ostorozza azért a Berlinfelé való kacsintgatásokért, 
melyeknek értelme az akar lenni, hogy mit fog mondani 
a protestáns Németország, ha Salzburgban katholikus elvek 
szerint mernek gondolkodni és pláne még e gondolkodás-
nak egyetemet bátorkodnak állítani ! A hg Ausztria kor-
mányától elvárja, hogy nem fog akadékoskodni, mert 
nincs is joga rá. Szűkkeblűség és értelmetlenség lehet csak 
ellensége a salzburgi kath. egyetem eszméjének. Kletten-
burg báró Innsbruckból az ottani theologiai konviktus 
üdvözletét tolmácsolja. Bezárásul ő emja, Haller benedik-
tinus bibornok-érsek intéz néhány meleg szót a gyűléshez. 
Kéri különösen a világi híveket, hogy a papságot az 
egyetem-alapitás ügyében támogassak. Zene és énekdara-
bok következtek, melyek után felolvasták a beérkezett üd-
vözlő táviratokat, melyek között ott volt Bécs város pol-
gármestereé, Lueger dré is. Elhatározták, hogy az összes 
német egyetemek kath. ifjúságát bevonják az akczióba. 
Vivat, floreat, crescat Universitas catholica Salisburgensis ! 

T Á R C Z A. 
Az ország legszebb temploma. 

Dulánszky Nándor a két esztendővel ezelőtt meghalt 
pécsi püspök hagyatékában a legremekebb kincs, orszá-
gunk legszebb temploma, a pécsi székesegyház. Most 
hogy Dr. Hetyey Sámuel neveztetett ki Dulánszky he-
lyére püspöknek, mindenesetre érdekelni fogja olvasóinkat 
ez az építési műremek s annak viszontagságos története. 

Egészen a hetvenes évek végéig csodálatos közöny 
uralkodott hazánkban az elmúlt századok azon fenséges 
emlékei irányában, a melyek a nemzeti művészek múlt-
beli emelkedettsége felől némi gondozás mellett még év-
századokig tanúskodhattak volna. Innen származtatható 
ama leverő jelenség, hogy műemlékeink száma évről-évre 
apadt. Mégis imitt-amott találnak följegyzéseket arról, 
hogy nemzeti műemlékeink fentartásáról a múltban is 
egyes lelkes honfiak gondoskodtak. Ezzel szemben azonban 
számtalan olyan esetről tudnánk beszámolni, a melyekben 
külföldön nevelkedett restaurálok képesek voltak műemlé-
keink nemes Ízléssel szerkesztett arányait, ephemer divat-
nak hódolva, elrutitani. Erről tévesen restaurált műemlé-
keink közül legszomorúbb példaként állott előttünk a 
pécsi székesegyház néhány év előtti alakja, melynek 
ezredéves szépségeit a jelen század elején Pollák J. építész 
oly alaposan elrutitotta, hogy azóta, nyolcz évtizeden át, 
a pécsi székesegyház főpapjai szüntelenül a restaurálás költ-
ségeinek fedezéséhez gyűjtötték nélkülezhető kincseiket-

A század elején végbevitt re9tauráczió kirivó ízlés-
telensége vezérelte oda a püspöki székesegyház mübará-
tait, hogy a tervezett ujabb restauráczió alkalmával az 
átépítéshez igényelt alaptőke elegendő legyen s hogy to-
vábbá a restaurálással megbízott művész teljesen ismerje 
a székesegyház múltbeli nemzeti és egyházi szerepkörét. 
Mert valóban ez utóbbi jelenség alapos ismerete nélkül 
lehetetlenség lett volna megkisérleni azon templom újjá-
építését, a mely az egyházi és nemzeti életnek egyaránt 
szentélye volt a jó és rossz időkben. 

Hogy a ragyogó fénynyel diszlő székesegyház helye 
évezredek óta szentelt hely vala, azt kétségbevonhatlanul 
tanúsítja azon körülmény, miszerint az alatta fekvő ut és 
plébánia között egy terjedelmes ó-keresztény sirkápolna 
alapzatát fedezték föl a mult században, a mely kétség-
telenül a Krisztus Urunk születése utáni IV ik században 
épült. A mai székesegyház alapzata valószínűleg, a pécsi 
püspökség alapításával egyidejűleg, 1009-ik évben tétetett 
le. A hagyomány szerint, Péter király rövid uralkodása 
alatt s ugyancsak az ő áldozatkészségéből fejeztetett be 
az altemplom. 

Alig fejeztetett be a Xl-ik században a székesegy-
ház nagyjában, már is végzetes veszély érte nemsokára 
azon éjjel, midőn benne Géza Salamont harmadszor meg-
koronázta. A remek épitményü fedélzet ugyanis leégett 
teljesen s műszépségei elpusztultak. 

Újra fölépíttetvén fénykorát a pécsi székesegyház 
a XVI. század első éveiben érte el, de a mohácsi vész 
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után török kézbe kerülve szénaroktárrá majd peiig isko-
lává alakíttatott át. 

Radonay Mátyás pécsi püspök a törökök kivonulása 
után nagy műgonddal restauráltatta a templomot. 1704-ben 
a kuruczok fölgyújtották a födélzet nyomása alatt a bol-
tozat beszakadt s a templom belső ékitményeit újból tel-
jesen tönkretette. Nesselrode püspök a rococo-izlés cziczo-
máival restaurálta megint a templomot, olyannyira furcsán, 
hogy a század elején Pollák J. építészt kellett felszólítani, 
hogy a czikornyás dolgok által túlterhelt épületet a bom-
lástól óvja meg. 

De ez a „műépítész" nemhogy könnyített volna, az 
épület főfalára nehezkedő ízléstelen kőtömegek eltávolítá-
sával, azokat helytelenül alkalmazott vastartányok alkal-
mazása és számtalan naiv díszlet felállítása által ízléste-
lenségre és veszélyességre nézve megsokasitá. A teljesen 
eléktelenített dom restaurácziójának munkálatát Kovács 
Zsigmond pécsi püspök kezdette meg. ki Lippert József 
műépítész által elkészitteté az újjáalakítás tervezet-it 
Nemes czéljai foganatosításától azonban eleinte a müem-
lekek fentartására vonatkozó országos törvény hiánya, 
majd pedig a veszprémi püspöki székre történt áthelyez-
tetése vonta el. Utódára, Dulánszky Nándorra, a fenkölt 
szellemű főpapra maradt a műemlék restaurálásának meg-
valósítása, ki a meglevő de kezdetleges előmunkálatoknak 
tovább vezetésére báró Schmidt Frigyes épitő-tanácsost, 
a béci szent István templom építészét hívta meg. 

A lebontási munkálatot Schmidt 1872-ik év Űrnap-
ján kezdette meg, oly tervezetfel, hogy a restaurácz ó 
négy évet veend igénybe s 700.000 forintba kerül. A 
bontási munká'atok alkalmával azonban meggyőződvén 
Schmidt arról, hogy a régi falak roskatagsága közveszé-
lyesnek mutatkozik, egészen uj tervet készitett, melynek 
kivitele kerek két millió forintba került. A székesegyház 
bontási munkálata közben tömérdek műkincs került elő a 
romhalmazból, melyek közül legnevezetesebbek a XII— 
XIII. századbeli szobor csoportosítások, képek, dombor 
vésések, melyek a régi magyar szépművészetek történe-
tének legbecsesebb tárgyaiul tekinthetők. Dulánszky és 
Schmidt hosszú tanulmányutat tettek Európában s 1883-ban 
április 23-án visszatérve rögtön letették az első követ s 
nagy erélylyel hozzáfogtak a székesegyház restaurálásához. 
Kiss György a 12 apostol szokrát mintázta s a kapu fölött 
tőle vannak domborműcsoportban a magyar szentek alakjai, 
a mint az ország védasszonya előtt hódolatukat tolmá-
csolják. 

Nem kevésbbé figyelemre méltók ugyancsak a nyu-
goti kapu fölötti domborművek, melyek közül a templom 
védnökének, Péter Apostolnak, balról szent István magyar 
királynak, jobbról pedig Mór, Pécs püspökének arczképét 
látjuk Kiss művészete által feltüntetve. Sokkal nagyobb 
becsű azonban mindezeknél azon 4 Arpádkorbeli szobor-
csoportozat, melyet az altemplom bejáratainál zseniális 
szobrászunk Zala Gy. restaurált, Czobor Béla régiségtu-
dósunk által megjelölt terv szerint. 

A domb fényoldalát a remekül kivitt festménycsoportok 
képezik, az ízléssel és műgonddal kivitt építési tervezet 
mellett. Miután azon két magyar festőművész,, kiknek 
elismert művészi tehetsége kezességet nyújtott az iránt 

hogy egyházművészeti és stílszerűség szempontjából oly 
müveket képesek teremteni, a melyek a monumentális 
épületnek díszére lennének, t. i. Székely Bertalan és Lötz 
Károly, el lévén foglalva a budapesti festészeti akadémián 
nyert tanári hivatás teljesítésével, Schmidt építész 72.000 
forintéit Andrea Károly és Beckerath Mór rajnavidéki 
jeles egyháztörténeti festőket szerződtette a templom fő-
és mellékhajóinak, továbbá azok mennyezeteinek freskók-
kal való benépesítésére. 

Es e művészek tiszteletremé'tó kitartással és ernye-
detlen lelkesültséggel oldották meg feladataikat. 

Az általuk nyújtott szentirásbeli szövegjelenités 
bármily művész leg van is kivivé, közelebbről hatják meg 
sziveinket azon a kápolnákban és eltemplomokban látható 
falfestmények, melyeket a magyar festők, nevezetesen Lötz 
és Székely egy-egy iskolai év szünnapjai alatt festettek, 
megörökítvén ihletett munkájuk által a régi magyar szen-
tek dicsőségét s az ujabb magyar festőművészet fen-
költségét. 

A templomfestmények habár kivétel nélkül a régi 
románstil alapvonásait hordják is magukon, mégis két 
erősen különböző csoportra oszolnak. Mig Andrea és 
Beckerath festményein a régi merev román festészet tör-
vényeit látjuk feltüntetve jelképes ábrázolatokban, az alatt 
Lötz és Székely remekművein a román festői stílusnak 
azon fejlettebb és az építő művészettől jóval függetlenebb 
válfaját szemlélhetjük, a melyek által a történelmi tárgykör 
természetesen ábrázolt alakokban s szem-gyönyörködtető 
csoporzatokban örökitettik meg. — Nemzeti elfogultság 
nélkül mondhatjuk el, miszerint a magyar festészet dia-
dalát foglalja magában a templom mellékhelyiségeinek 
remek vetületű képcsoportozata, szemben a külföldi festők 
lapos és tulmerev festményeivel. 

Legkivált megbecsülhetlen műi/léssel vannak meg-
festve a magyar történelemből vett műképek, melyek mél-
tatását, a restaurálást vezető főpap nagylelkűségéből, dr. 
Gerecze Péter kitűnő egyháztörténeti írónk foglalta össze 
egy impozáns kiállítású kötetbe, oly czélzattal, hogy általa 
a régi és ujabb magyar műépítészet, műfestészet, műszob-
rászat remekei és ereklyéi azok előtt is ismeretesekké 
legyenek, akik távol tőlünk, a magyar nemzet múltbeli 
nagyságáról s jelenkorbeli műk^pességeiről nem bírnak 
érdemleges tájékozottsággal 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközépnton haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok ligprimás 
és a püspöki kar bülcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

Hogyan képzeli magának Ugrón Gábor az autonomiát ? 
Még a mult hó elején történt, hogy a „Politikai 

Ertesitő" munkatársa felkereste Ugrón Gábort, s tőle a 
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kath. autonomiára vonatkozólag a következő nyilatkoza-
tokat vette. Szükséges ezekre visszatérni, mert U. G.-nak 
az autonomiai kongresszusban is siava lesz a dologhoz : 
tehát jó már előre tudni, mely irányban fog a székely 
rabbonbán-utód hadakozni, s esetleg talán neki sem árt 
az előre adott figyelmeztetés, hogy bizony nem mind 
szinarany catholicum az, a mi az ő katholic zmusából néha 
napfényre kerül : tehát nagyon tanácsos volna neki, hogy 
gondolataira és szavaira jobban vigyázzon. 

A párbeszéd lefolyása, a „Hazánk" nov. 10-iki szá-
mának jelentése szerint ez volt: 

„Olvasta nagyságod a püspöki értekezletről kiadott 
hirlapi tudósításokat? 

Olvastam, de valószinünek sem tartom azoknak tar-
talmát, mert a magyar püspökök igen kimért, illemtudó 
férfiak, a kik jól tudják azt, hogy a katholikus kongresz-
szusnak kétharmad része világiakból áll, a kiknek ép oly 
joguk van a statutumok kidolgozására, mint a püspöki kar-
nak, sőt a szavazatok számánál fogva ok a többséget 
teszik, tehát fel nem tehető, hogy a püspöki kar külön, 
a világi elemek kizárásával, meghallgatása, hozzájárulása 
nélkül a katholikus kongresszusnak tervezeteket dolgozzon 
ki, mert ha a világi elemek önmagukban hasonlót tenné-
nek, szintén helytelenül és figyelem nélkül járnának el, 
mert a püspökök nélkül czélszerüen szervezeti szabályza-
tot kidolgozniok nem lehetne. 

Van-e tudomása nagyságodnak a Steiner és Iván-
kovics-féle tervek tartalmáról ? 

A Steiner-féle tervről semmit sem tudok, az 
Ivánkovics-féléről, a mit olvastam, komolyan nem vehe-
tem, mert lehetetlennek tartom, hogy arra készítenének a 
püspökök tervet, hogy miként lehessen a világi katholi-
kusokat a kormányhatalom és a püspöki hatalom javára, 
minden istenadta, a természetes és evangéliumi tanításból 
fakadó jogokból kivetkőztetni, állami és főpapi abszolutiz-
mushoz a világi katholikusok hozzájárulását még ki is 
nyerni.5) 

Ha ezt a két tervezetet nagyságod nem tartja he-
lyesnek, akkor miképpen gondolja a magyar katholikus 
autonomiát szervezhetni ? 

Ugrón Gr. itt feledni látszik, vagy talán mivel soha sem 
tanulta meg, tehát nem tehetve róla ignorálni látszik a kath. egy-
ház szervezetének ius divinum, isteni törvény, tehát változhatatlan 
törvény által megállapított azt a természetét, hogy az egyház — 
societas inaequalis, nem egyenlő jogokkal biró tagokból álló tökéletes 
társaság. Ennek az az értelme, hogy mivel Krisztus egyháza Isten 
változhatatlan alapitása szerint papságból és világiakból, hierarchiá-
ból és alattvalókból áll, az egyházban semmiféle egyházi ügyre, 
még a legvilágiasabb vonatkozásura sem illeti meg a világiakat 
oly jog, mint a püspököket, a hierarchiát, a papságot. A hatalom, 
a joghatóság, a pápától függő püspököknél van. Joghatóság a vi-
lágiakat, mint ilyeneket egyátalában nem illeti meg. Tehát ha 
világiaknak valamely egyházi ügyre nézve joguk van, az nem 
lehet „olyan", mint a püspököké. Ezt a hires proestáns paritást papi 
és világi elem közt már a trienti zsinat czégéres tévedéssé bé-
lyegezte, mely katholikus embernek, még a műveletlennek is a 
beszédjét csunyául elrutitja. „Si quis omnes christianos pari inter 
se potestate spirituali praeditos affirmet, nihil aliud facere vicletur, 
quam ecclesiasticam hierarchiam, quae est ut castrorum acies ordi-
nata, confundere." (Sess. 23. cap. 4.) Ez a konfúzió húzódik végig 
Ugrón egész felfogásán. 

2) Folytatása a fent ismertetett konfúziónak. 

A históriai alapon, a mely a XVII. század végén, 
a midőn az erdélyi katholikus egyház restauráltatott, a 
vallásszabadság és vallási türelem alapján Erdélyben a 
magyar király legfőbb kegyúri joga és a pápa fenhatósági 
joga sérelme nélkül az egyház önkormányzati jogának 
konstituálása és gyakorlása közben tényleg létesült és 
alkalmaztatott, az kell, hogy képezze azon kritériumokat, 
a melyek megszabják, hogy mi lehetséges most és mi 
czélszerü az autonomia létrehozása érdekében.3) A mi Er-
délyben a pápa és király sérelme nélkül lehetséges volt, 
az egész Magyarországon is lehetséges kell, hogy legyen 
a jövőre. 

Hát mit tart nagyságod az erdélyi autonomia leg-
jellemzőbb vonatkozásának, a mit nagyra becsül? 

Nagyrabecsülendőciek tartom, hogy a világi ele-
mek az autonomia státusgyülésének s igazgatótanácsának, 
a bizottságoknak kétharmadát teszik ki, mert a hivatali 
fegyelem alatt álló klérussal szemben a teljesen független 
elemeknek tulnyomóságát biztosítani feltétlenül szükséges,4) 
hogy az autonomia ne leplezett diktatúra legyen ; 2. fon-
tos az, hogy majdnem minden egyházközség saját maga 
kegyura s ennek következtében az erdélyi katholikus köz-
ségek vallásalapból segélyre nem szoruló része plébáno-
sát szabadon választja, midőn hármat választás utján a 
püspöknek prezentál vagyont, alapítványt s igy saját gond-
noki pénztárát választmány által kezeli ; 3. az iskolák, le-
gyenek azok középtanodák vagy elemi iskolák, mind a 
katholikus státus igazgatósága alatt állanak, tehát vilá-
giakkal együttesen kormányoztatnak ; 4. a vallás és ta-
nulmányi alap a státus tulajdonát képezik, a státusgyülés 
igazgatótanácsa figyeli a javak forrását, az alapítványi 
tőkék kamatját intézi el azoknak fennállását, végül 1829-ig, 
midőn az abszolút uralkodás önkényüleg s egyoldalulag 
megszüntette, a püspököt is a katholikus status hármas 
jelölésére nevezte a király. Es ezen prezentáczió utján 
.püspökséghez jutott férfiak a katholikus egyház nagy és 
hatalmas férfiainak bizonyultak életök folyamán keresztül. 
Egy gróf Batthyány József is prezentáczió utján nyerte 
el az erdélyi püspökséget, tehát tudatlan ember állithatja 
azt, hogy Magyarországon sértené a királynak legfőbb 
kegyúri jogát csak a katholikus autonomiai testületnek 
prezentativ joga. 

Mit tart nagyságod az autonomia s a hierarchia 
szóbanforgó hatásköri határvonalának ? 

Az ügyek természete s nem a római instrukczió5) 

3) Az erdélyi históriai alapnál sokkal mélyebbre kell mennünk. 
Le kell mennünk egész Krisztus Urunk rendezkedéseig, a ki sehol 
sem rendelte el azt, hogy a világi hivek többségi szavazata döntsön 
az egyháznak némely, mondjuk akár világi és legvilágibb vonat-
kozású ügyeiben. Ilyen ..istenadta" jogot sem a kinyilatkoztatás 
sem a kánonjog nem ismer. 

Megint az ismeretes konfúzió, illetve módnélküli túlbecsü-
lése a világi elem helyzetének Krisztus egyházában. A világi elem 
éppen ugy „hivatali fegyelme" alatt áll a püspöknek, mint a klé-
rus és igy csak óriás tévedéssel tartható a világi elem a püspöki 
hatóság fegyelmi joga alól ,,teljesen függetlenének. 

5) Ismét az ismert konfúzió. Az egyházban az „ügyek teriné-
mészete," Krisztus Urunk rendelése szerint legfőbb fokon a „római 
instrukcziók"-ban nyer kifejezést; és nincs egyházi iigy, legyen 
az még oly világi vonatkozású is, mely „csakis a világiakat" érde-
keli, és a papságot s legfőbb fokban Iiómát ne érdekelné. 
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határozza meg, hogy mi tartozzék az autonomia körébe 
és mi a klérus kizárólagos intézkedése alá. Mindaz, ami 
világiakat és egyháziakat egyaránt érdekli, vagy csakis a 
katholikus világiakat érdekli, az az autonomia hatáskörébe 
kell, hogy tartozzék. A mi tisztán a klérust érdekli, a 
hierarchikus intézkedés köréből ki nem vonható, például 
a papoknak összes fegyelmi ügyei, a papok ellátására 
szánt vagyonnak beneficziumi természetben való kezelése 
tisztán a klérus belügyeit képezi, de már a templomok-
nak, iskoláknak, menházaknak építése, tanitó, kántor java-
dalmazása, vagy a beneficium feljavítása, vagy azon üres 
beneficiumoknak rendezése már az autonómiai tevékeny-
sége körébe esik. Ezen autonomiát illető ügyek históriai 
alapon is meghatározhatók és pedig akként, hogy a mit 
a helytartótanács érdekében a gubernium catholica comis-
siója a maga hatáskörében intézett el, annak jövőben való 
elintézése az autonomia hatáskörébe tartozik, mert azon 
catholica comissiók egy redukált alakját képezték a mult 
viharaiból örökségképpen, megdézsmálva bár, ránk maradt 
katholikus önkormányzatnak." 

IRODALOM. 
Nyilatkozat. 

E becses lap f. évi november hó 27-én megjelent 
43-ik számában Melles Emil kis-dobrai esperes-lelkész 
úrtól naptár megrendelési ügyben egy felhívás jelent meg, 
a tiszt, lelkész és a t. éneklési-tanító urakhoz, melyben 
ujolag gyanusitgatásokkal illeti a Sz. Bazil Társulatnak 
tagjait. — Tiszteletteljesen kérjük ugy Nagyságodat, mint 
becses lapjának m. t. olvasóit ne mfltóztassanak megbot-
ránkozni Melles Emil esperes urnák eme „felhívása" 
felett ! Röviden adunk fölvilágosítást. Melles Emil pap-
társunknak-fájdalom — a gyanúsítgatás és az úgynevezett 
„pruritus disputandi" mindennapi kenyere! Mi a midőn 
ezen felhívásban közzétett gvanusitgatások ellen ücne-

pélyesen tiltakozunk, azokat a leghatározottabban vissza-
utasítjuk, egyúttal 1 ijelentjük, hogy mint kath. anya-
szentegyházunknak hű fiai, izgatásokkal és nagy hangú 
frázisokkal tényleg nem akarjuk a magjar liturgia ügyét 
megoldani; mert meggyőződésünk, hogy ilyen eljárással 
kath. pap magának a szent ügynek csak ártalmára van! 
Máskülönben a lelkész úrral hírlapokban vitatkozni nem 
akarunk; hiszen annak se vége se hossza ne lenne, és 
mert mindenki által ismert „jóakaratú szándékaival" szem-
ben különben sincsen argumentum. E helyett tehát ille-
tékes helyen fogunk keresni és kérni — ujabb gyanusit-
gatásaiért — magunknak elégtételt. 

Ungvárott, 1897. deczember hó 1-én. 
A Ss. Basil-Társulatnak választmányi tagjai. 

VEGYESEK. 
-f- Szabad egyház a szabad államban. Evvel az 

Amerikából behozott elvvel indult neki annak idején 
Cavour gróf piemonti miniszterelnök, Olaszország egyálla-

mositásának s ezen a czimen a pápaság és a kath. egy-
ház megostromlásának. A szabadság szava e hires mon-
dásban kétszer kimondva mind a kétszer nagy hazugság. 
Sem az állam, sem az egyház Olaszországban nem sza-
bad. Az állam a szabadkőművesség rabszolgája, és mint 
ilyen nem hogy tiszteletben tartaná az egyház szabadsá-
gát, sőt ellenkezőleg, a hol csak teheti, lánczokat rak az 
egyház lábaira, befogja a száját, megkötözi a kezeit, s 
hiveit, kik segítségére akarnak menni, szétszórja, tevé-
kenységükben megbénítja. íme itt van a legújabb példa I. 
Az „Osserv. Rom." szerint az olasz kormány legújabban 
körülbelül 100 kath. kör, egyesület és testület elnyomását 
határozta el. Gyönyörű szabadság ! 

— A kegyes tanitórend jubileuma. A kegyes ta-
nitcrend most ünnepli három százados évfordulóját annak, 
hogy a rendet Calasanzi Szent József Rómában alapította. 
A nevezetes évfordulót a magyarországi társházak is ün-
nepélyesen megülik. A kecskeméti társház deczember hó 
8-án tartja meg jubiláris ünnepélyét a következő pro-
grammal: Nyitány. Richter A.-tói. Előadja a főgymnasium 
zenekara. 2. Megnyitó beszéd. Tartja Kcicla Elek polgár-
mester. 3. „Gyere haza édesanyám" népballada, átirta 
Ssendy Árpád. Előadja a főgymnasium ének- és zenekara. 
4. Felolvasást tart Magyar István dr. királyi alügyész. 6 
Finale a „Lovag ballet"-bő!, Beethowentől. Előadja a fő-
gymnasium zenekara. 7. A legboldogabb. Váradi Antaltól. 
Szavalja Nyul Pál, V. osztályú tanuló. 8. Diadal-ének. 
Handeltől. Előadja a főgymnasium ének- és zenekara. 
Végül az ifjúság Fintér Kálmán dramolottját adja elő. — 
A budapesti kegyes tanitórendü kalazantinum és főgym-
nasium deczember 7-én délután 5 órakor tartja meg ün-
nepélyét a főgymasium nagytermében szerfölött érdekes 
műsorral. Az ücnepélyre vendégeket is szívesen látnak. 

— Királyi adományozások. Ő felsége a király 
Marsó Géza rozsnyói székesegyházi idősb mesterkanonok-
nak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Körös melletti 
kurui vagy kerekii czimzetes apátságot. Kovács Nándor 
salgótarjáni esperes-plebánosnak pedig a szent keresztről 
nevezett keresztes-komlósi czimzetes prépostságot ado-
mányozta. 

— A katholikus autonomia. A 27-es bizottság elé most 
egy uj dolog kerül tárgyalásra és javaslattételre. Vaszary 
Kolos herczegprimáshoz ugyanis Zalamegyétől panasz jött 
azért, hogy a Muraköz katholikusainak, a kik Horvát-
országhoz tartoznak, de magyar egyházmegyékbe vannak 
beosztva, a kongresszuson nincs képviselőjük. A herczeg-
primás a panaszt a huszonhetes bizottsághoz tette. A 
kongresszus valószínűleg orvosolni fogja utólag a panaszt. 

— — Becsületsértés-e valakiről azt mondani, hogy 
szabadkőműves? Ezt a kérdést van hivatva megvitatni a 
magyar kir. törvényszék. Búzás Márton csik-szentmártoci 
plébános, cz. kanonok Győrfy Gyula országgyűlési képvi-
selőt meggyőződése szerint szabadkőművesnek jelentette 
ki. Erre a székely képviselő a székely papot becsületsér-
tés czimén beperelte. Kíváncsian várjuk az eredményt. 

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

Budapest, 1897, 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 Y E N H A T O 

Budapesten, deczember 8. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent teste és vére lelkünk tápláléka legyen ? Vagy : 
Miért szükséges a szent áldozás ? — A plébániai hivatal és javadalom történeti fejlődése. — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m : 
A katholikus egyetem ügyéről. — S z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y e : A jaáki templom restaurácziója. — Katholikus Autonomia. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

Miért „akarta" az Ur Krisztus, hogy szent 
teste és vére lelkünk tápláléka legyen? 

Vagy : Miért szükséges a szent áldozás ? 
— Irta : Riesz Gáspár. — 

IV. 

Végre szükséges a sz. áldozás, s azért akarta 
s el is rendelte azt az Ur Krisztus, legfőképpen azérU 
mert „o annyira, szeretett minket ,u a szeretet pedig 
birtoklást és egyesülést kiván. Ez az alapok, Krisztus 
akarata-szeretet. 

Az Ur Krisztus szava: „Nagyobb szeretete 
senkinek sincs ennél, mint ha valaki az ő életét 
adja barátiért." (Ján. 15, 13.) S ki adta ennek 
csak távolról is oly fényes tanúbizonyságát, mint 
éppen O?! S ha ő annyira szeretett minket, sze-
re te t t mindhalálig, és pedig a kereszthaláláig 
(Filipp. 2, 8.), azt hiszem és vallom, már aligha 
lebet abban valami rendkívülit, vagy éppen túl-
haj to t t és megfoghatatlan dolgot találnunk (ám-
bár igaz, hogy e tekintetben még inkább „kiüre-
sítette önmagát," mint mikor megtestesült !), hogy 
sz. testét és vérét lelkünk oltalmazó, erősitő és 
megszentelő táplálékául akar ta adni. Kérdem 
ugyanis: Vájjon a szerető az ő szerelmének tár-
gyát nem óhajtja-e teljességgel és kizárólag bir-
tokába venni s vele egyesülni, mert csak igy 
érzi és érezheti magát kielégítettnek és— hogy 
ugy mondjam — egészen boldognak?! (Az em-

beri sziv ilyen, ámbár — ha Istentől eltekint — 
csalódik!). Az Ur Jézusnak hozzánk való csodá-
latos és kimeríthetetlen szerelme az ő kereszt-
halála által tehát , már csak emberileg szólva is, 
nem lehetett egészen kielégitve, hanem teljes-
séggel csakis azáltal nyert az kielégítést és be-
tetőzést, hogy sz. testét és vérét a kenyér és bor 
szine alat t — érzéki természetünknek megfele-
lően ! — lelkünk táplálékául adva velünk egész 
valója szerint egyesül, mindegyikünket külön-
külön és egyetemleg birtokába vévén, hogy igy 
mindnyájan vele egy sz. családot képezzünk, mely-
nek ő a lelki feje, s melynek uralkodó jellege 
mindenekben a közös szeretetből folyó egység és 
egyetértés (Cone. Trid. Sess. XIII. Cap. 8.), Com-
munio — communis unió ! Egy sziv, egy dobba-
nat — Egy lélek, egy gondolat — sziv a szivvel, 
lélek a lélekkel, vágy a vágygyal, szándék a szán-
dékkal, akara t az akarat ta l egyesülve — ő velünk 
és mi ővele — ez elégítette és csakis ez elégít-
het te ki, már csak emberileg szólva is hozzánk 
való mérhetetlen szerelmét! „Az Ur Jézus sze-
relmében módot talált, hogy velünk szívvel-lélek-
kel izig-vérig egyesüljön.*) Szinte tehát már em-
beri érzületünk és gondolkodásunk szerint is, 
mondhatni, egészen rendjének valónak ós termé-
szetesnek találhatjuk, hogy a szeretetlakomában, 

Nogáll, Olt. Szents. lát. 275. lap. 
46 



262 
RELIGIO. 366 

melyben az Ur Jézus magá t adja ételül és italul, 
velünk legbensőbben egyesülni akart . A szeretet 
ösztönözte őt, isteni szivének váltig lángoló és fogyni 
nem tudó szerelme ! 

A z o n b a n n e m a n n y i r a a test és vér jelentette 
ki ezt nekünk (sőt nem is ezt), hanem az Ur 
Krisztus maga az ő csa lhata t lan igéjével ad ta 
ezt értésünkre, s ez az isteni bizonyság és bizo-
nyosság, melyhez a kéte lkedésnek á rnyéka sem 
férhet, ez győz meg bennünket a való igazságról, 
m e l y e t alázatos és meg nem ingadható hittel szen-
tül vallván, m i i s èo/^o^o/rr? a &'mondathatunk Simon 
Péter re l (Mát, 16, 17,). Olvassuk az Ur Krisztus-
n a k főpapi imáját — o l v a s s u k és é r t s ü k m e g 
ez t ! Ebben a felséges imádságában ő a legékes-
szólóbban, igazán szivet-lelket megrázóan, amin t 
csak is teni Szivének tú láradó szerelméhez képest 
t ehe t te , megmondot ta és ér tésünkre ad ta nagy 
okát annak , miér t akar 0 testével-lelkével, is-
tenségével és emberségével, szóval egész valójával 
le lkünk boldogitó táplá léka lenni. S i t t fontolóra 
kell vennünk az alkalmat is, mikor végezte 0 
ezen m o n d h a t a t l a n u l benső és gyönyörű imádsá-
gát , melyben hozzánk való szeretetének egész 
túláradó te l jé t ön tö t t e ki. Ez t. i. az utolsó va-
csora után tö r tén t , melyet előzőleg t an i tványa inak 
mondot ta vo l t : „Kivánva k iván tam e húsvé té t 
megenni veletek," s amely a lka lommal Ó maga 
osz to t ta k i sz. t e s té t és vérét az apostoloknak 
is teni szeretet- lakomául, — t ö r t é n t akkor, mikor 
az újszövetség vérontás nélküli örök áldozatát 
elrendelvén, ére t tünk és lelkünk üdveért halálba 
ment, hogy a megvál tás véres keresztá ldozatát is 
végreha j t sa . Ez adja meg (emberi Ítélkezés sze-
r in t is!) döntő bizonyitó erejét mindannak , ami t 
ezen pára t lanul felséges imádságában mondot t s 
amiér t mennyei Atyjához oly megha tó benső-
séggel könyörgö t t . Megtestesülése ál tal Ö, az Is ten 
fia, e g y á l t a l á n emberi természetünkkel e g y e s ü l t ; 
a sz. áldozás á l ta l t i tokte l jes szentségi módon 
minden egyes emberrel a k a r l e g b e n s ő b b e n ós el-
v á l h a t a t l a n u l egyesü ln i , ki 0 benne hisz s igaz 
éde* testvére lenni akar.2) D e h á t m i é r t ? M i é r t 
aka r j a 0 ezt?! Megbűvölő gondolat és valóság, 
mely szinte már a földön megte remt i számunkra 
a m e n n y o r s z á g o t ! Azért akarta 0 ezt, hoy y mind-
nyájan egyek legyünk 0 benne és ővele, és általa 

2) Azért mondotta feltámadása után már atyja fiainak 
(fratres) az apostolokat és hiveit, holott előbb csak bará-
tainak bivta őket. (Ján. 15, 14 ,— 20, 17.) 

az Atyával már a földön, kik a vele és az Atyával 
való örök és elválhatatlan egyesülésre vagyunk hi-
vatalosak a mennyekben — lelkünkkel s átszellemült 
testünkkel is! Evégre, igen, evégre szerzette szá-
munkra ezen isteni felséges vendégséget. „Én a 
dicsőséget is, melyet nekem adtál, közlöt tem ve-
lök, hogy egygyé legyenek, min t mi is egy va-
gyunk : En őbennök, és t e énbennem, hogy tökéle-
tesen egygyé legyenek." ( Ján . 17, 22—23), igy 
szólt 0 többi közt mennyei Atyjához ezen örökké 
emlékezetes főpapi imájában. Ez a dicsőség, 
m e l y r ő l i t t szól, az 0 istensége, m e l y e t Ő emberi 
természete szerint is b i r t ; s éppen sz. tes te ós 
vérével vagyis emberi természetével e lválhata t -
lanul egyesült ezen istenségét közli velünk az Ur 
Krisztus a sz. áldozásban, sz. testét lelkünk isteni 
ételeid, és sz. vérét l e l k ü n k i s t e n i italául a d v á n , 
s i lyképpen az Is ten fia emberi te rmészetünkkel 
egyesülvén, s az Atya-Is ten az Ö isteni termé-
szetével egy levén az 0 egyszülött fiával, mind-
nyá jan a Fiu á l ta l egygyé leszünk az Atyával. 
Az Istennel való ezen tökéletes- te l jes és legben-
sőbb egyesülésért könyörgöt t 0 főpapi imájában, 
könyörgö t t pedig nem csupán apostolai, hanem 
édesminden hivei számára, m i n t l e g k i v á l ó b b és 
legtökéletesebb kegyelem-ajándékáér t , imigyen 
imádkozván : „Nemcsakőé re t tök könyörgök pedig, 
h a n e m azokét is, k i k az ő igéjök által hinni fog-
nak bennem, hogy mindnyájan egygyé legyenek, 
a m i n t te, Atyám, énbennem és én tebenned, ugy 
ők is mibennünk egygyé legyenek." (U. o. 21—22.), 
És pedig a sz. a tyák összhangzó ér te lme szerint 
nem csupán azért könyörgöt t igy az Ur Jézus, 
hogy hi veinek egy akarata legyen ővele és Aty-
jával, s igy erkölcsi egységben legyenek Istennel, 
hanem valóságos egyesülésért fohászkodott , amin t 
ő emberi természete szerint és az Atyával való-
sággal egyesülve van. 

„Aki eszi az én t es temet és iszsza az én 
véremet, énbennem marad, és én őbenne," mon-
do t ta 0 más alkalommal, s a vele s az Atyával 
való legbensőbb egyesülésre való t ek in te t t e l igér te 
0 nekünk az örök életet, mondván: „Amint en-
gem küldöt t az élő Atya és én élek az Atyáér t ; 
ugy aki eszik engem. 0 is él énére t tem . . . 
örökké él." (Ján. 6, 57—59.), Ennek felel meg, 
ami t ismét más alkalommal m o n d o t t : „Ismerem 
enyéimet, ós ismernek engem enyéim, amin t 
engem az Atya ismer és én ismerem az Atyát ." 
(Ján. 10, 14—15.) 
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Ezzel i m m á r ér tekezésemnek végére ju to t -
t am. Ezek t ehá t az okok, melyeknél fogva az Ur 
K r i s z t u s akarta s el is rendelte, h o g y sz. t e s t e és 
vére lelkünk tápláléka legyen. Befejezésül hozzá 
teszem még. Aki az anyaszentegyház igaz élő 
t ag ja lenni akar s az Ur Jézus szavára haj t , 
é r t s e m e g ezt . A világ bölcsei és okosaitól (s eze -
k e t a k a t h . a n y a s z e n t e g y h á z élő tagjai között n e 
keressük!) ezek el vannak rej tve, de ki vannak 
j e l e n t v e a kisdedeknek, (Mát . 11, 25.), m i n d a z o k -
nak t. i. kik tud ják , ér t ik és érzik, mi az a hit, 
mi az a boldogító alázatos hit, m e l y r e az U r J é z u s 
minke t t a n i t o t t s amelye t tőlünk joggal meg is 
követel , hogy benne részünk legyen. Ur Jézus, 
t an i t s minke t hinni ! Segits a mi hi te t lenségünkön ! 
(Márk. 9, 23.), A te is teni Szived végtelen sze-
relme lángol tassa viszontszeretetre a mi gyarló 
szivünket! 

A plébániai hivatal és javadalom történeti 
fejlődése.*) 

Az egyház elterjedésének első éveiben az apostolok 
községről-községre jártak, oktatták a hiveket s kiszolgál-
tatták a szentségeket, ők tehát nem gyakorolták bizonyos 
megszabott területen a lelkipásztori teendőket. De már 
rövid idő múlva találkozunk magában a szentírásban is 
bizonyos területek élén álló egyházi férfiakkal, kik az 

*) VA plébánosok jogai és kötelességei a plébániai javadalom 
és jövedelem körül- czim alatt Glattfelder Gyula dr, az esztergomi 
főegyházmegye áldozópapja tanulsagos összefoglaló kis munkát adott 
ki doktori értekezés gyanánt. Ennek becses tartalmát óhajtván t. 
olvasóinkkal megismertetni, szerző beleegyezésével egymásután kö-
zölni fogjuk a munka fejezeteit szószerinti szövegökben. Előzetes 
tájékoztatásul álljon itt a tudós ifjú szerző előszava. 

Azt hiszem, nem végeztem fölösleges munkát, midőn a 
plébánosoknak a plébániai javadalom és jövedelem körüli jogait 
és kötelességeit tettem tanulmányom tárgyává. Tudtommal magyar 
nyelven e tárgyról még nem jelent meg önálló tanulmány s kézi 
könyveink is csak elszórtan tárgyalják e kérdést. E dolgozatban 
a plébánosok összefoglalva találják javadalmuk körüli főbb jogaikat, 
a mennyire azokat a különféle forrásokból összeszednem sikerült. 
Lehet, hogy az olvasó itt-ott hibákkal fog találkozni, de szolgáljon 
mentségemül azon körülmény, hogy e kérdés eddig nem igen volt 
feldolgozva. 

Forrásokul a következő műveket használtam : Richter-Fried-
berg : Corpus juris canonici. Péterffy : Sacra concilia ecclesiae 
Romano-Catholicae in regno Hungáriáé. Acta et décréta ss. concili-
oi'um recentiorum, Collectio Lacensis. Kovachich : Codex juris dec-
retalis ecclesiae Hungaricae. Thomassini ; Vêtus et nova Ecclesiae 
disciplina. Szeredy : Egyházjog. Aichner : Compendium juris eccle-
siastici. Dr. Aschenbrier Antal egyetemi előadásairól készített jegy-
zetek. Böhmer : Jus parochiale. Bouix : Tractatus de parocho. Dr. 
Brandis : Das Nutzungsrecht des Pfarrers an den Grundstücken 
der Pfründe, az Archiv für katholisches Kirchenrecht 1889-i év-
folyamában. 

Azon reményben bocsátom munkámat a nyilvánosság elé, 
hogy a lelkészkedő papságnak némi szolgálatot tettem vele. 

Budapest, 1897. Pünkösd ünnepén. 
A szerző. 

apostolok távozása után azok helyét pótolták s a lelki-
pásztori teendőket végezték. Igy sz. Pál irja Titusnak, 
hogy őt a krétai egyház élére állította. Ugyancsak sz. 
Pál hivja össze Miletusba Kis Ázsia püspökeit és szívökre 
köti a reájuk bízott nyáj gondozását. (Ap. csel. XX.) Sz. 
János Apokalypsisében hét levelet ir Ázsia hét városának 
püspökeihez. 

Ezen, s a későbbi korban is előforduló lelkipásztorok 
mindnyájan a nagyobb városokban székeltek és a papi 
hatalom teljével voltak felruházva, vagyis püspökök voltak. 
Az első századokban ugyanis önálló lelkipásztori hatalom-
mal felruházott egyházi személyek a püspököo kivül nem 
léteztek, a mint hogy a püspöki városban levő templomon 
kivül se volt más az egész püspöki megyében. A püspök 
teoíplomába gyűltek egybe a hívek az isteni tiszteletre s 
a legszigorúbban tiltva volt ezt más helyen tartani, jeléül 
annak, hogy a püspökön kívül más önálló jogkörrel fel-
ruházott lelkipásztor nem volt. Hogy csak néhány bizo-
nyítékot hozzunk fel erre nézve, sz. Justin vértanú igy 
ir: „Solis die, omnium qui in urbibus vel in agris degunt, 
in eundem locum conventus fit . . . Praepositus praeest 
et eucharistias facit . . . Distributio fit cuique praesenti : 
absentibus per diaconos mittitur".1) Sz. Ignácz vértanú az 
ephesusiakhoz irt levelében így rendelkezik: „ita neque 
et vos sine Episcopo et presbyteris quidquam agite; 
neque operám detis ut quidquid vobis seorsum rationi 
videtur consentaneum ; sed in uuum convenientibus una 
sit oratio, una d^precatio, una mens . . . Omnes itaque 
velut in unum templum Dei concurrite, velut ad uuum 
altareV) A 341-i antiochiai zsinat lázadónak jelenti ki 
azon papot, ki a püspöktől függetlenül merészelne áldo-
zatot bemutatni. Ezeken kivül az érveknek egész sora 
bizonyítja, hogy csak egy templom, egy oltár s egy 
lelkipásztor t. i. a püspök volt az egész egyházmegyében,15) 
melyet ez időben jrapowaa-nak neveztek4) 

Idővel azonban, midőn a vidéki hivek száma mind-
inkább szaporodott, ezen állapot sok nehézséget okozott, 
mivel nagy terhet rótt a hívekre, kiknek sokszor igen 
hosszú utat kellett megtenniök a püspöki városig. Ezért 
körülbelül a negyedik század közepétől fogva a püspöki 
városokhoz tartozó községekben is építettek templomokat, 
melyekben a püspöki városból esetről-esetre küldött papok 
végezték az isteni tiszteletet. Ehhez hasonló állapotok a 
harmadik és negyedik század előtt csak Rómában és 
Alexandriában voltak. Rómáról a Damasus pápának tulaj-
donított Liber Pontificalisban olvassuk Evaristus pápáról : 
„Titulos in urbe divisit presbyteris". Ugyanazon Liber 
Pontificalis Dionysius pápáról irja: „His presbyteris eccle-
sias divisit, et coemeteria, parochiasque et dioeceses con-
struit. " Alexandriáról pedig sz. Athanáz igy nyilatkozik: 
„Mareotes ager est Alexandriae, quo in loco episcopus 
nunquam fuit; imo nec chorepiscopus quidem, sed uni-
versae eius loci ecclesiae episcopo Alexandrino subiacent 
ita tamen ut singuli pagi suos presbyteros habeant".5) 

L. Bouix: Tractatus de parocho p. 17, 
2) L. u. o. p. 18. 
3) L. Thomassini : Vêtus et nova disciplina Eclae. I. 1. 2. 

c. XXI. 
4) L. Bouix id. műv. p. 5 és köv. 
5) L. Thomassini V. et N. disciplina Eccl. I. 1. 2. c. XXII. 

46* 
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Más püspöki városokban ugyan csak az ezredik év 
után keletkeztek külön parochiák, de a környéken — mint 
már fönnebb emiitők — a negyedik századtól kezdve 
épitettek már templomokat ; de mig kezdetben a püspök 
mellől küldött papok végezték az isteni tiszteletet, szol-
gáltatták ki a szentségeket s tanították a népet, idővel 
minden ily templom önálló lelkészt nyert, ki ott a püspök 
fönhatósága alatt saját liatalmi körrel felruházva végezte 
a lelkipásztori teendőket. Ezen kezdetből fejlett ki a 
plebánosi bivatal, ugy, hogy a VIII—IX. század körül 
már az összes plebánosi jogokkal felruházott lelkipászto-
rokkal találkozunk, mint ezt a 836-i aacheni zsinatnak 
canonjai bizonyitják, melyek szerint a plébánosok „praesunt 
Ecclessiae Christi". A püspökök igy nyilatkoznak róluk-
„Cooperatores ordinis nostri esse noscuntur". „In divini 
corporis et sanguinis confectione consortes cum episcopis 
sunt". „Presbyterorum ministerium esse videtur ut in 
doctrina praesint populis, et in doctrina praedicanti".6) 

A plébánosok ezen jogköre ettől fogva csekély vál-
tozást szenvedett. Idővel pontosan megjelölték a plébániák 
határait, mint ezt a trienti zsinat is kivánja, mely még 
azt is meghagyja a püspököknek, hogy azon helyeken, 
hol még nincsenek plébániák, ilyeneket felállitsanak.') 

A lelkipásztori hivatal ezen változataival együtt a 
papság anyagi ellátása is különböző változásokon ment 
kérészül. Jézus Krisztus apostolait a hivek önkéntes ado-
mányaira utalta, midőn igy szólt : „Ne legyen aranyotok, 
se ezüstötök, se pénzetek övetekben, . . . mert méltó a 
munkás az ő élelmére". (Máté X. 9—10) „Ugyanazon 
házban maradjatok, evén és iván, a mijök vagyon; mert 
méltó a munkás az ő bérére. És a mely városba mentek 
és befogadnak titeket, egyetek, a mi elétek tétetik". (Sz. 
Luk. X. 7—8.) A hivek admányainak egy részét félre is 
tették esetleges szükség idejére. (Sz. Ján. XII. 6.) Az 
Üdvözítő mennybemenetele után az apostolok a hivek 
bőkezűségéből éltek, kik egész vagyouukat átadták az 
egyháznak, mint az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk 
(áp. Csel. II. 45.) Eze n javakat eleinte az apostolok 
kezelték, de midőn ez lelki hivataluktól igen elvonta őket 
e dolgot a diaconusokra bizták. Sz. Pál a korinthusiakhoz 
irt első levelében a hivek kötelességének mondja az egy-
házi férfiak eltartását. „Ki vitézkedik valaha — igy ir — 
maga zsoldján? . . . Nem tudjátok-e, hogy kik a szen-
télyben foglalkoznak, a szentélyből valókat eszik, és kik 
az oltárnak szolgálnak, az oltárról vesznek részt? így 
rendelte az Ur azoknak is, kik az evangéliumot hirdetik, 
hogy az evangelium után éljenek. (I. Cor. IX. 7. 13—14.) 
Ámbár ezek szerint az egyház szolgáinak eltartása a 
hivek kötelességét képezte, ezek nemcsak a hivek könyör-
adományaiból éltek, hanem saját kezük munkájával is 
gondoskodtak élelmükről, mint ép Sz. Pál Korinthusban ; 
mások ismét családi vagyonukból tartották fenn magukat. 

A II. és III. században gyakran van szó a szent 
atyáknál a hivek részéről felajánlott önkéntes adományok-
ról (oblatio), melyeket különféle élelmi szerek alakjában 
ajánlottak fel a hivek az isteni tisztelet alkalmával az 

•oltárnál, s részint a szent áldozat bemutatására szolgáltak, 
6) L. Thomassini : Y. et N. disc. Eccl. I. 1. 2. c. XXIY. 
7) Sess. XXIV. cap. 13. de ref. 

a megmaradt nagyobb részből pedig első sorban a sze-
gényeket, de az egyház szolgáit is táplálták. így pl. Sz. 
Cyprian igen hevesen kel ki azon gazdagok ellen, kik 
ezen szeretetbeli kötelességet elmulasztják. „Locuples et 
dives — igy szól az alamizsnáról tartott beszédében — 
Dominicum celebrarere credis, quae corbonam omnino non 
respicis, quae in Dominicum sine sacrificio venis, quae 
partem de sacrificio, quod pauper obtulit, sumis".8) 

Más jövedelmi forrását képezték az egyháznak azon 
pénzbeli gyűjtések, melyeket a püspökök bizonyos meg-
határozott időközökben hiveik körében elrendeltek. Sz. 
Justin említi második Apológiájában, hogy a hivek 
minden vasárnap az ünnepélyes szentmise alkalmával — 
ki-ki tehetségéhez képest — adakoztak az egyház pénz-
tárába. Tertullián hasonlókép ir : „Etiam si quod arcae 
genus est non de oneraria summa, quasi redemtae reli-
gionis, congregat. Modicam unusquisque summám menstrua 
die, vel cum velit, apponit . . . Haec quasi deposita 
pietatis sunt Nam inde non epulis . . . dispensatur ; sed 
egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis, re atque 
parentibus destitutis, senibus.89) Hogy Tertullián nem 
emliti az egyház szolgáit azok között, kik ezen szeretet-
adományokból részesülnek, ezt Thomassinivel ugy fejthet-
jük meg, hogy a papokat is a szegények közé számítja, 
mert az egyház őket szegényeknek tekinti, s mint ilyene-
ket a szegények pénzéből táplálja. 

Áz önkéntes adományok mellett már az első szá-
zadokban a hivek az ó-szövetségi zsidók példája után 
indulva, terményeik zsengéit és tizedét fölajánlották az 
egyháznak, mint ezt az apostoli constitutiók bizonyitják : 
„Dabis sacerdotibus omnes primitias torcularis et areae, 
vindemiae, et messis, boum atque ovium. Dabis omnem 
decimam pupillo et viduae, pauperi et proselito".10) 

Ezen jövedelmeken kivül azonban az egyház ideje-
korán birt már fekvő javakkal is. Lampridius tanúsága 
szerint u. i. Alexander Severus császár a keresztényeknek 
itélt egy házat, melyet ezek istentiszteletre használtak, s 
melynek birtokáért keresztények és pogány korcsmárosok 
pörlekedtek.11) N. Constatin pedig edictum restitutionisá-
ban elrendeli azon épületeknek, földeknek s javaknak 
visszaadását, melyeket az üldözések idejében a kereszté-
nyektől elfoglaltak.12) Miután pedig N. Constantin meg-
adta a kereszténységnek a szabadságot, úgy ő, mint utódai 
s más jámbor keresztények is gazdag javadalmakkal hal-
mozták el az egyházakat s az egyházi személyeket Igen 
sokan végrendelkeztek az egyház javára. Igy Theodosius 
császár idejében Coelestinus pápa panaszt emel azok ellen, 
kik bizonyos Próba nevű nőnek az egyház számára tett 
hagyományát bitorolják.13) Bizonyos Peristeriáról olvassuk 
a chalcedoni zsinat actáiban : „Illa pro animae suae salute 
testamentum condens, jussit multam quantitatem pecuni-
arum praestari monasteriis, necnon xenodochiis et paro-
chiisV4) A szent atyák is, ámbátor mindég szivökre kö-

8) L. Thomassini V. et N. disc. Eccl. III. 1. 1. c. II. 
9) L. Thomassini V. et A. disc. Eccl. III. 1. 1. c. II. 
i») L. u. o. 
n) L. u. o. c. II. 

L. Thomassini. III. 1. 1. c. XVI. 
13) L. u. o. u ) L. u. o. 
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tötték a híveknek, hogy övéikről gondoskodjanak s ennek 
elmulasztása esetén nem fpgadták el hagyományaikat,15) 
állandóan buzdították a híveket, hogy végrendeleteikben 
emlékezzenek meg az egyházról is. 

Ezen elsorolt különféle forrásokból gyűlt össze a 
középkor folyamán az egyházi vagyon s ezen adományok-
ból merítették az egyház szolgái jövedelmüket. 

(Vége köv.) 

EGYHÁ2I TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, decz. 4. A katholikus egyetem ügyéről — 

az „Esztergom" ezeket írja: 
„A katholikus egyetemnek egy ideig szunnyadozó 

ügye ismét napirendre került és pedig ez egyszer az er-
délyi katholikus statusnak idei nagygyűlésén. Nem kisebb 
ember hozta azt szóba, mint Ugrón Gábor, a kinek érté-
kéből semmit sem vont le az, hogy Bánffy erőszakos vá-
lasztásaival az országházból kibuktatta, sőt ellenkezőleg j 
az üldözés, a melynek ki volt téve, minden jóravaló em-
ber előtt még becsültebbé tette. 

Ugrón Gáborban katholikus szempontból sokat lehet 
kifogásolni, amint ezt minden alkalommal, valahányszor 
rászolgál, a katholikus lapok meg is tették, de azt hisz-
szük, hogy jelen alkalommal éppen Ugrón Gábor illeté-
kes és kifogástalan tanu. 

Ha tehát most már nemcsak az „ultramontánw ka-
tholikusok, de oly liberálisok is, mint a minő Ugrón Gá-
bor, sürgetik a katholikus külön egyetem fölállítását, 
akkor már csakugyan kell bizonyos állapotoknak létez-
niök, a melyek az egyetem fölállítását megkövetelik. Es 
ezek az állapotok a kath. középiskolai tanerők hiányában 
keresendők. Legközelebb érzi e hiányt az erdélyi katho-
likus status, mint a melynek már most is megvannak az 
ő saját középiskolái. Erezzük mi is, ámbár vezetésünk 
alatt jelenleg ugyan még csak kevés középiskolánk van ; 
ha azonban sikeiülend az autonomiát letesiteni s iskoláin-
kat is átvehetnők, akkor föltétlenül szükségünk volna, 
egy külön katholikus egyetemre, mely a kellő számú 
középiskolai tanárokról gondoskodnék. 

Hogy a mostani egyetemenikből kikerült tanárokra 
csak szükség esetében lehetne középiskoláinkat bizni, az 
bizonyos. 

Hiszen most is visszhangzik az ország a Ballagi-féle 
botrányoktól, melyekről talán nem is értesültünk volna, 
ha egy hős szivü jezsuita növendéknek nincs meg ama 
bátorsága, hogy nyilvánosan kérdőre vonja tanárát a ka-
tholiczizmus gyalázásáért? De hány fiatal szív romlik el 
az ilyenek hallatára, hányan vesztik el hitöket a tudomány 
csarnokaiban, hogy onnét kerülvén a hitetlenség aposto-
laivá legyenek ? Nem csoda azután, hogy előfordulnak oly 
esetek is, hogy az ily tanárok keze alól kikerült ifjak 
felekezetnélküliekké lesznek, vagy megtagadják az egy-
házi házasság szentségét, a többiek pedig védelmökre 
kelnek és egyházuk ellen a kormányhoz fordulnak „or-
voslásért." 

16) Erre né2/>e számos pélcla található Thomassininél idézett 
helyen, c. XVJI. 

Hitelesen vagyunk arról értesülve, hogy a püspöki 
kar is főleg a tanárképzés szempontjából tartja szüksé-
gesnek a katholikus egyetemet. A püspöki kar autonomiai 
programmjának egyik sarkalatos pontját képezi a katho-
likus egyetem ügye. Ezt tartja az autonomia egyik leg-
nemesebb feladatának, valamint általában a katholikus 
tanügyet, azon térnek, a melyen az autonomia hathatósan 
közreműködhetnék a hitélet fölvirágzásában. Egész bizo-
nyossággal állithatjuk, hogy nincs igaza a „Nemzetnek" , 
midőn a minap azt irta, hogy a püspöki kar lemondott 
volna a kath. egyetemről. Ebből egy szó sem igaz, sőt 
ellenkezőleg ugy tudjuk, hogy a püspöki kar megvan 
gvőződve, hogyha sikerül a katholikus autonomiát léte-
sitenie, akkor annak egyik legelső teendője lesz a katho-
likus egyetem kérdése. 

A kormány ezt észszerűen nem is ellenezheti. A 
mindenkori, kultuszminiszterek nyilatkozataikban elismer-
ték az egyetemi alapnak katholikus jellegét és csak ennek 
elégtelen voltát eszelték ki egy teljes egyetem föntartására. 
De hisz a katholikusok nem is akarnak egyszerre egész 
egyetemet. Ok ugy akarják dolgaikat berendezni, amint 
azt egyelőre szükségesnek tartják. A protestánsok sem 
akarnak Debreczenben egyszerre egész egyetemet. Mege-
légednek ők egyelőre a hittani és bölcsészeti fakultások-
kal. Ezekkel kezdetnek mi is beérhetjük. 

Ily szerényebb keretben a rendelkezésre álló anyagi 
eszközök is elegendők volnának. Az egyetemi katholikus 
alap egymaga közel egynegyed millió forintot jövedelmez 
évenkint. Azonkívül ott van Bonnaz egykori csanádi püs-
pöknek alapítványa. Ez kerek százezer forint volt a ha-
gyományozó püspök halálakor s azóta is szépen szapo-
rodhatott. Csakhogy amennyire emlékszünk, a püspök ez 
alapítványát azon föltételhez kötötte, hogy ha az egyetem 
az ő halálától számított tiz év alatt föl nem állíttatnék, 
akkor azon a pénzen Szegeden katholikus templom épít-
tessék. Vigyázni kell tehát, nehogy a katholikus egyetem 
ez alapítványtól elüttessék. Vannak azonkívül egyes kisebb 
alapitványok és adakozások is, amelyeket szintén föl le-
hetne használni. 

Az eszme újra föl van vetve, nem szabad tehát 
hagyni elaludni. De különben sem fog az elaludni, mert 
jó kezekben van. A püspöki kar át van hatva annak fon-
tosságától és a saját részéről mindent meg fog tenni an-
nak megvalósitására. Az autonomiai kongresszusban bizo-
nyára nem lesz vélemény-eltérés, mert mindenki csak 
örülni fog, ha annak megvalósításához a saját részéről 
közreműködhetik. 

Több mint valószínű ugyan, hogy a kormány aka-
dékoskodni fog ; mi azt hiszszük azonban, hogy a kormány 
tagjainak a törvényhozás előtt tett nyilatkozatai után 
ítélve, ez egyike volna azon kérdéseknek, amelyekre nézve 
leghamarább lehetne megegyezésre jutni a kormáuynyal. 
A kormány által támasztható nehézségeket nem tartjuk 
leküzdhetetleneknek s ezt annyival inkább, mert szeretjük 
hinni, hogy nyilatkozataikat, melyekkel a katholikusoknak 
jogos kívánalmait elismerték, előre megfontolva és komo-
lyan tették." 
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Szombathelyi egyházmegye. A jaáki templom restau-
r ácsi ója. — 

Immár a hetvenes években szóba jött, hogy a jaáki 
templomot, mely országos hirü műemlék, szükséges volna 
kijavítani, nehogy az idő vasfoga mind nagyobb pusztí-
tást tehessen rajta. Nevezetes régészek és építészek jöt-
tek megtekintésére. Boldogult megyés püspök urunk Szabó 
Imre és bold. Stegmüller János jaáki apát idejében néhai 
Trefort Ágost miniszter ur is nagy érdeklődést mutatott 
a jaáki templom iránt és már-már ígéretek hangzottak 
arra nézve, hogy a nyolczvanas évek elején okvetlenül 
munkába veszik, kivált mikor a bold, apát ur is tehetsé-
géhez mért hozzájárulást ígért a restauráczió költségeihez. 

El is jött Budapestről 1882. év tavaszán Tandor 
Ottó építész ur, akkoriban Steindl segédje, hogy a jaáki 
templomról a szükséges felvételeket elkészítse és miután 
mintegy fél évig itt dolgozott volna, azon reménykedéssel 
távozott, hogy rákövetkező tavaszszal meg fogják okvet-
lenül kezdeni a munkát annál is inkább, minthogy akkor 
már a máriafalvi templom restaurácziójának befejezése 
közel volt. 

Azonban Jaákra 1882-től aztán senki sem jött 
restaurálni. 1889. évi deczember hó elején megjelent 
Czobor Béla, a műemlékek országos bizottságának elő-
adója Müller István műépitészszel, a kiktől ismét azt a 
hírt vettük, hogy rákövetkező évben mindenesetre mun-
kához fognak; de bizony senki sem jött még ekkor sem; 
hanem annyi sok hiresztelés után 1892 ben eljött Müller 
István műépítész, mint a műemlékek orsz. bizottságának 
kiküldöttje és megbízottja, hogy a restauráczióhoz szük-
séges előkészületeket megtegye. Ez tehát meg lett. 1892. 
év november hava végéig. A munka megkezdése ismét a 
rákövetkező tavaszra jeleztetett. Azonban elmaradt és 
pedig annyira, hogy már azt gondoltuk, tudja Isten, lesz-e 
a dologból valami vagy sem ? 

Végre 1895. évi november hó 17-én megérkezett a 
nagynevű Schulek Frigyes tanár ur Gyalus László mű-
épitészszel és ekkor értettük tőlük, hogy a következő év-
ben bizonyosan hozzáfognak a restaurálás munkájához. 
Ugy is lett. A millénium emlékezetes évének augusztus 
havában megérkezett az első szállítmány kő a margittai 
bányákból és pedig egyelőre négy vagonnal. Utána szep-
tember 8-án megjöttek a kőfaragók is részint Budapest-
ről, részint Pozsonyból; majd néhány kőműves és egy-
néhány liptómegyei álláscsináló munkás is. Gyalus László 
építész művezetése mellett nyomban munkához is fogtak. 
Nevezett építész ur azonüal megkezdé a legpontosabb 
felvételeket a templomról. Megnépesűlt a már 1892-ben 
felállított építészeti iroda, valamint a kőfaragó-műhely is. 
Mérő zsinór, csákány, kalapács, ásó, kapa és talicska mind 
használatba vétettek. Szóval az eddig csendes templom-
kerítés megnépesült és meglehetős zsibongás vette körül 
az ősi falakat. Igy ment ez mindaddig, mig a rákövetke-
zett hideg idő be nem szüntette a külső munkákat ; a 
mikor aztán néptelenül ágaskodtak a magas állások ott 
a szentélyek körül és csak a kőfaragó-műhelyből hallat-
szott a csákányok és vésők pengése és a kőfürészek és 
kőgyaluk sikitó nesze. 

Mig aztán 1897. márczius havával újból hozzáfogtak 

a kőmivesek a szentélyek körül abban hagyott munkához. 
Előbb az északi mellékhajó apsisát, majd a déliét vették 
munkába és ezekkel egyidejűleg a főszentély gyönyörű 
diszitményeit is kicserélték, illetve újból elhelyezték. Mie-
lőtt azonban ezekkel végezhettek volna, föltűnt, hogy a 
főszentély fölött emelkedő oromfal, mely nagy nyomást 
gyakorol nemcsak az oldalfalakra, hanem magára a szen-
tély boltjára is, bizonytalan állapotban van, mert a tető-
zetnek neki hajolva volt; tehát le kellett azt szedni és 
miután a magas oldalfalak erős vas-kötést kaptak, a fő-
apsis boltozatától újból kellett azt felépíteni és pedig 
külsőleg faragott kövekből egész a csúcsig, melyre aztán 
stylizált román kőkereszt állíttatott. 

A mellékszentélyek (apsisok) külsejét, minthogy, 
főleg a déli, nagyon megviselt állapotban voltak, majdnem 
az ablakok alsó párkányáig le kellett hámozni és a7-
ablakok, valamint a párkányzatok kőrétegeit újból elhe-
lyezni, mert nemcsak a kövek külseje volt már nagyon 
megviselve, hanem magok a kövek voltak kötés hiányá-
ban megtágulva. A mellékszentélyek fogas és koczkadi-
szitményü párkányai elhelyeztetvén, föléjük lépcsőzetes 
félkörökben kőtetőzet jött, a mi nemcsak hogy igen 
szépen tűnik föl, hanem egyúttal szilárd és mondhatni, 
századokra számított alkotás, miután az egymás fölött 
lépcsőzetesen emelkedő kőrétegek körei egymással a leg-
szilárdabjsan egybefüzvék, a hó és eső vizét könnyen leve-
zetik a főpárkány fölött körülfutó rézzel béllelt kőcsator-
nába és igy a nedvességet behatni nem engedik. A mellék 
apsisoknak ezen kőtetőzetei legfölül egy szép gerezdes 
kőcsucsban végződnek. A fő, valamint a mellékszentélyek 
ornamentális ablak- és oszlopfülkéiben elhelyezve volt, de 
már igen nagy részben megcsonkított svmbolikus alakok 
is részben ujakkal cseréltettek ki, részben kijavíttattak. 

A főszentélynek magas oldalfalain, a mostani fő-
oltárnak túlságosan magas felépítménye miatt, mivelhogy 
a három keleti diszablak világosságát egészen elvette, 
még a mult században valószínűleg gróf Erdődy Gábor 
jaáki apát ur alatt 1735 körül, északról és délről egy-
egy esetlen nagy ablakot vágtak és ezzel az eredeti sty-
laris kis ablakokat ugyanott elenvésztették ; most azonban, 
minthogy a restauráczió befejeztével ugy is alacsony styl-
szerű oltárokat kapunk, az esetlen és dísztelen stylellenes 
magas mellék-ablakok berakattak és eredeti helyükön, a 
stylizált médaillon ablakok állíttattak vissza gyönyörű 
faragású, művésziesen fonódott és 4—4 nyílással bíró kc-
rámázattal. 

Es most, miután mind a fő, mind a mellékszenté-
lyek és az azok fölött emelkedő oromzatok elkészültek, 
hátra volt a főszentély tetőzése, ami már nem kőből ké-
szült, hanem egy az oromfalból kiálló kősisak alá csúcsba 
futó tetőszerkezet lett, mely rézburkolatot kapott és a 
főpárkány fölött, mely ritka szépségű virágkoszoruként 
fut félkörben, a rézcsatornába önti le vizét; ugy hogy 
ezentúl egyik szentély sem szenved a másiknak vizétől, 
mert mindegyik saját csatornán önti alá az eső és hó 
levét és sem a magasabb főszentély az alacsonyabb mel-
lékszentélyeket nem áztatja, sem ezek a f szentély oldal-
falát nem rothasztják. 

Amint a munka fogyott, aszerint szedettek el az 
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állások is a szentéljek mellől. November 15-én tűntek el 
egészen, mikorra a budapesti bádogosok is végeztek ugy, 
hogy most kelet felől nézve a jaáki templomot, egész 
szépségében, fenséges megifjodottságában tűnik föl a szem-
lélő előtt hazánk emez egyik remek műemléke. Az elké-
szült részből már is lehet előre látni, miiy szép, mily 
pompás lesz négy-öt év múlva a jaáki templom, amikorra 
teljesen levetkezi magáról a századok folytán foltozott, 
megkopott és elnyűtt külsejét és eredeti szép mezében 
kiemelkedve fog pompázni és uralni a Gyöngyös és Sorok 
menti vidék Isten áldotta siksága fölött. 

Megjegyzendő, hogy a restauráczió nagy munkája 
szakadatlan egymásutánban folyhasson, még a szentélyek 
külső munkájának befejezése előtt, már f. é. augusz-
tus hó elején újból itt termettek a szorgalmas és nagyon 
hozzáértő liptómegyei álláscsináló munkások és egy hónapi 
hozzálátó munka mellett körüiállásozták a templomnak 
déli tornyát egész fel a sisakig és szeptember hó 1-én már 
leemelték csúcsáról az 1785. év óta ott diszeskedett ke-
resztet. Tudniillik Karácsony János jaáki apát ur a jelzett 
1785-ben dühöngött vihar altal letépett réz toronysisakok 
helyett kénytelen volt hamarjában téglapiramisokat rakatni 
a mik azonban épen nem voltak a tornyoknak sem elő-
nyére, sem diszére. 

F. é. szeptember hó folytán aztán leszedték a déli 
tornyot s vele együtt a két torony között emelkedett 
oromzatot is a kórus boltozatáig a torony falait pedig 
egészen az első emelet ablakáig, a hol az eredeti torony-
szoba boltozatát találták. Innen aztán megkezdték a tor-
nyot újból emelni, külsőleg szépen faragott kövekből, 
belül pedis: tégla kiegészítéssel és mondhatni nagyon 
szilárdul. Es ezen munkát folytatták november hó elejéig, 
a mikor a nagyon fagyosra fordult idő miatt abban hagy 
ták. Ekkor a lebontott részeket padlótetőzettel ellátva, 
a közelgő téli idő viszontagságai elien biztosították. 

A kőmivesek és egyéb munkások ismét elmentek, 
csak a kőfaragók és lürészelők folytatják azóta egyhangú 
munkájokat, készítvén az egvmás után érkező kőszállit-
mányoliból, majd a tavaszszal elhelyezendő rétegeket és 
diszitményeket a déli toronyhoz, mely mint mondják, 
Isten segítségével a jövő nyárra már készen fog kiemel-
kedni az állások magas emeleteiből és messze fogja mu-
togatni kőrózsában végződő ékes csúcsát a vidéken. 

Ha Isten engedi, mindaddig, míg a restaráczió mun-
kája tart, évenkint lesz gondom reá, hogy az érdeklődő, 
tisztelt közönség e becses lap utján értesülhessen arról 
hogy meddig haladott, illetőleg milyen stádiumban van a 
restauráczió. Addig is Isten velünk ! 

Magyaráss Nándor 
jaáki plébános. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Minden szavunkra, minden lépésünkre nagyon, de 
nagyon vigyázzunk! 

Miért ? 
Mert vannak szavak, melyek egész óriás rendszerek 

fentartását jelentik, mig egy-egy más szóval egész uj 
rendszer inaugurálását lehetne megkezdeni. 

Például, midőn az autonomiai tevékenység újból való 
felvevésének megindulását jelző ezidei májusi legfelsőbb 
kir. kézirat megjelent, abban én megdöbbenve olvastam 
azt a szót a király ajkairól, hogy „megengedem" — t. i. 
az egyházi autonomia, az egyház szabadsága ügyének 
fölvevését. Ha ez a legfelsőbb kézirat a kormányhoz, 
vagy az országgyűléshez, vagy az országhoz van intézve, 
volna értelme a királyi megengedésnek ; de az egyházhoz 
intézve ez a szó az államonmipotencziás jozefinisztikus 
szabadelvű állampolitika fentartását jelenti. Jelenti azt, 
hogy az egyház eme felfogás szerint az állam engedelméből 
létezik és működhetik. Pedig ez égbekiáltó igaztalanság 
és igazságtalanság, mondhatni egyenes káromlás Krisztus 
ellen, a ki az ő egyházának létezését és működését nem 
as állami hatalom engedelmére fektette, hanem a maga 
isteni hatalmának teljességéből önálló létet és működési 
jogot adott az egyháznak mondván : „Adatott nekem min-
den hatalom mennyben és a földön. Elmenvén tehát ta-
nítsatok minden népeket megkeresztelve őket az A. és F. 
és Sz. L. nevében, tanítván őket megtartani mindeneket, 
a miket parancsoltam nektek." 

Az, hogy szent István király decretumaiban kimon-
dotta, „ut episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas 
iuxta canonum sanctiones ordinäre", nem azt jelentette, 
hogy ő mint akár király akár patrónus feljogo-
sítva érezte volna magát engedelmet adni a püspököknek, 
hogy az egyház ügyeit az egyház törvényei szerint intéz-
zék ; hanem jelentette azt, hogy s'/ent István király meg-
hódolt az egyháznak Krisztus Urunk által adott souve-
rain önrendelkezési lelki hatalma előtt s fenti szavaival 
Magyarország állami törvénykönyvébe iktatta be az egy-
ház positiv isteni jogát az egyházi ügyek souverain ön-
álló intézésére. 

A legf. kéziratban tehát ezt kellett volna mondani : „be-
leegyezem",vagy „szívesen beleegyezem," t. i.hogy az egyház 
autonómiáját az uj viszonyok szerint szervezze. Igy szól-
hatott volna mint király, mint az állam feje, és a ssives 
beleegyezés jelentette volna a két hatalom közt levő szí-
vélyes viszont, jelentette volna előre azt, hogy ez Impe-
rium támogatni fogja a Sacerdotium autonomiára tö-
rekvő működését. Szólhatott volna a király igy mint legfőbb 
patrónusa is az egyháznak, nem azért, mintha az ő bele-
egyezése nélkül az egyház ügyei elvileg véve, egyáltalában 
nem volnának intézhetők, hanem csupán azért,mert az autono-
miai rendezked^sben nálunk, a kir. legfőbb patronatus is 
érintendő levén, illik a legfőbb patronusnak, hogy mikor az 
egyház az ő legfőbb patronatusi jogát is érinteni akarja, azt 
ő ne zokon, hanem szívesen vegye, miután az egyház 
nem ellenséges szándékkal a legfőbb patronatus iránt teszi 
azt, a mit tenni kénytelen. 

Ennyiből is elég világos a szüksége annak, hogy 
minden szavunkra, minden lépésünkre feszült figyelemmel 
vigyázzunk. Egy-egy szó egész rendszer fentartását jelenti. 
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Azért vettük mi megdöbbenéssel a király ajkairól azt a 
szót az egyházhoz, hogy ő az egyháznak az autonomiai 
szervezkedést „megengedi." 

Ez a szó nem egybázi autonomiát, hanem jozefinisz-
tikus állami szolgaságot jelent az egyházra nézve. 

Ebben ez egy szóban kimondott elv képes megér-
tetni velünk mindent, a mi autonomiai mozgalmunk 
sikertelenségének oka lehet — felülről. Alulról a laicar-
chia, a világi elemnek többség czimén való erőködése a 
hatalomért világi vonatkozású ügyekben, lehet a mostani, 
már harmadik autonomiai mozgalom sikertelenségének 
az oka. 

Az egyháznak nemcsak a kormány, de még ő fel-
sége előtt is mint lelki souverainnek a maga teljes fel-
ségességében kell megjelenne. Es ha ezt a hierarchia a 
királyi felséggel szemben köteles érvényre juttatni : meny-
nyivel inkább a világi többséggel szemben az egyház-
kebelében. 

Államban lehet a nép felséges, ha t. i. maga gya-
korolja souff'rage universellel időre időre a souverain ha-
talmat. Az egyházban ez lehetetlen. Itt a hierarchia se 
meg nem buktatható, se el nem mozdítható, sem szép-
szerével, sem erőszakkal, sem cselszövénynyel, sem örökre, 
sem egy időre. 

Az egyház kormányformája nem a közvélemény és 
a változó többségek homokjára, hanem az isteni rendelet 
rendületlen sziklájára van alapitva. ? ? 

IRODALOxVk. 

= 1897. VI. füzet. Congregatiói Értesítő Kalo-
csáról. Kézirat gyanánt. 8 r. 24 1. 

Tartalma: A kongregácziók kongresszusa Bécsben. 
(Nov. 13—16.) Komárik Istvántól s. J. — Méreij Tibor 
VIII. o. St. n. prefektus bevezető beszéde. — A kongre-
gáczió ideálja Bandrexler Ferencz s. J. tanártól. — Le-
velezés : Császka György kalocsai érsek ur levele. — A 
nagyszombati Mária-kongregáczió töiténete. — Szatmári 
krónika.— Egerből. — Pozsonyból. — Krónika. — A 
kalocsai kongregáczió jelen szervezete. Vivant, floreant, 
crescant A. M. D. G! 

— A szűz Máriáról nevezett Ferenczrendnek 
1897/8. évre szóló névtára megjelent s abból vesszük át 
a következő érdekes adatokat: A rend provincziálisa: 
ft. Skrobanek Flórid. A névtár szerint van a rendnek 19 
zárdája éŝ  egy residentiája, összesen 224 taggal. És pedig 
124 áldozár, ezek között van 5 aranymisés. névszerint: 
Tamaskó Antal, Hermán Jeremiás, Hegedűs Kajetán., 
Szmutny Emánuel és Komnánszky Kilián. A rend 9 he-
lyen, zárdához csatolt plébániát adminisztrál, ezekben a 
kath. hivek száma 53,230. A 9 plébánián az elmúlt év-
ben 29-en tértek vissza a kath. anyaszentegyházba. 43 
iskolában és pedig képezde, reál, polgári, elemi és ipar-
iskolában tanít vagy hitoktalást végez, melyekben a kath. 
ifjúság száma 14,125. — A rend növendékeinek száma 
23, ezek közül 12 theologiai, 7 filozófus, 4 ujoncz. Mind-
annyian a malaczkai és nagyszombati zárdákban neveltet-
nek. Laikus fráter van 77. 

VEGYESEK. 
— Rómából kaptuk az értesítést, hogy ő szentsége 

Bottini őrgrófnak, egy toskánai kath. lap szerkesztőjének 
adott audientiát alkalmul használta arra, hogy a katholi-
kus sajtónak hathatós pártolása mellett újból erélyesen 
felszólaljon. Ő szentsége még mindig a Vatikán kertjében 
emelt uj kis nyaralójában lakik s teljes jó egészségnek 
örvend. Brougidou abbé, a ki a sz. Joakim templomának 
ügyével annyi bajt okozott ő szentségének, a lyoni fő-
egyházmegye papja. Ez a körülmény szolgált alapul an-
nak, hogy a lyoni egyházmegye papsága feliratban fejezte 
ki ő szentsége előtt sajnálkozását az eset fölött. A pápa 
válasza az időközben magába szállt Brougidoura nézve 
igen kíméletesen szól. 

— Szent Márton jubileumán Toursban összesen 4 
érsek, 19 püspök és 60,000 hivő vett részt. 

— A győri kath. autonómiáról azt panaszolja a 
lelkes „Dunántuli Hírlap", hogy az „a legszerencsétlenebb 
egyesület". Nincs benne élet, mert nincs elnökében lelke-
sedés és erély. Kivánjuk, hogy ez az ügy jobbbra for-
duljon. 

— Angolországban nagyon erős a katholikus vallás 
előnyomulása. Az ország kath. püspökei közt jelenleg 3 
konvertita van, a kath. alpapság körében pedig 500 tag 
volt előbb protestáns hiten. Többnyire protestáns papok 
voltak. *Ezek számok ! Angolország lord-főbirója, lord 
Kussel of Killowen, szintén katholikus, szintén konvertita, 
első katholikus lord-főbiró az u. n. reformátió óta. Most 
az a kitüntetés érte, hogy a cambridgei egyetem tisztelet-
ből doktorrá választotta. Az egyetem orator puplicus-sza 
üdvözletében a lord-főbirót az angol jurisprudent leg-
ragyogóbb csillagai egyikének nevezte. Darlington atya 
a Jézus társaságából felolvasást tartott Shakespearről, 
mint katholikusról. „Shakespeare, u. m., a katholiczismus 
örök hagyománya Angolország számára . . . Shakespeare 
soha egy körömnyit sem vét a kath. egyház tanitása és 
intézményei ellen." Ugyanezt hirdette egyébiránt már 
Carlyle is mondván: „Shakespeare és az ő ideje a közép-
kori katholiczismus virágzó fejleménye." Darlington atya 
felolvasásának záró szavai ezek: „Shakespeare messze 
felülmúlja Miltont és Bacont, mert teljesen katholikus és 
nem érezni rajta a felekezeti betegséget. Az ő darabjai 
mintái a katholikus érzületnek." 

— A jubiláris piaristáknak Veszprémvármegye 
évnegyedes közgyűlésében Kolozsváry alispán inditva-
nyára Veszprémben való 200 éves működésökre tekintettel 
elismerését és háláját fejezte ki. 

— Az erdélyi püspök úrról ezt irja a „Közműve-
lődés" legutóbbi számában: Püspök urunk ő méltósága 
székhelyén egy a mennyire dicséretes, ép annyira üdvös 
szokást hozott be. Minden hó első péntekén maga köré 
gyűjti a központi papságot a papnevelő intézet kápolná-
jába, hol ima és elmélkedés k Ö 7 t ujitjuk meg azon nemes 
fogadalmakat, melyeket a nyár folyamán tartott szt. gya-
korlatok bennünk keltettek. Az ilyen havi összejövetelek 
növelik Isten-, a hivek- s az egymás iránt való szerete-
tet s nagyban fokozzák erőinket, hogy magasztos hivatá-
sunknak minél eredményesebben és áldásosabban felelhes-
sünk meg. Az első ily összejövetel tegnap volt; résztvett 
azon a központi papság teljes számban ; az elmélkedést 
maga igazi apostoli ihlettől áthatott főpásztorunk tartotta 

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

Budapest, 1897 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Milyen volt a mult század közepe előtt az egyetemeken, jelesen a kassai és nagyszombati 
egyetemeken a theologiai tanitás? — A plébániai hivatal és javadalom történeti fejlődése. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A 
mezei munkásokról szóló törvényjavaslat. — S z a t m á r : Az irodalom szolgálatában. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek, 

H P * " F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük m. t. olvasóinkat, hogy az előfize-

tést mielőbb megujitani s a lapnak uj előfizető-
ket szerezni kegyeskedjenek. A szerk. 

Milyen volt a mult század közepe előtt 
az egyetemeken, jelesen a kassai és nagy-
szombati egyetemeken a theologiai tanitás? 

I. 

Arról a theologiai tanulmányi rendről óhajt-
ván tüzetesebben szólni, melyet Barkóczy Ferencz 
gróf egri püspök 1784-ben Egerben hozott be, 
szükségesnek tartora előrebocsájtani : milyen volt 
1754 előtt az egyetemeken, jelesen a kassai és 
nagyszombati egyetemeken a theologiai tanitás. 

1546. junius 17-én hozta a t r ienti zsinat a 
papság kiképeztetésére vonatkozó határozatát , 
melyet egy előbbi értekezésünkben méltattunk. 

1548-ig nem foglalkozott magyar ország-
gyűlés a közoktatás ügyével. Most idézett ország-
gyűlés teszi ezt először, 6. 7., de különösen a 
12. czikkében. 

Azon körülmény, hogy a közvetlenül követ-
kező 13. czikkben arra kérik a karok és rendek 
a királyt, hogy ugy az ő nevökben, mint saját 
nevében eszközölje ki a pápánál, hogy a félbe-
szakadt tr ienti zsinatot mielőbb hivja össze is-

mé t : arra enged következtetni, hogy a t r ient i 
zsinat példájára intézkedik az 1548. országgyűlés 
a közoktatás ügyében. 

Üdvösnek Ítélvén a magyar országgyűlés a 
tr ienti zsinatnak eddig kifej te t t tevékenységét és 
intézkedéseit és pedig annyira, hogy a papság 
kiképeztetése érdekében hozott határozata végre-
haj tására törvényt alkot és a szükséges anyagi 
eszközök előteremtéséről gondoskodik: bizonyára 
ez alapon és összefüggésben sürgetik a karok és 
rendek a mult évben (1547) félbeszakadt zsinat 
újból való összehívását, hogy a megoldásra váró 
többi kérdéseket is hasonló bölcseséggel in-
tézze el. 

Csak ily összefüggésben van helyén a 13. 
törvényczikk. 

De lássuk a törvónyczikkeket. 
Miután egyhangúlag elhatározták volt a ka-

rok és rendek, hogy az ősi vallást*) vissza kell 
állitani, a 6. czikkben a visszaállitás módját álla-
pí t ják meg. 

Ez csak ugy történhetik, ha a püspökségek, 
prépostságok és apátságok élére tudománynyal 
ékeskedő egyházi férfiakat helyeznek ; ha olyano-
kat szentelnek papokká ós tesznek plébánosok-
nak, a kiket erkölcsisógök és tudományuk ajánl. 
E végből állítsanak a főpapok tehetségökhöz 

x) „ Religionem ad pristinam normám esse redigendam." 
47 
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képest iskolákat, melyekben a jó t udományoka t 
és igazi vallást fogják tan i tan i . 2 ) 

A hetedik czikk azt m o n d j a : hogy rövid idő 
a l a t t csak ugy nyerhet az ország elegendő jó és 
tudományos férfiakat , ha gondoskodik a király, 
hogy a szegény gymnas iumi tanu lók folytathassák 
és bevégezhessék t anu lmánya ika t . A mire föl is 
kér ték a karok és rendek a királyt . 

Különösen nevezetes sok t ek in te tben a 12. 
törvényczikk. 

„ Az elpusztult monostorok, zárdák ós káp-
ta lanok javai ós jövedelmeiből tanult plébánosok 
és Isten igéjének igaz hirdetői nyer jenek ellátást, 
a kik a népet a régi, orthodox, igaz és katholi-
kus h i tben és vallásban megta r tan i , az elszakad-
t a k a t pedig a r ra visszavezetni iparkodjanak. — 
Ezen j avak és jövedelmekből iskolákat kell továbbá 
ál l i tani , a t aná roka t fizetni ós jó reményű és 
szellemű i f j aka t és növendékeket segélyezni, 
hogy t anu lmánya ika t végezhessék.3) 

Az országgyűlés a püspököket bizta meg a 
törvény végrehajtásával , hogy mindenik a maga 
egyházmegyéjében a jelzet t czélokra fordí tsa az 
egyházmegyéje terüle tén fekvő elpusztul t monos-
torok jövedelmeit , de ugy, hogy a kezelésről, ha 
kell, a k i rá lynak számot adjon. 4) 

A püspökök nem tud tak érvényt szerezni a 
törvénynek. A világi urak továbbra is élvezték 
a tényleg elfoglal t egyházi b i r tokoka t . A fenye-
g e t e t t magánérdekek ellensúlyozására szükséges 
ha ta lma t nélkülözték a főpapok. A miér t i s az 
1550. évi 19. törvényczikkben fölkérik a karok 
és rendek a k i r á ly t : „méltóztassék az elpusztult 
egyházak, kápta lanok és konventek j ava i t ós jö-
vedelmeit mindenü t t ha ladékta lanul iskolák ál l i tá-

2) „Praelati pro facultatibus ipsorum Scholas erigant, 
in quious bonae literae et vera religio duceatur, sic in 
dies magis prava dogmata tollantur et vetus religio 
repullulet." 

3) „Bona et proventus Monasteriorum et Claustro-
rum ac Capitulorum desertorum ad alendos doctos Parochos 
et Verbi Dei sinceros Praedicatores : Qui populum in 
veteri, orthodoxa, vera Catholicaque fide et Religione 
conservare, et si qui ab ea desciverunt, ad earn redu-
cere studeant. Nec non ad erectionem Scholarum et 
Magistrorum intertentionem : Et denique ad bonae spei 
ao indolis iuvenum et adolescentum, ut bonis literis 
operam dare possint, promotionem et auxilium applicentur." 

4) „Az országgyűlés e végzésével — úgymond 
jFralcnói „A magyar kir. kegyúri jog" 240. lapján — a 
magyar király kegyúri joghatóságába is avatkozott, a 
mennyiben az elpusztult egyházi javadalmakkal a királyok 
rendelkeztek A király e végzés szentesítésével 
elismerte a törvéayhozás jogát, hogy a kir. kegyurasághoz 
tartozó ügyeket tárgyalásai és végzései körébe bevonja." 

sára, ad erectionem Scholarum és tudós férfiak 
el látására, doctorumque Virorum sustentationem, 
fordí t ta tn i , az ellenszegülőket pedig királyi tekin-
télyével kényszeríteni." 

A t r i en t i zsinat és az országgyűlés sürgeté-
sére, de bizonyára önfennta r tás i ösztönből is a 
verseny nyomása a l a t t — melyet a pro tes táns 
iskolák ke l t e t t ek — főpapjaink ós főuraink feje-
delmi nagylelkűséggel iskolákat ál l í tot tak az or-
szág minden részében. Mintha mindig fülökben 
csenget t volna az 1548. országgyűlés in te lme: 
„Praelati Scholas erigant, in quibusrf bonae literae 
et vera religio doceatur." És mivel nagyon jól 
t ud ták a nemes a lap í tók: „hogy Jézus társasága 
Is ten nagy voltából, az egyház lelki hasznára 
ugy a jó tudományokban , min t az igaz hi tben 
m i n d j á r t keletkezésétől fogva k i t ű n t ós serényen 
munká lkodot t és munkálkodik mindenüt t ," . . .5) : 
alig néhány évre nevezet t országgyűlés u tán már 
1556-ban Oláh Miklós pr ímás a jezsui tákra bizza 
a nagyszombat i gymnasiumot . Igy tö r tén t , hogy 
a tá rsaság feloszlatása idején, 1773-ban negyven-
egy gymnasium és két egyetem, t. i. a kassai 
ós nagyszombati , volt a jezsuiták kezében. 

Idézet t törvényeink ér te lmében már I. Fer-
dinánd király az iskolaügy előmozdítására a szép-
laki apátságot adományozta a jezsui táknak, midőn 
1556-ban á tve t t ék a nagyszombat i gymnasiumot , 
Rudolf király pedig 1586-ban a turóczi prépost-
ságot . Igy nyer ték a mislyei própostságot, savniki 
apátságot , stb. 

Idézett törvényeink alapján adta 1700-ban 
I. Lipót király kegyúri joga tekintélyével Tele-
kesy egri püspök papnevelőjének a beeli hárorn-
kut i apátságot . Ugyanazon alapon kapták kirá-
lyainktól a 17. és 18. században tanul tságukra 
való tek in te tből egri kanonokok a tapolczai apát-
ságot. Ugyanazon törvények alapján kér te 1763. 
október 14-én Mária Terézia királynőhöz intézet t 
folyamodványában Eszterházy Károly gr. egri 
püspök a tapolczai apá tságot theologiai és bölcsé-
szeti t aná r i fizetésére.6) (Folytatjuk). 

5) Szécsényi György kalocsai érsek szavai a kőszegi 
gymnasium alapítólevelében. A katholikus iskolaügy 
Magyarországban II. Literae Authenticae Scholarum. 
Kalocsa, 1882. p. 48. 

6) „Restât adhuc de professorum Ecclesiasticorum 
decente Subsistentia et stabili fundo cogitare. In hanc 
etiam necessitatem occurrit mihi quoddam medium, quod 
peraeque Maiestati Vestrae molestum prorsus non erit, 
meorum interim Professorum bonestae solutioni . . . . 
pro fundo perpetuo deservirec. Est Clementissima Domina 
prope Agriam Abbatia quaedam SS. Petri et Pauli 
Apostolorum Tapolczensis dicta, quam antea ex Regia 
Clementia plures sucsessive e Capitulo meo Agriensi, viri 
de Ecclesia bene meriti, possederunt. Hanc a Materna 
Maiestatis Vestrae Clementia Scholas meae pro Ecclesias-
ticorum meorum Professorum perpetuo fundo et Subsis-
tentia Benigne adiici humillime supplico et de genu 
exoro." 1763. egri egyházmegyei Protokollum. 
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A plébániai hivatal és javadalom történeti 
fejlődése. 

(Vége.) 

A vagyon és jövedelem kezelése — miként az ösz-
szes lelkipásztori teendők is — az első századokban egy 
kézben, t. i. a püspök kezében összpontosult. 0 vette át 
az önkéntes adományokat, ő rendelte el a pénzgyüjtéseket 
s vette át a befolyt összeget, s ő osztotta ki papjai között 
mindenkinek szüksége szerint. A gangrai zsinat anatbemat 
mond arra, ki a püspökön kivül más papnak ad ajándé-
kot, s arra a papra is, ki ezt elfogadja. Az antiochiai 
zsinat 25. canonja következőkép rendelkezik : „Quae (sc. 
1. bona Ecclesiae*) etiam administrari convenit cum judicio 
et potestate Episcopi, cui est omnis populus creditus, et 
eorum animae, qui in Ecclesia conveniunt.1) 

Kezdetben a püspök saját belátása szerint járt el az 
egyházi jövedelem szétosztásában, mint ez az apostoli 
konstitucziókból kiviláglik. „Tibi, laice, convenit, ut lar-
giaris, Episcopo vero tamquam oeconomo et administra-
tori rerum Ecclesiasticarum, ut dispenset. Cave tarnen ne 
Episcopum, ad rationes voces, neque dispensationem illius 
observes, quomodo eam gerat . . . Habet enim ipse rati-
ocinatorem Deum, qui hanc ei procurationem in manus 
tradidit, qui ei sacerdotium tantae dignitatis mandare 
voluit".2**) Azonban a püspök nem járhatott el egész önké-
nyesen az egyházi jövedelemmel, hanem felelősséggel tarto-
zott a tartományi zsinatnak a fönnebb idézett antiochiai 
zsinat canonja értelmében. „Si autem accusetur Episcopus 
— igy szól a canon — aut presbyteri qui cum ipso sunt, 
quod ea, quae pertinent ad ecclesiam, sibimet usurpent, 
ita, ut ex hoc affligantur pauperes, hos oportet corrigi, 
sancta synodo id quod condecet approbante".3) 

A püspökök azonban, hogy a lelkipásztori teendőktől 
a vagyonkezelés őket igen el ne vonja, már az első szá-
zadokban nem személyesen kezelték az egyház vagyonát, 
hanem úgynevezett oeconomusokat alkalmaztak e czélra, 
mit a chalcedoni zsinat meg is parancsol minden püspök-
nek. „Quoniam in quibusdam ecclesiis, ut rumore compe-
rimus, praeter oeconomos episcopi facultates ecclesiae 
tractant: piacúit omnem ecclesiam habentem episcopum 
habere oeconomum de clero proprio, qui dispenset res 
ecclesia-ticas secundum sententiam proprii episcopi".4) Ezen 
intézkedés által, mint az idézett szavakból is kitűnik, a 
püspöknek az egyházi javak fölötti főhatalma csorbát nem 
szenvedett, miután az oeconomus csak a püspök rendelete 
szerint oszthatta szét az egyházi jövedelmet. 

Az egyházi vagyonnak ily, egy ember által való 
kezelése nehézséget nem okozott mindaddig, mig csakis a 
püspöki városban volt templom s ehhez kötött birtokok ; 
a birtokokat ugyanis a templomnak adták. Midőn azon-
ban a vidéken is épitettek templomokat s ezekben is tar-
tottak istentiszteletet, a vidéki hivek ide járván a szent-

*) Mit mond ehhez a laicarchia ? SzerJc. 
>) L. Thomassini. III 1. 2. c. II. 
2) L. u. o. c. XII. 
**) Hát ehhez mit mond a laicarchia ? SzerJc. 
3) L. u. o. c. II. 
4) L. Thomassini. III. 1. 2. o. II. 

misére, ezekbe hordták adományaikat s ezeknek fekvő-
birtokokat is adtak. Kezdetben ezen javak is a püspök 
kezelése alatt állottak; de mivel a mindinkább szaporodó 
és szerte fekvő javak kezelése mind nagyobb gondot és 
nehézséget okozott, s mivel idővel a vidéki egyházak i» 
állandó lelkipásztorokkal lettek ellátva, a püspökök ezekre 
bizták az egyházi birtokok kezelését. Bizonvitja ezt az 
agdei zsinat 22. canonja. „Ut civitatenses, sive dioecesani 
presbyteri vel clerici salvo jure ecclesiae, rem ecclesiae,. 
sicut permiserint episcopi, teneant : vendere aut donare 
non praesumant." 5) Az ingatlanok ez által nem mentek 
át azon templom vagy plébánia birtokába, melyhez tar-
toztak, hanem a székesegyház birtokában maradtak, s a, 
jövedelem ép ugy, mint előbb is a püspök tulajdonába 
ment át, miért az illető lelkész, kire a püspök a vagyon 
kezelését bizta, köteles volt a jövedelmet a püspöknek 
beszolgáltatni, s annak szétosztására nézve a régi szabá-
lyok állottak fönn ekkor is. A sz. misénél fölajánlott 
adományoknak azonban csak harmad része illette meg a 
püspököt, mint ugyancsak az előbb emiitett agdei zsinat 
bizonyitja. „De his, quae parochiis in terris, vineis, man-
cipiis, atque peculiis, quicumque fldeles obtulerint, antiquo-
rum canonum statuta serventur, ut omnia in episcopi 
protestate consistant. De his tarnen, quae in altari acces-
serint, tertia fideliter episcopo deferatur".^ 

Mig a püspök a jövedelmet kezdetben saját belátása 
szerint osztotta szét papjai és a szegények között, az V. 
században már találkozunk bizonyos szabálylyal, mely 
szerint a jövedelem négy részre osztandó, a püspök, a 
papság, a szegények és a templom között. Simplicius pápa 
tesz először említést e négyes felosztásról.7) Utána Grela-
siusnál8) és N. Sz. GergelynéllJ) találkozunk ugyanezzel. 
E felosztás nem történt egyenlő részekre, hanem a püspök 
bölcs belátásától függött, ki mennyit kapjon. 

Mindeddig az egyházi vagyon egy ember kezében 
volt, t. i. a püspökében. Az V. és VI. században jött 
először szokásba kisebb, utóbb nagyobb javakat, fölbirto-
kokat, átadni érdemes papoknak nemcsak kezelés czéljá-
ból, hanem haszonélvezetre ugy, hogy annak jövedelme 
az övé maradt. Az 506-i agdei zsinat szerint „minusculas 
vero res, aut ecclesiae minus utiles, peregrinis vel clericis, 
salvo jure ecclesiae, in usum praestari permittimus."10) 
Ugyanígy nyilatkozik Symmachus pápa az egyházi javak-
ról, igy rendelkezvén: „Sed nec in usufructuario jure 
aliquibus dare liceat, nec data retinere, praeter clericos" .11) 
Ezek az úgynevezett praecatoriae, bona praecaria, mivel 
az illetők kérésére engedte át azokat nekik egy időre 
vagy holtukig a püspök. Mivel ily javak tulajdonjogát 
sokan — elévülésre hivatkozva — maguknak követelték, 
a IV. toledoi zsinat intézkedik, hogy ezen praecariák 
elévülés czimén el ne tulajdoníttassanak az egyháztól. 
„Decernimus — igy szól a zsinat 13. canonja — ut 

5) L. Thomassini. III. 1. 2. c. VII. 
8) L. u. 0. 
7) L. U. 0. c. XIII. 
3) L. n. o. 
!l) L. Thomassini. III. 1 2. c. XIV. 
i°) L. u. o. c. XVI. 
n) L. u. o. c. XVII. 

47* 
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quisquis clericorum vel aliarum quarumlibet personarum 
stipendium de rebus ecclesiae, cuiuscunque episcopi percipit 
largitate, sub praecariae nomine, debeat professionem 
scribere, ut nec per detentionem diuturnam praeiudicium 
afferat ecclesiae".12) 

Az igy átadott javakat a püspök kezdetben az illető 
haszonélvező halála után nem volt köteles másnak ado-
mányozni .Ez nem volt állandó intézmény, s a haszon-
élvezetre átadott javak nem voltak még ekkor örök időkre 
egy bizonyos egyházi hivatalhoz kötve; ez csak néhány 
századdal később történt meg, midőn is szokássá vált, 
hogy minden plébános a templomához tartozó ingatlan 
javakat rendszerint megkapta haszonélvezetre s igy e 
javak lassankint a vidéki plébánosok kezébe kerültek s a 
plébániai hivatallal állandóan egybe lettek kötve, ugy 
hogy a ki a plébániát megkapta, egyúttal a hozzátartozó 
javaknak is haszonélvezője lett, s a püspököt csak 
a felügyelet illette meg s legfeljebb a jövedelem 
egy részét volt köteles átszolgáltatni neki a plébános. E 
stádiumban neveztetnek e javak beneficiumnak, mely szó 
eredetileg azon javak jelzésére használtatott, melyeket a 
császárok zsold helyett adtak vezéreiknek és katonáiknak, 
s átvitt értelemben használják az egyház által katonáinak, 
t. i. a papoknak adott javadalom jelzésére. 

A plébániai javadalom a fejlődés e stadiumába a 
IX—X. században jutott. A 909 i troslejai zsinaton a 
plébánosok már mint a plébániai javadalomnak teljes 
haszonélvezeti joggal felruházott javadalmasai szerepelnek. 
„Ab antiquo tempore a sanctis patribus consitutum est, 
sicut habet episcopus in sua ordinatione omnem generaliter 
parochiam cum omnibus rusticanis parochiis, quae per 
triennium inconcusse possedit ; ita et unusquisque pres-
byter in sua ordinatione ac dispensacione cura habeat 
parochiam suam cum dote et decimis ecclesiae ; videlicet 
cum sui episcopi consilio ac disposition e, secundum régulas 
antiquitus et divinitus constitutas".13) A plébánosok minden 
esetre csak a püspöktől függésben kezelhetik a javadal-
mat, de a jövedelem ez időtől fogva az övék, csakis az 
egyházi tized negyedrészét kötelesek a püspöknek átszol-
gáltatni a capitularék értelmében.u) ki ezt a templom 
javítására forditá. 

» Hazánkban a kereszténység csak a X. század végén 
s a XL század elején terjedvén el, a plebánosi intézmény 
már csak ily kifejlődött formájában honosodhatott meg 
nálunk. Már Sz. István decretumaiban erre enged követ-
keztetni a következő rendelet' „Decem villae ecciesiam 
aedificent, quam duabus mansis15) totidemque mancipiis 
dotent, equo et jumento, sex bobus et duabus vaccis, 
triginta quatuor minutis bestiis. Vestimenta vero, et cor-
poralia, et coopertoria rex provideat; presbyterum et 
libros episcopi".16) Kálmán király idejében az esztergomi 
nemzeti zsinaton már a parochia szóval találkozunk. 

12) L. u. o. 
13) L. Thomassini III. 1. 2. c. VIII. 
14) L. u. o. c. XVIII. 
15) Ugyanannyi mint curia v. praedium. 
ll5) L. Péterffy : Sacra concilia Eccliae Kom. Cath. in Regno 

Hung. T. I. p. 9. 

„Unaquaeque ecclesia circa se in proximo habeat parochiam 
suam".17) 

A XI. századtól kezdve mindinkább állandóvá válik 
a plébániai hivatalnak és javadalomnak a föntebbiekben 
leirt természete. A javadalom haszonélvezője a plébános ; 
a plébániához tartozó összes javak a plébánosnak állásá-
hoz méltó ellátására szolgálnak. A plébános kötelessége 
a javadalmat íöntartani, jó karban tartani, miután annak 
czélja, hogy az illető plébánia lelkészének lehető leghosz-
szabb ideig ellátását biztositsa. E kortól fogva a zsinati18) 
és pápai decretumok azt czélozzák, hogy megvédjék a 
püspökök, szerzetesek és világiak túlkapásaitól a plébá-
nosoknak a javadalom körüli jogaikat, s mindennemű 
jogtalan megadóztatást és kisebbitést megakadályozzanak. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, decz. 10. A mezei munkásokról szóló tör-

vényjavaslat — „horribilis" törvényjavaslat, „drákói" tör-
vényjavaslat, „brutális", erőszakkal járni akaró törvény-
javaslat, ugy hogy, ha az keresztül menne az országgyű-
lésen és királyi sanctiót kapna, Magyarország nem tarthatna 
„többé igényt arra, hogy a kultur-államok közé soroz-
zák." Igy kell lenni a dolognak, mert a mindent legjob-
ban tudó „Budapesti Hirlap" irja. És ezúttal igy is van 
a dolog*; és hogyha valamely „klerikális" lap irna ily 
szörnyű epithetonokat a mai felvilágosultság és szabad-
elvüség alkotásai mellé, bezzeg volna kiabálás a szabad-
elvű sajtóban „hecczkáplánok dühöngéséről" és egyéb ily 
épületes és nem épületes dolgokról. 

A „B. H." érdemes jogtudós czikkirója csodálkozik, hogy 
olyasmiket, a mik a törvényjavaslatban foglaltatnak, törvény 
erejére akarhatnak emelni Magyarországban. Mi sajnálko-
zásában, hogy Magyarország szellemi, ethikai műveltségét 
ily tettek és tervezetek által kompromitálják, fájdalommal 
részt veszünk; de már a törvényhozási horribilitások és 
brutálitások felett való csodálkozásában részt nem vehe-
tünk. Bennünket ezek a dolgok nemcsak meg nem leptek, 
sőt egészen készen találtak ; mert a vallásszabadságról hozott 
1895-iki „törvény" folytán, mely az Istentől és az ő egy 
igaz keresztény vallásától való apostasiát és a hamis isten-
ségek és vallások szabadságát „minden" önkényre kiter-
jesztette, a mely az ország „törvényeinek keretében" el 
tud helyezkedni, — mi már Magyarországban nem tartunk 
semmit lehetetlennek, még pedig a Mammon-imádás érde-
kében hozott vagy hozni szándékolt, vagy tényleg ho-
zandó törvényeket legkevésbbé. Az a törvényhozás, mely 
Istennel és Jézus Krisztussal szemben ki merte mondani, 
hogy a „te általad alapított és kormányzott vallás" ne-
kem, már t. i. a magyar állami hatalomnak és törvény-
hozásnak, annyi, mint „minden" más vallás: ez a törvény-
hozás, ez a szellem, ez a szabadelvüség képes mindenre, 
még arra is, hogy a munkások emberi jogait a Mam-
mon instenség kedveltjei, a földi javak birtokosainak 
önzése előtt, mint kedves és divatos áldozatot mindennap 
bemutassa. A hol Isten jogát nem tartják tiszteletben, 

17) L. u. o. p. 56. 
1S) P. o. a. lyoni s a tridenti zsinat. 
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ott semmiféle emberi jog nincs biztonságban. És a hol a 
lelki műveletlenség, a lelki durvaság az Isten sértegeté-
seig merészel vetemedni: ott kulturát, finomságot, mű-
veltséget, emberséget az emberekkel szemben sem lehet 
várni. Köztünk és a „B. H." közt tehát ebben a dolog-
ban ezúttal az a különbség van, hogy ő az emiitett tör-
vényjavaslatban nyilvánvalóvá lett embertelenséget ugyan 
észrevette, fájlalja és ostromolja; de gyógyírt ellene nem 
tud adni, mert nem ismeri a baj okát, az állami hatalom-
nak és a közszellemnek vallási eldurvulásában. Neki sej-
telme sincs arról a borzasztó vallási elvetemültségről, a mely 
1895-ben Magyarországban kitört. 0 csak a tényt, csak 
azt a tüneményt látja, hogy készült egy törvényjavaslat, 
mely „drákói", „brutális," „borzasztó" ; de hogy mi az em-
berségtelenségnek az oka és forrása, avval ő nem fog-
lalkozik. Pedig gyökeres gyógyítást csak az ok elhárítá-
sával lehet eszközölni. Gyógyulást várni e nélkül az 
eljárás nélkül sötétben való tapogatózás, vakmerő biza-
kodás, az önelégültség fanatizmusa. De a „B. H." diagnó-
zisa a tüneményekről, bár az okokig behatolni nem képes, 
mégis méltó a komolyan gondolkodók figyelmére s 
Magyarország művelődésének történetében, sajnos, külön 
fejezetet igényelhet magának. 

Halljuk csak mit mond a „B. H." finom, művelt 
érzésű jogtudós czikkirója, Edvi Illés Károly : 

„Ez a törvényjavaslat a munkaadók és a mezei 
munkások jogait és kötelességeit állapítván meg, a dolog 
természetéhez képest a munkaadó kötelességeit is meg-
szabja. Ennek folyományaként a büntető határozatok a 
munkaadóra is kiterjednek. 

De már itt föltűnik az a különbség, melyet a javas-
lat a munkaadó- és munkás között tesz. Az előbbi a 
munkás irányában megállapított kötelességeinek megsze-
géseért, még a legsúlyosabb esetben is csak pénzbünte-
téssel büntethető, holott a munkás büntetése még a leg-
enyhébb esetben is 15 napig terjedhető elzárás és 100 
koronáig terjedhető pénzbüntetés. 

E büntetés alá esik a mezei munkás vagy napszá-
mos, a kinek igazolványa nincs, vagy a ki igazolványát a 
munkaadónak át nem adja (61. §. a.); továbbá: a ki 
szerződésszerű kötelességét nem teljesiti, — a munkára 
kellő időben meg nem jelenik, — a munkahelyen való 
megjelenés után tudomására nem adja a gazdájának, hogy 
munkabérét a termény hányadrészében vagy készpénzben 
kivánja-e megfizettetni, — a szerződésszerű munka fönn-
akadása esetén eltávozik, a helyett, hogy a gazda által 
kijelölt munkát teljesítené (63. §.) stb. 

Hogy minő tulhajtás van e rendelkezésekben, ezt 
kellően főleg akkor látjuk be, ha egyszersmind tudjuk, 
hogy a kihágás rendszerint az esetben is büntetendő, ha 
gondatlanságból követtetett el. Ezt rendeli a kihágásokról 
szóló büntető törvénykönyv 28. §-a, mely a törvényjavas-
latban kontemplált kihágásokra is érvényes. (57. §.) 

Ha már most megfontoljuk, hogy a fölemiitett 
cselekmények és mulasztások egyikében sincs kriminalisztikai 
elem, mert a szerződés egyszerű nem teljesítését s az ehhez 
hasonló magatartást mindenütt csak magánjogi következ-
ményekkel járónak tekintik — s hogy e szerint a szer-
ződésnek még szándékos, rosszakaratú megszegését sem 

vonják büntetés alá : ugy egész nagyságában előttünk áll 
az oly rendelkezés horribilis volta, a mely az efféle maga-
tartást, igy pld. midőn a munkás a reggel hat órakor 
kezdődő munkára csak hét órakor jelenik meg, még akkor 
is büntetés alá helyezi, ha gondatlanságból, az illető mun-
kás figyelmetlenségéből, vagy hanyagságából származik. 

Avagy nem elég megtorlása-e az ily mulasztásnak 
az, ha a munkás béréből bizonyos részt levonnak, vagy ha őt 
a munkából fölmondás nélkül elbocsáthatják stb.? Az oly 
állam, a mely ez esetben még kriminális büntetéseket is 
alkalmaz, nem tarthat többé igényt arra, hogy a kultur-
államok közé sorozzák. 

De menjünk tovább. Hatvan napig terjedhető elzá-
rással büntethető a munkás, ki a munkahelyen önként 
meg nem jelenik, vagy ott önként megjelenvén avagy ki-
vezettetvén, a munkát meg nem kezdi, szakadatlanul nem 
folytatja stb. (61. §.) 

Ez már a renitens munkás büntetése. De minthogy 
voltaképpen itt is csak a szerződés nem teljesitéséről van 
szó : e §. büntetese tulszigoru volna még akkor is, ha 
csak arra a munkásra volna alkalmazható, a ki a jelzett 
módon nyilván rosszakaratból, az időhöz kötött munka 
szándékos megakasztása végett szegi meg szerződési kö-
telességét. 

A javaslat azonban a gonosz szándékot, a munkás-
nál föltételezhető konokságot ez esetben sem kívánja meg. 
Egyszerűen csak azt mondja, hogy a jelzett büntetéssel 
büntetendő a munkás: „a ki a munka helyén önként meg 
nem jelenik". Miért nem jelent meg: ez közömbös. 

Hasonló tulhajtás van a 65. §-ban, a mely a mun-
kások összebeszélését, munkabérük fölemelésére irányzott 
egyezkedését tiltja. E tilalom megszegőjeként büntetendő 
mindenekelőtt az, a ki az összebeszélés vagy egyezmény 
létesítése czéljából a munkásokat szabad akaratuk érvé-
nyesítésében fenyegetéssel vagy tettleges bántalmazással 
akadályozza (65. §. a) pont). 

Ez nem eshetik kifogás alá, mert megvan benne a 
kriminalisztikai elem. De mit szóljunk a §. folytatásához, 
a mely ugyancsak 60 napi elzárást és 400 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetést állapit meg az ellen, a ki az em-
lített czélból a munkásokkal összejöveteleket tart, ily 
összejövetelre helyiségét átengedi vagy abban részt vesz 
(b. pont). 

Tehát a szabad állampolgároknak büntetés alatt tiltva 
volna sorsuk javítása érdekében egymással tanácskozni, 
esetleg egyezkedni s közös megállapodásra jutni ? Avagy a 
munkás rabszolgává lesz abban a pillanatban, a melyben 
szerződését aláirta? 

Honnan veszi az állam azt a jogot, hogy polgárainak 
a szabad egyezkedést büntetés terhe alatt megtiltsa — s 
honnan veszi a jogot, hogy büntetést szabjon arra, a ki 
ily csélra helyiségét átengedi ? 

Csaknem azt kellene hinni, hogy tévedés van a do-
logban, ha a törvényjavaslat szavai világosan nem beszél-
nének. A félre nem érthető rendelkezések kétségtelenné 
teszik, hogy itt a legbrutálisabb erőszakkal akarnak el-
nyomni egy szocziális bajt, a mely a gazdaközönség érde-
keit fenyegeti. 
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A kiemelt drákói büntetéseknek sorozatát még 
több példával kiegészíthetném, a melyek nemcsak a jog-
állam eszméjével, hanem az észszerüséggel is ellenkeznek." 

Szatmár. Az irodalom szolgálatában. — 
Fontossággal bir az egész magyar katholiczizmusra 

a „Szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör* mostanában tartott 
közgyűlése, mert e kör munkássága utmutatóul szolgálhat 
másutt is az országban. Meszlényi Gyula püspök ur szemé-
lyesen elnökölt a közgyűlésen s megnyitó beszédében a 
következő közérdekű kijelentéseket tette : 

Szivesen gondol vissza a kör tevékenységére a múlt-
ban, a mely vigasztalást, felbátoritást nyújt a jövőre is. 
Püspökségének második évében örömmel tapasztalván azt, 
hogy a központi papság épp ugy a hírlapirodalom teréo, 
mint önálló munkákban jól forgatja a tollat, egyesekkel 
megbeszélte, nem volna-e jó, ha a központi papság a 
vidékivel egyesülve egy irodalmi kört alapitana, mert a 
tapasztalás igazolja, hogy a hol többen egy czélra egye-
sülnek, a munkához az egyesek is több buzdítást nyernek. 
Ezt az eszmét közölvén áldott emlékű Irsik praelatussal, 
ő azt nemcsak magáévá tette, hanem ismert buzgalmával 
végre is hajtotta. Az eredményt tudjuk. Kezdetben keve-
sen állták körül a kibontott zászlót, ma már 84-en van-
nak körülte. Ez is elég, habár talán többen is lehet-
nének. Hogy mit tett az irodalmi kör a múltban, éven-
kint hiven összefoglalva tárta fel a kör által kiadott 
„Értesitő", melynek folytatását ajánlja. Önálló munkáltat 
adtak ki a kör tagjai, felolvasásokat tartottak, létre hoz-
ták a „Pázmány•sajtót1' és a vHeti Szemle"-1 s azóta 
folyton támogatják. Szóval a múltra nézve nincs ok a 
nyugtalanságra. Minden ily vállalkozás kezdetben nehezen 
megy, később fejlődik. 0 hiszi, hogy az irodalmi körnek 
jövője lesz. Azért jött a közgyűlésre, hogy e tekintetben 
buzditson, hogy a szép múltra támaszkodva a jövőben is 
dolgozzanak a tagok s mindenki tegyen meg annyit, a 
mennyit hivatásbeli elfoglaltsága és ideje enged. Jól tudja, 
hogy a gremialis papság nagyon el van foglalva. Azonban, 
ha valaki e mellett az irodalmi téren is buzgó munkássá-
got fejt ki, Isten előtt is érdemes munkát végez, mely 
önmagában hordozza jutalmát s az ő részéről is minden-
kor köszönetre számithat. Mert ma különösen áll az, 
hogy „Scriptis scripta opponenda". Vegyünk példát a 
külföldtől is, a hol nem elégesznek meg többé a lapok-
ban kifejtett védelemmel, hanem minden támadásra röp-
iratokkal és könyvekkel is felelnek. 

Emliti, hogy sok a kritikus (Critici multi sunt), pe-
dig a szentírás is figyelmeztet: „Nolite iudicare, ut non 
iudicemini" (ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek) ; de ki az, 
aki ment ettől az életben ? 

Kijelenté továbbá az elnöklő püspök ur, hogy a régibb 
főpásztorok példáját követve, a kik a kor szükségeihez 
képest időnkint épp ugy a papság, mint a hivek lelki 
épülésére alkalmas könyveket írattak s bocsátottak köz-
használatra, neki is már régóta föltett szándéka, hogy 
részint az ő könyvtárában s az egyházmegyei könyvtár-
ban nagyszámmal levő régi s a közforgalomban alig talál-
ható, de igen becses s tanulságos latin s magyar művek 
közül gondos kiválogatással és a korhoz alkalmazva, 

részint pedig a czélnak megfelelő eredeti munkákból az 
egyházmegyei papság számára egy, a hivek számára 1—2 
munkát bocsásson ki évenkint. Ezen kiadványok sorába 
alkalmasan beilleszthető lesz az Irodalmi Kör által a mű-
veltebb osztályok számára tervelt évi almanachszerű ki-
advány is. 0 mindezekhez nem csak könyvtárát nyitja 
meg s erkölcsi s szellemi támogatását nyújtja, de anyagi-
lag is hozzá fog járulni a vállalatok sikeréhez. Ugyan-
azért fölhivja az Irodalmi Kört, melynek közreműködésé-
vel óhajtja szándékát keresztülvinni, hogy előterjesztését 
a legközelebbi választmányi gyűlésen beható tárgyalás alá 
véve, tervezetet készítsen és nyújtson be neki, hogy a 
kiadványok sora már a jövő évben megindulhasson. 

4 Felhívja továbbá a püspök a Körnek azon tagjait, 
akik az ő vezetése alatt a „Szentek életé"-nek megírásá-
val foglalkoznak s munkájukkal már oly szépen előre-
haladtak, hogy a téli hónapok beálltával uj erővel foly-
tassák a munkát s még e hónapban kezdjék meg ismét 
előtte a már kész életrajzok felolvasását, hogy a „Szentek 
élete", melynek olvasása tapasztalat szerint oly páratlan 
lelki haszonnal jár, mielőbb a nép kezébe jusson s ezért 
nyomatása — óhaja szerint— már a jövő évben kezdetét 
vehesse. 

Még csak azt emiitjük föl, hogy az Irodalmi Kör a 
buzgóbb világiak sorából is nyert tagokat, s mint a meg-
ejtett tisztújítás eredményéből látjuk, a választmányba is 
kerültek világi katholikusok. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Az autonomia szervezetéről gkath. szempontból. 

A „Religio" az autonomiai szervezet megbeszélésére 
külön rovatot nyitott. Engedje meg a ftdő szerkesztő ur, 
hogy a görög szertartású kath. egyház kívánalmaira nézve 
röviden igénybe vehessük szívességét.*; 

Bátorít erre első sorban az, hogy a „Religio" volt 
az, mely, midőn a románok passivitásának kimondásával 
egyidejűleg egyik ungvári hírlap az 1870-ik évi kongresz-
szus Dobránszky-féle memorandumát kezdte közölni, első 
sorban figyelmeztette az érdeklődőket a két jelenség rokon 
természetére. 

Ma már a helyzet képe nálunk e tekintetben telje-
sen megállapodott. Sajnos, hogy éppen a munkácsi egy-
házmegyéből kellett kikerülni ama két képviselőnek, kik 
a Dobránszky-örökséget átvenni vállalkoztak. A körül-

*) Nincs okunk a testvéri szivességhez appelláló kérést 
megtagadni ; de mivel czikkiró szavaihoz megjegyzéseket fűzni nem 
akarunk, természetes, hogy minden szava csak mint az ő szava 
jöhet tekintetbe. A szerk. 
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menyek maguk ráutalhatták volna az illetőket, hogy 
mondjanak le e tekintetbeni dissidens elveik hangoztatá-
sáról, ha megfigyelték volna, hogy egyikük a munkácsi 
egyházmegye 525 presbyterje közöl csak 115 szavazatot 
nyert és igy láthatta, hogy programmja nem az egybáz-
megyeé, — másikuk pedig a s.-a.-ujhelyi kerületet kép-
viseli, azt a területet, mely 1870-ben ünnepélyesen tilta-
kozott Dobránszky és társai ellen, és melynek köréből a 
bodrogközi esperesség mindjárt az első tünetnél kijelen-
tette, hogy amaz irányzatot nemcsak nem helyesli, de 
veszélyesnek is tartja. 

A helyzetet ama két beszámoló világitotta meg, 
melyet két gk. képviselő az ungvári „Kelet" hasábjain a 
közelben közrebocsátott. 

Az 1870. évi dissidensek a gk. egyház részére külön 
jogviszonyokat követeltek, vagy ha ez az autonomia kere-
tében megvalósítható nem lenne, ugy teljesen külön auto-
nómiát, a mi utoljára is egészen egy a románok passzi-
vitásával. Ezen 1870-ben is kisebbségben levő irányzatnak 
csak két képviselőnk hódol ma, mig a többiek mind 
azon állásponton vannak, hogv reánk gk.-sokra külön jog-
viszonyok statualása nemcsak nem kivánatos, de veszélyes 
volna. Egyetlen kivánsága a többségnek, a mint azt a két 
beszámoló mutatja, hogy minden közös fórumban gon-
doskodva legyen kellő képviseltetésünkről. 

Az autonomiai szervezetek betetőzése az igazgató-
tanács lesz. Hogy minő lesz annak hatásköre, ma még alig 
lehet sejteni ; de éppen országos jellegénél fogva hatás-
köre ki fog terjedni reánk gk.-sokra is. Epp azért elen-
gedhetlennek tartjuk, hogy abban a gk. egyház is képvi-
selve legyen, mert az autonomia fogalmával összeforrva 
kell lenni azon elvnek, hogy mindazokban, miket a kon-
gresszus az autonomia jogkörébe von, semmi sem történ-
jék sine me de me. 

A magyarországi kath. egyháznak két része van, 
u. m. a latin és a görög, — a latin tényleg olyannyira 
túlsúlyban van, hogy a görög egyház mellette majdnem 
azt lehet mondani nem ponderál. (?) Ily viszonylat mellett 
a képviseltetés arányának megállapításánál nem lehet a 
parlaméntarismus szokásai szerint eljárni, mert a parla-
menteknél minden kisebbség képesítve van arra, hogy 
többséggé legyen és nincs soha kizárva abszolúte annak 
lehetősége, hogy a kisebbség idővel kormányra jusson, 
mig a magyarországi kath. egyház autonomiai szervezeté-
ben egy állandóan örökös túlnyomó többség egy állandóan 
örökös túlnyomó kisebbséggel fog mindenkor együtt mű-
ködni. Oly szervezet volna tehát keresendő, mely a latin 
egyház kétségtelen elsőbbségének megóvása mellett a 
görög egyháznak mégis biztosítaná a paritás arányában 
való képviseltetést. 

A képviseltetés arányát a szervezeti statutumban 
kell megállapítani. Hogy ezt kívánjuk, erre oktat bennün-
ket épp a közelmúlt tanúsága. A mostani kongresszuson 
is van egy párt, mely minket gk-sokat egyszerűen észre 
sem vett. Ha már mostan bármikor is az autonomiai 
szervezetben a többség a mostani Zichy-párt elvei szerint 
fog megalakulni, az annyit jelentene reánk nézve, hogy 
hacsak minden kétséget kizáró módon ehhez való jogunk 

biztosítva nem lesz, az igazgatótanácsban képviseltetés 
nélkül maradunk. 

Aztán a múltban is van több oly részlet, mely min-
ket gk-sokat kell hogy elővigyázókká tegyen. Sine ira et 
studio mondom el a következő esetet. A mostan sokszor 
emlegetett hajdudoroghi vikariátus dotatiójának megálla-
pításáról volt szó. Az akkori munkácsi püspök erre évi 
nyolcz ezer frtot kért ; mig a véleményadásra felkért egyik 
egyházi latin főhatóság elégnek talált a vikariátus részére 
évi négyszáz frtot. E két egymástól igen messze eső két 
véglet között aztán a ministerium évi három ezer frtban 
állapította meg a kérdéses dotatiót. Ez esetben ha az első 
kérelmet sovinismus sugallta, az ellenjavaslatot csak a 
ridegség indokolhatta. 

Az egyházközségi, az espereskerületi, az fgyház-
megyei hatóságok szervezetében nem kívánunk semmi 
különbséget a magunk részére, mert e hatóságok kizárólag 
a mi köreinkből lesznek szervezve, de az országos igaz-
gatótanács szervezetében a mi képviseltetéseinkre nézve 
oly módozatot szükséges megállapítani, mely megvédjen 
minket ugy a saját sovinismusunk túlkapásaitól, mint a 
túlnyomó többség esetleges ridegségének megbénitó hatásától. 

El lehetne ezt érni ugy, hogyha az igazgató tanács 
tagjainak száma az elnökkel együtt lenne tiz, köztük hét 
rk. és három gk. Ezek két tanácsot alkotnának. Az egyik-
nek volna 6 rk. tagja és hetedik volna az elnök. Ezen 
I. tanács kezelné a rk. egyház minden a szervezeti sza-
bályzatban hozzáutalt ügyét. A II. tanácsnak tagjai vol-
nának a három gk. tagon kivül még a 6 rk. tag közöl 
ezen tanácsba sorsolás utján beosztott 3 tag és igy a 
közös elnökkel e tanácsnak is volna 7 tagja. E két tanács 
teljesen önálló, egymástól független hatóságot alkotna és 
az autonomia körébe tartozó összes ügyekben a legfőbb 
forumot alkotná, de azért ugy a latin, mint a görög 
egyházra nézve ugyanazon jogviszonyok szerint járna el. 

Ily szervezet mellett a rk-sok elsőbbsége teljesen 
biztosítva lenne, viszont mi gk-sok is az igazgatótanács-
ban a paritás elve alapján lennénk képviselve oly módon, 
mely mindkét szélsőségtől megvédene bennünket. 

Ugy vélem, hogy e módozat a mint kielégítené, a 
mi két egyházmegyénk kívánalmait, ugy meg tudná törni 
rövidesen a románok passzivitását is, a mi bizony szintén 
igen kivánatos volna. 

Nekünk gk-oknak az autonomiai szervezetre nézve 
ennyi különleges kívánalmunk lehet jogosan. Az az irány-
zat, mely részünkre külön jogviszonyokat kivan, nem 
számolt annak következményeivel. Hogy egyebekben, mily 
törvényeket fog a kongresszus hozni, az már nem a gk-sok 
külön érdeke, az már közös érdek. Hogy például a püspöki 
és más nagyobb javadalmak betöltésénél melyik rendszer 
lesz elfogadva, a választás, a kandidálás, vagy marad 
minden ugy mint eddig volt, az már csak épp ugy és 
csak olyan mértékben érdekli a latinokat, mint érdekel 
minket. 

Csak megnyugtató lehet épp azért mindnyájunkra, 
hogy képviselőink oly magatartást tanúsítottak eddig is, 
mely biztosit bennünket, hogy képviseltetésünk ügyében 
mellőzve nem leszünk, egyebekben pedig meg leszünk 
attól kiméivé, hogy nemzetiségi irányzatoknak szolgáló 
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külön párt keletkezzék soraikban, mint történt 1870-ben a 
Dobránszky-féle agitáczióval. 

Az a harcz, melyet a „M. Á." képviselőink többsége 
ellen folytat és melyben ott eddig szokatlan sértő hang 
uralkodik, csak azt az aksziómát juttatja eszünkbe : Ignotas 
fallit, notis est derisui. A kisebbség nagyszavu lármájának 
álarcza alatt az 1870. évi Dobránszky-féle irányzat akarja 
magát kellemes külsőben bemutatni Ezt tudja mindenki, 
a ki viszonyukat ismeri és igv a „M. A." tudjuk, hogy 
tudtán kivül, de mégis ily gyanús származású irányzatot 
akar plausibilissé tenni. 

Ezekben akartuk a helyzet képét adni és az elmon-
dottakat ajánljuk a hivatott tényezők jóakaratú figyelmébe. 

Melles Emil 
gk. esperes-plebános. 

Autonomiai képviselőválasztás Egerben. 
Erről az ügyről a „Hazánk" a következő pártjel-

legü jelentést hozta: 
„Gróf Apponyi Albertet tudvalevőleg Egerben és 

Jászberényben is megválasztották a katholikus autonómiát 
előkészitő kongresszusra képviselővé ; gróf Apponyi Albert 
azonban a jászberényi mandátumot tartotta meg, egri 
megbízatásáról pedig lemondott. Eger város katholikus 
polgárai e tárgyban vasárnap délután gyűlést tartottak s 
miután megválasztották a lemondás következtében de-
czember hó 8.. 9. és 10-dik napjain megejtendő kongresz-
szus! választásra a végrehajtó bizottságot, Foltin János 
elnök röviden ismertette az autonomia lényegét, majdí 
felhivta a polgárságot, hogy már e gyűlésen nyilatkozza-
nak, kit akarnak az autonomiai kongresszusra képviselőül 
küldeni. Erre felállott Horváth József s hosszabb beszéd-
ben ismertette a kongresszuson eddig történteket, a két 
kongresszusi párt alakulását s talpraesett fejtegetések' 
közben mutatta ki, hogy az igazi katholikus érdekeket 
azon párt istápolja, mely gróf Apponyi Albert vezetése 
alatt áll. 0 tehát a szűkebb körű értekezlet megállapo-
dása értelmében is ajánlja, hogy olyan képviselőt válasz-
szanak, a ki az Apponyi vezetése alatt álló kongresszusi 
párt hive. Ilyennek ismeri ő idősb Samassa Jánost, ki 
mind hithüsége, mind egyéb jeles tulajdonságainál fogva 
méltó arra, hogy Eger város katholikus polgársága őt 
küldje képviselőül az autonomiai kongresszusra. A köz-
gyűlés erre egyhangúlag idősb Samassa Jánost kiáltotta 
ki képviselőjelöltül, kinek megválasztása biztosra vehető." 

IRODALOM. 
— A katholikus Egyesületek vezetőinek s a ka-

tholikus egyesületi élet munkásainak figyelmébe ajánljuk 
a következő müvet : „A Magyarországi Katholikus Egye-
sületek Évkönyve" az 1897. évre. Szerkesztette : Gyürky 
Ödön a „Társulati Ertesitő" felelős szerkesztője. Második 
évfolyam. Ára 50 kr. Nélkülözhetetlen tanácsadó minda-
zok részére, kik kath. egyesületeket akarnak alapitani 
vagy azok élén állanak. A munka tartalma a következő : 
I. A magyarországi kath. egyesületek jegyzéke. II. Út-
mutatás kath. egyesületek alakitására. Bevezetés. 1. Az 
alapszabályok. 2. Az alakuló közgyűlés. 3. Az alapsza-
bályok lebélyezése. 4. Az alapszabályok felterjesztése. 
5. Az a bizonyos 40 nap. III. Felvilágosítások. IV. Útmu-

tatás szövetkezetek alakitására és czégjegyzésére. V. Alap-
szabály-tervezetek. VI. Útmutatás a kath. egyesületek 
vezetésére. VII. Az egyletek vezetőinek figyelmébe. — 
Megrendelhető a szerzőnél: Budapest, VIII. ker., Pál-
utcza 7. sz. II. em. 

Ugyané munka szerzője szívesen küld mindenkinek 
kívánatra, a következő füzetekből, ingyen : 1. Alapszabály-
tervezet kath. munkás-egyesületek részére. 2. Katholikus 
Népkönyvtárak. Útmutatás a kath. népkönyvtárak felállí-
tására, berendezésére és kezelésére. 

— A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából mint 
legszebb, legkedvesebb ajándékot ajánljuk a kath. közön-
ség, különösen a kath. családok figyelmébe : Gyürky Ödön 
„ Ujabb Költeményeit," mely kath. szellemű tartalmánál, 
pompás kiállításánál fogva legalkalmasabb ajándék nőknek, 
fiatal leányoknak, fiuknak. Ára diszkötésben 1 frt 50 kr. 
Kapható szerzőnél: Budapest, Pál-utcza 7. szám II. em. 37. 

V E G Y E S E K . 
— A kegyesrendiek ünnepe országszerte nagy 

hatást keltve folyt le. Budapesten f. hó 7-én volt az ün-
nepi ülés. Kolozsvárott maga a megyés püspök, Majláth 
Gusztáv gróí ur is megjelent az ünnepélyen. Szóval az 
ünnep országos hatást keltett. 

— Emlékkő de Rossinak. Október 17-én leplezték 
le a castel-gandolfói templomban azt az emlékkövet, me-
lyet a nagynevű arcbaeologusnak a „Cultores Martyrum" 
nevű társulat készíttetett. A felirat szövege ez : 

Ioanni Baptistae De Rossi — universae antiquitatis doctrina 
— celeberrimo — christianae archaeologiae constitutori — ingenio 
faeundia scriptis immortali — vita pie functo XII kai. oct. a 
MDCCCXCIV — in proximis aedibus Pontificum — et amplissimo 
eruditorum conventu — in hoc templo solemnibus exsequiis — 
honestato — magistro optimo — Collegium cultorum martyrum — 
cenotaphium posuit a MDCCCXCVII. 

— A Szent-László-Társulat szerdán decz. 15-én 
délután negy órakor a Szent-István-Társulat üléstermében 
(IV. Királyi-Pál-utcza 13. sz.) központi választmányi 
ülést tart. 

— Eucharisztikus értekezlet. Závod községben, a 
völgységi egyházkerület f". hó 2-án eucharisztikus értekez-
letet tartott, tudtunkkal az elsőt a pécsi egyházmegyében, 
melyen az oltáriszentségre vonatkozólag praktikus dolgok 
képezték megbeszélés tárgyát. Értekezlet után a papság 
a nagyszámú hivőkkel egyesülve a templomban kitett 
oltáriszentség előtt egy órai szentségimádást végzett, mely 
alatt Plank Kamii doroghi plébános félóráig élő hittől s 
meggyőződéstől áthatva beszélt az oltáriszentségről. 

— Az egri Mária-kongregáczió a „Szeplőtelen 
Fogantatás" ünnepén, d. e. 1072 órakor ünnepélyes szer-
tartások közt vette fel uj tagjait a czisztercziek templo-
mában. A kongregáczió a szertartások végzésére Debre-
czeni János apát-kanonok, védnök urat kérte fel, mig a 
szentbeszédet Kalocsay Alán cziszterczita, orsz. képviselő 
tartotta. Ez alkalommal 26 ifjút avattak a kongregáczió 
tagjaivá. 

Szerkesztőségi telefon. 

P. M. Már hogy lehet olyat gondolai ? ! A római kérdés 
nincs megoldva. A csend és nyugalom — csak látszólagos. Közelebb 
meglepő dolgokat fogunk szóba hozni. 

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

Budapest, 1897. 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 . 

' Szerlcesztő lakása : 
Budapést, 

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 
ÖTVENHATO 

Budapesten, deczember 15. 48. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem mcende, 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 imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Milyen volt a mult század közepe előtt az egyetemeken, jelesen a kassai és nagyszombati 
egyetemeken a theologiai tanitás ? — Mily jogczimen birja a plébános javadalmát ? Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Szomorú pro-
testáns „adventi gondolatok." — B u d a p e s t : Magyarország közoktatásügyi miniszterének köszöntő és köszönő irata a kegyes tanitó-
rendhez — alapításának háromszázados évfordulója alkalmából. — N a g y v á r a d : A debreczeni kath. főgymnasium. — Katholikus 

Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük m. t. olvasóinkat, hogy az előfize-

tést mielőbb megujitani s a lapnak uj előfizető-
ket szerezni kegyeskedjenek. A szerk. 

Milyen volt a mult század közepe előtt 
az egyetemeken, jelesen a kassai és nagy-
szombati egyetemeken a theologiai tanitás? 

II. 

Theologiával tüzetesen a két egyetemen fog-
lalkoztak a jezsuiták. 

Pázmány Péter eredetileg Kassára tervezte 
egyetemét a protestáns tanok ellensúlyozására. 
Valószinüleg támadások elleni biztonság tekinte-
téből választotta Nagyszombatot.*) Eredeti ter-
vét régi kedves embere Kisdi Benedek egri püs-
pök haj to t ta végre 1657-ben t e t t alapítványával 

Ha Pázmány — jegyzi meg Molnár Aladár 
— nagyszombati alkotása következményeiben s a 
későbbi fejleményekkel maradandóbb és jelenté-
kenyebb let t is a kassai főiskolánál: de azért 
Kisdinek egyháza és a hazai közművelődés iránt 

1) A Kisdi alapítványát megerősítő kir. levél 
mondja: „quod et idem Card. Pázmány summe molieba-
tur, nec tamen cor sequi potuit, sed morte pia praeventus, 
iam nominato Benedicto Kisdi, Episcopo Agriensi, Spar 
tam hanc exornandam reliquit." Literae Authenticae Scho-
larum Hutig. 1882. p. 26. 

szerzett érdeme sem kevésbbé méltó a hálás el-
ismerésre. 2) 

Jézus társasága oly időben alakult, midőn 
az iskolaügy a renaissance, a humanismus befo-
lyása a la t t gyökeresen változni kezdett. Mig a 
régi rendszer hívei, a dominikánusok nem egy 
helyen állást foglaltak a hamunista oktatás- és 
újítással szemben: addig a jezsuiták elfogadták 
a humanista oktatást egyelőre akkori szerkeze-
tében, később saját czéljaik szerint alakítva. 

A tizenhatodik századig nem voltak egye-
temre előkészítő, úgynevezett középiskolák, gym-
nasiumok. A káptalan vagy városi iskolákban 
megtanulták az ifjak az oktatás elemeit, irni, 
olvasni, latin nyelvtant és igy mentek egye-
temre. A XVI. században különösen Sturm János 
fejlesztette ki a gymnasiumi oktatást. 

1586-ban készült a jezsuiták első tanrend-
szere, melyet Aquaviva generalis átdolgoztatot t 
és 1599-ben kötelezőnek előirt. E tanrendszer 
értelmében taní tot tak a jezsuiták a XVII. és XVIII. 
században egészen a társaság eltörléseig. 1882-
ben reszhen módosult az 1599. tanrendszer. 

E rendszer szerint3) a jezsuita akadémiák-
nál három tudománykar vol t : theologiai, bölcsé-

2) A Közoktatás Története Magyarországon a XVIII. 
században. 1881. 233. 1. 

3) V. ö. Forma gubernandi Academias et Studia 
Generalia S. J. in Provincia Austriaca. 
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szerí és facultas linguarum, vagyis öt osztályból 
álló gymnasium. De ezek nem egymás mel le t t 
álló karok voltak, hanem fokozatosan egymás 
alá rendel t tanfolyamok, ugy hogy a 4 évi theolo-
giai tanfolyamra csak azt vet ték föl, a k i a gym-
nás iumot és a bölcsészeti t an fo lyam mind három 
évét elvégezte. 

A jezsui ta akadémiák ezen berendezése, hogy 
a theologusnak el kel let t végeznie előbb a böl-
csészeti t an fo lyamot és csak ugy engedték theo-
logiára, nem uj dolog. A középkori egyetemek 
eljárásán alapszik az. „Az i f j ak előbb a szabad 
művészetek kohójában készitik ka lapácsa ikkal 
lankadást nem ismerő szorgalommal edényeiket, 
melyekkel az örök bölcseség forrásaiból merí te-
nek" , figyelmeztet IX. Gergely pápa 1233-ban a 
í ranczia királyhoz i r t levelében.4) Ez ér te lemben 
mondja IV. Fülöp franczia király 1312-ben: „li-
berales ar tes sunt preparationes ad studium theo-
logie." 5) Ezen ér telemben veendők Károly, Nor-
mannia vezérének szavai 1358-ban a párisi egye-
temhez i r t levelében: „Facultas a r t ium est fun-
damentum, origo et princípium omnium aliarum, 
sine qua nulla alia scientia haber i potes t per-
fected 6) Ez alapon tör tén t , hogy a bécsi egyetem, 
mely mindenben a „parens scientiarum u, a párisi 
egyetem után indul t és szervezkedett7) , csak 
olyanokat bocsát 1389-ben hozot t ha t á roza ta 
szerint h i t tudor i fokozatra, a kik bölcsésztudorok 
vagy legalább e téren elegendő i smere t te l ren-
delkeznek. 8) 

A párisi egyetemen 7 évi t anfo lyam volt a 
theologiai ka rban . 9) A bécsi egyetemen azoknak, 
a kik a szentirás tan i tására készültek, 6 évig, 

4) „Prius iuniores, ut fiant docibiles, in conflatorio 
liberalium artium cudunt malleis indefessi exercitii et 
préparant vasa sua, quibus aquas auriant sapientie salu-
taris de foütibus Salvatoris." Denifle, Chartularium Uni-
versitatis Parisiensis, torn. I. Parisiis, 1881. p. 148. 

5) Ugyanott, torn. II. p. 156. 
6) Ugyanott torn. III. p. 54. 
7) Valóban teljesedett IV. Sándor pápa szava : „Hec 

est egregia litterarum civitas, artium urbs famosa, sum-
me sapientie officina. Hic conversantur et degunt scientie, 
inter quas sacra et venerabilis theologia locum obtinet 
altiorem. Preest enim reliquis, sicut superior . . . imperat 
aliis ut domina. De Parisiis fons limpidus scientiarum 
emanat, de quo potant cunctarum populi nationum." De-
nifle, Chartularium Univ. Paris. torn. I. p. 343 

8) Diplomata et Statuta Universitatis Vindobonensis, 
editio tertia, Viennae, 1791. pars II. p. 50. 

y) „Studentes in theologia. si sint seculares, habent 
ibi audire per septem annos, antequam admittantur ad 
lecturam Biblie, sed reguläres admittuntur in sexto anno." 
JJemfle, Chartularium Univers. Paris. torn. II. 692. 

azoknak pedig, a kik Lombardi Péter Quatuor 
lïbri Sententiarum előadására akar tak képesi t te tni , 
8 évig kel le t t theologiá t hallgatniok.1 0) Szentirás 
ós Lombardi Péter munkája vol t ugy a párisi 
min t a bécsi egyetemen a tankönyv. Csak négy 
évig v i t t ék magokka l a theologusok vagy vi tet-
ték iskolába tankönyveiket . 1 1 ) A szentirási taná-
roka t és t anu lóka t Biblici vagy Cursores, a dog-
mat ikus t aná roka t és ha l lga tókat Sententiarii 
néven nevezték. 

1298-ban indul t meg a mozgalom, hogy a 
keresztény h i t te r jesz tése érdekében tanszéket 
nyer jenek a párisi egyetemen a görög, arab és 
t a t á r nyelvek.1 2) 

Ezen mozgalomnak az eredménye a viennei 
zsinat ha tároza ta , mely tényleg megvalósi tot ta , 
mi t 13 évvel előbb Lull Ra jmond megpendi te t t 
volt. 

Igy tör tén t , hogy a párisi egyetem hi t tudo-
mányi ka rán a viennei zsinat (1311) u tán a 
szent irási nyelveket is t an i t o t t ák . „Sacro appro-
ban te Concilio scolas in subscr iptarum l inguarum 
generibus in Parisiensi, Oxoniensis, Bononiensi et 
Salamant ino studiis providimus erigendas — úgy-
mond V. Kelemen pápa 1312-ben — statuentes, 
u t in quolibet locorum ipsorum t e n e a n t u r viri 
catholici sufficientem habentes hebraice, grece, 
arabice et chaldaice l inguarum not i t iam." 13) 

(Folytatjuk.)' 

Mily jogczimen bírja a plébános javadalmát? 
Hogy mily jogon birja a plébános javadalmát, 

vájjon puszta haszonélvező-e, avagy a haszonélvezeten 
túlmenő jogai is vannak-e, eleddig eldöntve nincs. A 
jogászok véleménye e kérdésben szétágazik, minek oka 
mindenesetre abban keresendő, hogy az egyházi jogban 
erre nézve döntő határozattal nem találkozunk. Hason-
lókép áll itt a dolog, mint azon kérdésnél, hogy ki az 

10) Diplomata et Statuta Univ. Vind. pars II. p. 
59. et 62. 

n ) „Scholares noviter incipientes audire Theologiam, 
si ad gradus tendant, in primis quatuor annis, portent 
aut portari faciant ad Scholas textus sententiarum et 
biblie, prout lectiones requirunt." Ugyanott, p. 44. 

12) Denifle, Chartularium Univ. Paris. torn. II. p. 84. 
„Stimulus conscientie me remordet et cogit ad vos venire 
(a párisi egyetem tanáraihoz) . . . quod hic Parisiis, ubi 
fons divine scientie oritur, fundaretur studium Arabicum, 
Tartaricum et Grecum, ut nos linguas advereariorum Dai 
docti, predicando et docendo illos, possimus in gladio ve-
rititis eorum vincere falsitates." 

13) Denifle, Chartularium Univ. Paris. torn. II. p. 
155. — Clementinarum lib. V. tit. I. cap. I. — Hefele, 
Conciliengeschichte, 6. Band, 482. S. 
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egyházi javak tulajdonosa. Az egyházi jog ezt se dönti 
el, itt is csak combinatiókra szorulunk. Kérdésünkben a 
jogászok véleménye két részre oszlik. Az egyik rész a 
plébánost puszta haszonélvezőnek tekinti, a másik ezen 
túlmenő jogokat tulajdonit neki, hasonlókat az azon kor-
beli hűbéresi jogokhoz, melyekkel a hűbéresek akkor birtak, 
midőn a hübérjavak még nem voltak örökösek. 

Azonban puszta haszonélvezőnek a plébánost nem 
igen engedi tartanunk az egyháznak úgy zsinatokon, mint 
pápai decretumokban kifejezett azon óhaja, hogy a plé-
bánosok, mint általában az egyházi javadalmasok a java-
dalmat minél jobb helyzetbe hozni, minél inkább javitani 
iparkodjanak. Sőt találkozunk helyekkel, melyek expresse 
megengedik a javadalom állagának megváltoztatását is. 
IX. Gergely decretalisaibau is van erre nézve egy 
canon: „Si quis sane clericorum agella vel vineolas 
in terra ecclesiae sibi fecisse probabitur sustentandae 
vitae causa, usque ad diem obitus sui possideat." 1) 
Hasonlókép a javadalom állapotának javitását is sür-
getik a decretalisok „Fraternitatem tuam — irja III. 
Sándor pápa a párisi püspöknek — credimus non latere, 
quod, cum episcopus et quilibet praelatus alius ecclesi-
asticus ecclesiasticarum rerum sit procurator, non domi-
nus, conditionem ecclesiae meliorare potest, facere vero 
deteriorem non debet".2) 

Az idézett canonok szerint a plébános a javadalom 
változásokat eszközölhet, mi a haszonélvezőnek nem áll 
jogában, mivel a haszonélvező az idegen dolgot gyümöl-
cseivel korlátlanul élvezheti, de állagának sérelme nélkül. 
Mivel pedig a mi e;etünkben a javadalmas, a fönnebb 
emiitett canonok értelmében, a javadalom állagát is meg-
változtathatja — mindenesetre csak jobbra — e szerint 
a haszonélvezeten túlmenő jogai vannak, mivel a haszon-
élvező a javadalom állagát absolute nem változtathatja 
meg. 

Az egyházjogi irók e kérdést ex professo nem igen 
tárgyalják. Némelyek egészen hallgatással mellőzik, mint 
pl. Reiffenstuel, noha a plébániai javadalom eredetéről, 
eltulajdonításának s kezelésének módozatai felől igen 
részletes tárgyalásokba bocsátkoznak, s a plébános jogait 
a jövedelem körül legminutiosusabb részleteiben is tár-
gyalják. Azok pedig, a kik e kérdést tárgyalják, eltérő 
véleményen vannak. Schmalzgruber a javadalmast haszon-
élvezőnek tekinti, kinek azonban joga van a javadalmon 
javításokat eszközölni, pl. szántóföldön szőlőt ültetni, de 
a szerzett gyümölcsökről nem végrendelkezhetik szabadon 
s még abban is különbözik a haszonélvezőtől, hogy ez 
utóbbinak biztositékot kell letennie, mire a javadalmas 
nincs kötelezve, Thomassini már gyakran idézett művében 
igy ir a javadalmakról : „Haec rudimenta sunt beneficio-
rum, ut nunc quidem habent, hoc est fundorum clericis 
usufructuario jure concessorum, et ad ecclesiam revocan-
dorum, salvo jure ecclesiae".3) Carpzov szerint clericus 
aequiparatur usufructuario. 

A kezdetleges, nem örökös bűbérbirtok analógiáját 
alkalmazva a plébániai javadalomra, Böhmer J. e dolog-

1) c. 5. x. III. 25. 
2) c. 2. X. Iir. 24. 
3) Thomassini. 111. 1. 2. c. XVI. 

ról igy ir : „Ceterum si de jure quaeramus parochorum, 
quod illis in bona parochialia competit, facile patet iure 
quodam ususfructus tantum illa eis concedi, ad rationem 
primitivorum feudorwn, quae etiam usumfruclum quemdam 
constituebant, ut ex reditibus perceptis vivere possint . . . 
in quibusdani quidem referunt usufructuarium, in quibus-
dam vero ab eo discrepant, et partim deterioris, partim 
melioris conditionis esse soient, prout antiquitus feuda 
erant constituta".4) Ugyanezen felfogással találkozunk 
Philippsnél, ki a hűbéresnek birtokára vonatkozó jogai 
mellett más analógiát is hoz fel, t. i. azon jogokat, 
melyekkel a férj rendelkezik neje hozománya, felett, s 
ehhez hasonlónak mondja a plébánosnak javadalmához 
való jogait.5) Maas is a hűbéreséhez hasonló jogokat 
tulajdonit a plébánosnak,ö) úgyszintén Eichhorn (Grund-
sätze des Kirchenrechts II. 744—745.), Friedberg (Lerbuch 
des kath. Kircbenrechts 173. §.) és mások.7) 

A jogtudományban tehát mindinkább elterjedt theoria 
szerint a plébánosnak a javadalom körüli jogai meg-
haladják a haszonélvezőéit, miután oly változásokat eszkö-
zölhet, melyek a haszonélvezőnek nem állanak jogában s 
ennélfogva jogai körülbelül azonosak a kezdetleges bű-
béreséivel. 

A kérdést némely helyen a részleges jog szabályoz-
za, mint a porosz és a franczia. A porosz jog a plébánost 
haszonélvezőnek mondja, de némely részleges rendelke-
zésében ettől eltér, minélfogva a birodalmi törvényszék a 
plébániai haszonélvezetet egy egészen különleges jogalko-
tásnak jelenti ki, melyre a haszonélvezetnek általános 
szabályai csak annyiban érvényesithetők, a mennyiben a 
plébános sajátos állásával nem ellenkeznek.8) Az 1813-
ban kiadott franczia császári rendelet pedig a plébánosnak 
kiterjedt haszonélveseti jogot biztosit.y) Egyéb törvény-
hozások a részletekre nézve hoznak ugyan határozatokat, 
megállapítják a plébános jogait és kötelességeit a java-
dalom és jövedelem körül különféle esetekben, de az ál-
talános, elvi kérdésre feleletet nem adnak. 

EGYHÁZI TUDOSITÄSOK. 
Budapest, decz. 14. Szomorú protestáns „adventi 

gondolatok— 
A budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" vasárnapi 

száma a magyar protestáns, különösen a Svájczból beho-
zott „magyar" vallás szomorú „szellemi" állapotával fog-
lalkozik. A czikkely két részből áll. Az első rész feltárja 
a valóban szomorú képet magát. A második rész gyógy-
szert ajánl. Az első részhez nincs mit hozzáadnunk. A 
magyar protestantizmus, és pedig a Svájczból behozott 
kalvinista „magyar" vallás — „vallás-erkölcsi sorvadás-
ban sínylődik". A második részhez azonban már lesz 
mondani valónk. De előbb lássuk a beteget, a benső, 

4) Böhmer : Jus parochiale. Sect. V. G. II . §. 15-
Philipps : Lerbuch d. kath. Kirhenrechts. §. 233. 
L. Archiv für kath. Kirchenrecht. V. köt. 22—32. lk. 

7) L. Brandis^: Das Nutzungsrecht d. Pfarrers. Archiv LXI. 
köt. 288. 1. 

8) L. Archiv. LXI. k. 289. 1. 
9) L. u. o. 290. 1. 
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lelki „sorvadásban szenvedő" büszke magyar protestantiz-
must, mely a magyar szellem, a magyar nemzet sorsának 
intézésére, járásának irányítására oly vakmerő fenhéjázás-
sal és elkapatottsággal vállalkozott. 

„Szomorú tapasztalat igazolja a tényt, u. m. czikk-
iró, hogy az uj rend által protestáns egyházaink szen-
vednek a legtöbbet. A sokszor feldicsért protestáns hit-
buzgósag és a gyakran magasztalt protestáns hithűség a 
valóságban nem bizonyul oly erősnek, mint a minőnek 
az optimisták festették. A statisztika kimutatja, hogy a 
vegyesházasságra lépők szabad egyessége révén eddig a 
protestáns tél tanusit legkevesebb ellenállást más vallású 
jegyesével szemben ; a statisztika bebizonyította, hogy a 
felekezetnélküliség tévelyébe a protestánsok s közelebbről 
a reformátusok esnek bele a legszámosabban ; a tapasz-
talat minden nap igazolja, hogy a baptismus és nazaré-
nizmus hálójába is a protestánsok közül kerülnek bele 
a legtöbben. Ezek a szomorú tények megczáfolhatatlanul 
bizonyitják azt, hogy a magyar protestantizmus vallás-
erkölcsi sorvadásban sínylődik, melyet nem szabad tovább 
tétlenül nézni s még csak könnyen venni sem tanácsos. 

Régi hiterőnknek emez aggasztó megfogyatkozása 
miatt nem elég szorgalmas a templomok látogatása, kivált 
a férfi inteligentia részéről ; e miatt csappant meg az 
egyházi czélokra irányuló áldozatkészség (péld. a Közalap, 
az írod. Társaság, a papnevelő intézetek az utolsó évti-
zedben alig kaptak nagyobb alapítványt, adományt vagy 
végrendeleti hagyományt) ; ezért az a szomorú jelenség, 
hogy vagyonos intelligentiáb, jobbmódú polgárságunk 
mig a nemzeti, közművelődési és művészi czéloktól nem 
sajnálja az áldozatot, addig a sajátos egyházi szüksé-
gekre alig lehet tőle valamit kivasalni ; ezért az a még 
szomorúbb tapasztalat, hogy mig az ország minden tes-
tülete a megdrágult viszonyoknak megfelelőleg teljes 
igyekezettel javítgatja a maga tisztviselői anyagi helyzetét, 
addig a protestáns egyházak papjai túlnyomó nagy rész-
ben a régi szegényes convention tengődnek s lelkészvál-
tozás esetén az egyházi hatóság igen sokszor még ezt a 
kicsike fizetést is csak pörösködéssel és hatalmi szóval 
tudja a belső hivatalnokok számára megtartani. Az egy-
háztagok igen sok helyen lerázni igyekeznek vállaikról 
az egyházfentartás ama terheit, melyeket hitbuzgó őseik 
egyszer, akkor önkényt ós lelkesen válaltak magukra. 

Beismerem, hogy az egyházfentartás megsokasodott 
terhei kis gyülekezetekben (Felvidék, Baranya, Erdély) 
már-már elviselhetetlen súlylyal nehezednek a számban és 
vagyonban megfogyatkozott egyháztagokra, s hogy az 
ilyen helyeken immár égető a szükség, hogy helyesebb 
adózás és állami segítség által az egyház anyagi ereje 
fokoztassék s a lelkészek fizetése minéi előbb .megjavitas-
sék. De a baj, mely a magyarországi protestantizmust 
gyökerében megtámadta, nem csupán anyagi, hanem sok-
kal inkább szellemi és erkölcsi. Igaza van Szilassy Aladár 
egyházmegyei gondnoknak, midőn egyházi bajaink föfor-
rását az egyéni hitéletnek átlagosan ki nem elégítő voltá-
ban látja s részletes bizonyítással megdönthetetlenül ki-
mutatja. *)" 

*) L. A dunamelléki egyházkerület értekezletének 1897. évi 
Emlékkönyvében „Egyházfentartásunk bajai és gyógyszerei" czimü 
felolvasását. 

Ime a diagnózis. Valóban szomorú ! „A magyar pro-
testantizmus valláserkölcsi sorvadásban sínylődik11 . . . Es 
ez a lelki sorvadásban szenvedő lény merészelt a magyar 
nemzetnek, szövetkezve a zsidósággal, „uj rendet" csi-
nálni, kereszténvtelen, szabad vallástalan korszakot nyitni. 
Szegény magyar nemzet ! Te vagy a világ nemzeteinek 
legrokontalanabbja, legelhagyatottabbja, legszerencsétle-
nebbje ! Ha nagy baj fog érni, nem fogsz panaszkodhatni ; 
rászolgáltál sorsodra, mert vakokat követsz, kik nem tud-
ják mit tesznek, kik „keresztyéneknek" tartják magukat és 
szétdúlták a kath. vallás, a valódi kereszténység iránt 
való vak gyülöletökben, Magyarországnak keresztény lét-
alapjait úgyszólván már egytől-egyig. 

De lássuk a „gyógyszert", melyet a magyar protes-
tantizmus a maga nagy bajára alkalmazni akar. Czikkiró 
jól mondja, hogy ,a ki komolyan és igazán akar segiteni 
a hazai protestantizmus baján, az nem érheti be a beteg-
ség tüneti kezelésével : anyagi erőfeszítéssel, szervezeti 
javítgatással, adóreformmal stb., hanem annak egész erő-
vel a főbaj gyökeres orvoslásához, a meglanyhult hitélet 
föllenditéséhez kell látni." Valóban jól mondja ezt czikk-
iró ; csak az a baj, hogy nem jól alkalmazza. A czél, 
melyet kijelöl jó, de az ut, melyre rámutat, ugyanaz, a 
mely protestáns atyánkfiait „a valláserkölcsi sorvadás" 
szomorú állapotába juttatta, a régi, az önfejű protestáns 
észjárás utja. A czél szent, fenséges, valóban lélekmentő : 
Jézus Krisztus, visszatérés az ő evangéliumára. Az ut 
azonban a legszerencsétlenebb utak egyike, mely protes-
táns atyánkfiait az istentagadók, a Krisztus-káromlók, a 
zsidók és hitetlenek társaságába vezette félre, a protes-
táns fanatizmus utja. Avagy nem lehet czégéresen nagy 
és országos hymnuszok által dicsőitett igazi protestáns 
ember az, a ki Jézus Krisztus istenségét tagadja és őt 
hozzánk nyomorult emberekhez mindenben hasonlónak 
vallja ? ! Mit gondol czikkiró, micsoda arczczal fordulhat 
a „magyar protestantizmus" Jézus Krisztushoz, az Isten 
egyszülött Fiához irgalomért attól a büszke öntudattól 
kisérve, hogy ime a protestáns bgfőbb vallási elv, az 
egyéni tetszés elve, Magyarországban „törvény" erejére 
emelte a Krisztus tagadás szabadságát s magában a maga 
protestáns felekezetének a kebelében is rendes állapot 
gyanánt üdvözli azt, hogy Krisztus istenségének tagadói 
és vallói egyenrangulag és egyenjogulag Krisztus hívei-
nek, Krisztus követőinek, a magyar protestáns egyház 
egyenlő tagjainak tarthassák és vallhassák magukat?! 

Nem, atyafiak, nem ez az utja a Krisztushoz való 
visszatérésnek ! A protestantizmus nem járulhat Krisztus 
elé irgalomért. A ki az atheizmust szabadságra, — majd 
nem sokára be fog következni, — uralomra segiti ; a ki 
Krisztust a zsidók felfogásával egy értelemben közönséges 
ember színvonalára sülyeszti le gondolatában : micsoda 
arczczal jelenhetik meg Krisztus, a mindentudó, a szive-
ken és veséken átlátó Isten előtt ? ! A protestantizmusnak, 
mint ilyennek nincs jövője, nincs menekvése, a pusztulás-
nak saját elvei által felidézett romboló szellemei elől. 
„Der Geister, die er wach gerufen, kann er nimmermehr 
los werden." Protestáns atyánkfiai számára azonban van 
menekvés felekezetök „valláserkölcsi sorvadása" elől. Abba 
kell hagyni a protestáns elfogultság, a protestáns vak-
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buzgóság, a protestáns fanatizmus útját. Ki kell nyitni a 
szemöket, mint az angol protestánsok teszik, a kiknek 
kebeléből jelenleg már 3 püspök és 500 misés pap szol-
gál a kath. egyház hierarchiájában a lelkek üdvösségének 
munkája mellett. Ugy van, nyilt szemmel, nem bekötött 
szemmel kell magyar protestáns atyánkfiainak nézni a 
világot s mindent a mi e világon van, még magát a szent-» 
irást is, a hol világosan meg van mondva a hivek szá-
mára, hogy ne saját fejők ötletei szerint botorkáljanak, 
hanem az apostolokra és az ő utódaikra, a tanitó anya-
szentegyházra hallgassanak. Ezekről mondta Krisztus Urunk, 
nem a százados előítéletek és gyűlölködések sarába lerán-
tott szentírásról: „A ki titeket hallgat, engem hallgat; 
a ki titeket megvet, engem vet meg ; a ki pedig engem 
vet meg, megveti azt, a ki engem küldött." 

Ezt a protestantizmus be nem veszi soha ; de be-
veheti a protestáns emberek halhatatlan lelke, mely 
Tertullián szavai szerint naturaliser christiana, természe-
ténél fogva keresztény, és ősi hitünk egyik alapelve sze-
rint a szent keresztségnél, fogva eltörülhetetlen jelleggel — 
katholikus, csakis mig a protestantizmushoz ragaszkodik, 
lázadásban, ellenmondásban van az ő katholikus jelle-
gével. 

Vissza tehát az Istenhez, vissza Krisztushoz, vissza 
az egységes keresztény katholikus hitéletre : ez Magyar-
ország jövőjének az alapja. A protestantizmus sem ma 
gát, sem az országot nem fogja, mert nem birja, nem 
tudja megmenteni. ? ? 

Budapest, decz. 12. Magyarország közoktatásügyi 
miniszterének köszöntő és köszönő irata a kegyes tanitó-
rendhez — alapításának háromszázados évfordulója al-
kalmából. 

Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ft. Frank Ferencz úrhoz, a kegyes tanitórendi tar-
tományi főnökéhez ez alkalomból a következő levelet intézte : 

Nagyságos és főtisztelendő tartományi főnök ur ! 
Midőn a Kalazanczi Szent-József által alapitott 

kegyes tanitórend fennállásának báromszázados évfordu-
lóját ünnepli, örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy 
az oktatásügyünk terén rendkívüli érdemekkel biró haza-
fias rendet szivem egész melegével, elismerésem őszinte 
nyilvánitásával üdvözöljem. 

A kegyes tanitó rend, melyhez engem tanulói pályám 
legszebb emlékei fűznek, hazánk közművelődésének, nem-
zetünk oktatásügyének történetében oly előkelő helyet 
foglal el, hogy a magyar nemzeti műveltség minden hí-
vének igaz elismerésére méltán számot tarthat. 

E derék read tagjai közül irodalmunk számos ki-
váló tudóst, érdemes munkást számlál művelői közé, ok-
tatásügyünk története pedig a tanitásnak számos valódi 
apostolát jegyzi fel közülük. 

Meggyőződésem az, hogy az az ünnep, melylyel e 
mindenkor hazafias szellemben, a közügy javára minden-
kor önzetlenül működő rend most fennállásának három-
százados évfordulóját ünnepli, nemcsak a rendnek szerény 
házi ünnepe, hanem ünnepe az a magyar oktatásügynek, 
melyben készséggel vesz részt mindenki, a kinek keblét a 

hazafias érdemek iránt való elismerés érzése tölti be. 
Annál nagyobb örömmel és lelkesedéssel jelenek meg 
önök előtt ez ünnepen, mert nemcsak hivatali állásomból 
folyólag fejezhetem ki legmélyebb elismerésemet, de ér-
zelmeimhez az egykori nagy-kanizsai és budapesti tanitvány 
mélyen érzett igaz háláját is csatolhatom. 

A gondviselés áldását kérve a nemzeti közművelő-
désünk nagy munkakörében lelkesedve fáradozó főtiszte-
lendő rend működésére, fogadja nagyságod és nagyságod 
által az egész főtisztelendő rend kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. Wlassics Gyula s. k. 

Nagyvárad. A debreczeni kath. fŐgymnasium. — 
Dr. Schlauch Lőrinczbibornok-püspöknek, Debreczen 

városnak, Szakszó Rezső és dr Wolafka Nándor prépos-
toknak és a kegyes tanitórendeknek áldozatkészsége a 
vallásos és hazafias nevelés szent ügyéért, valamint 
Wlassics Gyula kultusz-miniszternek jóindulata ugy lát-
szik rövid idő alatt megvalósitják a debreczeni kath. fő-
gymnasiumot. Az a levél, melyet a miniszter legközelebb 
intézett ez ügyben Debreczen városához, a legújabb lépés, 
mely nagyban hozzájárul a régi szép terv megvalósításához. 

A miniszter levele, melyben felszólítja a várost, hogy 
mutassa be a 100,000 frtos bőkezű adományról szóló köz-
gyűlési határozatot, a következő : 

„A debrereczeni középiskoláknál eszközölt beiratások, 
több évi tapasztalat után kétségtelenné tették, hogy Deb-
reczen városában, melynek lakossága nagy arányokban 
növekszik, egy harmadik teljes középiskola felállítását 
közművelődési szempontból égető szükséget képez. Mint-
hogy pedig Debreczenben már van egy négy osztályú r. 
kath. jellegű algymnasium, a mondott szükséglet kielégí-
tése érdekében legczélszerübb és önként kínálkozó megol-
dásnak tartom ezen csonka gymnasiumnak teljes nyolcz 
osztályú gymnasiummá leendő kifejlesztését, az intézet r. 
kath. jellegének épségben tartása mellett. 

A megelőző tárgyalások alapján, melyek teljes vilá-
gosságba helyezték a kifejlesztés esetén előálló összes 
szükségletet, úgyszintén a fedezet kérdésének alakulását, 
immár elérkezettnek látnám az időt arra, hogy a nevezett 
középiskola kifejlesztése a megvalósítás terére vitessék. E 
végből mindenek előtt felhívom a város közönségét mu-
tassa be azon felsőbb helyen megerősített közgyűlési ha-
tározatot, melylyel — értesülésem szerint — a debreczeni 
róm. kath. főgymnasium épülete czéljaira részint kész-
pénzben, részint épületi anyagban 100000 frtot megajánlott. 

Egyúttal értesítem a város közönségét, hogy a deb-
reczeni kath. algymnasium kifejlesztésében érdekelt többi 
tényezőket is megkerestem egyidejűleg a saját hatáskö-
rükben szükséges intézkedések gyors megtételére, . Alpár 
Ignácz építészt pedig Debreczenbe küldöttem ki, hogy a 
telek megszemlélése után az uj gymnasiumi épület, tor-
nacsarnok és rendház tervvázlatait készítse el és javaslatot 
tegyen arra nézve is, hogy az építkezés tartama alatt a 
jelenlegi gymnasium, úgyszintén a tanári kar tagjai mi-
képen volnának ideiglenesen elhelyezhetők. 

Budapesten, 1897. no'yember 2ß. : 
- . • - Wlassics* 
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K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet iránya-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Autonomiai választás Egerben. 
Eger városnak kath. közönsége a mult héten válasz-

totta meg az autonomiai kongresszusra küldendő képvi-
selőjét. Három napig tartott a szavazás : szerdán, csütör-
tökön és pénteken. Egyhangúlag megválasztották idősb 
Samassa János érsekuradalmi jószágkormányzót. A három 
nap alatt leszavaztak 1086-an. Az első nap leszavazott 
424, a második nap 286 s a harmadik nap 376 kath. 
polgár. 

Más pótválasztások. 
A herczeg Pálffy Miklós lemondása folytán üresedés-

ben levő pozsonyi választó kerületben Otocskci Károly dr. 
pozsonyi ügyvédet léptették fel. Esterházy Miklós Móricz 
gróf lemondása folytán a csákvári kerületben báró 
Barkóczy Sándor dr. kultuszminiszteri osztálytanácsost és 
Zichy Nándor gróf lemondása folytán a pápai választó-
kerületben Major Ferencz dr. országgyűlési képviselőt 
léptették fel, mig a mohácsi választókerületben Vörös 
lemondása folytán Kanócz István lépett fel újólag. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 

Âz erdélyi róm. kath. Irodalmi Társulat 

folyó hó 4-én tartotta Majláth Gusztáv gróf megyés püs-
pök ur, fővédő jelenlétében, Gyulafehérvárott, az ottani, 
püspöki lyceum egyik tanácstermében, XX. rendes köz-
gyűlését, Ujfalussy József dr elnöklete alatt, a ki nagyobb-
szabásu megnyitó beszédet mondott arról a kérdésről : „ha 
ez a nagyratörő kor oly szerencsés-e a nagy problémák 
megoldásában, mint a mily serény azoknak feldobásá-
ban". Szólt pedig a szocsiális kérdésről, o\ szabadság, po-
litika, gazdaság, tanitás-nevelés, vallás, az általános béke 
kérdéseiről. Beszédje végén hálás kegyelettel emlékezett 
meg Lönhart Ferencz püspök ur, társulati fővédő gyászos 
elhunytáról, kinek emlékét a közgyűlés az elnök indítvá-
nyára jegyzőkönyvileg örökítette meg. A kegyelet hála-
adójának lerovása után a hódoló tisztelet meleg hangján 
a társulat közgyűlésén most első alkalommal jelenvolt uj 
fővédő, Majláth G. gróf ur püspök úrhoz fordult üdvözlő 
szavakkal az elnök, s a társulatot atyai szeretetének 
gondjaiba ajánlotta. 

Következett Bálinth György társ. titkár jelentése a 
társulat egy évi munkálkodásáról, egy évi életéről. A 
társulatnak jelenleg összesen 328 tagja van, éŝ  pedig 
alapító 15, pártoló 48, rendes 110, előfizető 115. Évi sza-
szaporodás 6 tag. Két felolvasás után következett Vass 
Albert pénztáros jelentése. E szerint bevétel volt 1307 
frt 9 kr.^kiadás 1287 frt 81 kr. Azután a „Közművelődés" 
szerkesztő-bizottságának megválasztására került a sor. 
Felelős szerkesztővé választatott: Kóródy Péter dr, társ-
szerkesztők lettek: Zlamál Á„ Bálinth Gy., Péter J., 
Wagner S. A közgyűlés elismerést s köszönetet szava-
zott a volt szerkesztő-bizottságnak. 

Következett az indítványok elején a megyés püspök 
ur felszólalása. Elismerő szavakban Ujfalussy elnök érde-
meiről emlékezett meg mindenek előtt, ki a társulat ér-
dekeit 20 év óta szakadatlanul szolgálja. A püspök ur 
indítványozta, hogy e nagy érdem méltó méltatásban ré-
szesüljön. Azután a társulati közlönyről,, a „Közművelő-
désiről szólt néhány szót. Óhajtja, hogy a magasabb 
politika is találjon helyet hasábjain, keresztény felfogás-
sal. 0 méltósága a munkálkodás élénkítése végett 3 
pályadijat tűzött ki a lap érdekében. Volt buzdító szava 
az uj szerkesztőséghez is, s kijelentette, hogy a társulat 
anyagi oldala iránt is a legmelegebben érdeklődik, s azért 
erkölcsi és anyagi támogatást igér. 0 maga is fog elő-
fizetőket gyűjteni. Óhajtja, hogy minden tag igy járjon 
el. Valódi apostola a sajtónak! Nem is lehet addig nagy 
eredményeket a kath. sajtónak felmutatni, mig minden 
érdekelt ember nem teszi meg kötelességét abban az 
irányban, hogy a kath. lapok olvasó közönsége szaporod-
jék. íme itt a nagyszabású példa. Püspök gyűjt előfizető-
ket és olvasókat az erdélyi kath. lapnak. Szerencsés lap ! 

— A Szent-István-Társulat 1897. deczember hó 
16-án délután 4 órakor Budapesten, Királyi Pál utcza 
13. sz. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: Folyó 
ügyek. 

IRODALOM. 
= Imént jelent meg második (jóval bővített) kia-

dásban mélt. Nogáll János fsz. püspök úrtól Csarnok 
a keresztény hitélet ügyére, Nagyvárad, 1897. (Ara, kötve 
1 frt 50 kr, díszpéldány 2 frt/ Hogy mirül van a szó, 
megmondja e programm-féle tájkép. 

Fényes felhőből parányi csepp a tengerbe mintha 
az égből cseppent volna. Mi legyen vele ? Mi vagyok 
én e nagy tenger közepette ? Mi keresetem e hullám meg 
hullám áradatban? Igy elméikedék magában az alázatos 
kis csepp ; leszállott a mélységbe s meghúzódott töré-
keny kagylóban. Napok teltek, évek multak a vész-vihar 
hányta tenger zuhatagain. Es lőn, hogy búvárok érkezé-
nek s lebocsátkozva a tenger mélyére felkeresék a pará-
nyi cseppet, mely időközben kagylójában drága gyöngyre 
változék vala. A drága gyöngy immáron a király koro-
náján díszeleg. 

En halhatatlan lelkem, te az égből származtál. Mi 
kereseted e világéltedben ? Vájjon eljönnek-e majdan éret-
ted is az angyalok, hogy az Ur koronájára tűzzenek? 

Mi haszna élnünk, ha czélszerüleg nem élünk?! 
„Igaz ember, mondja az apostol, hitből él." 
E világéltében szeme-szive magasra . . ügyére a 

keresztény hitélet ösvényén 
sarkalatos elvek és tényezők, 
eszközök és módok, 
üdvös gyakorlatok. 

Hogy mikép jár el benne, gyanittatja a 

TARTALOM. 
I. Három sarkalatos elv és két tényező. 

1. „Szemem-szivem Istenre siron innen s a nagy 
örökkévalóságra siron túl," 

tekintettel az ember viszonyára Istenhez, maga mi-
voltára és természetére, a hit igazaira és reményeire. 

(Felelős minister, ha kárjába volna minister! Az 
élet és halál kérdései. Kötelezvény és utalvány. A lélek 
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vágya és reménye ösztön-szerben. Hiú kapródzások és 
fényes kilátások. Az élet terhe s ami könnyit rajta.) 

2. „Az egyházzal, Isten egy igaz egyházával," 
tekintettel az egyház mivoltára, hitvallására, hit-

életére. 
(Ahol Isten él és uralkodik. Isten országa méltó 

polgárának küonen méltó büszkesége, bennen java bol-
dogsága, fönnen igaza és reménye. Honszeretet és hon-
vágy. Tiszta szem, tiszta sziv) 

(Nagy hatalom pgy vezérlobogója, három szakasza 
tizenkét zászló-alja. Amit hiszünk, amit remélünk, amit 
szeretünk. Hitvalló királyasszony.) 

(Az egyházi-év révén, ügygyei az apostoli-hitvallás 
három szakaszára, a természet rendére, a polgári élet négy 
fordulójára. Dessewffy Aurel és szent Terézia.) 

3. „Az Úr példájára, szemünk-szivünk rajta." 
(Kicsi könyv nagy életbölcseség. Isten tüköré és ke-

resztény mellképek. Orosz herczegasszony apologiája.) Po-
gány bölcstől szép emlék. Szebbnél szebb. Sziv, egyérzel-
men Jézus szivével) 

1. „Isten szent malasztja." 
(Minősitvény és jogosítvány természetfeletti méltó-

ságra s boldogságra. Lángelme és nagyhatalom. Részvény 
ő-egy-flának örökében. Ha elesném tőle?! Dicső átalaku-
lás szere-módja.) 

2. „Tiszta szándék, egyakaraton Isten szent akarat-
jával." 

(Szolga és szolga, ki minő urat szolgál. Mit ér, ha 
érőt nem er Isten előtt? De ha hitből? Boldog sora 
élteiglen.) 
Négy állomás a keresztény hitélet ösvényén. 

(Elet és h^lál válamatja. Jobbnál jobb osztályrész. 
Rendületlenül! Örökéltig.) 

II. Eszközök és módok. 
Imádság. 

Fogalma. Fontossága az ember méltósága s üdvös-
sége érdekében. Kötelességből, szükségből, szeretetből. 
Imádólag, háladólag, engesztelőleg, könyörgőleg, egyszél-
tében az újszövetség örök áldozatja négyféle szándékával. 
Kellékei: ha 1) kérendetek, 2) mit, 3) az atyától, 4) Jézus 
nevében. 

(Reminiscentia az ember szive mélyén. Segitékek és 
jelvények. Képleltetőleg. Színről szinre. Szentély mécse. 
Tömjén parázsa. Isten közelében. Szent Ágoston pihenője.) 

Naphosszant. Reggel-Este. Napközben, Sursum 
corda ! 
Elmélkedés. 

Mivolta és czélja. Fontossága a lelki-élet szempont-
jából. az istenesseg ügyére, a ker. tökéletesség ügyére. 
Módja. Adalék szamba utasítások s tanácsok. 
Lelki-olvasmány. 
Lelki-számvétel. 
Lelkismeret tüköré. 
Szent-gyónás. 

Az erkölcsi törvény, erkölcsi érzék, erkölcsi becsü-
let érdekében. Ot kelleke : az emlékezet, érzelem, akarat, 
nyelv, cselekedet sorban. Egyszer, többször. 
As»zonyunk-Szűz-Mária. 

A szeplőtelen szent szűz képe. Boldogasszony olva-
sója. Vallási társula'ok és szövetkezetek. 
Oitári-szentség. 

A keresztény hitélet fény csomója — három-három 
leggyöngye hitágazatja szerben. 
Tükördarabok. 

(Szálló imák. Lelki áldozás. Szentek tisztelete. Őr-
angyalok tisztelete. Szeretet szövetsége a megholt hívek-
kel. Az Ur kínszenvedésének emlékezete. Jézus szentséges 
szivének tisztelete.) 

III. Gyakorlatok. 
Évenkint, lelki-gyakorlatok alkalmára. 
Hónaponkint, elmélkedésfélék. 

Megrendelések legalkalmasabban posta-utalványnyal 
vagy utánvétellel. A munka megküldésére szives készség-
gel megajánlja szolgálatját 

Nagyváradon. Dr Némethy Gyula, 
theol. tanár. 

— Előfizetési felhivás Jeske-Choinski Tivadar Alko-
nyat fe lé czimü müvére. 

Scripta scriptis opponenda. 
XIII. Leo pápa ő szentségének eme szavait követni 

s a közönségünket elárasztó selejtes és mételyező irodalmi 
termékeket ellensúlyozni, sőt a mennyire lehet kiszorítani, 
s helyettök az olvasni szerető közönség kezébe nemcsak 
mulattató, de erkölcsnemesitő olvasmányokat adni volt 
egyik, mondhatnám főczélja eddigi irodalmi működésem-
nek. Ugyanezen czél vezetett a fent jelzett mű lefordítá-
sában is, a mely, mint Marcus Aurelius császár idejében 
játszó elbeszélés, hatalmas vonásokkal ecseteli a pogány-
ság és kereszténység küzdelme mellett a pogányság alko-
nyat felé haladását s vele a római birodalom hanyatlását, 
a melyet a már-már túlsúlyra vergődő germán nemzetek 
ellen a pogányság nem tud megvédelmezni, s mely csak 
a keresztények Istene és az ennek nevében harczoló legio 
fulminatrix segítségével menekül meg egyelőre a bukás-
tól. E történeti keretbe illesztette a szerző nagyszabású 
elbeszélését, a melyet itt bővebben ismertetni nem tartok 
szükségesnek ; a kik fent érintett czéiom elérésében tá-
mogatni s jelen munkám megjelenésében és elterjedésében 
becses megrendeléseikkel támogatni kegyesek lesznek, meg 
fognak győződni, hogy egy szamot tevó mű átültetésére 
fordítottam időmet. 

A 44—48 ivre terjedő, csinos kiállításban és két kö-
tetben megjelenendő munka ára 2 frt 50 kr., növendék-
papoknak és tanítóknak 2 frt, s az előfizetőknek bérmentve, 
a megrendelőknek utánvéttel fog megküldetni. Bolti ára 
3 frt lesz. 

Az előfizetések, illetve megrendelések akár alulírott 
fordítóhoz, akár az Egyházmegyei Könyvnyomda igazga-
tóságához Veszprémbe küldhetők. 

Veszprém, 1897. november hó 1-én. 
Dr. Hada István, 

pápai t. kamarás, püspöki titkár. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a beszterczebányai székeskáptalanban Hu-
lényi István éneklő kanonoknak a nagyprépostságra, Vis-
nyovszky László őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra, 
Gürtler József székesegyházi főesperesnek az őr-kanonok-
ságra és Havran János mester kanonoknak a székesegy-
házi főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagy-
ván, az eként megüresedő mester-kanonokságot Takács 
Kálmán nyitrai főesperesnek és felső-ugróczi plébánosnak 
adományozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére a kassai székeskáptalanban Medveczky Ede 
őr-kanonoknak az éueklő-kanouo^ságra, Lesskó István 
székesegyházi főesperesnek az őr-kanonokságra, Belky 
Károly idősb mester-kanonoknak a székesegyházi főespe-
rességre és Perlsberg Ede ifjabb mester-kanonoknak az 
idősb mester-kanonokságra való fokozatos előléptetését 
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jóváhagyván, az eként megüresedő ifjabb mester-kanonok-
ságot Kozora Endre forrói esperes plébánosnak adomá-
nyozom. Kelt Bécsben, 1897. évi november hó 24-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Az egri főgymnasium Mária-kongregácziója, 

a mint már jelentettük, decz. 8-án délelőtt tartá uj tag-
jainak felvételi ünnepélyét azon szertartások között, me-
lyekkel a Mária-gyülekezet három század óta avatja tag-
jaivá a vallásos lelkű ifjakat. A czisztercziek temploma, 
mely a kongregáczió felujitása óta másodízben szinhelye e 
magasztos ünnepségnek, megtelt ez alkalommal szülőkkel, 
ájtatos érdeklődőkkel; a kongregáczió védnöki karából is 
többen jelentek meg; résztvett a tanári karral a főgymn. 
ifjúság is. A szertartást Debreczeni János, védnök, apát-
kanonok végezte teljes papi segédlettel ; a szertartás egyes 
részei alatt az ifjúság Mária-énekeket zengett. A szent 
beszédet Kalocsay Alán orsz. képviselő tartotta, lelkes 
hévvel fejtegetvén a Mária-tisztelet értékét. Megható moz-
zanata a szertartásnak, mikor a felékesített oltár előtt 
elfogadja a szertartást végző főpap az uj tagok felaján-
lását a kongregáczió védőasszonyához A szentélyben fél-
körben térdeltek a kiválasztott ifjak, kezökben égőgyer- ' 
tyával, mellokön a kongregáczió jelvényével, mig nevök-
ben Magassy Jenő IV. o t. elmondta a felajánlás szavait. 
A fenséges szertartást Te Deum zárta be. 

4 - A holt kéz jótékonysága. Császka György ka-
locsai érsek ur a kalocsai főgymnasium Mária-congrega-
tiójának, az „Értesítő" legújabb számának megjelenése 
alkalmából, 100 frtot küldött. Vogronics Antal pápai prae-
latus veszprémi kanonok az ottani kath. legényegyletnek 
100 frtot adott. 

— A világ aranya é s ezüstje. Kiszámította hivatalos 
adatok alapján de. Joville Párisban, de csak Amerika felfede-
zésével kezdte a számítást. E szerint, a nevezett felfedezés óta 
lefolyt 405 év alatt, a földből 102,000 millió vagyis 102 
milliárd (frank) értékű aranyat és ezüstöt nyertek; ebből az 
összegből az aranyra esik 46 milliárd, az ezüstre 56 mil-
liárd. Az ezüst értékét 1 kilogrammkint 222'22 frankban 
számítja. Századok szerint ez a termelés a következő 
képet mutatja. A XVI. század nem haladta meg a 80 mil-
liót aranyban és ezüstben. A XVII. század mindkét ter-
melése 115 millióra emelkedett, a XVIII. századé meg-
ütötte a 193 milliót. 1801—1850 ig 227 millió középszám 
körül járt évenkint. Ettől az évtől kezdve az emelkedés 
rohamos. 1851—1875-ig 930 millióra emelkedett a terme-
lés, 1 8 7 6 - 1885-ig 1 milliárd 90 millióra, 1886—1890-ig 
1 milliárd 340 millió volt, 1892—1896-ig 1 milliárd 975 
millióra emelkedett. A haladás 1891 óta ismét rendkivüli. 
Az arany ez év óta 1896-ig 677 millióról 1 milliárd 89 
millióra, az ezüst 936 millióról 1 milliárd 113 millióra 
emelkedett. Egyedül Amerika 1895-ben 4.400,000 uncia 
ezüstöt termelt, a mi az egész föld évi termelésének 83% -a-
Francziaország évi termelése evvel szemben csak 19,619 
uncia volt. Ez az oka, a miért Amerika az ezüst-valutát 
sürgeti. Alig 10 éve annak, hogy az aranyrétegek Trans-
vaalban rendes munka alá vétettek és már 1896-ban ott 
az aranytermelés 2.508,587 uncia volt 227.471,842 frank ! 

értékében. Ausztráliában, a hol a termelést 1851-ben 
kezdték, az eredmény 10 milliárd lett. Legújabban Ame-
rika Alaska nevü tartományában találtak rendkivül gaz-
dag érczrétegeket. Az auri sacra fames tehát nagy ará' 
nyokat öltött. (Oss. Rom.) 

— Pyrker László emlékiratai. Most van félszáza-
dos évfordulója annak, hogy Pyrker László velenczei pat-
riarcha, Dalmaczia primása, egri érsek meghalt. A költő 
érsek végrendeletében ugy intézkedett, hogy szivét Eger-
ben, testét pedig a lilienfeldi cziszterczi zárdában temes-
sék el. Ez utolsó óhaját teljesítették is. A nagynevű fő-
pap, ki Ferencz császárnak is bizalmasa vo't, emlékirato-
kat hagyott hátra, de azzal a kikötéssel, hogy az csak ha-
lála után ötven évvel teendő közzé. Az ötven év mint 
emiitettük, most telt le, nemsokára tehát meg fogjuk is-
merni a nagynevű érseket saját önéletleirásából. Az em-
lékiratokat Cotta báró könyvkiadóczég adja ki Münchenben. 

— Protestáns hang az erdélyi statushatározatróL 
A „Szabad Sajtó" czimü protestáns lap a következőket írja : 
„Egyáltalában nem vagyunk ellenségei a szabadkőműve-
seknek, mert protestáns elveinkkel lenne ellentétben, ha 
a lelkiösmereti szabadság ellen lépnénk fel. Tőlünk tehát 
bátran folytathatják titkos munkájukat, legfeljebb szük-
keblüségnek tartjuk, ha nem az emberiség általános jó 
létére, hanem csak saját tagjaik javának előmozdítására 
törekesznek. De azt már mégis összeférhetetlen dolognak 
találjuk,-ha szabadkőműves egyházi hivatalt vállal. Épen 
azért a protestáns egyház részéről is követendő és helyes 
eljárásnak tartjuk az erdélyi római katholikus státusnak 
legutóbb tartott gyűlésén hozott határozatát, mely kimondja: 
hogy az igazgatótanács tagjai esküvel kötelesek bizonyí-
tani, hogy nem tagjai semmiféle, az egyház által tiltott 
társulaté.ak, különösen pedig a szabadkőműves páholyoknak. 
Most már a kolozsvári római katholikus egyházközség is 
meg akarja erre esketni választmányi tagjait. Az erre vo-
natkozó indítványt már a legközelebbi egyházközségi gyű-
lésen meg fogják tenni." 

— Az éjszakamerikai Egyesült Államokban a 
new-yorki „Review" szerint 251 katholikus lap jelenik meg. 

— A cisterciek centennariuma. 1898-ban telik be 
nyolcz«zázadik éve annak, hogy sz. Róbert a cisterciek rend-
jét, szent Benedek rendjének ezt az oldalágát, megalapí-
totta. Egy erre az alkalomra készült kis emlékkönyvben 
ezt a jellemző mondást találjuk: „Ennek a rendnek sugal-
mazója volt a Szentlélek, törvényhozója szent Benedek, 
alapitója szent Róbert, elterje^ztője szent Bernárd." A 
cisterci rendnek jelenleg az egész világon 707 monostora 
van. Az anyazárdát sz. Róbert a sur-saone-chalonsi egy-
házmegyében 1098. márczius 21-én kezdte épiteni. 

f Dr Spinoza meghalt. Dr Ompolyi Mátray Ernő 
f. hó 5-en szélhüdést szenvedett s 8-án meghalt. Teme-
tése Fóthon volt 10-én. Vele egy sajátságos, tehetséges 
iró, a ki igazán tudós és hivatásos iró vala, szállt sirba. 
A magnum ingenium mixtúrája rajta is kitört néha. Men-
nél idősebb lett azonban, annál jobban simult az egyház-
hoz. Utolsó nagy fog'alkozása a 48 as eseményeknek és 
Kossuth szereplésének hatását a kath. egyházra mutatta 
volna kí az ő ismeretes, erővel teljes vonásaiban. R. i. p. 

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

Budapest, 1897. 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, 

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

IM-iimiiin 
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. 
i-i minutum inni inni 

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

Budapesten, deczember 18. 49. 

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

SZ. II. Félév. 1897. 

r,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adldbora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Milyen volt a mult század közepe előtt az egyetemeken, jelesen a kassai és nagyszombati 
egyetemeken a theologiai tanitás? — A plébános jogai a javadalom körül. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Felfordult világ 
Magyarországon. — S z é k e s f e j é r v á r : A kath kör háza. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — 

Hivatalos. — Vegyesek, 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . 
Kérjük m. t. olvasóinkat, hogy az előfize-

tést mielőbb megujitani s a lapnak uj előfizető-
ket szerezni kegyeskedjenek. A szerk. 

Milyen volt a mnlt század közepe előtt 
az egyetemeken, jelesen a kassai és nagy-
szombati egyetemeken a theologiai tanitás? 

III. 

Idővel Lombardi Péter munkája kiszorult a 
theologiai iskolákból és aquinoi sz. Tamás Summa 
Theologica-ját fogadták el tankönyvnek. Sz. Tamás 
maga is tankönyvnek szánta munkáját. Sz. Pál 
kijelentése szerint: Mint kisdedeknek Krisztusban 
tejet adtam innotok, nem eledelt, sz. Tamásnak is 
az volt a szándéka, hogy oly módon adja elő a 
keresztény igazságokat, hogy kezdők is megért-
hessék azokat. *) A dömések egyetemes kápta-
lana már 1329-ben elhatározta, hogy a rend 
theologus növendékei szorgalmasan tanulják sz. 
Tamás tanát, mert e tan hasznos az egész vi-
lágnak, rendjöknek pedig nagy dicsősége.2) 

A jezsuiták már első tanrendszerökbe (1586) 
fölvették: „In Theologia doctrinam S. Thomae 

*) Lásd Prolog us ad Partem Primam Summáé 
Theologicac. 

2; Denifle, Chartularium Univ. Paris, torn. II. p. 329. 

Nostri sequantur exceptis paucis." 3) Ugyanazon 
tanrendszer másik fejezetében, mely az előadás-
ban követendő módszerről szól, szivökre köti a 
tanároknak, hogy buzditsák hallgatóikat sz. Tamás 
tanulmányozására, első sorban ők magok tanul-
mányozzák szorgalmasan, „nehogy lassan-lassan-
észrevétlenül kiessék kezünkből sz. Tamás, a 
kinek a taná t oly nagyra becsüli az egyház,4) Az 
1599. tanrendszer még sokkal nyomatékosabban 
hangsúlyozza ugyanezt, midőn meghagyja a tar-
tományi főnöknek: „Illud autem in primis me-
minerit, non esse ad Cathedras Theologicas pro-
movendos, nisi qui erga S. Thomam bene afí'ecti 
fuerint, qui vero ab eo alieni sunt vel etiam 
parum studiosi, a docendi munere repellantur." 
1832 tanrendszerök szórói-szóra á tvet te ez uta-
sitást.5) Ugy az 1599. mint az 1832. tanrendszer 
utasit ja a scholastikus theologia t anára i t : hogy 
előadásaikban sz. Tamást kövessék, ő legyen a 
mesterök, eumque ut Doctorem proprium habeant 
kedveltessék meg tanítványaikkal is. De ne gon-
dolják, hogy semmiben sem térhetnek el sz. 
Tamástól, hisz még a thomisták is eltérnek egy-

3) Ratio Studiorum et Institutiones Scbolasticae So-
cietatis Jesu, Monumenta Germaniae Paedagogica Band V. 
Berlin, 1887. p. 31. 

4) Ugyanott, De Ratione ac Modo Praelegendi. p. 81. 
5) Ugyanott, p. 338. 

46 
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ben-másban tőle.6) Majd felsorolja a tanrendszer, 
miben térhetnek el.*) 

Az egész scholastikus theologiát legkevesebb 
két, de rendesen három tanárnak kel let t négy-
éven át tanitaniok. A tanrendszer kijelöli, mit 
kell a Summa Theologica-ból egy-egynek végeznie. 

A jezsuiták osztrák ta r tományában létezett 
akadémiák, tehát a nagyszombati ós kassai aka-
démiák részére is előirt. „Forma gubernandi 
Academias" felsorolja a tantárgyakat , melyeket 
a theologiai karban előadtak. Ezen tantervet 
1655-ben hagyta jó va a jezsuiták osztrák tar to-
mányának főnöke. 

„In Theologia t radi tur Vêtus et Novum Tes-
tamentum et doctrina Scholastiea D. Thoraae ac 
etiam ex positiva, hoc est Sacris Canonibus, Con-
ciliis, Casibusque conscientiae, quae magis ad 
praefixum Societatis finem, divinam scilicet gló-
r iám et animarum salutem conducunt " 

A viennei zsinat határozata értelmében a 
szentírási nyelveket is t an í to t t ák a jezsuiták. A 
görög nyelvet a gymnasium 4. és 5. osztályában, 
a hébert pedig a theologián.7) 

A theologiai tanfolyam négy évre terjed. A 
szentírást két évig tanulták, noponkint 3/4 órában 
az 1599. tanrendszer szerint, az 1882. szerint 
pedig ugyancsak 2 évig naponkint egy órában. 
A szentirási t anár t an i to t t a a héber nyelvet vagy 
külön tanára volt. 

Mindkét tanrendszer megfelelő utasítással 
l á t ja el ugy a ta r tományi főnököt, mint a t aná r t 
a szentírás ós héber nyelv tanítására.8) 

lígyháztörtónetet és egyházjogot még nem 
ismer az 1599. tanrendszer. A későbbi keletű 
vForma gubernandi Academias Austriacas", azon-
ban már emliti az egyházjogot, mint ezt fennt 
idézett szavaiból lát juk. 

Az 1832. tanrendszer fölveszi mind a két 
tárgyat , ós ugy az egyháztörténet mint egyház-
jog tanárá t el lát ja megfelelő utasítással. Egyes 
helyeken azonban a „Forma gubernandi Acade-
mias Austriacas" alapján már előbb is taní to t tak 
a jezsuiták egyházjogot. A gráczi egyetemen reg-

e) Ugyanott, p. 200. 
*) Lásd XIII. Leo pápa brevéjét a Jézus társaságá-

hoz, mely arra fekteti a fősúlyt, hogy nagyon lényegtelen 
lehet as, a miben Sz. Tamástól eltérni lehet. V. ö. Re-
ligio 1897. II. 12. 13. sz. 

7) Forma gubernandi Academias et Studia Generalia 
Soc. Jesu in Provincia Austriaca, pars prima, cap. pr. II. IV. 

s) Lásd Monumenta Germaniae Paedagogica. Ratio 
Studiorum S. J. Band V. 1887. p. 234. 294. 295. 298. 

gel 7-től 8-ig a kanonista t a r t o t t előadást, melyet 
az első és másod évi theologusok hallgattak. A 
kassai akadémián 1709-ben Ketzer Sándor és 
Sándorfy Zsófia házastársak mintegy 50 ezer forint 
ér tékű jószággal alapiták meg az egyházjog tan-
székét. 9) A példa vonz. 1740-ben Foglár György 
egri olvasókanonok 2500 rajnai for intot adot t az 
egyházjogi tanszók megalapítására, hogy az egri 
jezsuiták ezentúl e tudományra is oktassák a 
Telekesy papnevelő nálok tan aló növendékeit.1 0) 

Erdődy Gábor gr. egri püspök nagy ünne-
pélyességgel lépte t te életbe püspöki helyettese 
nemes a lapí tványát : az egyházjogi tanszéket. A 
Szentlélek, segítségül hívása után maga a főpász-
tor t a r to t t a a jezsuiták templomában az ünnepé-
lyes misét kanonokjai és sok előkelő vendégtől 
körülvéve Utána a jezsuiták ebédlőjében gazdag 
lakomát rendezett Erdődy negyvennél több ven-
dége tiszteletére. Az első tanév folyamán két 
nyilvános vitatkozást t a r t o t t püspöki palotájában 
kanonis ta papnövendékeivel. Egyik alkalommal 
ő maga, a pécsi püspök és szepesi prépost voltak 
a vitatkozó növendékek ellenfelei. " ) 

Egyháztör ténet — mint emii tet tük — nem 
fordul elő a tan tárgyak sorában sem az 1599. 
tanrendszerben, sem a Forma gubernandi-ban. És 
tényleg csak is akkor kezdtek a jezsuiták egy-
háztör ténete t előadni, midőn Mária Terézia ki-
rálynő a bécsi egyetemnél 1752-ben végrehaj tot t 
tanügyi reformot a nagyszombati egyetemnél is 
elrendelte.1 2) 

Egy helyen még is emliti már az 1599. tan-
rendszer ugy az egyháztörténetet mint egyház-
jogot. Nem ugyan az előadandó tárgyak sorában, 
hanem a hi t tudorrá avatásról szóló pontban, a 
hol u tas í t ja a ta r tomány főnököt, hogy a felava-
tandónak az egyháztörténet és kánonjogból is kell 

9) Molnár Aladár intézett munkája 235. 1. 
10) „Volens Statui Ecclesiastico huius Dioecesis Ag-

riensis, cuius pane iam ab annis 34 veccor, aliquatenus 
gratum me exbibere, statui pro eiusdem Clericis Studium 
Juris Canonici fundare hic Agriae tradendum ita, ut 
praeter modernos in Societate Jesu Professores Studiorum 
morális et controversistici tertius etiam Sacrorum Canonum 
Professor aeque e Societate Jesu constituatur " 
Foglár alapítványa, Egri egyházmegyei levéltár. 

n ) História Collegii Agriensis Societatis Jesu, tom. 
II. p. 21. 

12) 1767. január 16 án értesiti Faba Simon Eszter-
házy Károly gr. egri püspököt : „Tyrnaviae in Universi-
tate História Ecclesiastica initium sumpsit cum generali 
Studiorum reformatione Anno 1754 iussu Regio facta." 
Egri egyházmegyei Levéltár, BF, 598. 
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néhány fontosabb té te l t nyilvános megvi ta tásra 
fölvennie. 

Ugy a nagyszombat i min t a kassai egyete-
men ké t t aná r adta elő tényleg a scholast ikus 
theologiát vagyis sz. Tamást . Egy t a n á r magya-
ráz ta a szentírást , egyik évben az ó-szövetségit? 
másik évben az uj-szövetségit. A negyedik t a n á r 
a szentirási nyelveket, az ötödik a kazuiszt ikát 
vagyis erkölcstant és a hatodik a protes tánsok 
ál tal kétségbe vont h i t té te lek fej tegetésével fog-
lalkozott . A XVII. és XVIII. században napi renden 
lévén nálunk a theologiai vitatkozások* külön 
órában kel le t t a vitás h i t t é le teke t tárgyalni . 

Az 1586. tanrendszer a vi tás h i t té te lek elő-
adásá t külön czim a la t t hozza, de csakis a Ró-
mában tanul t német papnövendékek ha l lga t ták . 
A hol nem volt ez külön t an tá rgy , o t t a scho-
last ikus theologus magyaráz ta a vi tás h i t té te le-
ket az 1586. tanrendszer ér telmében.1 3) 

Az 1599. tanrendszer nem emli t i külön czi-
men a vitás té te lek t anárá t . Ugy látszik, erede-
ti leg a scholastikus theologia t a n á r a i r a bizták a 
vitás té te lek fej tegetését , midőn az 1599. t an -
rendszert megál lapí to t ták . De a Forma guber-
nandi Academias in Provincia Austriaca követke-
zőleg emlit i t á r g y u n k a t : , P rae t e r casus conscien-
tiae, qui ab uno vel binis Professoribus t radun-
tur, explicantur in eodem Auditorio Fidei contro-
versi ae." Az egri jezsui táknál t anu l t egri egy-
házmegyei papnövendékek, a kik Telekesy püs-
pök intézkedéséből 1705-től kezdve először csak 
erkölcstant hal lgat tak , Erdödy Gábor gr. egri 
püspök rendeletéből 1719-től már a vi tás h i t té -
te leket is t anu l t ák külön tanár tó l . 1 5 ) 

Erkölcs tant rendel a jezsuiták tanrendszere 
már a bölcsészeti t an fo lyamban Aris toteles nyo-
mán. A theologusok keresztény erkölcs tant hall-
ga t tak , melyet 1599. tanrendszerök Casus .Con-
scientiae, 1832. tanrendszerök pedig Theologia; Mo-
rális néven emlit. 

Âz erkölcstan t aná rának oda kell törekednie, 
hogy tanul t plébánosok kerül jenek ki a keze alól, 

13) Monumenta Germaniae Paedagogica. Band V. Ratio 
Studiorum S. J. p. 115. 

u ) Pars Secunda, cap. I. de lectionibus, V. 
15) „Accedit, quod Illmus Dnus Cornes Episcopus 

zelo dioeceseos haer<-si infectae permotus magno studio 
apud Rdum Patrem Provincialem efïecerit, ut ad suos 
sum tus Professor Controveisiarum fidei Agriensi Gymnasio 
accederet, qui Seminarii huius Episcopalis Clericos Pro-
testantibus eorumque asseclis in Polemica eruditos oppo-
neret, quod maorno ejusdem Eppi solatio praesente anno 
est inchoatum." História Domus Agriensis S. J. torn. I. p. 144. 

a kik helyesen szolgál ta t ják ki a szentségeket. 
Két éven keresztül magyarázza egyik t aná r a 
szentségeket, censurákat és az emberek á l lapotá t 
és kötelességeit . A másik t aná r szintén két éven 
keresztül a t ízparancsola to t s a hetedik paran-
csolatnál a szerződéseket. A szorosan oda nem 
ta r tozó vagy kevósbbé fontos dolgokat , p. a de-
positiót, degradat ió t csak érintse,1 6) 

Mig az 1599. tanrendszer ké t t a n á r t rendel 
az erkölcstan e lőadására : addig a Forma guber-
nandi szerint egy is elégséges. „Unus vel duo 
Professores casus Conscientiae prof i tentur , u t ii, 
quibus Scholasticam Theologiam audire vel non 
vacat vel non expedit, habean t nihi lominus suf-
ficientem no t i t i am rerum, quas an imarum pas-
tores scire oportet . Quae morális scient iae per i -
ódus biennio absolvi tur ." 17) Mig a scholastikus 
t a n á r n a k a theologia elméleti részét : addig az 
erkölcstan t a n á r á n a k a theologia gyakor la t i 
részét, a le lki ismeret kormányzásá t ke l le t t elő-
adnia. E végből — úgymond a F o r m a guber-
nandi — 18) érdemlegesen és alaposan magya-
rázzák meg az erkölcstan t a n á r a i azokat , az er-
kölcs körébe vágó dolgokat, melyeket a scholas-
t ikus t a n á r o k e lhagytak vagy legfeljebb cst'k 
é r in te t tek . Ez alapon kijelöli a Forma gubernandi 
sz. Tamás Summa Theologicá-jából a kérdéseket, 
melyeket a scholast ikus t aná roknak , és azokat, 
melyeket az erkölcs tan t aná rának kel le t t tá rgyal -
nia. Az első és másod évi scholastikus növendé-
kek ha l lga t t ak erkölcstant , vagyis minden nö-
vendék ké t évig. 

Sz. Tamás Summája vol t t e h á t ugy a scho-
last ikus min t a morál is tbeologiában a, tankönyv. 

A héber nyelvre Bel larmin nye lv taná t i r j a 
elő a F o r m a gubernandi . (Vége köv.) 

A plébános jogai a javadalom körül. 
A plébános haszonélvezeti joga kiterjed a plébániá-

hoz tartozó földbirtokokra, ennek tartozékaira pl. gazda-
sági épületekre s a vele esetleg egybekötött jogosítvá-
nyokra, minő pl. a vadászati s halászati jog. A plébános 
nem tulajdonosa a javadalmaknak, ez az illető egyházi 
hivatal, mint jogi személy, jelen esetben tehát a plébánia. 
A javadalom csak a javadalmas ellátására szolgál, salva 
semper substantia. A javadalom állagának esetleges nö-

16) Monumenta Germ. Paedag. id. kötete, p. 323, 324. 
17) Forma gubernandi, pars, II. cap. I. De Lectioni-

bus, IV. 
i«) Ugyanott, cap. II. De Horis Lectionum in Theo 

logia, VI. 
49* 
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vekedése is, minő az insula in flumine nata, a javadalom 
állagához tartozónak tekintendő, a mi a hűbéressel való 
analógiából következik. A hűbéres haszonélvezeti joga 
u. i. kétségtelenül kiterjed az ily esetleges növekedésre 
is. s mivel a plébánosnak a javadalom iránti joga az 
előbbiekben kifejtett elv szerint analog a hűbéresével, az 
ő haszonélvezeti joga is kiterjed ezen birtokbeli növeke-
désre, Brandis szerint ez onnan is következik, mivel a 
javadalomnak nincs oly tulajdonosa, kinek érdekei ez 
esetben a haszonélvező plébánoséival összeütköznének; 
mert a plébániai javadalomnak, mely esetünkben gyarap-
szik, az az egyetlen hivatása, hogy javadalmasának ellá-
tását biztositsa.1) 

A javadalom nemcsak gyarapodhatik, hanem kiseb-
bedést is szenvedhet különböző canonikus okokból, minő 
pl. a divisio, dismembratio vagy a javadalom egy részé-
nek az egyházi felsőbb hatóság által való elidegenitése. 
Ez esetekben a plébános köteles elviselni a javadalom 
egy részének elvonását azon fokig, mig annyi marad meg, 
a mennyi a plébános illő ellátásához szükséges, vagyis mig 
biztosítva van a congrua portio. A mi specialiter a divi-
siót illeti, az ennek megejtésére szükséges formaiságok 
közt előfordul az is, hogy kikérendő az illető plébános 
beleegyezése. A javad'almas beleegyezésének megtagadásá-
val azonban nem akadályozhatja meg a divisiót. Igy 
rendelkezik a trienti zsinat2) III. Sándor pápa decretuma 
nyomán, melyben felhatalmazza a yorki érseket, hogy a 
plébános akarata ellenére is ketté oszthassa a plébániát 
s az uj plébánia számára a réginek javadalmából sza-
kithasson ki egy részt. 

A javadalomba való investitura által a plébános 
a javadalomra nézve „jus in re"-t nyer, hasonlókép a 
hűbéreshez, úgy hogy quasi dominus s a javadalom vé-
dője lesz, ki a javadalom érdekeit pörös ügyekben kép-
viseli s védi, mely jogát a plébánosnak a magyar királyi 
curia is 1884. nov. 28-án kelt 6675. sz. döntvényében 
elismeri. Azt a jogot azonban több zsinat a plébánostól 
megtagadja, hogy javadalma érdekében vagy jogaiért ön-
hatalmúlag pört indítson. Erre nézve a legtöbb zsinat 
kötelezi a plébánost a püspök előzetes felhatalmazásának 
kikérésére, mint az 1858-1 bécsi zsinat,3) Hazánkban 
azonban a királyi curia más állásponton van, mivel adott 
esetben a plébános pörölhetési jogosultságát elismerte, 
kijelentvén, hogy „a római katholikus lelkész és válasz-
tott gondnok, mint az egyházi vagyonnak számadás és 
felelősség melletti rendes kezelői az egyház vagyonát ér-
deklőleg az egyházközség képviselőinek tekintendők, s a 
lelkészt és gondnokot a perelhetési jogosultság megilleti". 
(1885. ápr. 9-én 7574./84 sz. alatt kelt döntvény.) 

A javadalom egy részének vagy egészének az egy-
házi felsőbbség közbejöttével történt eladása vagy elcse-
rélése esetén a plébános jogosultsága kiterjed a kárpót-
lásul adott dologra vagy összegre, tekintet nélkül arra, 
vájjon az igy megváltozott javadalom jövedelme nagyobb-e 
a réginél vagy sem. Igy pl. ha egy szántóföldet ház-

1) L. Aichiv LXI. k. 290. 
2) Sess. XXIV. cap. 18. de ref. 
3) L. Collectio Lacensis. V. p. 219. §. 7. 

telkek gyanánt adnak el, a plébánosnak joga van a nyert 
nagyobb tőke jövedelméhez, mert a javadalom állagának 
ezen értékbeli növekedése a javadalmat gazdagítja, ez 
pedig a plébános ellátására szolgál, tehát a jövedelmi 
többlet is a plébánost illeti. 

A plébánosnak joga van megfelelő plébániai lakás-
hoz. Erre nézve megjegyzendő, hogy ha a plébániai 
lakás lakhatatlanná válik, joga van a plébánosnak más 
lakást követelni, mit rendszerint az köteles bérelni, kire 
a plébánia épitésének kötelezettsége hárul. 

A földbirtokos, úgyszintén a haszonélvező jogai 
közé tartozik a vadászat, halászat és madarászat is birto-
kán. E jog tehát a plébánost is megilleti a plébániai 
földeken. A régi canoni jogban foglalt, s a tridenti zsinat 
által is megismételt4) tilalom, mely szerint az egyházi 
személyeknek tilos személyesen vadászni, nem érinti a 
plébános ebbeli jogát. E jognak azonban manap nincs 
igen praktikus értéke, mivel napjainkban az állami tör-
vények a vadászati jogot rendszerint nagyobb földbirtok 
tulajdonától teszik függővé, mint a minő a plébániai 
birtok rendes körülmények közt lenni szokott, s igy a 
plébános ebbeli jogát a plébániai földek birtoklása vagy 
haszonélvezete czimén nem gyakorolhatja. 

A plébános haszonélvezeti joga kiterjed az egész 
javadalom használatára s annak összes gyümölcseire. Ez 
utóbbiak a javadalom állagától való elválasztás után a 
plébános tulajdonába mennek át. A javadalmat a plébá-
nosnak ugy kell élvezni, mint egy lelkiismeretes család-
apa tenné, ki utódainak is lehető tisztességes megélhetést 
akar biztosítani. Ép igy kell eljárnia a plébánosnak is, 
mivel a javadalom czélja nemcsak az, hogy a jelenlegi 
plébánost föntartsa, hanem, hogy az illető plébániai hiva-
tal mindenkori viselőjének lehető leghosszabb ideig ellá-
tását biztositsa. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDÓSITÁSGIL 
Budapest, decz. 18. Felfordult világ Magyaror-

szágon. — 
Ebben az országban minden megfordítva történik, 

mint a hogy kellene történnie. S az ország sorsát igy, 
az egész világ láttára, a szabadelvüség inté?i. 

Minthogy a szabadelvüségnek zsebbe vágó érdeke 
hatalmon lenni és uralkodni, hát a szabadelvüség propter 
dominatum, hogy felettünk uralkodhassék, szolgaságba 
viszi az ország érdekeit amaz Ausztria szétzüllött népeinek 
kedvére, a melyek egy kanál vízben megfojtanának ben-
nünket, ha lehetne. 

Ez az ország óriás birodalmak, óriás és áttörhetetlen 
tömörségben lakó rivális népcsaládok érdekeinek éppen 
összeütközési helyén fekszik : szükség volna tehát, hogy a 
parányi magyarság szellemi és erkölcsi erejének fokozó-
dása végett, a legnagyobb gond, a leghatalmasabb lelki 
erőforrás, a vallásosság ápolására fordittassék a magyar 
állami hatalom részéről. Épp az ellenkező történik. A 
helyett, hogy a szózat felülről az volna, hogy vissza a 
mi keresztény régi dicsőségünk egyedül igaz, éltető Iste-

4) Sess. XXIV. cap. 12. de ref. 
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néhez, a törvényhozás által kiadott riadó állandóan igy 
szól : magyar, szabadon pusztíthatod őseid vallásos örök-
ségét; kereszten függő Istened helyett kényed kedved sze-
rint csinálhatsz magadnak hamis isteneket, bálványokat 
és vallásokat s egész a belebolondulásig szabadon válo-
gathatsz köztük s csereberélhetsz vallást minden eszten-
dőben akár százszor. 

Eboen az országban parlamentáris, népképviseleti 
alkotmány van törvényesen előirva. Ennek a kormányfor-
mának lényege az, hogy a többség döntsön és uralkod-
jék. Ebből kifolyólag tehát, mivel a katholikusok épp 
ugy a magyarság mint az összes lakosság többségét alkot-
ják, az ország katholikus lakosságának kellene a vezető 
elemnek lenni. Epp az ellenkezője történik. Zsidók segít-
ségével kálvinisták uralkodnak. Vagy hát, ha az atyafiak 
nem engednek az ősi szerénységből, jól van, hát mondjuk 
igy : kálvinisták szerepeltetésével zsidók uralkodnak, — a 
katholikus többség pedig kegyelemkenyérre van utalva, 
s jó ha morzsákat kap „autonomia" gúnynév alatt a li-
berális gazdálkodás asztaláról — ősi sajátjából. 

Ez az ország földművelő ország, annak van teremtve, 
és épp ugy mint Francziaország, bármekkorára is fejlődjék 
ki idővel iparja és kereskedelme, a magyarság félreérthe-
tetlen javára, az fog maradni beláthatatlan időpontig. 
Ebben az országban tehát a földművelés és a földművelők 
érdekeit nem volua szabad elhanyagolni vagy más gazda-
sági érdeknek vagy érdeklődőknek alárendelni. Epp az 
ellenkezője történik. A magyar föld és földművelő, kezdve 
a mezei munkástól fel egész a nagyméltóságú mágnásig, 
— az uraskodás révén elpusztult gentryről nem is szólva 
— mind a tőke érdekét szolgálja. 

íme itt van a mezei munkáról és munkásokról szóló 
törvényjavaslat. (Térhiány miatt félbe hell szakítani.) 

(Vége köv.) 

Székesfejérvár. A kath. kör háza. — 
Rendkívül örömmel és lelkesedéssel veszünk tudo-

mást arról az üdvös mozgalomról, a mely egy rég érzett 
hiányt igyekszik pótolni. Házat óhajt építeni e mozgalom 
a belvárosi kath. kör részére ; otthont, a melyben hivatá-
sának megfelelőleg kellemes találkozó helyet nyerjen a 
katholikus társadalom, s hol a katholikus hitben erősöd-
jünk és nemesedjünk. 

Régen éleztük hiányát a kath. kör házának, mert 
alkalmas hely hiányában csak ugy szorongtunk szük he-
lyiségeinkben és felolvasásokat éppen nem tarthattunk. 
Már pedig a katholikus kör legnemesebb hivatását telje-
siti, ha felolvasásaival a hitéletet erősiti és nemes szóra-
kozást nyújt tagjainak. De bármennyire sajnáltuk is, hogy 
régebben nem létesülhetett, bizonyosan csak hasznukra vált. 

A székesfejérvári katholikus kör alakulása oly időbe 
esett, a midőn az egyházpolitikai törvények hatása alatt 
a társadalmi életet s vallásos érzést is hatalma alá kerí-
tette a politika. Egy részről a jogos neheztelés a vallá-
sos érzés megtámadása miatt, másrészről a szenvedélyes-
ség a politikának mindenek fölé emelésében, sokáig fel-
forgatta a társadalmi életet s megnehezítette az emberek-
nek egymással való érintkezését s mindkét részről áthi-
dalhatatlannak látszó ellentéteket teremtett, ugy hogy 

egymásközti érintkezéseikben is mindig mint politikai 
ellenfelek állottak egymással szemben. A kölcsönös gyű-
lölködés túlzásokra ragadta az embereket s hinni véltük, 
hogy a liberálisok aetheisták, ők pedig bennünket elva-
kult fanatizmussal vádoltak. Azt hittük soha sem fogjuk 
egymást megérteni s a higgadt megfontolás soha sem 
lesz úrrá a szenvedélyesség fölött. 

Az első nagy politikai összeütközésben, a mult év-
ben lezajlott választások alkalmával tetőpontra hágott az 
ellenségeskedés, a mely után azonban természetszerűleg 
be kellett állni az üdvös reakcziónak, a kedélyek lecsilla-
podásának. És ebben a lehiggadásban a helyzet világos 
ismeréséhez jutottuuk. Visszatértünk kötelességeink telje-
sítéséhez, és kezdtük egymásban tisztelni a tiszteletre 
méltót. 

A kik visszatekintenek az egy év előtti időre, azok 
örömmel kell hogy konstatálják helyi viszonyainknak nem 
remélt változását. Nincs többé politikai tusakodás a helyi 
sajtóban, de van békés együtt működés a közérdek javára. 
Nincs személyeskedés politikai érdekekkel, annyira be-
csülünk mindenkit, a mennyit mint ember ér. Mig azelőtt 
a társadalom politikai elvek szerint szét választódott, 
most örömmel találkoznak, s megbecsülik egymást az 
emberek tekintet nélkül, hogy milyen politikai elveik 
vannak. Még itt-ott tapasztalható egy kis hidegség, de 
lassan felenged az is, hogy teljes legyen a béke, a mely-
ből uj életet nyer a város fejlődése, uj alapot társadalmi 
életünk mozgalmai. 

A kiket a hecczkáplánoknak neveztek, buzgón vég-
zik legnemesebb papi hivatásukat, s a kath. körökben, a 
melyeket titkos politikai fészkeknek akartak látni, — 
hétről-hétre oktató, nemesítő felolvasások tartatnak, a 
melyekből teljesen száműzve van a politika. Az olyan 
sötétnek tartott néppártról kisült, hogy nem alkudozik 
Ausztriával a Dunántul átadása fölött, s nem szándékozik 
kiszakítani Erdélyt az oláhoknak. De meggyőződtek las-
san az emberek, hogy Fejérváron vannak buzgó katholi-
kusok, a kik mindenek fölött állónak tartják a vallást, de 
ezt a vallást nem rendelik alá semmiféle politikai párt 
erdekeinek. Itt a katholikus világ nem alakított politikai 
pártot, valamint hogy a katholikus érdekeket szolgáló 
sajtó sem áll alárendelt viszonyban egyetlen politikai 
párttal sem és a keresztényi szellem, a mely irányítja, 
sohasem keresi a gyűlölködést a más felekezetüekkel 
szemben és nem foglalkozik antiszemitizmussal. Támogat-
juk vallásunkat, de nem támadjuk a más vallásuakat. A 
keresztényi szeretet fegyverévet harczolunk : szeretettel 
és igazsággal. 

íme ez a mai állapot, a mely örömmel tölthet el 
mindenkit, a ki visszatekint az áldatlan barczok idejére. 
Akkor az ellentéteket kerestük, ma az ellentéteket kerül-
jük. Akkor gyűlölködés (?) és harcz volt mindenfelé, ma 
szeretet "es béke! 

Azért örvendünk, hogy a katholikus kör házának 
építése csak most kerül a m eg valósításra. A régi helyi-
séggel együtt, meg fog változni az ellenében táplált téves 
nézet is. Megváltozott már eddig is, de nem birták az 
emberek eddig még levetni magukról az elfogultságot, 
vagy talán még igazabb, hogy nem látták czélját, hogy 
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miért lépjenek be a holt körbe, a mely életre képtelenül 
szorongott szük helyiségében. 

Most uj életre kel és a kiket a politikai tusák a 
létesülés idejében távol tartottak a katholikus körtől, 
azok, a kik mindég jó katholikusoknak vallották magu-
kat, most bizonyosan megfogják ragadni az alkalmat, 
hogy a kör házának létesülését elősegitsék s uj életre 
keltsék, a melyhez nem tapad semmi politikai pártnak a 
neve, a mely egyedül és kizárólag katholikus kör lesz, 
a honnan száműzve a politika bomlasztó légköre s he-
lyette a kölcsönös becsülés és szeretet fűzi össze az em-
bereket. 

A mikor a társadalmi élet ugy is annyira szét-
húzódó, minden jóindulatu embernek kötelessége, hogy 
közremunkálják e kör helyiségének felépülésénél, a mely 
ott fog a város központján emelkedni, kielégitésére min-
den kívánalomnak. 

A más vallásfelekezetüek pedig ne nézzék gyűlölet-
tel a katholikus kör újjászületését, mert ha az nemesen 
fogja hivatását betölteni, ugy az egy vallásfelekezet érde-
két sem fogja sérteni. A katholikus vallásnak fegyvere a 
keresztényi szeretet, — s ebben a szeretetben nem harcz, 
de béke van! Hogy vallásunkat szeretjük, hogy abban 
erősödni akarunk, — ez nem hibánk, hanem érdemünk ! 
Ezt a törekvésünket mindenki tisztelni tartozik, mint a 
hogyan tiszteljük mi is minden vallásfelekezet buzgóságát. 
Eleget vádolták közönyösséggel a katholikusokat, büszkék 
leszünk, ha ezt meghazudtolhatjuk, és összetattási képes-
ségünket beigazoljuk. 

A kibocsátandó részvényekre az aláírásokat az egy-
házmegye papsága között indították meg. Es nagyon he-
lyesen ! Áldozatkészségben papságunknak kell előljárnia, 
Dekik kötelességük jó példát mutatniok. Hiszen a rész-
vényjegyzés alig jár nagyobb áldozattal, mint'hogy pár 
évre pénzének kamatáról mond le az illető. 

Mutassa meg az egyházmegye papsága, hogy lel-
kesedés és áldozatkészség él a szivében, járuljon minde-
gyik annyival e nemes eszme megvalósításához, a mennyi 
tehetségétől telik, nehogy egyiket másikat fukarsággal, 
szükkeblü>éggel lehessen vádolni akkor, a midőn a katno-
likus hitélet erősítése követel tőlünk áldozatot ! 

A papság után a megyebeli arisztokratáink áldozat-
készségét iogják kikérni, azután jön a polgári elem. 

És ha az áldozatkészség nemes vetélkedésre kel, 
egész bizonyos, hogy olyan fényes összeg fog a házépítő 
bizottság rendelkezésére állani, hogy az építendő katholi-
kus kör háza nem csak büszke bizonysága lesz az egyház-
megye katholikusai vallasos érzésének, hanem dísze és 
büszkesége magának a városnak is. F. N. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Vaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség, 
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre keltő szelle-

mében. 

Az autonomiai 27-es bizottság ülésének elnapolása. 

Szapáry Gyula gróf, a 27-es bizottság elnöke, a 
következő értesítést küldte dr Hoványi Gyulához, mint a 
27-es bizottság egyik tagjához: 

A katholikus kongresszus huszonhetes bizottsága azt 
határozta el, hogy a bizottság a delegáczió üléseinek be-
fejezése után, hivassék össze. Minthogy a delegáczió mű-
ködését még nem fejezte be, s a 27-es bizottság több 
tagja kénytelen lesz a delegáczió zárülésére ismét Bécsbe 
menni, a 27-es bizottság most össze hiható nem volt. 

A bizottság üléseinek elhalasztását indokolja azon 
körülmény is, hogy annak több tagja, akik egyszersmind 
országgyűlési képviselők, felkérték a bizottság elnökét, 
hogy addig, mig a jelenleg napireden levő fontos ország-
gyűlési tárgyalások folynak, mely idejüket teljesen 
igénybe veszi, — ne hivja egybe a bizottságot. 

Ennek folytán és tekintettel a kurácsonyi és újévi 
ünnepekre, a 27-es bizottság január eleje előtt nem fogja 
megkezdhetni működését. Kívánatos azonban, bopy azon 
időn tul a bizottság akadálytalanul folytathassa munkáját. 

Tisztelettel 
Gróf Szapáry Gyula. 

Az indiscretiónak áldozatul esett két püspöki terve-
zet az autonómiáról. 

A kormány félhivatalos esti lapjában, a „Magyar 
Ujsági<-ban közlött két püspöki tervezet ismertetését ért-
jük. Lehetetlen, miután az egyházi hatóság hallgat, ezeket 
a kerülő és sajnálatos uton nyilvánosságra került tervezeteket 
nem közölni itt, a hol az autonomiára vonatkozó nyil-
vánossá vált dolgokat kötelességünk ismertetni. Első pil-
lantásra kiviláglik, hogy az autonomia Steiner püspök ur 
terve szerint valóban az egyháznak magának volna a szerve, 
mig az Ivánkovics püspök ur t-rvéről maga a kormány 
félhivatalos ismertetése is azt jelenti, hogy az — „ó fel-
sége főkegyúri joggyakorlatának" volna a szerve. Lássuk 
mind a kettőt szórói-szóra, a kormáuylapban nyilvánult 
pietás hiányát is feltüntetve. Ez is történeti emlék. 

„I. Steiner Fülöp terve. 
1. A kongresszus fele részben világi és fele részben 

egyházi tagokból álljon, ugy azonban, hogy a világiak 
kőzött ő felsége mint főkegyur, valamint a tanférfiak kép-
viselve legyenek. (Az 1870-iki tervezet szerint egyhar-
madrész csak pap.) 

2. A kongresszus határozatai csak a püspöki kar 
jóváhagyásával léptethetők életbe. 

3. Az autonomia szervei A. egyházi tanács. B. Igaz-
gatótanács. C. Községi igazgatótanács. 

A) Az egyházi tanács. 
Tagjai a primás elnöklete alatt négy püspök, kiket 

titkos szavazással választanak. 
Hatásköre, a) Az érseki és püspöki székek betölté-

sére nézve három egyént ajánlani, de erre nézve meg kell 
hallgatni az illető érseket és püspököket abból az fgy-
háztartományból (metropoliából ) Az ajánlottak a kultusz-
miniszter utján felterjesztetnek ő felségéhez.kinevezés végett. 

b) Ugyanez történik a javadalmas a" átságok és pré-
postságokra nézve. 0 felségének joga van a miniszter 
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utján mind a három jelöltet visszautasítani és uj ajánlásra 
felhívni az egyházi tanácsot. 

c) A kanonokok előléptetésére, kinevezésére és a 
püspöki, apáti, préposti, kanonoki czimek adományozására 
az eddigi gyakorlat marad meg, tudniillik az illető püs-
pök maga teszi meg az ajánlást és felterjesztést. De 
Steiner püspök követeli, hogy szűnjék meg az eddigi gya-
korlat, hogy az ilyen kinevezéseknél a politikai hatósá-
goktól, főispánoktól, előbb informácziót kérnek az illető 
jelölt felől. 

d) A javadalmas szerzetes apátok, prépostok, pre-
látusok az illető szerzet konventje által választatnak az ő 
felsége által biztosi minőségben kiküldött püspök jelen-
létében. Ugyanez a biztos püspök terjeszti fel az illetőt 
a királyhoz kinevezés végett, persze a miniszter utján. 

e) Az egyházi tanács őrködik a nagyobb egyházi 
javadalmak felett, a kisebbek azonban az illető megyés 
püspök őrködése alatt maradnak. Intézkedik az elidege-
nítés megterhe és, csere, stb. iránt de ő felsége biztosá-
nak közreműködésével. Széküresedés esetén átveszi a bir-
tokot, meghatározza az interkaláris jövedelmet és azt a 
vallásalapba beszolgáltatja. Az uj javadalmasnak átadja a 
javadalmat és végzi az ezzel járó ügyeket, kiszámításokat 
stb., mindig ő felsége biztosával. 

f) Az egyházi tanács felügyel továbbá a káptalani 
és egyházmegvei vagyonra, de az érsekek és püspökök 
jogainak sérelme nélkül intézkedik. 

B) Az igazgató-tanács. 
Tagjai a primás elnöklete alatt három egyházi és 

hat világi ember, kiket a kongresszuson titkos szavazással 
választanak. 

Hatásköre : a) A vallás alapra, tanulmányi alapra és 
budapesti egyetemi alapra nézve, a melyek az igazgató 
tanácsnak kiadandók, mindazon jogok és kötelességek 
gyakorlata, a melyet eddig a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter gyakorolt, de persze állami felügyelet mellett. 
Steiner követeli a budapesti egyetemtől a katholikus ala-
pítványok azonnal való kiadatását és katholikus egyetem 
sürgős felállítását, mindjárt a theologia mellett bölcseleti 
karral, katholikus középiskolai tanárok kiképzése czél-
jából. 

h) Az igazgató tanács gyakorolja ezen három ala-
pítványi javakra, valamint az autonomia által újból fel-
állítandó plébániák feletti kegyurasági jogokat. Kívántatik, 
hogy a kegyuraság törvényhozásilag rendeztessék, addig 
is a városi közgyűléseken katholikus kegyari kérdésekben 
csak katholikus bizottsági tagok szavazhassanak, nem 
keresztény magánpatrónusok pedig ezt a jogot csak ke-
resztény által gyakorolhassák. 

c) A kir. kath. jogakadémiákra, kir. kath középis-
kolákra nézve az iskola fentartók jogait gyakorolja az 
igazgató tanács és pedig az eddigiekre nézve a mostani 
középiskolai törvény keretében. Az ujakra nézve pedig 
ezen korlátozás nélkül. 

C) A hitközségi igazgató-tanács. 
Steiner Fülöp az ő tervezetében a hitközségi igaz-

gató tanács hatáskörét az egyházgondnoki, templomatyai 
és az iskola^zéki teendők némely részére akarja szorítani. 

II. Ivánkovits János terve. 
A rozsnjói püspök tervezete nagyjában és egészé-

ben hasonlít a székesfejérvári püspök tervéhez. Meg-
egyezik azzal a kongresszus tagjainak arányszámára nézve, 
de a püspököknek nem ad szavazati jogot a kongresszusi 
határozatoknál, de viszont követeli, hogy a püspököket 
ne számítsák a telerész papság közé, valamint, a kong-
resszusi határozatok csak a püspöki konferenczia hozzá-
járulásával léptethetők életbe. 

Az autonomia szer-ei nála is ugyanazok. 

I. Az egyházi tanács hatásköre azonban egészen 
más Ivánkovitsnál, ki az autonomiai testületeket először 
is o felsége főkegyúri joggyakorlatának szerveiül tekinti. 
A püspöki székek betöltésére nézve egyetért Steinerrel, 
de már helyett (talán : ki) a szerzetes apátok felterjesz-
tését kinevezés végett az egyháztanácsra bizza és meg-
toldja annak hatáskörét azzal is, hogy ez az egyháztinács 
tesz előterjesztést uj egyházmegyék felállítása, kikereki-
tése, uj szerzetes rendek behozatala iránt. Ellenben Iván-
kovits annak a hatáskörnek nagy részét, melyet Steiner 
a püspökökből álló egyházi tanácsra ruház, az igazgató-
tanács hatáskörébe utalja. 

II. Az igazgatótanács Ivánkovits szerint is kilenc 
tagból áll a prímás elnöklete alatt; de összeállítása 
eltérő. Ugyanis három tagot ő felsége nevez ki, három 
tagot a püspöki kar választ és három tagot a kon-
gresszus. 

Az igazgató-tanács őrködik a nagyobb egyházi 
javak fölött, kezeli széküresedés esetén a birtokot, átadja 
az uj javadalmasnak, őrködik a káptalani és egyházi 
javak fölött, a melyeket mind Steiner az egyházi tanács 
altal akar végeztetni, miként föntebb olvasható. Ivánko-
vits tehát a vagyonjogi részt egészen átadja az igazgató-
tanácsnak, csak a kinevezésekbe való ajánlást hagyja meg 
az egyházi tanácsnál. 

A három alapra u. m. a vallás- és tanulmányi, 
valamint az egyetemi alapra nézve ugyanazt javasolja, 
mint Steiner; de Ivánkovits ott, a hol Steiner ő felsége 
biztosát említi, Ivánkovits miniszteri biztost tesz. De 
ugyanugy sürgeti a katholikus egyetem felállítását és 
patronátus rendezését. 

Elvi szempontból különösen fontos, hogy Ivánkovits 
János rozsnyói püspök tervezetének elején kiemeli, hogy 
az 1848-ik evi III. t. czikk (miniszteri felelősség) terje-
delmeben és keretében, valamint a legfőbb kegyúri jogról 
és az állami felügyeletről szóló régebbi és ujabb törvé-
nyek keretében, a mennyiben t. i. ezek az országos tör-
vények megengedik, vagy miként Ivánkovits kifejezi, a 
mennyiben ezek a törvények nem tiltják, akarja létesíteni 
az autonomiát. A főpapok kinevezésének módjára nézve 
egyetért Steinerrel, de a vagyonjogi teendőket és pedig 
abban a mértékben, a mint most a kultuszminisztérium 
gyakorolja, az igazgató tanácsra ruházza 

Ugy Steiner, mint Ivánkovits elejtik az egyházme-
gyei és esperesi kerületi igazgatótanácsot és közgyűléseket, 
szóval az egyházmegyei önkormányzatot. Ea pedig az 
erdélyi katholikus státus önállóságának megszüntetését 
jelenti. "(?) 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
- f A Szent-László-Társulat szerdán tartotta vá-

lasztmányi gyűlését Steiner Fülöp dr püspök elnöklete 
alatt. Purt Iván dr ideiglenesen, megválasztott titkár az 
utolsó választmányi ülés óta történtekről kimerítő jelen-
tést tett. Bemutatta az alapszabályok módosításának ter-
vét. A legközelebbi közgyűlés fogja tárgyalni. Az elnökség 
kérésére a megyés püspök urak egyházmegyéjök számára 
kinevezték a központi és az esperes-kerületi igazgatókat. 
A társulati imakönyv 20,000 példányban elkészült. Szer-
kesztéseéTt a választmány Venczell Antal esztergomi ka-
nonoknak, valamint a nyomtatás körül kifejtett fárado-
zásaiért Kiss János dr sz.-i.-t. igazgatónak köszönetet 
mondott. A karácsonyi ünnepek alkalmából a társulat 
szegény gyermekek felruházására 600 frtot utalványozott 
ki. Templomra vagy iskolaépítésre 8 község kapott 
segélyt. Krizsán Mihály pápai kamarás, társ. pénz-
táros, a pénztár állapotáról tett jelentést. Indítványára a 
választmány azon lelkes hölgyeknek, kik szegény templo-
mok felszerelésében buzgólkodnak, köszönetet szavazott meg 
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— A Szent-István-Társulat igazgató választmánya 
csütörtökön délután Kisfaludy A. Béla dr elnöklése mel-
lett tartotta ez évben utolsó ülését. Napirendre különféle 
jelentések kerültek. A társulat uj palotájának épitése 
már annyira előrehaladt, hogy most a berendezés mun-
kája van folyamatban. Kutschera József, a Társulat ki-
adásában megjelent „Kath. Egyházi Zene Közlözlöny" 
Szerkesztője, engedélyt kap, hogy a lapot mint az „országos 
szent Cecília-egyesület" hivatalos lapját szerkeszthesse. A 
„Társulati Értesítő" Gyürky Ödön tulajdonában is a tár-
sulat hivatalos közlönyeként fog szerepelni. Halkóczy 
János plébános 5 frtot, Paulik András 25 frtot, Gasparini 
Józsefné 250 fortot hagyományozott a társulatnak. 
November hóban a bevétel 19.739 frt 97 krra, a kiadás 
pedig 20.438 frt 53 krra rúgott. Elkelt a mult hónapban 
84906 drb könyv, 3450 drb szentkép, 10127 drb vegyes 
nyomtatvány és 7900 drb irka. Ezekből a bevétel 16363 
frt 08 kr. volt. A jelentések utáu Kurcz Antal az ó- és 
az újév találkozása alkalmából üdvözli a nagymélt. el-
nökséget s a társulat tisztviselőit. Megköszöni a társulat 
érdekében kifejtett buzgalmukat s mindnyájoknak bol-
dog ünnepeket kiván (Elénk éljenzés.) Kisfaludy A. Béla 
dr alelnök hálás tisztelettel fogadja elnöktársai s a maga 
nevében, ugy a társulati tisztviselők nevében is, az igaz-
gató-választmány kegyes figyelmét, s biztosítja a választ 
mányt, hogy ugy az elnökség mint a tisztviselők Isten-
adta erőiket a jövőben is a társulatnak szentelik. (Éljenzés.) 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : dr Mihályf Ákos 
és Felsmann József vál. tagok. Ezzel az ülés véget ért. 

IRODALOM 
= Dicsőség Istennek a magasságban ! Karácsonyfa-

Ünnepély. Elemi iskolai, ovodai és családi használatra. 
Összeállította Völgyi Lajos szabadkai kisdedóvó. Budapest, 
Rózsa K. és neje könyvnyomdája, 1898. 79 1. Ára 80 kr, 
képezdészeknek 50 kr. 

Aranyos kis könyvecske. A karácsonyi gyermek-
örömek készítésének valóságos vezérkönyve. Mar csak a 
könyv felajánlásáért is Isten áldása lesz rajta. Szerző 
dedicatiója így szól: „Jézuskának, a kisdedek legjobb ba-
rátjának és legfőbb örömének, legmélyebb hódolata és 
imádása jeléül ajánlja: legkisebb szolgája Völgyi bácsi.* 
Ez azután kisdedóvásra termett ember. 31 karácsonyi 
ének és dal hangjegyekkel van bemutatva a becses kis 
füzetben. 

-f- A Szent István-Társulat kiadványai : 1. Jézus az 
én mindenem. Az oltáriszentség hónapja. Irta P. Lecari 
s. J. Németből fordította egy Mária-gyermek. Egyházha-
tósági jóváhagyással. Budapest, 1897. 8-r. 66 1. Gyönyörű 
kiállítás, kötve 1 frt. 

2. Testvérek vagyunk. Elbeszélés serdülő leányok 
számára irta B. Büttner Lina. Budapest, 1897. 16-r 265 1. 
Diszesen-kötve 1 frt. 

3. Az édes mostoha. Elbeszélés az ifjúság számára. 
Irta G. Büttner Julia. Budapest, 1897. 16-r 193 1. Dísze-
sen kötve 1 frt. 

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

terjesztésére Kimer Károly budapesti belvárosi plébános-
nak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett prinoui czim-
zetes apátságot adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi 
deczember hó 7 én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlas-
sics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
— Rómából kaptuk a tudósítást, hogy mgr Marti-

nelli, az apostoli szentszék kiküldöttje az éjszakamerikai 
Egyesült-Államok területén, mgr Ireland st. pauli érsek-
nél 3 hétig tartózkodott, a mi kapcsolatban azzal, hogy 
az ir áramlatnak Schroeder theol. tanárt is áldozatul esni 
engedte, azt mutatja, hogy az apostoli szentszék minde-
nütt megköveteli híveitől, hogy mindenütt, bárhol legye-
nek a föld hátán, ugy éljenek, salvo iure divino, a hogv 
az illető helyen kívánatos, szóval péld., hogy a német 
Amerikában legyen amerikai stb. 

— Vaszary Kolos bibornok a karácsonyi ünnepe-
ket Budapesten tölti és az ünnep első napján pontifikálni 
fog a budavári Mátyás-templomban. 

— Angolországból az a hir érkezett, hogy ott XIII. 
Leo pápának „Ad Anglos" czimü vallási szózata óta a 
megtérések szaporodóban vannak, kivált az arisztokrata nő 
tagjai részéről, a mi, tekintve, hogv mik az anyák a 
nevelésben, a jövő idők conversióinak még nagyobb ará-
nyaira enged következtetést. 

— A szatmár-egyházmegyei Irodalmi Körnek ez 
évben tartott közgyűlésen, a mint jelentve volt, ő méltó-
sága a megyés püspök ur Irsik Ferencz praelátus élet-
történetének megirására 12 db aranyat tűzött ki pálya-
díjul. Az irodalmi kör választmánya a mult héten tartott 
ülésében ugy határozott, hogy miután dr Steinberger 
Ferencz alelnök Irsik praelatus felett a közgyűlésen em-
lékbeszédet tartott, mely a közgyűlés tetszésevei találko-
zott, azon javaslatot terjeszti ő méltósága elé, miszerint 
dr Steinberger Ferencz pályázaton kivül bizassék meg az 
életrajz megírásával. O méltósága a választmány javasla-
tát magáéva tette és dr Steinberger Ferencz alelnököt 
Irsik életrajzának megírásával pályázaton kivül megbízta. 
Nagy kegyelettel várjuk a ritka egyházi férfiú életrajzát. 

— A pécsi egyházmegyében két pap, jól ismeri 
minden pap, megalapította a „Szt-Család" naptárát és 
annak jövedelméből két czél megvalósítását tűzte ki maga 
elé, sz egyik : zárda Regölyön. Ez nár áll. A másik 
templom Jézus Szentséges szeot szive tiszteletére szaka-
dáthon. Most erre folyik az adakozás. A ki segiteni akar, 
küldje el adományát Petz Árpád szabadáthi plébánosnak. 

Szerkesztőségi telefon, 
Mátraalji. A laicarchia u j szó, de nagyon régi bajt emel 

ki a homályból közszemlére. Tessék csak elolvasni b. Eötvös József 
miniszter 30 év előtti levelét bo'd. Simor bgprimáshoz, és ennek 
válaszát az első hivatalos laicarchikus püspök-leczkéztetésre. Eötvös 
laicarchikus leczkéjével és Simor hierarchikus rendreutasitásával 
kezdődött tudvalevőleg az immár 30 éves autonomiai készülködés 
— valamire, a miről még senki sem tudja, hogy mi lesz a vége. A 
ki Eötvös és Simor levélváltásakor még pólyában sem volt, — a 
mint látszik, — annak a mértéke kurta az autonomiai mozgalom 
nagyságának megméréséhez — saját tapasztalásából. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.') 
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jubileuma. — Tárcza. Irodalom. — Vegyesek, 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietattm fore, unitati proviovendae et arctius compingendae 
adlabora. . . Nos interim grati animi No s tri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

Megjelenik e lap heten- Ê 
ként kétszer : E 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : Ê 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 frt. E 

Szerkesztő lakása: \ 
Budapest, : 

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

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

Budapesten, deczember 22. 50. 

Ê Előfizethetni Ê 
Ë minden \ 
Ë kir. postahivatalnál : Ë 
Ë Budapesten a szerkesz- Ë 
Ë tőnél, és Nagy Sándor Ë 
E könyvnyomdájában, E 
Ë IV., Papnövel de-utcza Ë 
Ë 8. sz. alatt, hova a Ë 
l netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
Ë levélben, intézendők. E 

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

H Ű T F e l l L i Y á s e l ő f i z e t é s r e . " ^ S ? 
Kérjük m. t. olvasóinkat, hogy az előfize-

tést mielőbb megujitani s a lapnak uj előfizető-
ket szerezni kegyeskedjenek. A szerk. 

Milyen volt a mult század közepe előtt 
az egyetemekeo, jelesen a kassai és nagy-
szombati egyetemeken a theologiai tanitás? 

IV. 

Már a párisi egyetem theologiai karának 
régi s tatútumai figyelmeztetik a tanárokat, hogy 
ne olvassák Írásból előadásaikat. De ez ne aka-
dályozza a tanárokat — úgymond e határozat 
folytatólagosan — hogy székökre jegyzetet vi-
hessenek magukkal, melylyel a tétel bizonyítá-
sára szolgáló okok és tekintélyek vagy a tétel 
ellen támasztható nehézségek felsorolásában se-
gítségére sietnek emlékező tehetségöknek. ') 

A bécsi egyetem hittudományi kara nem 
akart ugyan e részben sem eltérni a tudományok 
királynőjétől, a párisi egyetemtől, melyet min-
taképének választott minden intézkedésében: de 
statútumából mégis kiérzik az óheja, hogy csak 
nagy ritkán forduljon elő a szükség, a mikor 

Deni/le, Chartularium Universitatis Paris. torn. II. 
p. 698. 

emlékeztető jegyzeteire rászorul a tanár. Akkor 
is oly óvatosan ós okosan használja jegyzeteit? 
hogy meg ne botránkoztassa hallgatóit ós ne 
ártson az egyetem jóhirnevének.2) 

A jezsuiták 1586. tanrendszeréből látjuk;, 
hogy ez időben több helyen az volt a szokás, 
hogy a tanár tollba mondta tanítványainak a 
megtanulandó szöveget. Még negyven évvel aze-
lőtt is hallatlan dolog volt ez. Az 1586. tanrend-
szer nem bará t ja e szokásnak, mert kijelentig 
hogy nem kell meghonosítani e szokást ott, a 
hol nincs meg. A hol pedig tényleg dívik, azon 
legyenek a tanárok, hogy kiküszöböljék. Mert a 
szabad előadás több figyelmet kelt, mint az egy-
hangú tollbamondás, mely végtelen unalmas, kü-
lönösen az esetleg jelenlevő püspökre és vendé-
gekre. Ha mégis előfordul, hogy a tanárok tollba 
mondanak, a tollba mondott szöveget mindig 
meg kell magyarázniok.3) 

A tudományos kiképeztetés előmozdítására 
már a jezsuiták 1599. tanrendszerében találko-
zunk a mostani önképző körökhöz hasonló úgyne-
vezett akadémiákkal. A gráczi egyetemen Par-

2) „Si in lecturis suis schedulis memorialibus uti 
contingat, tam discrete et honeste eis utantur, quod Facul-
tas aut audientes inde non patiantur scandalum aut com-
munis schola detrimentum." Diplomata Univ. Vindob. p. 
II. p. 65. 

3) Monumenta Germ. Paedagogica, Baud. Y. p. 82 
50 
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t h e n i u m e k ö r n e v e a Forma gubernandi-b&n. 
Csak o ly t a n u l ó k a t v e t t e k fö l ezen k ö r ö k b e , a 
k i k ugy t a n u l á s u k m i n t m a g a v i s e l e t ü k á l t a l k i -
t ű n t e k t á r s a i k f ö l ö t t és t a g j a i v o l t a k v a l a m e l y 
M á r i a t á r s u l a t n a k . Az a k a d é m i á k czó l j a : b o g y a 
k ö r t a g j a i az i sko l a i t a n u l m á n y o k f o n t o s a b b r é -
sze i t j o b b a n b e g y a k o r o l j á k . J e z s u i t a á l l o t t az 
a k a d é m i a é lén m i n t f e lügye lő . K ü l ö n k ö r t ké -
p e z t e k a t h e o l o g u s o k a bö l c sé szekke l , k ü l ö n t a 
r e t o r o k és h u m a n i s t á k és i s m é t k ü l ö n a k a d é m i á t 
a g r a m m a t i s t á k . M i n d e n i k a k a d é m i a m a g a v á -
l a s z t o t t a t i t k o s s z a v a z a t t a l t i s z t v i s e l ő i t : egy k o r -
m á n y z ó t , k é t t a n á c s o s t és e g y t i t k á r t . Az a k a -
d é m i á k m u n k a k ö r e r é s z i n t az i s k o l á k b a n t a n u l -
t a k i s m é t l é s é b ő l á l l o t t , r é s z i n t v i t a t k o z á s o k - és 
f e l o l v a s á s o k b ó l . E v e n k i n t k a r á c s o n , h ú s v é t és p ü n -
k ö s d ü n n e p é n v a g y m á s k i v á l ó a l k a l o m m a l a 
n y i l v á n o s s á g e lé l é p e t t az a k a d é m i a . Ezek v o l t a k 
az ú g y n e v e z e t t actus solemniores v. publici. 

A t h e o l o g u s o k ós a b e n n l a k ó bö l c sé szek n a -
p o n k i n t az i l l e t ő t a n á r f e l ü g y e l e t e a l a t t i s m é t -
l é s t t a r t o t t a k o t t h o n azokbó l , a m i k e t az i sko -
l á b a n t a n u l t a k . A g r á c z i e g y e t e m e n n a p o n k i n t 
egy ó r á t f o r d i t o t t a k i s m é t l é s r e k ö z v e t l e n ü l Va-
c s o r a e l ő t t . B é c s b e n , N a g y s z o m b a t b a n és K a s s á n 
p e d i g t é l ó r á t u g y a n a k k o r . 

H e t e n k i n t e g y s z e r v o l t v i t a t k o z á s , m e l y 1 1 / 2 

ó r á i g t a r t o t t . A t h e o l o g u s o k h é t f ő n , a bö lcsészek 
p e d i g k e d d e n v i t a t k o z t a k , m i n d i g v a c s o r a e l ő t t . 
I l y e n k o r e l m a r a d t az i smé t l é s . A z o n k i v ü l v o l t a k 
h a v i v i t a t k o z á s o k is. 

N y i l v á n o s s á g e l ő t t , v e n d é g e k j e l e n l é t é b e n 
csak k i v á l ó b b t a n u l ó k l é p t e k föl . 

A v i t a t á s r a k i d o l g o z o t t t é t e l e k e t be k e l l e t t 
e lőbb m i n d i g m u t a t n i az a k a d é m i a f e l ü g y e l ő j é -
n e k és a r e n d s z e r i n t i t a n á r n a k . 

M i k é n t m á s d o l g o k b a n : u g y a v i t a t k o z á s o k -
b a n is a p á r i s i e g y e t e m u t á n i n d u l t a k a j e z s u i t á k . 

Dr. Böhm János. 

A plébános jogai a javadalom körül. 
(Folytatás.) 

A jövedelemre nézve sokat vitatkoztak és vitatkoz-
nak a theologusok a felől, vájjon a plébános s általában 
a javadalmas csak kezelője-e avagy valóságos tulajdonosa-e 
a jövedelemnek. E kérdés eldöntésétől függ azután, 
vájjon az egyház által számos alkalommal hangoztatott 
ama kötelesség, hogy a javadalmas jövedelme fölöslegét 
jámbor czélokra tartozik fordítani lelkiismeretbeli köte-
lesség-e avagy egyúttal jogi is. Az előbbi esetben e pa-
rancs megszegése visszatérítési kötelezettséggel nem jár, 
az utóbbi esetben igen. Az előbbi vélemény védői érvül 

azt hozzák fel. hogy az alapítók azon hallgatag kikötés-
sel adták a javadalmakat az egyháziaknak, hogy a mi el-
látásukra nem szükséges, azt a szegényeknek adják. Hi-
vatkoznak továbbá a szent atyákra, kik szerint az egy-
házi javak bona pauperum, substantia egenorum, alimenta 
pauperum, pretia peccatorum. E véleményt látszik osztani 
az 1858-i esztergomi tartományi zsinat is, igy nyilatkoz-
ván: „Alioquin redituum suorum non domini, sed dispen-
satores dumtaxat sunt; et ideo durissimum judicium illis, 
si non fecerint misericordiam ; quam autem poenam, 
timere possent, si pretia peccatorum, quo nomine proven-
tus ecclesiastici passim veniunt, in fomitem itidem pecca-
torum converterent". *) De bármily tiszteletreméltó tekin-
télyek véleménye legyen is, ez nem győzi meg Sz. Tamást 
s az ujabb egyházi jogászok nagyobb részét sem és rnéltá i. 
Az emiitett hallgatag kikötést u. i. bizonyitani kellene; 
miután az alapitó okmányokban erről szó sincs, puszta 
hypothesisre ily fontos jogi kérdést alapitani nem 
lehet. A szent atyák emiitett szólamaiból sem lehet 
meggyőző érveket kovácsolni. Ezeket u. i. nagyon 
szépen ugy is lehet érteni, hogy az azokban emii-
tett kötelességet szeretetbeli kötelességnek tekintjük, 
melynek megsértése visszatérítés terhe alatt nem köte-
lez Hasonló szólamokkal találkozunk a szent atyáknál 
a gazdagok vagyonára nézve is ; erről is ugy nyilatkoz-
nak, hogy a gazdagok annak csak sáfárai, melyet a 
szegények közt kell kiosztaniok. Ha már itt asceticus 
értelemben vesszük e szavakat, semmisem akadályoz, 
hogy a mi kérdésünkben is ugy ne magyarázzuk azokat. 
Különben az utóbbi véleményre — mely szerint a java-
dalmas valóságos tulajdonosa a jövedelemnek — legerő-
sebb érvet maguk az egyetemes zsinatok decretumai 
szolgáltatnak, mert midőn az V. laterani s a trienti 
zsinat azt mondja a residentia törvénye ellen vétő java-
dalmasról „fructus beneficii non faciat suos",2) ezzel 
implicite kijelenti, hogy a kik a residentia törvényét meg-
tartják, a jövedelem tulajdonosává lesznek, vagyis a java-
dalmas birtokába lép javadalma gyümölcseinek. 

De kétes és vita tárgyát képezi a gyümölcs fogalma. 
Bizonyos u. i. hogy a földeknek időszakonkint vissza-
térő terményei gyümölcsöknek tekintendők • de annak 
lehet e tartani a plébániai földben esetleg talált kincseket? 
Továbbá a jogászok véleménye nem egyezik meg arra 
nézve, vájjon gyümölcsök-e a földből nyert bányatermékek 
is, mint a kő, szén s egyéb ásványok vagy ásványvizek. 

A plébániai földben talált kincsek, mint pl. arany-
vagy ezüsttárgyak, avagy műtárgyak, pl. egy szobor, 
semmi esetre se tekinthetők a javadalom gyümölcseinek, 
mivel nem természetes productumai a földnek ; e szerint 
a plébános birtokjoga e talált kincsekre ki nem terjed. 
Természetjog szerint a talált kincs a tálálóé, hazai törvé-
nyeink szerint harmadrészben az államé, harmadrészben 
a találóé és harmadrészben a kincsek rejtő föld tulajdo-
nosáé. Mi^el pedig a kincseket rejtő föld tulajdonosa nem 
a plébános, hanem a plébániai javadalom, a tulajdonost 
illetők harmadrészt nem a plébános, hanem a javadalom 
birtokába száll. A plébános legfeljebb az esetben tarthatna 

Collectio Laeensis V. p. 44. 
2) Sess. XXIV. cap. 12. de ref. 
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igényt a talált kincs harmad részére, ha ő volna a meg-
találó. De a Congr. Conc 1854 ben kelt határozata sze-
rint a javadalma* által a javad dorn talált kincs egészen 
a javadalom birtokába száll s a javadalmas nem tarthat 
igényt semmire. Brandis e rendelkezés okát abban keresi, 
mivel a plébános nemcsak haszonélvezője, hanem egyúttal 
kormányzója és képviselője az alapítványnak, s ennek 
érdekeit kell első sorban szolgálnia.3) 

A mi a plébániai földekben talált bányatermékeket 
illeti, sokan azt állítják, hogy azok a javadalom állagá-
hoz tartoznak s e szerint azoknak a plébános által való 
elhasználása a javadalom állagát csökkenti, ezt pedig a 
javadalmasnak semmi esetre sem szabad megengedni, s 
ép ezért — azt állítják — a javadalmasnak nemcsak uj 
bányát nem szabad javadalmán nyitnia, hanem a már 
üzemben levők termékei is nem az ő jövedelmét képezik, 
hanem tőkésitendők s csak az igy nyert tőke jövedelme 
száll a javadalmas tulajdonába, mig az illető termékek 
avagy az eladásukból nyert öszegeket a javadalom birtoká-
ban maradnak. Véleményük mellett fő érvül azt hozzák 
tel, hogy az illető bányatermékek, mint kő, márvány, 
szén, stb. nem nőnek újra kiaknázásuk után s igy elő-
állhat az az eset, hogy a bánya kimerittetvén, a plébá-
nosnak idővel nem bsz miből élnie. Álláspontjukat e 
felfogás védői azzal is támogatják, hogy a férj hasonló 
jogosultsággal bir neje hozományi birtoka felett, mint a 
plébános a javadalom birtoka felett, s ha a férj a neje 
birtokán talált ily termékeket eladná, e/eknek ára a nő 
hozományához volna csatolandó 4) 

A kérdés megoldása — nézetem szerint — nem 
okoz nehézséget, ha sohasem tévesztjük szem elől a* ja-
vadalom rendeltetését. Ez u. i. nem más, mint a plébá-
nosnak ellátása lehetőleg tartós időig, miért is a minden-
kori plébános a javadalmat ugy köteles kezelni, kormá-
nyozni s élvezir, mint egy lelkiismeretes családapa. Már 
ezt szem előtt tartva, kétségtelennek látszik előttem, hogy 
a plébános birtokába lép a már üzemben levő bányák 
termékeinek ; ezek u. i. evidenter gyümölcsei a javadalom 
azon részének, t. i. a bányának. S ezt nem dönti meg az 
a kifogás, hogy e termékek kiaknázása és elhasználása 
által a javadalom állaga kisebbittetik. A plébánosnak joga 
van javadalma természetes gyümölcseihez az ily bánya-
termékek pedig azok, tehát őt ezektől megfosztani s érté-
kükkel a javadalmat gyarapítani nem jogszerű, mert, ez 
annyit tenne, mint a jelenlegi plébános rovására utódait 
gazdagítani. 

Kérdés azonban, van-e joga a plébánosnak a plébá-
niai földeken felfedezett s eddig még ki nem aknázott 
bányatermékek kiaknázására, vagyis nyithat-e a plébános 
javadalmán uj bányát s az ebből nyert esetleges haszon 
az övé-e, vagy pedig a javadalomé ? 

Általánosan elfogadott elv, hogy véletlenül s alka-
lomadtán rendkívüli vagy nagyobb mennyiségben kiásott 
ilynemű bányatermékek nem jutnak a plébános birtokába, 
mert ezek nem tekinthetők a javadalom gyümölcseinek, 
mint az üzemben levő bányák termékei, hanem inkább 

3) L. Brandis : Das Nutzungsrecht des Pfarrers. Archiv LXI. 
299. 

L. Brandis id. értekezését. Archiv LXI. 294. 
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véletlenül feltalált kincsek természetével birnak, s igy, 
mint amazok, a javadalom állagához tartozóknak tekin-
tendők s mint ilyenek nem képezhetik a plébános 
jövedelmét. E vélemény értelmében döntött a S. Congr. 
episcoporum et regularium 1868. márcz. 6-án kelt dec-
retumában, mely szerint a plébános visszatéríteni köteles 
a plebán^i javadalomnak azon összeget, melyet egy vasút-
építés alkalmával a plébániai földeken véletlenül fel-
fedezett és kiaknázott kövekből és porczellánföldből ezek 
eladása fejében nyert. 

De lehet-e a plébánosnak uj bányát nyitni s az 
ehhez esetleg megkívántató változást javadalmán eszkö-
zölni ? A haszonélvezőre nézve e lehetőség ki van zárva, 
mert a haszonélvező köteles a haszonélvezetre szánt dolgot 
oly állapotban fentartani, a minőben átvette, annak álla-
gán változásokat nem eszközölhet. De megejtheti az ily 
változásokat a hűbéres, ki a hűbérbirtok felett mindazon 
jogokat gyakorolhatja, a melyeket a tulajdonos másra 
átruházhat, csak tönkre ne tegye a birtokot. Mivel pedig 
a plébános — mint fönnebb kimutattuk — a hűbéreshez 
hasonló helyzetben van, ehhez hasonlóan változásokat 
eszközölhet a birtokon — minden esetre csak olyanokat, 
melyek által a birtok értéke s az egyház jövedelme emel-
kedik. E szerint joga van a plébánosnak birtokán uj 
bányát nyitni, ha az emiitett föltétel meg van. 

Találkozunk jogforrásainkban oly helyekkel, melyek, 
ha nem is szólnak ^explicite a plébánosnak vagy egyházi 
javadalmasnak ebbeli jogáról, azokból mégis szépen le 
lehet vezetni a javadalmas ezen jogát. Ily állításunknak 
kedvező hely a canoni jogban, a decretalisoknak egy íz-
ben már emiitett rendelkezése: „Si quis sane clericorum 
agella vel vineolas in terra ecclesiae sibi fecisse probabi-
tur sustentandae vitae causa, usque ad diem obitus sui 
possideat".5) E szerint tehát a plébános eszközölhet 
változást javadaimán, t. i. a plébániai földbe szőlőt ültet-
het, s ha a változás meg van engedve egy irányban, 
nincs ok, miért ne engednők ezt meg más irányban ; 
nevezetes a bányatermékek kiaknázására nézve. S e fel-
fogást annál inkább kell acceptálnunk, mivel találkozunk 
oly rendelkezésekkel melyek e jogot, t. i. az említett ter-
mények kiaknázását, bizonyos megszorítással a haszon-
élvezőnek is megengedik. Megengedik t. i., hogy a haszon-
élvező kő-, kréta-, homok-, arany-, ezüst , stb. bányákat 
nyithasson, ha nem használ fel e czélra egy mezőgazda-
sághoz föltétlenül szükséges földterületet.6) Ezen, a mező-
gazdasághoz föltétlenül szükséges földterület megértésére, 
szükséges tekintetbe venni, hogy jogforrásaink keletkezése 
korában a földbirtokot szükségkép fel kellett osztani bi-
zonyos arányban szántóföld, mező, rét és ugarra, s ha 
ezen részek közül az egyik rendeltetésétől elvonatott, az 
egész gazdaságot veszély fenyegette. Napjainkban azonban, 
a gazdasági viszonyok változtával, a birtok ily felosztása 
nem okvetetlenül szükséges, tehát egy részének a mező-
gazdaságtól való elvonása nem veszélyezteti az egész gaz-
daságot, s ennélfogva a haszonélvező ezt megteheti a bá-
nyatermékek kiaknázása czéljából. Ha már a haszonélve-
zőnek meg van adva e jog, annál inkább meg kell ezt 

5) Cap. 5. x.lll. 25. 
6) L. Brandis idézett értekezését. Archiv. LXI. 302. 
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adnunk a plébánosnak, kinek haszonélvezeti jogát — mint 
Brandis mondja — nem korlátozza a birtok rendeltetése 
s annak a tulajdonos által való újólagos birtokba vétele.7) 

A kiaknázás mennyiségére, nagyságára nézve az egy-
házi s a polgári jog nem állit fel különös szabályokat a 
plébánosra nézve. E tekintetben is azon általáoosságban 
felállított elv szolgáljon zsinórmértékül, hogy a javadal-
masnak ugy kell használnia javadalmát, mint egy lelkiis-
meretes családapa tenné, tekintettel mindig arra, hogy a 
javadalom nemcsak az ő, hanem késő utódai ellátására is 
szolgál. Pör esetén a biró bölcs belátása szerint itél, s 
mérvadóul vagy a plébános elődei által meghonosított 
szokást fogja tekinteni, vagy a bánya gazdagságát, vagy 
az azon vidéken divó mértéket avagy a tecknikai szabá-
lyokat fogja alkalmazni. Tekintettel kell lenni főkéntarra, 
hogy a javadalomnak lehetőleg állandó s biztos jövedel-
met kell nyújtania a plébánosnak. Azon esetben, ha a 
plébános ily termékek kihasználásában a kellő mértéken 
tul ment s a rendesnél többet vett birtokába, a javadal-
mat megkárosította, ép ugy, mint a rablógazdaságnál, s 
mivel az igy nyert javak nem tekinthetők rendes jövede-
lemnek, vissza kell azokat térítenie, s vagy a következő 
években a kiaknázást mérsékelnie, vagy pedig a nyert 
termékeket avagy az eladásukból befolyt összeget a plé-
bániának kifizetnie. 0 7ége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 18. Felfordult világ Magyaror-

szágon. — (Vége.) 
Nem én mondom, a „B. H."-ban Edvi Illés Károly 

mondta, hogy horribilis, drákói embertelenségekkel sújtja 
a mezei munkáról szóló tvjavaslat a munkát és a mun-
kást, kinek és minek az érdekében ? A minek a magyar 
földbirtokos dézsmát kénytelen szolgáltatni, a tőkenek 
erdekében. 

De nem erről a tvjavaslatról akarok most szólni, 
hanem a vitáról, melyet ez a javaslat a képviselőházban 
keltett. Furcsa vita ez, kérem, nagyon furcsa vita. Har-
mincz év, a koronázás óta várja a magyar munka és 
munkás ezt a vitát, és most, hogy elodázhatatlanul ránk-
szakadt a magunk java munkálásának ez a legelső, alap-
vető munkája, nem lehet azt folytatni, abba kell azt 
hagyni, mert hí a „jó" szomszédnak, a német sógornak 
teendő szolgálat. Hanem még ennél is furcsább az, a mit 
a földmüvelésügyi miniszter, Darányi e vita hevében el-
követett. A gonosz néppárt szónokai azzal szorongatták 
Tisza emberét, hogy szemére hányták a szabadelvűség-
nek a szocziálizmusra nézve az apaságot. Darányi minisz-
ter nem volna igazi kálvinista, ha vissza nem vágta volna 
a gyanúsítást, hogy — de bizony a klerikalizmus az oka 
a szocziálizmusnak. „Rakovszky, úgymond, a szocziálista 
üzelmekért a liberálizmust teszi felelőssé. Arra kéri (nagy 
szerényen), nézzen egy kicsit a maga körében is körül és 
térjen inkább egy kicsit magábaÉs már előbb, Károlyi 
Sándor gróffal szemben, a ki pedig a liberálizmust még 
gondolattal sem gyanúsította, ezt mondta a miniszter: 

7) L. Archiv LXI. 304. 

„Károlyi a ki sokat jár a külföldön, nézze meg, hogy 
mely országban legerősebb a szocziálizmus ? Ott, hol leg-
erősebb a klerikálizmus." Vagyis más szavakkal: a kleri-
kálizmus provokálója és oka a szocziálizmusnak. t gyes 
ugyan a menekvés, de, bocsánat, hasonló az ördögéhez. 
Egy kicsit kénkőtől szagos. A liberálizmus meglopván a 
népek lelkének békéjét, mikor üldözőbe veszik e miatt, 
neki áll feljebb és ő kiáltja a bámuló publikumra appel-
lálva torkaszakadtából „tolvaj, tolvaj !" Másra keni az 
európai népek lelke meglopásának az ódiumát. Igaz, hogy 
a minisztert a néppárti képviselők nem engedték szára-
zon elfutni, hanem elfogták és Mócsy és Major ugyan-
csak elverték rajta a kiérikálizmus gyanusitásaért a port, 
tényekre rámutatva ; de ez mind nem elégséges — az 
emberek eszének a felnyitására. Ehhez ököl kell, vagyis 
az okok és bizonyítékok csomósitása. Ez pedig abból áll, 
hogy azért nem lehet a klerikálizmusból vagyis a katho-
likus vallásból származtatni a szocziálizmust, mert a mi 
a szocziálizmust alkotja, az mind homlokegyenest ellen-
kezik a klerikálizmussal. Ellenben, mivel mindaz, a mi a 
szocziálizmust alkotja, csirájában mind ott van a szabad-
elvüség termőföldjében szabadelvű férfiak által büszkén 
és szabadon termesztve és gondozva : ennélfogva a szo-
cziálizmus nem is származhatott, a mint hogy nem is szár-
mazott másból, mint a liberálizmusból. Érdekes lesz ennek 
részletes kimutatása. 

Még egy észrevételünk van a félbeszakadt munka-
és munkásügyi vitára. Lepsényi képviselő ur azt mondta, 
hogy kétféle szocziálizmus van : keresztény és nemkeresz-
tény. A legszerencsétlenebb beszéd az ilyen. Megkapta rá 
a feleletet a képviselő ur Olay közbeszólásában: „Egyik 
kutya, másik eb." Azért nem szabad egy kalap alá tenni 
a kereszténységet a szocziálizmussal. Reddantur vera rebus 
vocabula. Ezt mondta IX. Pius pápa. Fiat applicatio. Ne 
beszéljünk keresztény szocziálizmusról, a mint már kesérü 
tapasztalások után nem beszélhetünk keresztény vagy 
katholikus liberálizmusról. Liberálizmus és szocziálizmus 
apostasiát, szakítást jelent a keresztény vallás alapelveivel. 
A keresztény vallástól való elszakadást már hogyan, mi-
képp lehessen keresztény eljárásnak, keresztény cselekvés-
nek nevezni, én nem tudom belátni. Ne szentségtelenitsük 
meg a dicső és szent keresztény jelzőt olyasvalamire al-
kalmazva azt, a mi a keresztény vallásnak megvetése és 
annak letiprására, megszégyenitésére tör. ? ? 

Eger. Főpásztori körlevél a szabolcsmegyei szoczia-
lista mozgalmakról. — 

Dr. Samassa József érsek ur a szabolcsmegyei szo-
czialista mozgalmak alkalmából az ottani lelkészkedő pap-
sághoz főpásztori levelet intézett, melyet a latin eredeti-
ből fordítva közlünk : 

A jóakaró szeretet, melylyel a gondjaimra bizott 
szabolcsmegyei hivek iránt viseltetem, s melynek erejét 
a jelen idők súlyossága még inkább fokozni látszik, arra 
indít, hogy az ottani események folyását különös gonddal 
s atyai jóindulattal kisérjem. 

De ez őrködő figyelmem több aggodalmat, mint 
vigaszt kelt bennem, mert az ottani közállapotok bizton-
sága s nyugalma óhajtásaimnak meg nem felelő fokon 
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áll. Egyfelől ugyanis súlyos bajok hatnak nyomasztólag, 
másfelől a szorongó kedélyek izgalma többeket erőszakos 
elhatározásokra csábit, mintha bizony a magasabb, szel-
lemi, és az anyagi jobblétnek reményét a közrend és jog 
felforgatásában s megrenditésében feltalálni lehetne. 

Semmi kétségem, hogy hivatástok tudatában a ke-
délyek lecsillapításán minden gonddal fáradoztatok. Hisz 
lelkipásztoraik oktató tanácsaira akkor van legnagyobb 
szükségök a hiveknek, midőn az anyagiak lázas vágyától 
hajtva, boldogulásuk feltételeit csalárd tanokkal megté-
vesztve félreismerik s a becsületességgel mintegy roham-
szerüleg szakítanak. 

A lelkipásztorok kötelessége a tömegek felizgatott 
szellemét lecsendesiteni, s őket az igazságra, a mindenben 
szükséges mérsékletre idejekorán való intelmeikkel visz-
szatériteni. 

Isten parancsainak s a haza törvényeinek megtartá-
sával sanyarú sorsa enyhítését keresni kinek-kinek szabad. 
De a magánjónak csak az igazságszeretet és becsületes-
ség utján kell érvényesülnie ; és komolyan megszívlelendő, 
hogy bármily igazságos ügynek igazságtalan védelme le-
aljasitó. Távol van pedig az igazság minden erőszakosko-
dástól és legkivált ama titkos szövetkezésektől, melyek a 
jog védelmének ürügye alatt a közrend megingatására 
vezetnek. Hogy azokat mily óvatos előrelátással kell 
kerülnie minden becsületes embernek, kétséges nem 
lehet. 

Mindazonáltal szemben azon fenyegető veszélyekkel, 
melyekről biztos értesüléseim vannak, éber gondossággal 
mindegyre hirdessétek ezt, hiveiteket a kath. név szent-
sége s a honszeretet heve által buzdítva, hogy az ily 
szövetkezetekkel semmi közösséget ne tartsanak, mint 
amelyek a nép jogos igényeinek semmit sem használhatnak, 
és legtöbbnyire bűntettekbe sodorják azokat, kiket csábító 
bujtogatásaikkal feltüzeltek. 

Ne feledjék híveitek soha, hogy a legelső szabad-
ság a bűntelenség; s ugy viselkedjenek mindenkor, hogy 
a törvény büntető szigora egyiköket se sújtsa, „mint 
gyilkost, vagy tolvajt, vagy gonosz beszédút, vagy idegen 
vagyon megtámadóját. * 

Szeretett testvéreim és fiaim ! A papságnak, ha va-
lamikor, a nép háborgásaiban kell a társadalmi rend 
fentartásának buzgó, tevékeny munkásául bizonyulnia. Es 
mivel, mennél magasabbra emel valakit a köztisztelet, 
befolyása a szellemekre annál hatásosabb: egész lélekkel 
azon kell lenni mindannyiaknak, hogy szóban és tettben 
való mérséklet, komoly méltóság és szilárdság által a 
közbecsülést, közelismerést kivívják maguknak; és kerül-
jenek mindent, mi akár az eszélyességgel, akár a szelle-
mek kibékitésének munkájával megférhetlennek mutat-
kozik. 

Ez uton és módon bekövetkezendőnek hiszem, hogy 
híveitek mind igazságos kívánalmaikat, melyeket talán 
támaszthatnak, mind méltányos óhajaikat, melyeket lei-
kök mélyen ápolgatnak, mások sérelme nélkül megnyer-
hetik. Bízvást várható, hogy a jogos és igazságos igé-
nyeknek a hatóságok eleget tesznek. Ezt nem csak az 
igazságérzet, de elismert kormányzati eszélyök is sugallja; 
hisz nyilvánvaló, hogy Szabolcsmegyének, mint a hon egy 

részének biztonsága és nyugalma a közjónak is nagy 
érdeke. 

Budapest, 1897. deczember 15. 

Temesvár. A Sz. Atya 60 éves papi jubileuma. — 
A katholikus Anyaszentegyház ismét örömünnepre 

készül. 
Az Ur Jézus Krisztus, az Anyaszentegyház látha-

tatlan feje, csodálatos módon őrködik felette: földi hely-
tartóját, Egyházának látható fejét az egész világot bera-
gyogó szellemi tehetségeinek teljességében megtartja a 
csak kevés embernek engedett magas korig, ily módon is 
hangosan hirdetvén, hogy velünk van az idők végezetéig. 

Dicsőségesen uralkodó Szent Atyánk, XIII. Leo Pápa 
1898. évi január 1-én ünnepeli gyémánt miséjét, vagyis 
első sz. mise áldozatának 60-ik évfordulóját. Oly esemény 
ez, mely minden katholikus hivő szivét kell hogy meg-
ragadja ; lelkünk felemelkedik, tova száll az örök városba 
és látja mint közeledik a szent, testileg gyenge, de lel-
kileg és szellemileg erős aggastyán az Ur oltárához, hogy 
hatvan év elmultával az Uj Szövetség áldozatának bemu-
tatásával hálát rebegjen az Atya Istennek és áldást s ke-
gyelmet kérjen Anyaszentegyházának és az egész embe-
riségnek ! 

Krisztusban kedves Testvéreim és Fiaim ! egyesítsük 
e napon imáinkat a sz. Atyáéival és adjunk hálát a meny-
nyei Atyának, hogy az egyház felmagasztaltatására és di-
csőségére sz. Atyánkat megtartani és oly gazdag szellemi 
és lelki ajándékokkal felékesíteni méltóztatott, és kérjük 
sz. kegyelmét, hogy Anyaszentegyházának felvirágzására 
és erősítésére őt nekünk még sokáig megtartsa, hogy 
szavaiból és tetteiből bátorságot és erőt nyerjünk nagy 
feladataink teljesítésére. Újítsuk fel lelkünkben a sz. Atya 
iránt érzett tántorithatlan hűségünk, megbonthatlan ra-
gaszkodásunk és igazi fiúi szeretetünk érzelmeit, mert 0 
azon törhetetlen szikla, melyen hitünk egysége és erős-
sége épül. 

Hogy a hivek is tudomást szerezzenek e nagy je-
lentőségű jubileumról és azt külső fénynyel is megünne-
peljük, a következőket rendelem : 

1. Karácsony ünnepén a sz. beszéd után a szószék-
ről a hivek az ünnepély megtartásáról a szükséges okta-
tás kíséretében előre értesitendők. 

2. A jelen év utolsó napján este 7 órakor az an-
gyali üdvözlet után minden templom minden harangjának 
félórai meghúzásával a hivek az ünnepélyre figyelmezte-
tendők. 

3. A jövő év első napján az istenitisztelet a leg-
nagyobb ünnepélyességgel tartandó meg; sz. beszéd tar-
tandó, melyben a pápa életét és áldásos működését rövi-
den de érdemlegesen méltassák; sz. mise, melyet a „Te 
Deum laudamus" előzzön meg a hozzátartozó imával ; a 
sz. misében pedig felveendő a Collecta pro summo Pon-
tifice ; sz. mise után az áldoztató kehelyben kiteendő Ol-
táriszentség előtt a hívekkel együtt a Sz. Atva tartós 
jóléte és szerencsés uralkodásáért 3 Miatyánk, 3 Üdvözlégy 
és egy Hiszekegy mondandó el. 

Dominus conservet eum et vificet eum et beatum ^ 
faciat eum in terra et non tradat eum in manus inimi-
corum ejus ! 

Temesvárt, 1897. deczember hó 13 án. 
Sándor, püspök. 
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T A R C Z A. 
Elnöki megnyitó. 

Tartotta Ujfulusi (Tódor) József dr kanonok az erd. r. 
katb. irodalmi társulatunk decz. 4-iki közgyűlésén. 

T. közgyűlés ! 
A mult évi közgyűlést megnyitó beszédemben bátor 

voltam figyelmöket azon fáttyúhajtásokra terelni, melyek 
a szak- és hírlapirodalom basznos fájának törzsén nap-
nap után mind sűrűbben jelentkeznek s nemcsak meg-
fosztják azt külső kellemétől, de a mi fontossabb, azt is 
eszközölik, hogy egészséges vérkeringése megromolván, 
dus lombozata éltető ózon helyett mérges bacilusokat 
lehel ki magából. 

Legyen szabad a jelen alkalommal röviden azon 
nagy szellemi mozgalomra mutatni rá, mely korunkat 
egészen lefoglalja, hatalmas ösztönző erejével lázas mun-
kásságra serkenti s a hanyatló századnak ugyszólva is-
mertető jelleget kölcsönöz. 

Korunk, t. közgyűlés ! a mily gazdag a különfele 
találmányokban, ép oly serény a legéletbevágóbb kérdé-
sek fölvetésében. 

Fölvetette sok nemes szándékkal az általános béke 
kérdését ; nagyfontosságú és sürgősen megoldandó problé-
mának tartja a mind nagyobb mérveket öltő szocziális 
kérdést s a szabadság, politika, gazdagság, tanitás-nevelés 
és vallás kérdései szintén mindmegannyi rejtvények, 
melyek szerinte eiodázhatlan megfejtésre várnak. 

Es ezen valóban igen fontos kérdésekkel szemben 
most meg mi vehetjük föl a nem csekélyebb jeletőségü 
kérdést: ha ez a nagyratörő kor oly sz-rencsés-e ezen 
problémák megoldásában, mint a mily serény azoknak 
feldobásában ? 

Ugy vélem, t. közgyűlés ! hogy kérdésünkre a 
felelet ép oly kényes, mmt szükséges. Kényes, mert 
korunk nemcsak lázason munkás, de szörnyen ideges és 
érzékeny is. 

Minden erős és kellően meg nem okolt Ítélet vesze-
delmesen sérthetné érzékenységét. — De a felelet mégis 
szükséges, mert az igazság homályban nem maradhat 
oly fontos és messzekiható következményű ügyekben, 
mint a fennérintettek. Szerencsére tények állanak rendel-
kezésünkre, melyekre az itélet hozatalakor, mint meg-
czáfolhatlan tanukra hivatkozhatunk. 

Lássuk ! 
A béke és háború kérdésében ezen ügynek külön-

ben jó indulatu szóvivői azt mondják : ne legyen több 
háború. Pedig a helyes megoldás az volna: ne legyen 
több igazságtalan háború. Hiszen „a kardnak — mondja 
— szabadjon az idézendő nagy szellemet ugy neveznem 
— korunk evangélistája P. Didón, — a kardnak, mely 
az elnyomott gyengét pártfogolja és a jogot oltalmazza, 
ép ugy meg van szentsége, mint a keresztnek, mely ben-
nünket üdvezit." 

A gazdasági kérdésben valóságos élethalál harcz 
folyik az érdekelt felek között. „Kevesebb munkaidő s 
több munkabér" kiáltja az elégedetlen munkás; csak a 
saját érdekét tekintő szivtelen tőke pedig görcsösen szo-

rítja pénzerszényét kezei között s hatalmának tudatában 
fenhéjázva tér ki a legjogosabb követelés elől. A helyes 
megoldás pedig az egymásra utalt harczoló felek igazsá-
gos kibékitése volna. Mert ha a munkának vannak köte-
lességei, de vannak jogai is, és ha a tőkének vannak jogai, 
de vannak kötelességei is, mondják, a kik e fontos kér-
déssel az evangelium irányító tűjének útmutatása szerint 
foglalkoznak. 

A szabadság kérdésében csak az emancipációt látják 
és megfeletkeznek a korlátról, csak a mozgásra gondol-
nak és az iránynyal semmit sem törődnek, az erőre te-
kintenek és nem gondolnak a törvénynyel. Pedig a mily 
szép és üdvös széttépni a bilincseket, ép oly esztelenség 
összezúzni a korlátokat. A szabadság féke a tekintély, 
törvénye pedig a lelkiismeret, s a kérdés valódi megol-
dása e két elválaszthatlan erő állandó összhangba hozatalá-
ban, nem pedig azoknak szembeállításában áll. 

Mi pedig az oly sokat emlegetett haladást illeti, 
erőszakosan rohanunk előre, még csak azt sem kérdezzük 
magunktól,, nem délibáb-e az, a mi után törünk, — meg-
feledkezünk arról, hogy az időnek kell előkészíteni és 
kipróbálni azon javításokat, melyekről álmadozunk ; türel-
metlenséggel romboljuk le a mult hagyományait. Átkoz-
zuk a multat, a helyett, hogy azt tökéletesitenők és egy 
uj világ teremtésének ürügye alatt romokat romokra hal-
mozunk. Pedig az igazságos megoldás e kérdésben is az 
volna, hogy ne legyünk sem egy változhatlan múltnak, 
sem egy ősök nélküli jövőnek fiai. Éberséggel készitsük 
elő azt, aminek lenni kell, megemlékezve arról, hogy 
ismernünk kell a tervet és számolnunk kell mindazok 
munkájával, a kik minket azzal megelőztek, ha a hala-
dás épületéhez mi is egv kővel akarunk járulni. 

És hogy állunk az ifjú nemzedék oktatása és ne-
velése nagy kérdésével ? Lépten-nyomon felhangzik az 
iskolák államosítása, az oktatás teljes laiczizálása. El-
tagadják a jogot az oktatás- és nevelésre a családtól, 
eltagadják az egyháztól s kizárólag az államot ruházzák 
fel ezen joggal. Pedig az igazság az volna: hogy adjuk 
meg a családnak a mi a családé, az államnak, mi az 
államé s Istennek, mi az Istené. 

Végre mindezen kérdések fölött s mindegyikhez 
elválasztbatlanul fűződve lebeg a legfontosabb kérdés 
— a vallás kérdése. Ez kérdés, melynek megoldásával 
ugyszólva mindenki foglalkozni kiván s a melyeknek 
megoldásához mindenki érteni gondolja és hiszi magát. 

E kérdésnek pedig ma egyik, legkicsúcsosodottabb 
pontja az egyház és az állam közötti viszony rendezése, 
mely lázas izgatottságban tartja egész Európát, zajjal 
merül föl minden országban s nem csekély elkeseredett-
séggel tárgyaltatik mindkét érdekelt fél részén. Nincs 
kétség benne t. közgyűlés! a valláspolitikai kérdés bizo-
nyára e század kérdéseinek legnagyobbika s az a nap, 
melyen gyakorlatilag mindkét fél megelégedésére meg-
oldatik, egyike lesz a legfényesebbeknek, melyeket e 
föld fölragyogni látott. Ezt a kérdést azonban sem 
az erőszakosok, sem a tulengedékenyek helyesen meg 
nem oldhatják. Ezen kérdés megoldása azon szelle-
mek műve lesz, kiket az Lten világossága vezérel, kiket 
Krisztus szeretete sugalmaz; azoké, a kiknek látóköre 
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elég széles és magas, hogy minden jogot számon tartsa-
nak, de egyszersmind keresni tudják és meg is találják a 
lehetséges harmóniát ott, a hol mások csak egy kibékit-
hetlen ellentétet látnak. — Mert ezen kérdés megoldása 
nem abban állhat, hogy a koronák a tiara szolgaságába 
szegődjenek, hanem hogy a koronák engedelmeskedjenek 
a lelkiismeretnek, a mi az Isten szava, az evangéliumnak, 
a mely Krisztus igéje s a csalhatatlan tanitói tekintély-
nek, a mely az igazság isteni letéteményese. 

Most pedig t. közgyűlés! hogy a római költővel 
szóljak: „paulo majora canamus" ! 

Azon viszony problémájához ugyanis, mely az az 
egyház és államok között áll fenn, szorosan társul egy 
talán még komolyabb, talán még fontosabb kérdés. Az a 
kérdés, mely ha meg van oldva, a többiek a megoldás 
e'őestéjén vannak ; mig ellenben, ha ez megoldva nincs, 
a többiek, ha látszólag meg is volnának oldva, megoldá-
suk hiábavaló és erőtlen lenne. Ez az ész és hit közötti 
viszony problémája 

Ennek a kérdésnek megoldása, észnek és 
hitnek összhangba hozatala, a közöttük látszólag fenn-
forgó ellentéteknek kiegyenlitése, a néha botorul hada-
kozó feleknek kibékitése minden értelmes emberre nézve 
kétségbevonhatlanul szükséges. Az értelmes ember, ki 
egész lelkével hisz, tudni akarja, mit és miért hisz. Szt. 
Pál maga mondja: „észszerű legyen a ti hitetek." — A 
hit nem tételezi fel az ész megtagadását, ellenkezőleg a 
hit az észnek isteni kiegészítője és elfogadva tanuságtéte-
lét, a szellemileg nagyobbodó ember fölemelkedik Istenig, 
a kinek ezentúl, bizonyos mértékben ismeri megközelit-
hetlen titkát. 

Csoda-e tehát, ha Krisztustól napjainkig, minden 
időben : az uralkodó tanok szerint különféle szempontok-
ból tömérdek szellem vetette fel s törekedett megoldani 
az ész és hit közötti összhang problémáját? 

E beszéd keretében t. közgyűlés! nem foglalkozha-
tom e kérdésnek csaknem kétezer évet átölelő történeti 
fejlődésével. De ugy vélem, ez nem is szükséges; ránk 
nézve aktuálitással s tehát érdekkel csak az a kérdés 
birhat : — Milyen alakban jelentkezik századunkban az 
ész és hit közötti viszony fontos problémája ? 

Ha e század bölcselőinek és theologusainak ide-
vonatkozó müveit csak futólag is figyelemre veszszük, 
ugy találjuk, hogy e kérdés századunk folyamán két alak-
ban jelent meg : a század elején a rationalismus állott 
szemben a hittel fején a metafizika fényes sisakjával, a 
század alkonyán pedig a reálizmus, empirizmus, experi-
mentaiizmus, pozitivizmus, vagyis az úgynevezett tapasz-
talati tudomány lép ki a küzdő térre meglehetősen föld-
szagú fegyverzetében. 

Létezik-e, avagy egyáltalán lehetséges és szüksé-
ges-e a kinyilatkoztatás? Beszélt-e Isten? Krisztus Isten, 
vagy ember-e? Az egyház természetfölötti intézmény e ? 
E kérdéseket vetette föl a rationalismus. S ez a bölcse-
leti rendszer, valljuk meg, tetszetős tételeivel, nagyonis 
ész«zerünek látszó okoskodásával, évtizedeken keresztül 
sok hivőt szerzett magának, sokakat megtévesztett jám-
bor hitében nem kevés buzgó katholikust megzavart 
lelkiismeretében ! 

De napjainkban le kellett lépnie a küzdő térről s 
helyét a hitre nézve még veszélyesebb ellenfélnek át-
engednie. 

A metafizikáért lelkesedő bölcsészek mellett ime 
megjelennek az úgynevezett tapasztalati bölcsészek ; az elsők 
a lélek fénye által lángba boritva, csak pszychologiáról 
beszéltek ; az utóbbiak megkötve az anyag által, csak 
fiziológiáról értekeznek. A régi idők finom spiritualismu-
sát fölváltotta a mai kor durva realismusa, mely egy uj 
bölcsészeti rendszerben — a pozitivismusban nyert meg-
testesülést. 

Az ellenfélben történt változás a hitre nézve nem 
mondható éppen nyereségnek, t. közgyűlés ! Támadása 
hevesebb küzdelme türelmetlenebb, hareztere szilárdabb 
mint metafizikus elődjéé volt. 

Ez a küzdelem korunk uralkodó ténye mindazok 
előtt, a kik gondolkodnak. Mig ez tartani fog, addig a 
megzavart értelmek egyensúlyba nem juthatnak. De mind-
azok, kik az emberiség legfontosabb ügyét szivükön 
hordják, kik az embert egyoldalról is lealacsonyítani 
nem akarják, a kik az összhangot kívánják megvalósítani 
abban a természetben, a melyben minden létező egyesülni 
vágyik, az anyag, a szellem, az Isten, azok nem nézhetik 
nyugodtan, hogy műveltségünk és hitünk rovására örökös 
legyen a harcz, a mely korunkat annyira zaklatja s az 
embereket gyűlölködő táborokra osztja. 

A béke sürgősen kivánatos. Meit ebben a titáni 
harezban nem az ellenfelek letiprásáról, de inkább azok-
nek kibékitéséről lehet s?ó. 

Lehetséges-e ez! 
Hogy e kérdésre kielégítő választ adhassunk, egy 

másik kérdést kell előbb tisztáznunk. Hát egyáltalában 
lehetséges-e, hogy a tiszta, az úgynevezett tudományos 
magyarázatoktól elvont hit s a valódi, azaz, a különféle 
bölcsészeti elméletektől, ingadozó hypothezisektől, még 
bebizonyításra váró állításoktól megtisztított tapasztalati 
tudomány között összeütközés, valódi ellentét lehessen ? 
E kéidésre pedig bátran megadhatjuk a feleletet: a ha-
mis metafizikai rendszerek igája alól felszabadított tudo-
mány és a mindenféle emberi kontárkodástól elvont hit 
között összeütközés nem létezhetik. 

Es az összeütközés, fájdalom ! még is meg van. 
Heves, elmérgesedett és gyűlöletének zajával betölti az 
országokat, e századot, e czivilizált világot és az emberi-
séget izgató háborúk között ez a legelkeseredetebb. 

Csakhogy ez összeütközés, ez a kiegyenlilhetlennek 
látszó antogonismus nem a hit és tudomány, hanem 
csakis a rosszul értelmezett hit és a tudomány képviselői 
között áll fenn. Igen> ennek a sok jeles elmét is megté-
vesztő elentétnek szülőoka nem a tudományban, hanem 
a tudósokban található fel, kik metafizikai hamis tanokat 
kevernek a tudományba s azokat ügyesen leplezik el 
ennek ^tekintélyével, a tudomány tiszteletre méltó köpe-
nyébe burkolnak oly tanokat, melyeknek a tudományhoz 
semmi közük sincs. A tudósok állanak folyton hadilábon 
a hittel, kik a mig egyrészt az általuk támadott hitben 
majdnem teljesen járatlanok, másrészt ugy a hitnek, mint 
a tudományak alkotó elemeit egymástól sehogy sem tud-
ják, vagy inkább nem akarják megkülömböztetni. 
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íme. hogy ások ezer példa közül csak egyet említsek, 
azt mondják, hogy a hit azt tánitja, hogy a föld a világ 
az ember pedig a teremtés központja ; a tudomány be-
bizonyította az ellenkezőt, tehát ez ellentmondás. Pedig a 
hit sehol sem tanítja azt, a mit ajkaira adnak. Dogmá-
nak tekintik azt, a mi soha sem volt más, mint a dog-
mának némely hittudós által való értelmezése egy hiányos 
csillagászat és anthropologia alapján. 

A ki tehát hathatósan akar munkálni a jelzett harcz 
megszüntetésén, annak első feladata csak az lehet, hogy 
különböztesse meg a tudományt a különféle bölcsészeti 
tanoktól, a melyek azt többé kevésbbé félrevezették és a 
melyek meghamisítva értelmezéseit, ellentétbe akarják he-
lyezni a hittel. Ki kell mutatnia, hogy mindazon ellen-
mondás, a melylyel néhány elfogult tudós oly nagy zajt 
csap, mindig csak a hitben való járatlanságon és a tu-
domány különböző elemeinek összezavarásán alapul. 

Azon a napon, a melyen a tudományban meg fog-
juk különböztetni a tapasztalati igazságokat, a melyektől 
értékét nyeri, és a hamis rendszereket, a melyek meg-
rontják ; azon a napon, a melyen a hitben szétválasztot-
tuk a megtámadhatlan igazságokat és a szabad vélemé-
nyen alapuló emberi értelmezéseket — igen azon a napon 
az értelmekben világosság fog támadni s e világosság 
hirdetni fogja az annyira óhajtott békét. Es ez a nap, 
nekem ugy tetszik, nincs elérhetlen távolban. Ugy látszik, 
mintha ez a világosság kezdene derengeni a sötét látó-
határon. 

T. közgyűlés ! Segitsük e hajnalhasadást mi is buzgó 
lélekkel, szorgalmas munkássággal, békétszerető okosság-
gal. Dixi. 

IRODALOM. 
— A királyi hatalom. A Magyar nép múltja és 

jelene cz. könyvéből, Benedek Eleknek e nagyérdekü mű-
véből megjelent a 3. füzet. Két művészi kivitelű műmel-
léklet (Gellért püspök megdorgálja Aba Sámuelt és A 
tüzpróba) disziti a füzetet, s ezenkívül nagyszámú szöveg-
kép, melyek mintegy visszavarázsolják a magyar nép régi 
életét. A harmadik füzetben véget ér a régi megye és 
község eleven leirása, aztán egy nagy gonddal megirt 
fejezet köti le figyelmünket: A királyi hatalom. Azt irja 
meg e fejezetben Benedek, hogy Kálmán király miként 
állitja helyre a királyi hatalmat, miként védi meg a népet 
a főurak hatalmaskodása ellen, aztán a királyi hatalom 
és a főnemesség hatalmának változó szerencséjü küzdel-
mét, hol egyik, hol másik kerekedik felül. Igy jut el az 
Arany bulla fejezetig, II. Endre uralkodásának szomorú 
idejéig. A képek közt különösen érdekes az, melynek 
aláírása: ,A föld népe teljesen ellátja a királyt élelem-
mel" s a .kihallgatás egy tölgyfa alatt", mely azt a jele-
netet ábrázolja, midőn III. Béla egy tölgyfa alatt ülve 
hallgatja meg egy ember panaszát. A királyi hatalom és 
főnemesség küzdelméből érdekesen domborítja ki az iró a 
nép helyzetét s látjuk, hogy a népnek mindig javul a 
helyzete, mihelyt a királyi hatalom szilárdul. Méltó érdek-
lődéssel várjuk a folytatást, midőn a rép mind jobban 
előtérbe lép s maga kezdi meg a küzdelmet szabadságáért, 
terheinek könnyebbitéseért. A Magyar nép múltja és jelene 

oly műnek ígérkezik, mely méltán kelthet közérdeklődést, 
még ha nem is tenné aktuálissá a jövő évi ünnep: a 
népszabadság ünnepe s csak elismerés illeti a kiadó Aihe-
naeumotmely lehetővé tette, hogy a szegényebb rendű 
ember is megszerezheti a népszabadság e bibliáját. A 
Magyar nép múltja és jelene füzetenként 30 krért kap-
ható. Összesen 40 füzet lesz s elő is lehet rá fizetni bár-
mely könyvesboltban, 5 füzetre 1 frt 50 krral. 

VEGYESEK. 
— Nagy ima-társulat Anglia megtéréseért Fran-

cziaországban keletkezett, székhelylyel a párisi sulpiciánu-
soknál. XIII. Leo pápa abban a brevében, a melylyel az 
Archiconfraternitas Nostrai Dominae de compassione cz. 
imatársulatot megerősítette és búcsúkkal kitüntette, a kö-
vetkező ima használatát ajánlja : 

AD SANCTISSIMAM VIRGINEM 
PRO ANGLIS FRATRIBUS PRECATIO 

0 beata Yirgo Maria Mater Dei, regina nostra et 
mater dulcissima, benigna oculos tuos converte ad Ang-
liám, quae Dos tua vocatur, converte ad nos qui magna 
in te fiducia confidimus. Per te datus est Christus, Sal-
vator mundi, in quo spes nostra consisteret; ab ipso autem 
tu data es nobis per quam spes eadem augeretur. Eia 
igitur, ora pro nobis, quos tibi apud ci ucem Domini acce-
pisti filios, o perdolens mater ; intercedo pro fratribus 
dissidentibus. ut nobiscum in unico vero ovili adjungan-
tur summo Pastori, Vicario in terris Filii tui. Pro nobis-
omnibus deprecare, o Mater piissima, ut per fidem, bonis 
operibus fecundam, mereamur tecum omnes contemplari 
Deum in coelesti patria et collaudare per saecula. Amen. 

— A holt kéz. Ft. Désseívffy Sándor csanádi megyés-
püspök ur ő excellenciája a csenei templomra 1000 frtot, 
a puszta-földvári templomra 2000 frtot, a karácsonyi 
ünnepekre pedig a házi szegények, szegény munkások és 
különböző jótékonysági egyesületeknek nagyobb pénz-
összegeket adományozott. — Ft. Folly Emil prelátus, 
Csanádi kanonok a karácsonyi ünnepek alkalmából a 
szegények, betegek és a szükséges téli ruhában szűköl-
ködő iskolás gyermekek között 700 koronát osztatott ki. 
— Vogronics Antal pápai praelatus veszprémi apátkano-
nok a veszprémi kath. körnek ismét 400 frtot ajándéko-
zott. 

— Az esztergomi „Kolos' hid ünnepélyes meg-
nyitása mult szombaton történt meg nagyszámú közönség 
jelenlétében. A megnyitást a hid megszentelése előzte 
meg, melyet Boltizár József püspök ur fényes segédlettel 
végzett. Délben a vendégek tiszteletére ugyancsak a ne-
vezett püspök ur fényes ebédet adott. 

— Az OSZtrák püspökök együttes főpásztori leve-
let intéztek hiveikhez a pápa gyémántmiséje alkalmából, 
ajánlva a péterfillért. 

— A freiburgi katholikus egyetemen Svájczban, 
érthetetlen és sajnos, mégis érthető dolog történt, kiütött 
a nemzetiségi viszály. Hét német tanár a jogi és szépiro-
dalmi karból beadta lemondását. Még az egyház keblén 
is viszályt kelt a pogány nemzetiségi elv. Más forrás azt 
jelenti, hogy az illetők német állami intézetekbe kiván-

I koznak. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.') 
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ï Előfizethetni 
l minden 
E kir. postahivatalnál : 
Ê Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Nagy Sándor 
E könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde-uteza 
E 8. sz. alatt, hova a 
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s levélben, intézendők. 

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

Budapesten, deczember 25. 51. 

DALMI ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
L M K É V K O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1897. 

„Verge alaeriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezéreszmik es Tanulmányok : Karácsony. — A plébános jogai a javadalom körül. — A szocziális bajok orvoslásának 
kezdeményezéséről. Kalocsay Alán országgyűlési képviselő beszéde 1897. decz. 14. — Kqyházi Tudósítások, f Dr Aschenbrier Antal. — 
S z o m b a t h e l y : A Szily-szobor eszméjéhez. — R ó m a : Az anagnii Inst i tutum Leoninumról. —Katho l i kus Autonomia.— Irodalom. — 

Vegyesek 

• V F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e , 
Kérjük m. t. olvasóinkat, bogy az előfize-

tést mielőbb megnjitani s a lapnak uj előfizető-
ket szerezni kegyeskedjenek. A szerk. 

K A K Á C S O N T . 

Mi a mi fenséges karácsonyi bi t t i tkunknak 
legrövidebb és legteljesebb értelme? 

Az, a mit az angyalok éneklő kara Krisztus 
Jézus születésekor a pásztoroknak adott jelentés 
után igy fejezett k i : 

„Dicsőség Istennek, békesség az embereknek". 
„Gloria in altissimis Deo, et in terra pax 

bominibus bonae voluntatis."1) 
Ámde e mennyei szózat értelmének élvezé-

sében látszat szerint egyszerre csak nagy zök-
kenő előtt találja magát az ember. A Vulgata 
szövege mást látszik mondani, mint az eredeti 
görög, mert amaz i t t szabadon, nem szó szerint 
fordít. 

Hanem hát ez is, mint a szentirás két 
szövegének több más belyen való eltérése, a 
dolog lényegére nézve, csak látszatnak sül ki. 

Lássuk : 
Az eredeti szöveg ezt mondja: 

Luc. II., 14. 

i év vijjLötoLg xal éicí yfjg elq^vt]' év 
âv&QàKOLç svöoxía. " V a g y i s szó s z e r i n t : „ D i c s ő s é g 
a magasságokban Istennek, és a földön békesség; 
tetszés1) az emberekben." 

Bossuet, Élévations sur les mystères czimű 
: elmélkedéseiben, melyekről La Harpe azt mondá, 

hogy a kik ezeket nem olvasták, nem ismerik 
Bossuet-t, sasszemével rögtön észrevette, hogy 
a latin forditás a görög eredetinek a pontos-
vessző kidobásával értelem szerint való össze-
húzása, az okádó magyarázásnak, év uv&QÚ7coig 
svßoxLcc, a földön létesült lékével, mint megokolt 
eszmével való összeolvasztása által. „Le mot de 
l'original, (evdoxíu) u. m., qu'on explique par la 
bonne volonté, signifie la bonne volonté de Dieu 
pour nous, et nous marque, que la paix est donnée 
aux hommes chéris de Dieu." Vagyis a latin és 
magyar szöveg egy kis hebraizmussal él annak 
kifejezésére, hogy az Isten magasságbeli dicsősé-
gével a földön együttesen létesült béke azért 
jöhetet t létre csupán, mert a mennyei Atya, az 
ő egyszülött Fiának már születésére való tekin-
tetből is újból kedvét, tetszését, örömét találja 
az emberekben s ez az isteni svöoxía a forrás az 

x) „Evdouía, beneplacitum scilicet Dei, seu gratuita 
benevolentia, quasi diceret, pax ex Dei beneplacito inter 
Deum et homines, qui Deo placent." Sa, Scholia in quatuor 
evangelia ex selectis doctorum sacrorum sententiis collecta. 
Antw. Plantin. 1596. 223. 1. 

51 
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e m b e r e k b é k é j é n e k a földön, ugy h o g y a „ho-
m i n e s b o n a e v o l u n t a t i s " e h e l y ü t t t u l a j d o n k é p p e n 
a n n y i m i n t I s t e n kedvébe , kedvező a k a r a t á b a 
j u t o t t e m b e r e k , a m e l y k e g y e l e m n e k , m i n t a 
béke f o r r á s á n a k megőrzésé re , t e r m é s z e t e s e n , 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n m a g u k az e m b e r e k részérő l — 
a jó le lküség , a j ó a k a r a t , az I s t e n t e t s z é s é n e k 
k e r e s é s e és m i n d e n e k f ö l ö t t va ló nagy rabecsü l é se . 

E z e k e t f igye lembe véve, az á l d o t t szen t ka -
r á c s o n y r a v o n a t k o z ó l a g az a n g y a l i h y m n u s b ó l 
v i l ágosan k ö v e t k e z i k az, h o g y a dicső k e r e s z t é n y 
v a l l á s n a k ez a k e d v e s s é g e k k e l t e l t a r a n y o s ün -
nepe az I s t e n u j t e r m é s z e t f e l e t t i m e g d i c s ő ü l é s é n e k 
s az e m b e r i n e m I s t e n n e l va ló k ibékü l é sének a 
k i indu ló p o n t j a e fö ldön. 

A k i s J é z u s szü le tése a b e t l e h e m i i s t á l ó b a n 
az első i s t en i zá log v o l t e fö ldön, h o g y az I s t e n 
a k a r a t a m e n n y b e n és fö ldön m e g v a l ó s u l : m e n n y -
b e n az ő d icsőségében , fö ldön az e m b e r e k le lké-
n e k a béké j ében , a k r i s z t u s i békeségben , „ q u a e 5 
e x s u p e r a t o m n e m s e n t u m " . 

É n , a k i kö t e l e s ségbő l úgy i s i g e n sok 
k e s e r ű s é g e t s z o k t a m m á s k o r h a z á m n a k K r i s z t u s 
és az ő i s t e n i v a l l á s a t e k i n t e t é b e n s z e m é b e 
m o n d a n i , n e m a k a r o m a s zen t k a r á c s o n y k i - j 
m o n d h a t a t l a n u l édes le lk i ö r ö m e i t k e s e r v e s re-
m i n i s c e n t i á v a l keve rn i , az 1895- ik i t ö r v é n y h o z á s i 
a p o s t a z i á r a va ló t e k i n t e t t e l a z t k é r d e z v e : v á j j o n 
l e h e t - e I s t e n sldoxía-ja, I s t e n k e d v e , t e t s zé se és 
ö r ö m e oly t ö r v é n y a l k o t á s o n , m e l y Kr i s z tu s va l -
l á s á t „ m i n d e n " m á s va l lássa l egy r a n g b a á l l í t o t t a ? 

De n e m ! N e az u t o l s ó Í té le t , h a n e m a szen t j 
k a r á c s o n y á l l á s p o n t j á r ó l n é z z ü n k az ö r ö m ez 
ü n n e p e a l k a l m á b ó l m i n d e n t , s t á n t o r í t h a t a t l a n 
r e m é n y n y e l a r r a k é r j ü k a j á s zo lban a m i n y o m o -
r u s á g a i n k a t s i r a t ó kis J ézus t , h o g y M a g y a r o r s z á g -
n a k , M a g y a r o r s z á g t ö r v é n y e s e l ü l j á r ó s á g á n a k , I s t e n 
t e t s zésé t , s ze r e t e t é t , k e g y e l m é t és t á m o g a t á s á t , 
a m e n n y i b e n a n n a k h a j l a n d ó s á g á t m e g g o n d o l a t -
l an t e t t e k á l t a l m a g a i r á n t m e g i n g a t t a volna , 
i r g a l m a s a n ú j r a b iz tos í t sa . 

N o s c u m pro le p ia b e n e d i c a t Y i rgo M a r i a ! 
Sok szen t k a r á c s o n y t k í v á n u n k t, ol-

v a s ó i n k n a k ! 

A plébános jogai a javadalom körül. 
(Folytatás.) 

A bányatermékekhez hasonlóan vita tárgyát képezi 
a plébános joga a plébániai erdők körül. Bohrt er1) 

') Jus parochiale. Sect. V. cap. II. §. XXIV. 

és mások azt áliitják, hogy a plébánosnak nincs joga a 
plébániai erdőkben a fákat kivágatni, s az ezekből be-
folyt jövedelmet megtartani, hanem köteles az igy befolyt 
pénzt tőkésíteni, s csak ennek kamatja illeti meg a plé-
bánost. Ez álláspont érve, hogy az erdőknél nem a puszta 
föld tárgya a haszonélvezetnek, hanem a fákkal beültetett 
terület, s a fák kivágása és elhasználása, eladása által a 
plébános a javadalom állagához nyúl s ennek egy részét 
használja tel a maga céljaira s a plébánia vagyonát 
tulajdonítja el. 

Véleményem szerint e felfogás az erdőknél még 
kevésbbé állhat meg, mint a fönnebb tárgyalt esetnél. 
Ha ugyanis fönnebb a bányatermékek kiaknázásá-
nak kérdésében azon álláspontra helyezkedtünk, hogy 
azok természetes gyümölcsei a javadalom azon részének, 
t. i. a bányának, s ép ezért a javadalmas birtokába 
mennek át, annál inkább kell ezt a jelen esetben tarta-
nunk. S tartanunk kell ezt azért is, mivel a jelen esetben 
még az a kifogás sem emelhető, melyet a fönnebbi eset-
ben föl lehetett hozni, hogy t. i. az elhasznált termékek 
nem nőnek újra, mivel a kivágott fák újra nőnek. A 
plébánosnak ugyanis kötelessége a kivágott fák helyébe 
ujakat ültetni, s igy a javadalmat károsodástól megóvni; 
de a kivágott fák jövedelme őt illeti meg, minthogy 
azok az erdőnek, s következéskép a javadalom egy részé-
nek természetes gyümölcsei, s mint ilyenek a plébános 
tulajdonába jutnak. Annál inkább áll ez napjainkban, 
midőn az erdők állami felügyelet alatt állanak s csak 
részenkint vágathatók ki meglehetős hosszú időközökben, 
s akkor is köteles a tulajdonos klimatikus szempontból 
a kivágott fák helyébe ujakat ültetni, minélfogva a java-
dalom állaga a törvény kényszere folytán sem változhatik, 
csökkenést nem szenvedhet, s az utódok érdeke is meg 
van védve. Azt az érvet se lehet elfogadni az ellentétes 
nézetnek, hogy az eladott fákból befolyt összeget azért 
kell tőkésíteni, hogy a javadalom folyton javuljon. Erre 
ugyan iparkodnia kell a plébánosnak, de nem a maga 
rovására, nem saját jövedelmének feláldozásával, hanem 
a javadalom lelkiismeretes kezelése és művelése által-
Végül azt az érvet is felhozhatjuk, hogy az ellentétes 
vélemény mellett az erdők alig, vagy semmitsem jövedel-
meznének a plébánosnak, holt tőkét képviselnének. Már 
pedig alig tételezhetjük fel, hogy a javadalmat más 
czélból alapították volna, mint hogy a javadalmasnak 
jövedelmet hozzon. 

A mai felfogás e tekintetben általában kedvező a 
plébánosra nézve s a plébános haszonélvezeti jogának 
megítélésében ugyanazon szempontok szerint járnak el az 
erdőknél, mint egyéb fekvőségeknél. 

E helyütt még megemlitendőnek tartjuk, hogy 
nálunk némely plébánosnak faizás joga van. Az 1853. 
márcz. 2.-án kelt úrbéri kárpótlásról szóló nyilt parancs 
értelmében azon lelkészek számára, kiket a faizás illet, 
ott, hol az erdőrészek kihasitása megtörténik, egy 
erdőrész hasítandó ki, és pedig a mennyiben más 
egyezkedés nem létezik, egy egész telki illetőséggel. Az 
1871. 53. t.-cz. 31. és 32. §-a szerint pedig a jobbágyok 
számára kihasított és közerdő gyanánt kezelendő erdőségbe 
a lelkészek számára kihasított erdőrészek is befoglalandók, 



RELIGIO. "407 

s ennéfogva a község által az illető famennyiség kiszol-
gáltatandó. 

A mi a földbirtokból nyert gyümölcsök megszerzési 
módját illeti, a hűbéres azonnal birtokába lép ezeknek, 
mihelyt a talajtól el vannak különítve ; a haszonélvező 
azonban csak akkor, midőn hatalmába veszi pl. behordja. 
S mivel a plébános joga analog a hűbéresével, e szerint 
ő is a talajtól való elválasztás által lép birtokába a plé-
bániai földbirtok gyümölcseinek. 

A haszonélvezet befejeztével azon termények, melye-
ket a haszonélvező birtokába még nem vett, a tulajdo-
noséi maradnak. A plébánosra nézve e tekintetben sokkal 
kedvezőbb rendelkezésekkel találkozunk, ő ugyanis meg-
kapja az évi termésnek szolgálati idejének megfelelő 
részét. Az évet vagy január 1.-től, vagy Sz. Mihály nap-
jától számítják. Nevezetesen ha a plébános meghal, a 
javadalomból nyert jövedelem halála napjáig az övé ; ha 
más javadalmat nyer, a jövedelmet az illető javadalomba 
való investitura napjáig szedi ; ha lemond, a lemondás 
elfogadásának napjáig, ha pedig birói uton lesz meg-
fosztva javadalmától, az Ítélet kihirdetése napjáig.2) A fát 
téli (Sz. Mihálytól Sz. Györgyig) és nyári (Sz. Györgytől 
Sz.-Mibályig) hónapok szerint osztják fel, s a téli hónapokra 
az egész mennyiségnek három negyed része, a nyáriakra 
pedig egy negyed része számíttatik. A plébániai hivek 
által végzett földmunkák számitásba nem jönnek, az 
előd pénzén végzett munkák költségét azonban az előd 
és utód egymás közt a nyert jövedelem arányában oszt-
ják meg. 

Az intercalaris jövedelem, vagyis azon jövedelem, 
mely a javadalom megüresedésétől kezdve az uj javadal-
masnak a javadalomra való megerősítéséig befoly az egye-
temes jog szerint vagy az egyházat, vagy az utódot",3) vagy 
specialis privilégium folytán a püspököt4) illeti. Hazánk-
ban az 1799. márczius 12.-i, az 1813. szeptember 15,-i s 
az 1818. augusztus 18.-i intimatumok szerint az ideiglenes 
helyettes élvezi a jövedelmet. Ha a megüresedett plébá-
niát a szomszéd plébános látja el, s a plébánia a vallás-
vagy más közalap kegy urasága alá tartozik, akkor ezen 
helyettes az üresedés idejére eső illetéknek csak felét 
kapja, másik fele az alapé marad az 1815. szeptember 
12 .-i intimatum értelmében ; de ha az ideiglenes helyet-
tesnek nincsen javadalma, az ily plébániáknál is az egész 
időközi illetéket megkapja. (Vége köv.) 

A szocziális bajok orvoslásának kezdemé-
nyezéséről 

Kalocsay Alán országgyűlési képviselő beszéde. 
— 1897. decz. 14. — 

T. ház ! Midőn a szőnyegen levő törvényjavaslat 
általános tárgyalása alkalmával bátorkodom legelső izben 
a t. háznak becses figyelmét igénybevenni, hogy a javas-
latra vonatkozó szavazatomat indokoljam és az ezen javas-
lattal szorosan összefüggő kérdésekre nézve nézeteimet 

2) L. Szerdy : Egyházjog. II. 1622. 
3) L. c. 4. x. 1, 31. 
4) L. c. 9. in VI. I, 16. 

előadjam, teszem ezt a lehető tárgyilagossággal és a 
munkára kiszabott időre való tekintetből lehető rövid-
séggel. (Halljuk! Halljuk! balfelől.) 

Előre bocsátom, hogy a szóban forgó javaslatot, 
mely a munkaadók és a mezőgazdasági munkások között 
való jogviszonyok szabályozásáról szól, általánosságban a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadom. A tárgyilagosság 
elvének kivánok eleget tenni, midőn ugy a t. kormány 
részéről ezen javaslatot, valamint mindazt, a mit meg-
győződésem jónak és üdvösnek tart, jöjjön az a ház bár-
mely oldaláról, magamévá teszem, elfogadom és ahhoz 
szavazatommal hozzájárulok. (Helyeslés.) Teszem ugyan-
ezt a jelen törvényjavaslatnál is, mert meggyőződésem 
szerint ebben nemcsak hazánk legvitáiisabb érdekeinek 
egyik támaszát, hanem egyúttal örvendetes jelét látom 
annak is, hogy ugy a magán, mint a közéletnek egész 
rendjét és legszentebb érdekeit napról-napra fenyegetőb-
ben veszélyeztető szocziális bajnak meggátlására, s az ez 
által okozott bajoknak orvoslására e javaslattal a t. kor-
mány a kezdeményező lépést megtevén, magát e fontos és 
a milyen égető, éppen oly sürgős kérdést illetékes fóruma, 
a törvényhozás elé utalta, és ez által, mint azt a föld-
müvelésügyi bizottságnak a javaslathoz mellékelt jelenté-
séből is olvassuk, a munkáskérdésnek a maga egészében 
való megoldását és e megoldásnak nagy horderejű művét 
megkezdhetjük. 

De teszem végül, és különösen azért, mert a tör-
vényjavaslatban épen képviselői programmom egyik leg-
lényegesebb pontjának, a munkásügy törvényhozás utján 
való rendezésének, ha nem is teljesan kielégítő, de mégis 
legalább kezdeményező megvalósítását látom. Ez azonban, 
t. ház, korántsem zárja ki, sőt épen a legutóbb emiitett 
s reám nézve legfontosabb körülmény határozottan köte-
lességemmé teszi azt, hogy e javaslat általános tárgya-
lásánál képviselői jogommal élve felszólaljak, és erre 
vonatkozó észrevételeimet megtenni bátorkodjam. Teszem 
pedig ezen észrevételeket első sorban az ok szempontjából 
a mely miatt, továbbá a czél szempontjából, a melyért ez 
a javaslat a t. ház asztalára került. 

Az okot, a mely miatt e törvényjavaslat a ház 
szine elé került, ugy a javaslathoz mellékelt miniszteri 
indokolás noha kissé burkoltan: (Olvassa.) „Az ország 
egyes vidékein a munkások körében gazdasági és társa-
dalmi okokból fellépett mozgalomban" valamint a föld-
művelésügyi bizottság jelentése, s ez már egészen nyiltan : 
(olvassa.) „A munkások körében, kivált az Alföldön, 
nemzetközi szocziálizmus által rendszeresen űzött izgatással 
előidézett, oly gazdasági és társadalmi felfogások és mozgal-
makban," tehát mindkettő azon áldatlan és szerencsétlen 
társadalmi akczióban jelöli meg, a melynek köztudomás 
szerint szocziálizmus a neve. Népünknek veleszületett 
józansága s a törvényes rend iránti t sztelete és engedel-
messége, de még inkább, mélyen t. ház, szerény nézetem 
szerint azon körülmény, hogy mi par excellence agrár 
állam vagyunk, s igy a külföldön jobbadán gyári s ipari 
munkások körében hódító szocziálismus nálunk talajra 
nem talál, éveken át csaknem — ha szabad magamat 
igy kifejezni — a naivsággal határos jóhiszeműségben 
tartotta a szocziális bajoknak preventív intézkedésekkel 
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már előzetesen is sánczot vetni hivatott illetékes törvé-
nyes tényezőket. És mig t. ház, e veszedelmes baj .évről-
évre megdöbbentő arányokban növekedett és mindinkább 
veszélyeztette a létező társadalmi, sőt állami rendet, s 
igy rég eloszlathatta e „bona fidest* és rég sürgősen 
követelte a reá vonatkozó szükséges törvé lyhozói intézke-
déseket, addig t. ház, legyen szabad egész őszintén meg-
vallanom, mit tett a törvényhozás ? Évről-évre jóformán 
akadémikus fejtegetéseket adott a szocziális kérdésekről 
általában, vagy pl. mint a legutóbbi büdzsé-vita alkalmá-
val is, az ipari és mezőgazdasági szocziálizmus közti 
differencziákról és viszonylatokról. 

És épen azért, t. ház, midőn a mint voltam bátor 
ugy a ministeri indokolás, valamint a földmüvelé-ügyi 
bizottság jelentésének szavai szerint megjelölni, minthogy 
e javaslat inditó oka a szocziális mozgalomban rejlik és 
minthogy e javaslat, hogy ugy mondjam, a bajnak csak-
nem 12-ik órájában kerül az igen t. ház asztalára, méltán 
és joggal támad a kérdés, vájjon megfelelnek-e az e 
javaslatban foglalt intézkedések azon indokoknak, a melyek 
miatt ezen javaslat az igen t. ház elé került? Ea azt 
találom, t. ház és azt hiszem, velem együtt mások is, 
ugy e házban, valamint az egész hazában talán sokan, 
hogy nem. Nem pedig azért, mert e javaslat intézkedései-
ben az okot tekintve hiányzik valami s meggyőződésem 
szerint hiányzik a leglényegesebb, magyarán kifejezve 
magamat, hiányzik belőle a szeg fejére, a szoczialismus 
mezőgazdasági munkásaink körében terjesztő és fentartó 
Mketlen izgatók üzelmeire vonatkozó szigorú intézkedés. 
Nem tagadom, hogy a javaslat 64. 65. és 66-ik §§-ban 
foglalt büntető határozatok foglalnak magukban némi-
nemű intézkedéseket, azok helyesek és jók de nézetem 
szerint elégtelenek s nemcsak elégtelenek, hanem egyol-
dalúak. Egyoldalúak pedig azért, mert azok jobbadán 
már az elszerződött munkások izgatóira, vagy pedig a 
törvényjavaslat által előirt alakszerűségek mellőzésére 
csábitó izgatásokra vonatkoznak. Hogy tartalmazza a 
javaslat ezen intézkedéseket, azt helyesnek és üd-
vösnek tartom, de ez magában véve egvoldalu. Álta-
lában véve az egész agrár-szocziális mozgalomnak, de 
különösen az ezidei aratási sztrájknak, a mint, az 
ezidei fejérmegyei aratási sztrájk alkalmával hely-
színi személyes tapasztalataim és észleleteim, de bátran 
mondhatom, a mint azt az egész országos köztudat iga-
zolja, az egész szocziális mozgalmak, a mezőgazdasági 
munkások körében főforrásai : a titkos szocziális gyűlé-
sek. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy lelketlen izgatók, 
egyes czégek ügynökeinek adva ki magukat a nyilvános-
ság előtt, faluról-falura, pusztáról-pusztára, sőt házról-
házra járnak-kelnek, pusztákon, tanyákon, szőlőhegyeken 
titkos gyűléseket hivnak össze és ott a szó szoros értel-
mében kioktatják, kitanítják népünket s igy veszélyes 
tanokkal megmételyezik annak józanságát, lelkiismereté-
ben mintegy veleszületett jogérzetét, kötelességtudásat és 
engedelmességi érzetét. Ezeknek izgatásaira nem foglal 
intézkedéseket magában a törvényjavaslat. Ezért voltam 
bátor mondani t. ház, hogy nézetem szerint a javaslatnak 
intézkedéseit e részben egvoldaluaknak vagyok kénytelen 
kijelenteni. Habár egyoldalúak is, nem habozom kimondani 

azon reményemet, hogy meg fogják majd az intézkedések 
szüntetni a mezőgazdasági munkások körében a jövőben 
támadható mozgalmakat, de korántsem fogják megszün-
tetni magának a szocziálizmusnak inditó okát, az izgatá-
sokat s igy nem fogják megszüntetni magát a szocziális 
bajt, mert annak titkos apostolai ezentúl is és ezentúl 
annál intenzivebben, sőt annál ravaszabban és óvatosabban 
fogják majd végezni, igazán nemcsak káros, veszedelmes, 
de az állami rendre nézve végzetes aknamunkájukat. Hi-
tem szerint bűnhődjék a bűnös ez helyes, mert igazságos, 
de még inkább bűnhődjék az, a ki a bűnre kitanit és ok-
tat. A törvényjavaslatban foglalt büntető határozatoknak 
értelme szerint bűnhődni fog az a munkás, a k̂  lelketlen 
izgatóktól kitanitva és némely körülmények között szen-
vedélyétől elragadtatva, munkatársai körében izgat, de nem 
fog bűnhődni ezen intézkedesek szerint az, a ki a bűnre 
tanított, arra vezetett, s a ki a bűnre az eltévedt munkást 
felbátorította; ez szabadon fog járni, szabadon fogja ádáz 
müvét folytatni. Nem lesznek talán ezentúl aratási sztráj-
kok, a magasabb bér kizsákmányolására irányuló szerző-
désbontások, de nagyon félek t. ház, hogy lesz és pedig 
az eddiginél sokkal veszedelmesebb, mert sokkal rava 
szabb, sokkal óvatosabb szoczialismus. 

Mi természetesebb tehát, minthogy a mondottak 
után a tárgyalás alatt levő törvényjavaslatot az általa 
kontemplált czél tekintetéből is hiányosnak tartom. A ja-
vaslat czélja, mint ezt a földmivelésügyi bizottság jelen-
tése kifejti, az (olvassa) : „hogy a munkaadó és munkás 
érdekeit egyaránt figyelembe véve, a ma fennálló jogvi-
szonyok és helyzetnek megfelelő intézkedésekkel, állapít-
tassanak meg mindkét félnek ugy jogai, mint kötelessé-
gei s ez által a gazdasági munka zavartalan teljesítése 
biztosíttassák." 

De kérdem t. ház, biztosittatik-e ott a rend, a za-
vartalan nyugalom, a hol a nyugtalanságok csirái, mint a 
parázs a hamu alatt, lappangva, rejtőzve élnek ? Nem is 
kell hozzá vihar, elég sokszor a gyenge fuvallat is s a 
tüz egész elementáris erővel kitör, dul és pusztít. Epen 
azért egész határozottsággal vagyok bátor kijelenteni, 
hogy nézetem szerint a jelen törvényjavaslat a szocziális 
bajoknak tüzét nem oltja el, hanem csak elfojtja s hozz í 
tehetem, még talán nem is lokalizálja. A bajoknak okai, 
csirái fenmaradnak s fenmaradván azok, okvetlen fenn 
fognak maradni és mutatkozni az oknak okozatai, követ-
kezményei. Ekként tehát a kontemplált üdvös s azt hiszem 
mindnyájunkra nézve egyaránt óhajtott szent czél csak 
részben éretik el, nem pedig általánosan, nem teljesen. 

Most pedig legyen szabad még néhány szóval a ja-
vaslat egész komplexumának szellemére felhívnom a t, 
háznak becses figyelmét. Teljesen meg vagyok győződve 
airól, hogy csupán e javaslattól magától nem \árbató az 
összes szocziális bajok orvoslása. Oly tág keretben mozog 
t. ház e kérdés és annyi viszonylatnak bölcs és helyes 
megoldásántói függ, hogy e javaslat annek csak egy és 
tekintettel az egész keretben foglaltak komplexumára, 
habár jelentős, de nagyon csekély részét képezi. A jelen 
javaslat tehát parcialis, de azt hiszem, czéljának mégis 
kolludáini kell a szocziális kérdés megoldására vonatkozó 
összes kérdések czéljaival. Mi tehát e javaslatnak a czélja ? 
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Bátorkodom ismételni, czélja, megszüntetni az agrár szo-
czialismust vagy a mint az igen t. miniszter ur volt 
szives a mult szombati ülésben magát kifejezni, czélja a 
mezőgazdasági szocziálismus alól a talajt kivonni. Nos hát 
t. ház, a törvényjavaslat e czélt szerény nézetem szerint 
nem éri el, mert erre elégtelen. Elégtelen pedig azért, 
mert hiányzik a javaslatból azon pszihologiai és etikai 
momentum, a mely egyesegyedül képes a szoczialis izga-
tók lelketlen üzelmeinek ezentúl is védtelenül kitett mun-
kásnak lelkében a kötelességtudásnak s a jog iránti tisz-
teletnek érzetét fentartani. (Ugyvan ! Balfelől.) Örömmel 
vettem ugyan tudomásul a földmivelésügyi bizottság je-
lentés ben foglalt azon miniszteri Ígéretet, a mely a mun-
káskérdésnek a maga egészében való megoldására vonat-
kozólag számos törvényhozási, sőt kormányzati intézkedést 
helyez kilátásba. De megvallom, t. ház, hogy ha ezen 
intézkedést is azon szellem fogja áthatni, mely a jelen 
javaslatban mutatkozik és hiányozni fog azokból az a 
szellem, mely nézetem szerint hiányzik ezen javaslatból, 
s ha azon intézkedések is ugy, mint a jelen javaslat, 
csupán a jog és kötelem viszonylagosságára és tisztán a 
büntető klausulák erejére lesz utalva, ezektől sem remé-
lem a munkáskérdésnek a maga egészében való és mind-
nyájunk által kívánatos megoldását. (Helyeslés a baloldalon). 

Voltam bátor említeni t. ház ! az előbbiekben, hogy 
népünk veleszületett józansága és kötelességtudása volt, 
a mint a múltban a szocziális bajokkal szemben az olta-
lomnak, épugy a legutóbbi időben keletkező bajokkal 
szemben a jóhiszeműségnek az alapja is. De egyúttal ez 
volt alapja annak a minszteri indokolás szavai szerint is, 
helyes és kívánatos patriarchális viszonynak a munkaadó 
és munkás között, mely — fájdalom ! — ma egyre vesz. 
(Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) Es miért pusztul, és 
miért vesz ? Talán azért, mert erre a nyomor viszi a mi 
népünket? Nyomor volt azelőtt is, van ma is; de ez a 
nyomor azelőtt tudott még bizni, s ép ezért ezen nyo-
mornak könyeit az irgalmasság mindig fel tudta szárítani. 
(Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) Vagy talán a szegénység ? 
Tudjuk t. ház ! hogy paupertas summa meretrix. Volt 
azelőtt is szegénység, van ma is ; de az a szegénység 
még azelőtt tudott hinni és hitében imádkozott és dolgo-
zott, és hozzátehetem : boldogult. (Igaz ! Ugy van ! a 
baloldalon.) Vagy talán a sértett jogérzet ? Azelőtt is 
ismerte a jogot, de a jogot jogtalan eszközökkel védeni 
nem vállalkozott és nem tudott. Végül talán a gazdagság, 
a hatalom, a fény, a mely benne az irigység érzetét kelti 
fel ? Volt azelőtt is gazdagság, volt vagyon, volt hatalom 
de az tudott szeretni és irgalma9ságával hóditani. (Igaz ! 
Ugy van ! a baloldalon.) Megvallom t. ház ! hogy ez is, 
amaz is, vagy talán valamennyi közreműködik azon pat-
riarchális viszony lazításán, de lazítja azt mindenek fölött 
azon körülmény, hogy a lelkekben egyre pusztul, egyre 
vész a legfelsőbb tekintély tudata és érzete. (Igaz ! Ugy 
van! a baloldalon.) Ezen tudatnak erkölcsi hatását nem 
képes a lelkekben eszközölni sem a törvény, sem a szu 
rony, sem a börtön, sem a biróság, annál kevésbé, midőn 
még a mindennapi megélhetés égető feltételét a munkát sem 
eszközölheti, a mint azt a törvényjavaslat 37. és 38. §-aira 
vonatkozólag a miniszteri indokolás bevallani kénytelen, 
midőn mondja (olvassa) : „a munka tényleges teljesítésére, a 
munkást lehetetlen fizikailag kényszeríteni, nincsen mód, 
nincs erő, nincs hatalom, melylyel az kivihető volna." 
Erre t. ház ! és pedig a gazdagra és szegényre, a mun-
kásra és munkaadóra egyaránt egyes-egyedül, és ezt 
bátran és határozottan kimondhatom, csak a vallás képes. 
(Igaz! Ugy van! a baloldolon.) Azt hiszem, hogy ezt a 

történelem határozott tanúsága szerint a kereszténység 
leghatározottabban, legvilágosabban beigazolta. 

Ha, m. t. ház ! ennek szelleme hatja át a törvénye-
ket. ha ennek szelleme hatja át az összes állami és tár-
sadalmi intézkedéseket, a sziveket, a lelkeket, és ha e 
szellemnek tevékenységét nem koczkáztatja, nem veszé-
lyezteti semmiféle törvény, semmiféle rendelet, semmiféle 
intézkedés, akkor t. ház nem kell félteni sem az állami, 
sem a társadalmi rendet. (Ugy van ! Ugy van ! a baloldal 
hátsó padjain.) De mikor a javaslatot elfogadom, határo-
zottan be kell vallanom, t. ház ! hogy éppen ezt a szel-
lemet a jelen törvényjavaslatban hiába keresem. A jog és 
kötelesség a munkaadó és munkás között szabatosan van 
benne körvonalozva, de a jogra és kötelességre hivatott 
embernek legfelsőbb joga, legfelsőbb kötelessége benne 
meghatározva és megvédve nincs. Pedig mindaddig t. ház, 
mig ugy a törvényhozásnak egész tevékenységét, valamint 
állami és társadalmi intézményeinket nem az a szellem 
hatja át, egyoldalú és hiányos lesz minden, habár magá-
ban véve a legnemesebb, a legüdvösebb és legjobb aka-
ratból kiinduló intézkedés és ez legaggasztóbb, bizony-
talan lesz mindaddig a jövő. (Helyeslés a baloldal hátsó 
padjain) 

Azon reményben tehát, hogy a javaslat záró hatá-
rozataiban foglalt rendeleti intézkedés a javaslatban fel-
tüntetett hiányok pótlására : különösen a szocziális izga-
tók megrendszabályozására, a szocziális gyülekezések szi-
gorú ellenőrzésére, a vasárnapi munkaszünetről szóló 1891. 
XII. t.-cz.-nek legalább a mezőgazdasági munkásokra vo-
natkozó szigorú végrehajtására s a falusi és pusztai is-
kolák növendékei vallásos és erkölcsös nevelés-oktatásá-
nak szigorú ellenőrzésére figyelemmel lesz, a javaslatot 
általánosságban a részletes tárgyalás alapjául elfogadom. 
(Helyeslés balfelől.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
AZ ESZTERGAMI FŐSZÉKESEGYHÁZI 

KÁPTALAN szomorodott szivvel jelenti szeretve 
tisztelt kartársának 

nagyságos és főtiszteletű 
dr A S C H E N B R I E R Ä N T A L 

Boldogságos Szűzről nevezett esztergammezei apát, cs. és kir. 
udvari t. káplán, Esztergám főszékesegyházi mesterkanonok, 
a szt. István-Társulat irod. és tud. osztályának tagja, egyház-

megyei könyvbiráló, hittudor 

élete 48., áldozó-papsága 26. évében, a haldoklók 
szentségeinek áhítatos felvétele után, folyó hó 21-én 
délután 3/43 órakor bekövetkezett halálát. 

Hűlt tetemei folyó hó 23-án délután 3 órakor 
fognak ünnepélyesen beszenteltetni és a főszékes-
egyházi sírboltban a boldog föltámadásig nyugalom-
ra helyeztetni. 

Az engesztelő ünnepélyes szent mise-áldozat 
ugyancsak deczember 23-án délelőtt 9 órakor lesz 
a főszékes-egyházban a Mindenhatónak bemutatva. 

Kelt Esztergámban, 1897. deczember 21-én. 

Nyugodjék Krisztusban ! 
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Szombathely. A Szily-szobor eszméjéhez. — 
Isten keze igazgat mindent. Isten keze nem szerez 

háborút, hanem munkálja a béke nagyobb dicsőségét. E3 
én a gondviselő Isten müvét látom ugy Szily első püs-
pökségében, — a ki apostoli szellemmel rendezte be a 
szombathelyi püspöki székhelyet, — valamint a sárvári 
alesperesi kerület papságának imént megnyilatkozott ér-
zésében is, mely a hála és hazafiság oltárán Szily szob-
rát óhajtja köztiszteletre felállítani. A tiszteletnek minden 
adója érje ezért a minden szép és jóért lelkesülni tudó 
kezdeményezőket : a jóságos életiró prépostot és a tudós 
plébánost egyaránt. Örök elismerés Köberl prépostnak, 
hogy majd Szombathely is rávésetheti Szily szobrára, — 
a mit a franczia nemzet egykor oly büszkén Íratott Mo-
lière sírkövére : 

„ Semmi sem hiányzott az ö dicsőségéből, 
Csalc ő hiányzott még a mienlibol !" 

Szily haló porainál Isten kegyelme őrzi a magyart. 
0 az égben békében, mi a földön harczban és küzde-
lemben. A siron tul él immár a nagy és dicső, a kit a 
Teremtő keze az emberiség szivéből szakított ki ; de még 
a siron tul is hű és hálás szívvel áldozunk neki, akinek 
áldott emléke tiszta fényben tündöklik Szombathely vá-
rosa és egyházmegyéjének egén s kinek a lelke szent 
Márton népenek elméjében és szivében megdicsőüléssel él 
és uralkodik. Halhatatlanságával együtt hirdeti majd em-
lékszobra a nagy igazságot : Örök csak az, a mit a sziv 
igaz érzéseiben és alkotásaiban hagy örökségképen az 
utókorra. 

A történelem adatai, az évszámok és az események 
csakis a tudósok emlékezetében maradnak különváltan, — 
mindenkiben másban egy-egy kornak a részletei jellem-
zetes hangulattá olvadnak össze. A história a nagy tö-
megnek csakúgy nem ad leczkéket az életből, mint a hogy 
nem tanítja bülcseségre azokat, a kik magukról azt hiszik, 
hogy hivatással kutatják annak a tanításait ; csakis han-
gulatokat, képeket fest nekik a múltról. Nem az egyes 
csaták és egyéb cselekmények emléke él az úgynevezett 
köztudatban, hanem a verőfényes és borongó hangulatok 
azokról a korokról, amelyekben ezek a csaták és esemé-
nyek megtörténtek. 

Csupa csillogás, szinarany, verőfény az a hangulat, 
amelyet Szily koráról alkotott magának az utókor. Se 
felhő az égen, se ború a földön, a menny kárpitja nem 
setétiti el az életet, hanem csillogást szór mindenfelé. Az 
emberek nemcsak zsolozsmát énekelnek, hanem rágyújta-
nak egy-egy nótára is és nevetnek egy-egy tréfán, és ugy 
cselekesznek, mintha tudnák, hogy megszűnt az önkény 
és megkezdődött a nagy felszabadítás. Nem a vas dominál 
többé, hanem a márvány, az arany, a bársony, a damaszt ; 
a szögletes vonalak helyébe az oszlop, a körvonal, a göm-
bölyüség jutott, a szögletes, nyers modor helyébe a si-
maság, az erőt kikezdte a finomság, mint a hogy haj-
danta kikezdte a titokzatosság. 

Se felhő az égen, se ború a földön, azelőtt pedig 
nagv ideig a nap sem sütött, a levegő csupa gőzpára volt, 
a mevükön n r̂a nyilt virág, vagy ha nyílott is, a legelő 
állaton kivül egyéb nem vetett rá ügyet. A szegényes és 
poros mezővároskában a házak alacsonyak, a szobák sö-

tétek és dohosak, az utczák üresek voltak, az emberek 
pedig ugy laktak és jártak bennük, mint a testté vált 
árnyék. Talán nem egészen ilyen volt az a világ, hanem 
a történelem ilyen hargulatképet festett arról a korról, a 
melyben az a nagytudásu, humanista Szily, aki alkotásai-
ban híven kifejezte azt, amit érzett és gondolt, a minden-
ben szegény szombathelyi püspöki székhelyét elfglalta. 

A genialitásnak, a tudatosság- és tudásnak, az al-
kotó és szervező erőnek akkora mennyisége nyilvánult az 
újonnan szervezett egyházmegye első püspökében, hogy 
ennek alkotásait Szombathely évkönyveiben is, meg a 
magyar művészet történetében is, eseményszámba menők-
nek és századokra kihátóknak vehetjük. A nagy stilus, a 
mely Szily minden konczepcziójában nyilvánul, a késő 
renaissance, az olasz iskola és classikus műveltség szel-
leme, amelyet Szily emléke fölidéz, belekapott a zsup és 
nádtetőzetü viskókba, a közvetlen és sáros utczákba, s 
nagy arányú és nagy jövőjű várossá varázsolta azokat. 
Szily rendkivüliségével megnőtt maga a város is ugy, 
hogy ma, mint nagy áldozhat a nagynak. 

S mit is hirdetne Szombathelyen egy Szily-szobor ? 
Szombathely dicsőségét a késő évszázadoknak, hogy 

falai közt működött az a nagy, élő és érző főpap, a ki 
egy világot hordott szivében egykor s átérezte nemzeté-
nek összes örömeit és fájdalmait. Szombathely idealizmu-
sát, mely érczbe öntve hirdetné minden időknek, hogy az 
ember erkölcsi értéke helyébe nem léphet a külső tekin-
tély s a lelkesedés helyébe nem léphet a bizantinizmus. 
Szombathely helyes nevelési irányzatát, intő például, hogy 
a nemzet kimagasló alakjait mindenha azokban tiszteli, 
a kik népünket vagy a boldogsághoz, vagy a világosság-
hoz, vagy a tökéletességhez vezették egy lépéssel közelebb. 

S ha ily világitásban látjuk majd díszelegni Szily 
szobrát, nemcsak humanisztikus érzésünk lesz erősebb, 
hanem önérzetünk is fejlettebb és függetlenebb. Legyen 
a példa Szombathely, a hol a vallásosság, a műveltség és 
a hahdás főpapja, úttörője áll fenn a történelmi felfogás-
nak piedesztálján s rátekint, mint követendő példára, 
kegyelettel az ifjúság. 

Es Szily János, a nagy és buzgó főpap, álljon mű-
vészi, klasszikus szobor-alakjában a magyarság szeme 
előtt, a harmonikus nagy egyéniség, a ki dicsőségét a 
békében és a békével szerezte; hogy naponkint szemlél-
hesse benne az igazi nagy embert, érzéseinek és gondo-
latainak üdeségével és tisztaságával ; hogy naponkint lát-
hassa benne az „Ecce homotakinek nagyságából semmi 
sem hiányzott : még a keserűség, még a fájdalom sem. 

Sz. U. 

Róma, decz. 15. Az anagnii Institutum Leoninum-
ról — kell valamit mondanom. Nagy dolog ez, vagyis 
inkább nagy dolgok kezdete ez. Azért kérem figyelműket. 
Tudvalevő dolog az egész világon, hogy a szabadkőmű-
vességből született olasz állam minden iskolát, a melyhez 
csak hozzá férhetett, laiczizált, elállamositott, vagyis de-
katholizált, elkereszténytelenitett., pogánynyá tett, külö-
nösen az egyetemeket. A növendékpapságot s az értelmi 
pályákra törekvő katholikus ifjúságot tehát a ker. hit 
veszélyeztetése hélkül olasz állami egyetemen nem lehet 
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felsőbb iskolázásban részesíteni. Ez a kinos helyzet su-
gallta XIII. Leo pápának, a kinek sasszeme mindent meg-
lát azt a gondolatot, hogy kiválóbb tehetségű papnöven-
dékek számára két karu, bölcseleti és theologiai főiskolát 
alapit Rómán kivül, a vidéken. Szeme Anagni vidékén 
akadt meg. Alább következő alapitó levelében megmondja, 
hogy miért. Ez a tette XIII. Leo pápának első lépés 
Olaszországban katholikus tudomány egyetem alapilására, 
vagy a régiek visszavívására. Jegyezzék meg jól, szavaim 
be fognak válni. A katholikus ifjúság elpogányositását 
nem lehet megengedni, n^m lehet tétlenül nézni, legke-
vésbbé a pápának. Ez XIII. Leo e nagy tettének a nyitja. 
De halljuk őt magát: 

VENERABILIBVS FRATRIBVS 
EPISCOPO ANAGN1NO 

CETERISQVE E PROVINCIA CAMPANIA ROMANA 
EPISCOPIS 

L E O PP. XIII 
VENERABILES FRATRES. 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Etsi paternam caritatem Nostram pro ratione apo-
stoliéi muneris longe lateque pertinere oporteat totius 
complexu gentis humanae, nihilominus tam^n, quia natura 
gignitur sensus diligendi eas terrarum partes in quibus 
primam quisque lucis usuram accepit, sponte fit ut Cam-
paniam provinciám, quam romanam vocant, cui Nos qui-
dem sumus natione coniuncti, propensiore voluntate com-
plectamur. Eo vel magis quod, memoria vetera repetentes, 
earn provinciám videmus commendatione ac tama non 
vulgari florere solitam ; clarorum virorum nulla fere 
aetate inopem ; in religione vero retinenda adeo constan-
tem, ut hoc nomine a Pontificibus romanis gravia laudum 
praeconia non semel consecuta sit. 

Inter Hernicas vero urbes Anagnia non modo com-
munibus Campaniae laudibus, sed ornamentis etiam com-
mendatur domesticis ac suis. Nam praeter vetustatem 
originis nomenque remotiorious aetatibus non ignobile, 
illud sane memoratu dignum iudicamus quod fidei chri-
stianae lumen ex urbe Roma maturrime accepit ; ita qui-
dem ut qui primus earn civitatem episcopus rexit, ab 
ipso apostolorum principe ^ferant consecratum. — Alia 
subinde accessere decora: in quibus illud singulare, quod 
pontifices maximi ortu Auagnini, nominatimque Innocen-
tius III et Gregorius IX peperere. Quae omnia cogita-
tione complexi, cum vellemus henevolentiae studiique 
Nostri perenne monumentum ea in civitate existere, quod 
irugiferum ac salutare publice foret, quodque ad tuendam 
provehendamque studiorum optimorum laudem conduceret, 
consilium cepimus novam sedem earnque accurate funda-
tam adolescentibus ad sacra aspirantibus Anagniae con-
stituere : adolescentibus dicimus grandioribus natu, qui 
animo ingenioque bono queant perfectius quiddam attin-
gere cum in litterarum maiorumque disciplinarum studiis, 
tum in earum praeparatione virtutum, quae comitari sa-
cerdotem in omni vita debent. Qua re non brevi temporis 
intervallo, sed in spem diuturnitatis, nec uni clericorum 
ordini, sed ceteris quoque civibus videmur, quantum in 

Nobis est, profuturi Nulla enim res vehementius inco-
lumitatem prosperitatemque publicam continet quam mo-
res probi et christianarum studia virtutum: ad utramque 
vero laudem quanta vis in exemplo operaque clericorum 
resideat, vix attinet dicere. Quapropter qui in spem sacer-
dotii adolescunt, eos ad innocentiam vitae, ad sedulitatem 
officiorum sanctissimorum sapienti disciplina iuformari, 
ipsius reipublicae interest plurimum. Iidem ad ornamenta 
animi adiungant ea necesse est quae pertinent ad inge-
nium, scilicet varietatem et copiam doctrinarum. Idque si 
unquam alias, maxime quidem expedit atque opportunum 
est aetate nostra: propterea quod in tam celeri ingeniorum 
cursu, in tanta discendi sciendique cupiditate, contendentibus 
hominibus ad limatius quotidie genus urbanitatis, profecto 
dignitas ipsa sacerdotii postulat ut, quotquot in sacris 
muneribus versantur, sint et habeantur eruditione, aucto-
ritate, existimatione haud sane inferiores, quam ceteri. 
Est praeterea luctaudum pro fidei sanctae integritate cum 
adversariis apparatissimis, versutis, oallidis, persaepe in-
geniosis ac doctis, qui undecumque libeat, ex philosophia, 
ex história, ex rerum pbysicarum scientia, ex recentioribus 
hominum repertis arma mutuari consueverunt. Atqui sa-
Cerdotes, quibus hac in re priores sustinendae sunt partes, 
qui possunt esse dimicationi pares, nisi in aciem descen-
dant eodem instructu ornatuque comitati? ltaque doctri-
nae opus est dedant se totos, et nullám humanitatis artem 
contemnere, sed omnes habere comités ac miuistras ab 
adolescentia assuescant. 

His de caussis aedes satis amplas sumptu Nostro 
Anagniae extruendas curavimus, easque alumnis sacri 
ordinis addiximus, doctnnis optimis in clero provehendis, 
praesertim Philosophia ac Theologia: idque iis legibus 
quas dandis in id ipsum litteris dicturi sumus. 

Verum in hac voluntate Nostra quidquid inest com-
modi atque utilitatis, id volumus non Dioecesis Anagni-
nae tantummodo, sed regiones etiam finitimae persentiant. 
Quocirca Anagnium istud religionis studiorumque optimo-
rum domicilium aeque patere adolescentibus iubemus, 
quos episcopi Signinus, Ferentinus, Alatrinus, Verulanus, 
nec non Terracinensis qui et Privernensis et Setinus, hue 
misermt. Eiusdem autem beneficii consortem esse volumus 
conterminam Dioecesim Fregellanam, quam Pontem cur-
vum appellant. 

Alius praeterea Nobis est fructus propositus. Cum 
enim clericis salutare maxime sit secessum identidem quae-
rere, ut statis animi meditationibus vacare, seque ad 
sacrorum munerum sanctitatem renovare queant, decrevi-
mus maiorem aliquam ejus rei praebere facultatem. Vi-
delicet dimissis per autunmales ferias alumnis, istas aedes 
usui esse presbyteris volumus pietatis vitaeque potions 
studio ad id tempus secessuris. 

Iut.ereaque divinorum munerum auspicem ac benevo-
lentiae Nostrae testem vobis, Venerabiles Fratres, et clero 
populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter 
in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXII Augusti 
MDCCCXCVII, Pontificatus Nostri anno vicesimo. 

LEO PP. XIII. 
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Erre az alapitó levélre az illető vidék püspökei az 
intézet felavatása napján ezt a feliratot küldték válaszul: 

Beatissime Pater! 

Quo simus omnes in Te animo quamque gratam 
providentiae Tuae geramus voluntatem, vix eloqui datur. 
Etenim cum nihil esse nobis optatius possit nec plane 
debeat, quam ut Dioeceses cuique nostrûm creditae sacer-
dotibus utantur iis, qui pietate dum praestant ea polleant 
scientiae laude qua nunc praesertim temporis opus est 
ad ministeria sacra pro dignitate atque utiliter ge-
renda ; communibus hisce votis a Te supra spem satis-
factum videmus, Leoniano Instituto Anagniae fundato 
hodieque solemnibus ceremoniis dedicato. Praeclaris uti-
que amplissimisque beneficiis, quibus nos cumulaveras, 
comprobatum abunde iam erat quanto in Campaniae 
Ecclesias studio ferreris, quamque actuose Provinciám 
adamares, quae Tibi natalis cum contigit, novum a Te 
praestantissimumque decus est mutuata. Quod tamen, 
Collegii huius institutione, beneficium impertivisti, Tuam 
ad perennitatem benevolentiam testabitur ; Tuaeque erit 
providentiae monumentum, quod eidem et regundo et 
conservando sapientissime aeque ac munificentissime pro-
spexisti. 

Gratias igitur quas concordi animo effusoque agimus 
Tu, Pater Beatissime, benigne habeto. Nostrum autem 
erit incoeptis optatisque tuis, omni qua potest industria? 
obsecundare, eosque in Leonianum Collegium cooptandos 
adolescentes eligere, in quibus spes adsit maxima, indu-
strias Tuas in Dioeceseon istarum emolumentum laetissimo 
fore exitu cumulandas. 

Ad pedes Tuos humillime provoluti Nobis ac fideli-
bus cuique nostrum commissis Apostolic ím benedictionem 
instantissime imploramus. 

Datum Anagniae in Aedibus Instituti Leoniani die 
XXVlII Octobris MDCCCXCVIL 

7 Antonius E.pus Anagninus. 
f Petrus Archiep. Chalcidensis Administ. Ap.licus 

Ferentini. 

f Franciscus E.pus Alatrinus. 
f Paulus E.pus Verulanus. 
f Raphael E.pus Aquini, Sorae Pontiscorvi. 
f Paulus Aemilius E.pus Terraciuensis Privernen. 

et Setin. 

y Dominicus E.pus Ferentin. 
Josephus Parr.cus Ramacci Pro Vic. Gen Capitula-

ris Signiae. 
* 

Evvel a tudósitással kapcsolatban jelenthetem, hogy 
Milanóban épp most januárban fog megnyílni világi ka-
tholikusok számára felsőbb egyetemi tanfolyam („una 
scuola di stunaí superiori catholici"), egyelőre két tan-
tárgygyal : az egyik a társadalmi gazdaságtané, a másik a 
ker. lùtvédelmeé. Amannak tanára Guiseppe Toniolo, emezé 
Guido Matiussi. Még ket tantárgy van a programmba 
felvéve: az egyház közjogáról, tanitaui fogja monsignor 
dottor Angelo Nasoni, és a történet bölcselete, tanitani 
fogja dottore D. Achille Ratti. Íme a milanói ltath. egye-

tem alapja. Tervezte és szervezi a milanói papnevelő-in-
tézet nagyérdemű kara, mondja a milanói „Osservatore 
Cattolico." 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, hogy tervbe 
vett uj antonomiai intézményünk, menten a két véglet irányá-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
minden izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre k'ütő szelle-

mében. 

Végre 
egy kis világosság a kormány magatartására nézve 

az autonomia ügyében. 

A képviselőház pénzügyi bizottságának 20-ki ülésén 
Fenyvessy Ferencz előadó a kongrua törvényjavaslat és a 
katholikus autonomia ügyében intézett kérdést Wlassics 
vallás- és közoktatási miniszterhez, melyre a miniszter a 
következőket válaszolta : 

A nem katholikus felekezetek lelkészi illetményei-
nek kiegészítésére vonatkozó törvényjavaslat mindenesetre 
még a költségvetés tárgyalása előtt a ház elé fog ter-
jesztetni. A katholikus kongrua kérdése külön szabályo-
zás tárgya, a mely tudvalevőleg szintén folyamatban van. 

A katholikus autonomia ügyében a következőleg 
nyilatkozott a miniszter : 

Az autonomiai kongresszus összeülvén, a szervezeti 
szabályzat kidolgozására 27 tagu bizottságot küldött ki, 
azzal az utasítással, hogy az illetékes tényezőknél tájé-
kozza magát és a szükséges adatokat szerezze be. 

Az illetékes tényezők természetesen nem lehetnek 
egyebek, mint a püspöki kar és a kormány. 

Szorosan véve, a kormánynak csak akkor kötelessége 
hivatalos állásából kifolyólag nyilatkoznia, midőn a ka-
tholikus önkormányzati szabályzatot előterjesztik. De 
mégis, mivel melegen óhajtja a kormány a kath. auto-
nomia létesitését és teljes készséggel kiván az autonomia 
sikere érdekében közreműködni, hajlandó általam tájékoz-
tatni a kongresszus által kiküldött 27-es bizottságot a 
kormány álláspontjáról, nevezetesen arról a hatalomról, a 
melylyel az állam és egyház érdekeinek összeegyeztetésé-
vel a kormány nézete szerint az autonomia felruházható. 

Igen természetes, hogy csak azon szabályokra nézve 
adhat a kormány előzetes tájékozást, a mely szabályokat 
az autonomiai szervezeti statutum az állam és eg} ház 
közötti kapcsolatra vonatkozólag állithat fel; azon sza-
bályokra nézve azonban, melyek arról intézkednek, hogy 
minő befolyás adassék az egyház beléletében a világi 
vonatkozású ügyekre a katholikus világi elemnek, a püs-
pöki kar van hivatva az előzetes tájékozást megadni. 

A kongresszusi 27-es bizottsággal való érintkezés 
alakjára nézve ki kell jelentenem, hogy ezt csak ugy 
gondolhatom, hogy a 27-es bizottság megkeresésére az 
általa kiküldött néhány bizalmi férfiának, esetleg a szö-
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vegezésre kiküldött szűkebb bizottság tagjainak adom 
meg a kívánt felvilágosításokat, de a 27-es bizottság 
üléseiben természetesen részt nem veszek, hisz ott helyem 
nincsen és ezt bizonyára maga a 27-es bizottság sem 
óhajtja 

Annak bővebb fejtegetésétől, hogy minő alapelveket 
fogadott el a kormány a kath. önkormányzat kerete és 
tartalmának megállapítására nézve, azt hiszem ezúttal fel-
ment a tisztelt bizottság. Kötelességem azonban bejelenteni, 
hogy a kormány még a kongresszus összeillése előtt állás-
pontját egy nagyobb terjedelmű teljesen bizalmas használatra 
szánt emlékiratban közölte a herczegprimással és a hgprimás, 
miként értesülve vagyok, szivesvolt ezt megismertetni a püs-
pöki karral is. Annyit mégis a tisztelt pénzügyi bizottság 
előtt hivatali állásomból folyó kötelességemnek ismerem 
kijelenteni, hogy a kormány emlékirata alapelvül jelöli 
ki azt, hogy a kath. önkormányzati szervezeti szabálvzat 
oly tartalommal legyen felruházva, mely a legfőbb kegy 
uri jogok gyakorlását a maga épségében biztosítja, a mely 
nem teszi szükségessé, hogy alapvető törvényeink a fő-
papi kinevezések tárgyában a 1848. évi III. t.-cz. 6. § a 
a vallás-, tanulmányi- és egyetemi alapokra nézve az 
1848. évi III. t.-cz. 7. §-a és a középiskolákra vonatkozó 
1883. évi XXX. t.-cz. megváltoztattassák. Nem lehet 
kétség arra nézve, hogy ezen törvények változtatása a 
magyar közéletet sok súlyos rázkódtatásoknak*) tenné ki, 
melyekre a magyar állam politikai életének semmi szük-
sége nincsen és bizonyos, hogy ezen törvények változta-
tása nélkül és kellő életképes tartalommal bíró kath. 
autonomia létesíthető, mely minden rázkódtatás nélkül 
illeszthető be intézményeink sorába. 

Örömmel tapasztaltam, hogy azt a felfogást, mely 
szerint a létező törvények keretében oldassék meg a kath. 
önkormányzat, a kongresszus különböző árnyalatú irány-
adó férfiai is osztják s igy reményem van arra, hogy 
ennek a nagy horderejű és mindenik oldalról higgadtsá-
got és mérsékletet igénylő kényes kérdésnek megoldása 
kölcsönös jóakarattal ezúttal sikerre fog vezetni Kérem, 
hogy ezt a kijelentésemet tudomásul venni méltóztassék. 

IRODALOM. 
-f- Le Pape, les États de l'Eglise et l'Italie. 

(A pápa, az egyházi államok és Olaszország.) Essai juridique 
sur l'état actuel de la question romain. Paris. A. Pedone, 
1897. 

Mikor e nyáron, július végén, Berlinben voltam, el-
mentem nemcsak megtekinteni, de behatóan meg is figyelni 
az ottani világhírű tudomány-egyetemet. Meghallgattam 
két-három praelectiót s elmentem egy jogtudománykari 
doktorrá avatásra. Komoly aktus volt ez. Berlinben nem 
szégyenlik, hogy fenntartották az inauguralis vitatkozást. 
Friedrich Karl Neubecker volt az aspiráns. Opponáltak neki 

*) Csodálatos, hogy a katholikus egyháznak teendő igazság-
szolgáltatást rázkódtatásokkal való ijesztés által ütik el a czélra 
jutástól ! Három év előtt mily convulsiókba hozták ezt az országot s 
hogy dúlták fel Magyarország kilenczszázados kereszte'ny vallásos 
életrendszerét a zsidó vallás „ egyenlősége" és a vallástalanság 
szabadságának a kedvéért! A kath. vallásért semmit; a zsidóért és 

a vallástalanságért mindent! Tempora et mores! 

. 413 

Herr dr jur. Stern, Kammergerichtsreferendar, Herr dr jur. 
Specka, idem, Herr Boghitchévitch, stud. jur. A jogtudomány-
kari dékán elnökölt és promoveált — latin dictióval. De nem 
erről akarok most szólni, hanem a mi következett. Követ-
kezett egy japán, Tsurutaro Senga, a kinek inauguralis 
értekezése igazi, ékes német gründlichséggel a mai japánbeli 
konzuli bíráskodás alakulásáról és bírálatáról szólott. A vitat-
kozásra kitűzött 4 tételét nem néztem meg. Mert ha megnézem, 
ott maradok és szó nélkül nem hagytam volna a 3. számú 
tételt: „Der Papst ist kein Souverain." Felszólalni jogom és 
kötelességem lett volna, mert a vitatkozás végén a jelen-
lévő közönség (die ehrwürdige Corona) felszólításban része-
sül, hogyha valakinek valami ellen kifogása van, adja elő. 
Berlini egyetemi disputatióm tehát csak véletlenségből 
maradt el, mert előbb távoztam, mint a vita tárgyára 
került a sor, melyről előzetes tudomásom nem volt. S a 
japánival könnyen el lehetett volna bánni. Hiszen csak 
rá kellett volna mutatni arra, hogy még a berlini császár is 
követet tart a pápánál, a mivel ennek souverainitása Berlin 
számára is el van ismerve. Jellemző dolog minden esetre, 
hogy a berlini tudós professzor urak japánit küldenek Róma 
ellen tűzbe. Van benne valami „keresztyéni" élvezet, de a 
mely japánival is, japáni nélkül is, bizony bizarr élvezet lehet, 
mert silányságon tengődik s önmaga ámításán kezdődik és 
végződik. Az egész sivár eset azt mutatja, hogy a berlini pro-
testantizmus nagyon óhajtja, hogy a pápa csakugyan ne legyen 
souverain, hanem legyen, mint a mi „Pester Lloydsunk 
mondta, „einfacher Priester". Ámde a kívánságok, bár-
mily Hatalmasak legyenek, még nem tények. Jaj lenne 
a világnak, ha minden ilyen jóakaratú kívánság ténynyé 
válnék ! Fensőbb erők gondoskodnak arról, hogy a kíván-
ságoknak ne oly magasra nőjjenek a fái, hogy elvegyék a 
szem elől a kilátást. Egy ily hatalmas fensőbb erő ez a 
jogtudományi tanulmány a római kérdésről, a mely kimu-
tatja, hogy századunk sok trónt és szerzett jogokat elkop-
tatott már időfolytán ; de a pápasággal, a pápa souverain 
jogával, nem bírt s nem fog bírni még akár a jövő 
század sem elbánni. Evvel szemben az európai hatalmak 
a mily jellemtelenek voltak az ügy megindításában, oly, 

. sőt még csúfosabban tehetetlenek annak a maguk akaratja 
szerint való megoldásában. Rómának még politikájában is 
valami emberfeletti erő rejlik. Ennek a könyvnek tartalmára 
még visszatérünk. Most csak bemutatjuk, hogy itt van. 

= A Ta lmúd különös tekintettel az újszövetségre. 
Kultúrtörténeti és biblikus tanulmány szemelvényekkel. 
Irta Huber Lipót theologiai tanár. A kalocsai érseki ható-
ság jóváhagyásával. Budapest, a szerző tulajdona, 1897. 
8-r. 280 1. 

Rég nem vártam munkát oly kíváncsian, mint ezt a 
könyvet. Tudva azt, hogy keresztény embertől a Talmúd-
nak összefüggő, tárgyilagos ismertetése sem hazánkban, sem 
a külföldön még nem jelent meg, kíváncsi voltam a siker 
fokára, a melylyel kalocsai tudós theologiai tanárunk a 
külföld keresztény tudósait megelőzte. 

Szerzőnek az inventióhoz és a kidolgozáshoz egyenlő 
arányban gratulálunk. „Lecta potenter res est." Egy igazi 
tudós hatalmas erejével választotta meg a szentírási tanul-
mányok köréből a tárgyat. Mert a Talmúd nem kevésbbé, 
mint akár az asszir-babilóni ásatások vagy az egyiptomi 
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hieroglifok a szentirás helyes magyarázatának segédeszköze. 
Egy titokzatos történeti könyv a Talmúd, melyben igy bele-
tekintve, a hogy szerzőnk azt előttünk megnyitja, ámulva-
bámulva látjuk Isten jövendöléseinek beteljesülését a zsidó 
nép felett. S a Talmúd értékének ez az elméleti ismerte-
tése, ez képezi a munka első részét. A második részben 
szemelvényeket közöl szerző a Talmúdból, melyek, igazán, 

rabbinikus szellemfüles szellemességnek és rátartós 
együgyüségnek igazi irodalmi gyöngyei. Császáron alul a 
vele találkozót, a kit neki ki kell oktatni, a nagy rabbi 
ritkán adja. A szemelvények tapintatosan vannak meg-
választva, tekintettel még a zsidók speciális érzékenységére 
is. Nem anti-, nem filosemita kedvtelés ez, a mihez az 
eddigi ilvtárgyu dolgozatok szoktattak bennünket, hanem 
nagybecsű kulturtörténelmi munka a Studium biblicum 
körébe ügyesen beillesztve. 

Magyarország legnagyobb Meczenásai egyikének, 
nm. és ft. Csdszita György kalocsai érsek urnák van az 
úttörő munka ajánlva, a kinek nagylelkű áldozatkészsége 
tette lehetővé annak megjelenését. 

V E G Y E S . E K . 
— „Jézus lámpája." Isten a gyermekek által cso-

dákatművel a lelki világban. Perraud bibornok, autuni püspök, 
beszélte a következő' történetet, melyet most nem régen 
hallott Angolországban, a hol sz. Ágoston országos hittérj-
tésének 13 százados jubileumán volt jelen. Egy protestáns 
atya kis fiát kezénél vezetve betért egy katholikus tem-
plomba. A kis fiu meglátván az oltáriszentséget rejtő oltár 
előtt égő örök lámpát, azt kérdezte atyjától: Apám, mire 
való ez a lámpa? Felelet: „Mert itt van Jézus." Azután 
egy protestáns templomba mentek. A fiu itt azt kérdezte : 
Miért nincs itten lámpa? Felelet: „Mert itt nincsen Jézus." 
Akkor mondá a gyermek: „Apám vezess engem oda, a hol 
ott van Jézus." És az ártatlan gyermeknek ez egyszerű, de 
sokat mondó nyilatkozata döntött az egész család sorsa 
fölött. Apa-anya belátták, hogy ha gyermekök Jézushoz 
kivánkozik a kath. templomba, nekik is oda kell menni. 

— Szobor Tubalkainnak. Igazi amerikai gondolat., 
Pittsburg, Pennszylvaniában, az éjszakamerikai Egyesült Álla-
mokban, fémipara által világhirre emelkedett. Hogy a fém-
ipar iránt, melynek jólétét köszönheti, háláját kifejezze, a 
város tanácsa 200,000 tallért szavazott meg a végett, hogy 
a fémipar bibliai ősatyjának, Tubalkainnak szobor hir-
desse az emlékét. így jutott Tubalkain érczszoborhoz 
Amerikában, jó későn az igaz, mert ő még a bábeli torony 
körül tett vala kétes értékű szolgálatokat, midőn primitiv 
kohójának és üllőjének durva termékeivel járult a hires 
munka ismeretes sikeréhez. 

— Személyzetiek az erdélyi egyházmegyéből. 
Majláth Gusztáv gróf püspök ur ő méltósága Vajda Gyula dr, 
kegyesrendi atyát, kolozsvári egyetemi tanárt, Baráczy 
Albert tb. alesperest, nagyenyedi fegyintézeti lelkészt, Hosszú 
Ferencz csik-szent-királyi plébánost, Szabó György nagy-
ernyei plébánost, Kóródy Péter dr., Bálás Endre dr., Vass 

Albert dr. theologiai tanárokat és Schwörer Sebestyén brassói 
káplánt szentszéki ülnökökké kegyeskedett kinevezni. — 
Magáth Lajos János volt szent ferenczrendi áldozópap az 
egyházmegye kötelékébe fölvétetvén, csiktusnádi segédlel-
késznek neveztetett ki. 

— Ráfael egy elveszettnek hitt festménye — 
megvan. Megtalálta nem Pulszky Károly, hanem egy olasz 
festő, a ki jelenleg Amsterdamban tartózkodik. Ráfael éle-
téből tudva volt eddig, hogy 1504—1505 táján nemes Taddeo 
Tádénak egy Madonnát festett, melyet a kortársak Madonna 
delpozzo-nak neveztek, a kép hátterében látható kutszerü forrás 
miatt. Signor Franco de Amicis olasz festő egy kis füzetet 
adott ki, melyben azt vitatja, hogy ő ezt az elveszettnek hitt 
festményt Amsterdamban egy kis kereskedőnél megtalálta 
s mult augusztus havában meg is vette. Rajta van a Ma-
donna a kis isteni Bambinóval és ker. szent Jánossal. A 
háttérül szolgáló sik mezőben ott van a kut is. Azt mondja 
továbbá, hogy a képen irás nyomait is találta, melyekből 
ezt betűzte ki : Sanctius TJrbinas invenit MDIIlI. Ha ez 
igaz, ez az ember óriás vagyonra tett szert. 

— A Röntgen-féle x-sugarak a műtörténelem szol-
gálatában csodadolgokat vannak hivatva művelni. Régi 
mesterművek azonosságát sugárfényképezés által biztosan 
meg lehet állapítani. Minden csalás vagy csalódás ki van 
zárva. Megpróbálta egy monacói műbarát. Neki volt egy 
töviskoronázott Krisztusa. Csodálatos kép, minden Dürer 
Albertre vall rajta, de bizonyosat senki sem mert e tekin-
tetben mondani. Tulajdonosa arra a gondolatra jött, hogy 
kiteszi a Röntgen-sugarak átható fényének. És csakugyan, 
a képen ott volt Dürer jellemző monogrammja, latin in-
scriptióval és 1521 évszámmal. 

— A természettudomány tévútra vetemedése. 
Csodákat művel a természettudomány, ha a maga utján 
halad; ellenben ha átcsap a szellemek országába és ott 
akar felfedezéseket tenni, nevetségessé válik. Telegráf, tele-
fon. csodaszerű fölfedezések. A telegráf úgyszólván már az 
egész földgömböt behálózza. A hálózat összes hossza 8 
millió kilométer. Ebből Amerikára esik 4 millió, Európára 
2,800.000 kilométer. A 300.000 kilométer hosszú tenger-
alatti huzal nincs ide számitva. A telefon nyomban követi, 
bár apró lépésekkel, a telegráf haladását. Legújabban 
tudvalevőleg a fonal nélküli, tisztán a villamos hullámzás 
sebes terjedésére bizott telegrafálással foglalkoznak a ter-
mészet titkainak kutatói. Ez a siker az u. n. tudományos 
spiritiszták egjikét, Duprel Károlyt Monacoban arra a bizarr 
gondolatra juttatta, hogy felszólitást intézett a természet-
tudósokhoz, találjanak fel a szellemekkel való közlekedésben a 
telepathikus hullámoknak nevezett spiritisztikus, szerintök szel-
lemeket összekötő valami számára vonzó és taszitó centru-
mokat, igy aztán a földön az emberek gondolataikat és 
érzelmeiket, bensőleg, külső eszközök nélkül fogják egymás-
sal kényök-kedvök szerint kicserélhetni. A természettudo-
mány, mely az anyagban csodákat fedez fel, ha a szellemi 
világrendben akar physikai elemekkel dolgozni, ugy jár, 
mint a vakmerő ember, a ki a nap izzó fényén akar keresz-
tül látni: megvakul, vagy mint Ikarus, tehetetlenül a ten-
ger mélységébe pottyan le. 

Kiadótulajdonos és íeleiős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. taaar. 

Budapest. 1897 Nagy Sándor könyvnyomdájából. iIV.. Papnövelde-utcza 8. 87..') 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok A tökéletes bánat büntörlesztő hatásáról. — A plébános jogai a javadalom körül. — 
Egyházi Tudósitások. E s zt e r g o m : Főpásztori levél az aranymisés pápáról. — K a 1 o c s a : XIII. Leo pápa aranymiséje alkalmából 
főpászotori levél. — N y i t r a : Főpásztori szózat a pápa aranymiséje alkalmából. — Katholikus Autonomia. — Kath. Egyesületi Élet.— 

Vegyesek. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . ^ M E 
Kérjük m. t. olvasóinkat, hogy az előfize-

tést mielőbb megujitani s a lapnak uj előfizető-
ket szerezni kegyeskedjenek. A szerk. 

A tökéletes bánat büntörlesztő hatásáról. 
— Elmélkedés az év végére. — 

Az Istennek végtelen irgalmassága gondos-
kodott arról, hogy a bűnbe esett ember azonnal, 
még mielőtt a töredelem szentségében részesülne, 
bűneinek bocsánatját nyerhesse és az elvesztett 
kegyelmi állapotot visszaszerezze. Ezen eszköz 
nem más, mint a tökéletes bánat, mely a jósá-
gos Isten őszinte szeretetéből fakad, és melynek 
bűntörlesztő hatását a t r ient i sz. zsinat világos 
szavakkal tanitja, midőn a XIY. ülésben ezeket 
mondja: „Etsi contritionem hanc aliquando chari-
ta te perfectam esse contingat, hominemque Deore-
conciliare, priusquam hoc Sacramentum (poeni-
tentiae) actu suscipiatur, ipsam nihilominus 
reconcilitionem ipsi contritioni sine sacramenti 
voto, quod in illa includitur non esse adscriben-
dam." Sess. 14. c. 4. Hogy a természetfölötti 
istenszeretetből származó bánatnak oly rendki-
vüli hatása van, annak oka magában a szere-
tetben rejlik. Az Istennek őszinte és igazi sze-
retete és a súlyos bűn ép oly kevéssé férnek 

meg egymás mellett mint az élet ós a halál ; az 
ember lelkébe kiöntöt t istenszeretet szükség-
képen törleszti a bűnt, mint megforditva a sú-
lyos bűn kiöli a szeretetet. Maga Krisztus Urunk 
hirdeti a szeretet bűntörlesztő erejét, midőn 
Simonnak Magdolnáról mondja: „Megbocsáttat-
nak neki sok bűnei, mer t igen szeretett.u Luk. 
7, 47. Szent Péter apostol is első levelében 
(4, 8.) azt mondja, hogy a szeretet befödözi a 
bűnök sokaságát. Aranyszájú sz. János ezen 
igazság kifejezésére a következő szép hasonlattal 
él: „Sicut ignis in silvam ingressus omnia pur-
gare sólet, sic dilectionis fervor, quocunque in-
cident, omnia tollit et excindit. Ubi Charitas 
est, omnia sublata sunt mala." Horn. 7. in 2. 
Thim. n. 3. 

Ezen dogmatikus igazságok a tökéletes bá-
nat erejéről ugyan általánosan ismeretesek, de 
sajnálat tal kell mondani, hogy a gyakorlati val-
lásoktatásban nem részesülnek mindig kellő mél-
tatásban. Sőt nem r i tkán hibásan is alkalmaz-
zák, midőn azt tani t ják, hogy a tökéletesHbánat 
csak akkor eredményezi a bűnbocsánatot, ha va-
laki nem gyónhatik. Igy például az esztergomi 
káté ezen kérdésre: „Mivel pótolhatjuk a poeni-
tencziatartás szentségét?" a következő feleletet 
adja: „Ha a poenitencziatartás szentséget nem 
lehet felvennünk, pótolhatjuk azt tökéletes bá-
nat ta l és azon erős fogadással, hogy mihelyt al-
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kalmunk lesz, meggyónjuk bűneinket." Ezen le-
lelet nincsen egészen öszhangzásban az egyház 
tanitásával, mely azt t a r t j a , hogy a szeretetből 
eredő bűnbána t a szükség esetén kivül is, t ehá t 
akkor is, ha a poeni tenczia tar tás szentségét fel-
vehetjük, eszközli a bűnbocsánatot és szerzi 
vissza a kegyelem á l lapot já t . azért a római pápák 
ká rhoz ta t t ák Bajusnak ellenkező t a n i t á s á t : r P e r 
contri t ion em et iam cum char i ta te et voto sus-
cipiendi sacramentum conjunctam non remi t t i t u r 
crimen extra casum necessi tat is aut mar ty r i i 
sine actuali susceptione sacrament i ." Proposit io 
7 1. Továbbá nem tar tozik a lényeghez azon 
fogadás, hogy mihelyt alkalmunk lesz, meggyón-
juk bűneinket ; sőt nem is látszik szükségesnek, 
hogy a „votum coníessionis" kife jezet t legyen, 
mer t a bána t és erősfogadásban amugyis ben-
foglal tat ik, hogy az e lkövete t t bűn t annak idején 
meggyónjuk, a t r i en t i zsinat szavai is a bána t 
indula tában benfoglal t votumról beszélnek „quod 
in illa includi tur" ; azért sz. Alfonz is (Theol. 
mor. 6, 437, club. 4,) „communi ter probabil ius"-
nak mondja ezen véleményt . A gyakor la t i alkal-
mazásban mindamel le t t a r ra kell törekedni, hogy 
a „votum confessionis" kifejezett legyen. 

Minthogy a töké le tes b á n a t felkeltésének 
oly üdvös ha tása van, mindennemű, de különösen 
az iskolai val lásoktatásban oda kell hatni , hogy 
a keresztény hivek ne pusztán csak i smer jék a 
tökéletes bána t büntör lesztő erejét, hanem annak 
felkel tését buzgón gyakorol ják is, k ivá l tkép ba 
valami nagyobb bűnt követ tek el; mer t a töre-
delmes bűnbánat hosszabb időre való elhalasz-
tása a lelket nagy veszedelembe dönt i ós azért 
a keresztény önszerete te t s é r t i ; azonkivül mig 
halálos bűnben vagyunk, az Isten i r án t való sze-
r e t e t e t sem gyakoro lha t juk ugy min t kell azt 
gyakorolnunk. *) A Szentlélek is Sirák könyvében 
(5, 8.) gyors megtérésre int bennünke t : „Ne kés-
sél megtérni az IJrhoz és ne halogasd azt nap-
ról napra, mer t h i r te len eljő harag ja ós a boszu-
állás napján elveszit téged." Ezen okoknál fogva 
nem csekély bajnak kell tekinteni , hogy sok 
keresztény a bűn elkövetése u tán nem igen gon-
dol a töredelmes bána t felkeltésére. Ha a töké-
letes bána t bűntörlesztő ha tásának eleven tuda-

*) Ezen oknál fogva mondja sz. Alfonz: „Certum 
est obligare praeceptum contritionis quando homo tenetur 
ad eliciendum actum amoris, quem quilibet tenetur eli-
cere semel in mense." Homo apóst. Tract. 16, n. 10. 

tával b i rnának, azok, kiknek még némi gondjuk 
van leikök üdvösségére, minden bizonynyal nem 
mulasztanák el azt felkelteni. De ta lán azt gon-
dolja valaki, hogy a tökéletes bána t bűntör lesztő 
erejének kiemelése a gyónás rovására fog lenni. 
E t tő l azonban nem kell t a r tan i , m e r t a szeretet 
szelleme ösztönözni fog ja a bűnös embert, hogy 
mentől előbb eleget tegyen a gyónás parancsá-
nak, jól tudván azt, hogy a bánat tökéletessége 
sem szüntet i meg a gyónás kötelezet tségét . Kü-
lönben is az is tenszeretet gyakorlása ellenke-
zésbe nem jöhet a -többi parancsolat teljesítésé-
vel, sőt a szeretetnek nagyobb mér téke inkább 
heviteni fogja a buzgóságot a bűn elkerülése és 
a parancsola tok tel jesi tésére. 

Ezekből következik, hogy a keresztény hi-
veknek tudniok szükséges, miképen kell jen a 
tökéletes bána to t ós erős fogadást felkelteni. 
Tökéletes lesz a bána t a szeretet ál tal „ contri t io ca-
r i t a t e perfecta." Tehát tökéletes a bána t akkor, hael-
követe t t bűneinket leginkább azért bánjuk, hogy a 
végtelenül jóságos és legtökéletesebb Isten t meg-
bántot tuk , ki t mindenek fölöt t kel le t t volna szeret-
nünk . Azonban nem szükséges, hogy az alsóbbrendű 
mot ivumoka t egészen kizárjuk, a min t ez pél-
dául a következő meghatározásban tö r t én ik : „A 
bána t tökéletes, ha tökéletes szeretetből szár-
mazik, azaz. ha a b ű n t minden egyéb rossznál 
jobban u tá l juk , egyedül azért, me r t azzal I s ten t , 
2 legfőbb jó t megbánto t tuk . Mert va lamint a 
szerete t te l ugy a tökéle tes bána t ta l sem ellen-
kezik, ha alárendel ten a kevésbbé tökéle tes 
mot ivumokra is, melyek a keresztény reményből 
származnak, t ek in te t t e l vagyunk. „Nam verum 
quidem est, mondja Lehmkuhl , si quaero meum 
bonum. u t mea beat i tudo est per Deum obti-
nenda, ille amor Dei per se non est perfectus. 
A t t amen ille amor cum car i ta te perfecta simul 
adesse potest, siquidem propr ium bonum bono 
divino non est oppositum. Theol. mor. P. I. n. 

; 317. Az is tenszerete tnek és ennek folytán a 
tökéletes bána tnak tu la jdonképi inditó oka Is ten 
végtelen jósága és tökéletessége, amennyiben ez 
gyökere és összesége minden isteni tu la jdonság-

j nak. Sok theologus nem alap nélkül mondja, hogy 
: minden isteni tu la jdonság alkalmas arra, hogy 

a szeretet inditó oka lehessen, mer t az isteni 
I tulajdonságok egy elválaszthatlan egészet képez-

nek, egymástól csak vir tual i ter különböznek ós 
I minden egyes tula jdonságban az Isten végtelen 

jósága és tökéletessége tükröződik vissza. Az 
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e m b e r i s z iv re é p e n az I s t e n n e k v i s z o n y l a g o s j ó -
ságii ( b o n i t a s D e i r e l a t i v a ) , m e l y l y e l m i n k e t 
t e r e m t e t t , m é g v á l t o t t , m e g s z e n t e l t és a n n y i 
j ó t é t e m é n y b e n r é s z e s i t e t t , l e g n a g y o b b h a t á s s a l 
s z o k o t t l e n n i . A z é r t a s z e n t í r á s i s l e g i n k á b b 
ezen m o t í v u m o t h a s z n á l j a ; igy k ü l ö n ö s e n sz 
J á n o s e v a n g e l i s t a , a s z e r e t e t a p o s t o l a : „Sze re s -
sük az I s t e n t , m e r t az I s t e n e l ő b b s z e r e t e t t m i n -
k e t (I. J á n . 4, 19.) „ A b b ó l i s m e r t ü k m e g az 
I s t e n s z e r e t e t é t , h o g y ö é l e t é t a d t a m i é r e t t ü n k 
(I. J á n . 3, 16)." „ E b b e n á l l a s z e r e t e t , n e m 
m i n t h a m i s z e r e t t ü k v o l n a I s t e n t , h a n e m m i v e l 
ő e lőbb s z e r e t e t t m i n k e t és e l k ü l d o t t e F i á t 
e n g e s z t e l é s ü l a m i b ű n e i n k é r t (I. J á n . 4, 1 0 ) / 
Sz. P á l a p o s t o l i s a s z e r e t e t r e b u z d í t ó i n t e l m é -
b e n ezen i n d í t ó o k o t h a s z n á l j a : „ É l j e t e k sze re -
t e t b e n , m i n t K r i s z t u s is s z e r e t e t t m i n k e t és ö n -
m a g á t a d t a é r e t t ü n k I s t e n n e k k e l l e m e s i l l a t ú 
a j á n d é k u l és á l d o z a t u l (Efez. 5, 2)." E z e k b ő l 
v i lágos , h o g y k ü l ö n ö s e n a m e g v á l t á s s z e n t t i t k a i 
e l r a g a d ó h a t á s s a l v a n n a k m i n d e n igaz k e r e s z t é n y 
sz ivre , m i n t sz, Á g o s t o n egy ik i m á j á b a n m o n d j a : 
„ N u l l u m t a m p o t e n s a m o r i s e r g a t e i n c i t a m e n -
t u m e s t q u a m m o r s t u a , m i J e s u , q u a m e r e -
de mis t i . I n c l i n a s c a p u t t u u m in m o r t e , u t o scu-
l u m m i h i , q u a m v i s p e c c a t o r i , d e s ; e x t e n d i s b r a -
ch i a t u a in c r u c e e t e x p a n d i s m a n u s t u a s , p a r a -
t u s i n a m p l e x u s meos . " T e h á t a g y a k o r l a t r a 
n é z v e a r r a ke l l t ö r e k e d n i , h o g y a s z e r e t e t v a l a -
m i n t a t ö k é l e t e s b á n a t f e l k e l t é s é b e n az i s t e n i 
j ó s á g m i n d a k é t i r á n y a ke l lő é r v é n y r e j u s s o n . 
V i l á g o s ezekbő l , h o g y a t ö k é l e t e s b á n a t f e lke l -
t é s e a k e r e s z t é n y e m b e r é l e t é b e n n a g y f o n t o s -
s á g g a l b i r , a z é r t s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k , h o g y m á r 
az e l e m i v a l l á s o k t a t á s a g y e r m e k e k e t a n n a k 
g y a k o r i f e l i n d i t á s á h o z s z o k t a s s a . F ő k é p e n a g y ó -
n á s i o k t a t á s b a n k e l l m i n d i g o d a h a t n i , h o g y a 
g y e r m e k e k a t ö k é l e t e s b á n a t o t i n d í t s á k fel szi-
v ö k b e n , és h a b á r a t ö k é l e t l e n b á n a t ( a t t r i t i o ) 
is t e r m é s z e t f ö l ö t t i és a g y ó n á s é r v é n y e s s é g é r e 
e l e g e n d ő , t e r m é s z e t f ö l ö t t i b á n a t o n m é g i s l eg-
i n k á b b az I s t e n s z e r e t e t é b ő l e r e d ő b á n a t o t 
é r t s é k . 4 -

A plébános jogai a javadalom körül. 
(Vége.) 

Helyénvalónak tartjuk még itt különösen szemügyre 
venni azt a kérdést, vájjon a plébános köteles-e a java-
dalmat minden körülmények közt azon állapotban fentar-
tani, a melyben átvette, avagy eszközölhet-e azon válto-
zásokat. Szó volt már erről, midőn az uj bányák nyitá-

sáról értekeztünk, s ezt a jogot ott, a hűbéressel való 
analógiára hivatkozva, a plébánosra is kiterjesztettük. Ha-
sonlókép megengedi bizonyos fokban a változtatást az 
egyetemes jog is, mely szerint a plébános a plébániai föl-
det — mint már többször említők — szőlővé változtat-
hatja. Ezek szerint a plébánosra nézve a javadalom meg-
változtatásának lehetősége nincs kizárva. Mindenesetre 
meg van kötve a plébános keze annyiban, hogy javadal-
mát rosszabbra nem változtathatja, el nem ronthatja, mert 
ez esetben kártérítéssel tartozik ; javításokat azonban esz-
közölhet rajta. Megváltoztathatja a plébániai épületeket 
is, miként a haszonélvező is jogosítva van kisebb válto-
zásokat eszközölni, nevezetesen a belső berendezésben, ha 
ez által az épületek nem romlanak meg. Azonban a püs-
pök engedelme nélkül az épületeket le nem ronthatja s 
nem emelhet ujakat, különösen ha ez által az utódok is 
terheltetnének. 

Kérdés azonban, vájjon igényelheti-e a plébános a 
javadalom érdekében tett rendkivüli kiadásoknak s ily 
változtatások árának megtéritését? Azon elv szerint qui 
in alieno fundo aedificat, non sibi aedificat, a plébános 
kiadásainak megtérítésére nem tarthat igényt. S ugyan-
ezen felfogást látszik osztani a decretalisoknak már ismé-
teltem idézett rendelkezése: „Si quis sane clericorum agella 
vel vineolas in terra ecclesiae sibi feciase probabitur. sus-
tentandae vitae causa, usque ad diem obitus sui possideat ; 
verum post suum de hac luce decessum iuxta priorum 
canonum constitutiones ins suum ecclesiae sanctae restituât, 
nec testamentario aut successorio iure cuiquam heredum 
proheredumque relinquat, nisi forsan cui episcopus pro 
servitiis ac praestatione ecclesiae largiri voluerit". 
Azonban ez a felfogás, mely igen keméoyen sújtaná a 
plébános örököseit, a gyakorlatban nem érvényesült, 
mint az idézett helynek azon rendelkezése sem, hogy ily 
beruházás gyümölcseit az illető javadalmas más helyre 
való eltávozása után is egész haláláig élvezheti. Részleges 
szabályok hiányában a polgári jog rendelkezéseit kell 
mérvadókul tekintenünk. Hazánkban erre nézve az állami 
törvényhozás nem intézkedik Szeredy szerint „a hasznos 
beruházások megtéritését, főleg ha azok a javadalmi jö-
vedelemből tétettek, jogszerint sem a plébános sem örö-
kösei nem kívánhatják".2) Radlinszky ellenben pastoráli-
sában azt állítja, hogy nagyobb mérvű kiadásokkal esz-
közölt befektetésekért joga van illő kártalanítást köve-
telni.3) Argnmentumot, azonban ez állítás bizonyítására 
nem hoz fel. Véleményem szerint, ha nincs is a plébá-
nosnak szorosan vett joga kárpótlást követelni, mégis 
méltányosságból adandó, különösen ha ily beruházás ke-
véssel az illető plébános halála, vagy a javadalomról való 
távozása előtt történt. 

A plébános haszonélvezeti joga személyes jogosult-
ság, s másra át nem ruházható se pénzért, se ingyen. 
Azonban fel van jogosítva a plébános ép ugy, mint más 
haszonélvező, ezen jognak gyakorlatát akár ingyen, akár 
ellenszolgáltatás fejében másra átruházni. Vagyis a plé-
bános a javadalomhoz tartozó birtokokat s jövedelmeket 

1) C. 5. x. III. 25. 
2) L. Szeredy: Egyházjog II. 1610. 
3) L. Radlinszky: Theologia Pastoralis. III. 120. 

52* 
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bérbe adhatja, vagy a jövedelem egy részeért kiadhatja. 
A decretalisok expresse megengedik az egyházi jövedelem 
bérbe adását azon kikötéssel, hogy az elidegenítés vesze-
delme elhárittassék. „Vestra nobis relatio declaravit" — 
igy szól IV. Incze pápa decretuma — „quod quum ad 
firmum f'ructus vestrarum dare consueveritis decimarum, 
dioecesani locorum statutum quoddam de huiusmodi de-
cimis locandis parochialibus presbyteris ediderunt, per 
quod utilitas vestra non modicum impeditur ; quare super 
hoc apostolicae provisionis remedium imploratis. Dioece-
sanorum episcoporum statuto contrario non obstante vest-
rarum decimaram proventus illis libere locare potestis, 
quibus vobis expedire videritis, et cum quibus ecclesiae 
vestrae conditionem potestis facere meliorem, ita tamen, 
ut huiusmodi locatio ad feudum vel alienationem non vi-
deatur extendi".4) 

Kérdés azonban, van e joga a plébánosnak a plé-
bániai épületet vagy annak egy részét bérbe adni ? Né-
melyek, mint pl. Carpzov, a plébánosnak e jogát kétségbe 
vonják, azt állítván, hogy a plébániai épület a plébános-
nak csak használatra van átadva s nem haszonélvezetre, 
s mint ilyennél, a használat mértékét a személyes szük-
séglet képezvén, a bérbeadás lehetősége ki van zárva. 
Mivel azonban e vélemény positiv törvényre nem támasz-
kodik, a legtöbb egyházjogi iró a plébánosnak e jogot 
megadja. Némely helyen a polgári törvény is intézkedik 
e dologban, mint pl. Porosz- és Bajorországban, hol a 
bérbeadást a törvény megengedi, a kegyúr, illetve a kor-
mány s a püspök előzetes engedélyének kikérése mellett. 

A plébániai földek bérbeadását az egyetemes egy-
házi jog több izben megengedi, s mivel a bérletek körül 
többször visszaélések történtek, nevezetesen a bérlők az 
egyházi javakat sokszor elidegenítették, az egyházi jog 
a bérleti viszonyt többször szabályozza. Igy II. Pál pápa 
az egyházi javaknak hosszú időn keresztül tartó bérlés 
következtében tapasztalt elidegenítését megakadályozandó, 
excommunicato terhe alatt megtiltja az egyházi javak-
nak bárom évnél hosszabb időre való bérbeadását.5) 
Azonban e rendelkezés ellenkező jogszokás következtében 
elveszté hatályát. De ma is fönnáll a trienti zsinat rende-
lete, melynek értelmében a plébános hivatalkodási idején 
tulterjedőleg nem adhatja bérbe a plébániai földeket.ü) 
Ezen rendelkezés szigorú betartása azonban a bérlet tar-
tamának bizonytalansága miatt annak értékét nagyon 
csökkentené, s ennélfogva a plébános elesnék a nagyobb 
jövedelemtől ; s mivel ez az eset nemcsak a jelenlegi 
plébánosnál, hanem minden utódjánál is fönáll, azért az 
egyházi felsőbb hatóságnak esetről-esetre adott engedélye 
folytán a plébános a bérlőnek a földeket hosszabb időre 
is kiadhatja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. Főpásstori levél as aranymisés pápcU 

ról. — 
Morientis huius anni lux ultima, auspicato prope-

+) C. 2. x. III. 18. 
5) C. un. Extravag. comm. III. 4. 
6) Sess. XXV. cap. 11 de ref. 

diem reditura, singularem prorsus eamque sanctam undique 
afférét gentibus orbis terrarum catholicis laetitiam, ex 
inde conceptam, quod Beatissimus Pater, gloriosissime 
regnans Pontifex Maximus, habenas Ecclesiae sapientissime 
moderans Leo P. P. XIII., hac ipsa die annos ante sexa-
ginta sacerdotio initiatus, sacris ad aram primum opera-
tU8 Sit. 

Sane non usitato modo eius rei causa nos omnes 
gestire atque sensus intimae gratulationis aperire decet, 
qua faustitatem huius eventus prosequimur. Propriis 
siquidem haud sine admiratione cernimus oculis vim coe-
lestis beneficii, qua summa Dei sospitatoris benignitas 
tantam Beatissimo nostri omnium Patri mortalis aevi 
usuram concessit, ut venerabilis senecio, non obstante 
corpusculi debilitate et provecta aetate, Ecclesiae bono 
et utilitati pro fidelium salute dies noctesque advigilet, 
mente vegetus et corpore sanus, modo adhuc superstes sit. 

Hanc igitur Romani Pontificis aetatem ad omnium 
stuporem tantopere provectam pignus velut atque testi-
monium coelestis praesidii interpretantes, renovemus nos-
tram hac occasione oblata in Sedem Apostolicam, veritatis 
arcem, observantiam, officia item amoris studiique erga 
Beatissimum Patrem, laboriose de universa Ecclesia solli-
citum, recentioribus semper et luculentioribus testimoniis 
confirmemus, ut ita omnibus nota fiat voluntatum con-
sensio, pateatque studiorum vicissitudo, quae nos inter et 
vices Jesu Christi in terris gerentem intercedit, nullis 
sive rerûm sive temporum difficultatibus dirumpenda. 

Cum vero solemnia haec, quae pro ultima exeuntis 
atque prima exorientis anni die indicimus, decet insigni-
ora facere, sequentia hac occasione in tota nostra archidioe-
cesi observanda mandamus : 

1. Moriente die 31 Decembris gratiarum solemnia 
solito ac alias praescripto ritu fiant ubique, attamen 
orationi pro gratiarum actione, quae Hymnum Ambrosia-
num sequitur, addatur sub diversa conclusione ilia pro 
Papa et Rege apostolico ; 

2. intonato hymno „Te Deum" per spatium mediae 
horae pulsentur omnes, quas ecclesia habet, campanae, 
quod tamen in civitatibus non prius fiat, quam dignioris 
ecclesiae campanae insonuerint ; 

3. 1-a Januarii accomodato sermone edoceantur 
fideles de Romani Pontificis recurrentibus solemniis, inci-
tenturque ad preces ferventius pro eo fundendas ; 

4. eadem die omnes celebrantes in missis privatis 
tantum addant sub diversa conclusione orationi festi 
collectam pro Papa ; 

5. item post Sacrum principale, solemniori, quo 
fieri potuerit ritu, celebrandum, decantetur hymnus Amb-
rosianus, quo incepto et ad finem usque deducto, pulsen-
tur omnes campanae atque orationi convenienti sub unica 
conclusione addatur collecta pro Papa; 

6. in cultu pomeridiano coram exposito Eucharistiae 
Sacramento recitetur (loco Litaniarum) Rosarium JB. M. 
V. (5 decades) ad intentionem Beatissimi Patris et adda-
tur in fine oratio iam satis nota ad 3Iagnam Hungarorum 
Dominant. 

Denique volumus ut mandati huius nostri tenor 
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curiatis fidelibus per parockos 26 currentis ex ambone 
promulgetur. 

Quod superest, Yenerabiles Fratres! fausta quaeque 
Vobis atque felicia ominantes, precamur iacentem in prae-
sepio Christum Servatorem, ut in sacris Natalis sui 
solemnibus coelestium munerum ubertate Vos affatim 
repleat et laboribus flatu semper secundo adspiret. 

Budapestini, 24 Decembris 1897. 
Claudius m. p. Card. AEppus. 

Kalocsa. X I I I . Leo pápa aranymiséje alkalmából 
fopásztori levél. — 

VENERABILES FRATRES, 

FILIIQUE IN CHRISTO DILECTISSIMI ! 

Singularis prorsus divinae Sapientiae, attingentis a 
fine usque ad finem fortiter et disponentis omnia suaviter, 
benevolentia primam proxime futuri anni lucem omnibus 
quotquot per orbem terrarum dispersi vivunt, Ecclesiae 
Catholicae filiis auspicatissimam gaudio et laetitia plenam 
redditura est. Hac enim die Sanctissimus Dominus Noster 
Leo Papa XIII. raro divinae providentiae munere sexa-
gesimum presbyterii sui anniversarium, seu ut dici amat, 
missam suam adamantinam celebrabit. Et licet Sanctitas 
Sua pro innata sibi humilitate omnes bac die publicas 
solemnitates in Urbe aeterna omittendas esse censuerit: 
nequaquam tamen certe prohibere voluit, quominus orbis 
catholicus intimae suae in augustam Ejusdem personam 
et Petri cathedram dilectionis et fidelitatis testimonia 
palam etiam redderet et publicas pro omnigena Sanctita-
tis Suae prosperitate preces ad omnium bonorum largi-
torem Deum funderet. Faciemus igitur id nos etiam 
Venerabiles Fratres Filiique dilectissimi, qui iisdem erga 
Christi Vicarium Sedemque Apostolicam amoris, venera-
tionis et obedientiae sensis animamur, quo reliquum or-
bem catholicum repleri laeti experimur. His ergo pientis-
simis sensis meis et Vestris, populique curae nostrae 
crediti, satisfacere cupio, dum occasione jucundissimae 
hujus festivitatis sequentia statuo : 

1. In sacro sermone sub vesperam festis S. Silvestri 
in plurimis archidioecesis meae ecclesiis haberi solito po-
pulus fidelis appositis verbis edoceatur de laeto crastinae 
diei festivitatis, momento. Ubi vero die S. Silvestri con-
cio non habetur, idem fiat in sacro sermone ipsa novi 
anni diei habendo. 

2. Eodem S. Silvestri die post pulsum Salutationis 
angelicae vespertinum omnes cunctarum ecclesiarum cam-
panae per horae quadrantem festive sonent. 

3. Festo Circumcisionis Domini missae solemni prae-
mittatur Hymnus Ambrosianus cum versiculis et oratione 
consuetis. In ipsa missa sub una conclusione sumatur 
cellecta pro Papa. Post missam vero coram Sanctissimo 
Sacramento in ciborio exposito recitetur ter lingua ver-
nacula Oratio Dominica cum Salutatione Angelica et in 
fine addatur. 

V. Oremus pro Pontifice nostro Leone. 
R. Do minus conservet eum, et vivicet eum, et bea-

tum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam 
inimicorum ejus. 

O R E M U S . 
Omnipotens sempiterne Deus, miserere famulo tuo. 

Pontifici nostro Leoni et dirige eum secundum tuam cle-
mentiam in viam salutis aeternae : ut, te donaote, tibi 
placita cupiat, et tota virtute perficiat. 

Per Christum Dominum Nostrum. Amen. 
Coloczae, die 24. Decembris, 1897. 

Georgius, Archiepiscopus. 

Nyitra. Főpásztori szózat a pápa aranymiséje alkal-
mából. — 

Immensae Dei bonitatis largitioni et clementiae, at-
que adorandae divinae providentiae in acceptis habemus, 
quod Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII. Jesu 
Christi in his terris Vicarius, et visibile Caput Ecclesiae, 
proximis Kalendis Januarii pleno facultatum et animi 
vigore sexagesimum sui Sacerdotii anniversarium diem, 
seu sie dictum adamantinum iubilaeum celebraturus sit. 

Qui admodum rarum hunc in vita humana eventum, 
pro universa Ecclesia gaudiosum, in Beatissimo Patre, 
seniculo et viribus quidem ob grandaevam aetatem fracto, 
attamen dotibus animi pleno vigore pollente, Ecclesiam-
que Dei adeo sapienter et gloriose gubernante conside-
ramus, eundem ad altare Dei pro incruento novi foederis 
Missae Sacrificio offerendo ascendentem in spiritu ceu de-
votissimi illius filii comitamur, eiusdemque tarn grandaevi 
activitatem admiramur, quid aliud hac in re cernimus, 
quam indubium et maximum illud documentum : quod in 
tristissimis quibus Ecclesia catholica nostris temporibus 
velut navis in amplissimo mari turbulento uudique cir-
cumdatur et quatitur fluetibus, atque perversis inimico-
rum ex omni parte impugnatur artibus, Deus et Dominus 
Noster Jesus Christus non tantum pervigilat super Eccle-
sia sua saneta a se fundata, verum quem in his terris 
eiusdem Ecclesiae suae constituit Petri successorem, Vi-
carium suum et visibile Caput, Beatissimum quippe 
Patrem Nostrum, non obstante grandi aetate illius ultro 
conservât, quatenus sapientissimis Illius doctrinis, institu-
tionibus, consiliis et salutaribus monitis etiam infensis-
simi Sanctae Matris Ecclesiae hostes erudiri, ad agnitio-
nem veritatis permoveri, perduci ac devinci possint, hac-
que ratione Dei gloria promoveri, regnum illius in his 
terris amplius dilatari, Ecclesiae pax revehi queat, omnes-
que ad unum ovile pertrahi valeant. 

Haec autem dum pia memoria volvimus, ac in his 
infinitam Dei bonitatem cernui adoramus, iustum ac 
aequum est, ut in hac totius Ecclesiae solemnitate nos 
quoque partem capiamus, dumque Beatissimum Patrem ad 
thronum Omnipotentis Dei pro perceptis donis gratias 
acturum in spiritu conspicimus, ceu devotissimi eiusdem 
Beatissimi Patris filii, etiam nos pro tantis beneficiis in 
Eo nobis collatis Deo Optimo Maximo non tantum ma-
ximas agamus gratias, sed insuper pientissimo corde Deum 
ac .Dominum Nostrum Jesum Christum ardentissimis exo-
remus precibus : ut magnum hunc Pontificem pro Eccle-
siae suae sanctae, et pretiosissimo suo sanguine redemti 
generis humani emolumento ac salute ultro quoque Eccle-
siam suam diu ac feliciter et gloriose gubernare permittat. 

Quo vero memorabilis haec solemnitas etiam in bac 
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Dioecesi mea uniformiter asservetur, praesentibus dis-
pono : 

l - o ut DD. Curati ultima anni huius die occasione 
peragendae devotionis gratiarum actoriae, fidelem*popu-
lum de hac solemnitate edoceant, et in tesseram incon-
cussae erga Beatissimum Patrem filialis adhaesionis, eun-
dem ad partem in ea capiendam provocent. 

2 o. ut idem populus fidelis validius attentus red-
datur, ad solemnem hanc diem, die 31-a huius mensis 
vesperi post pulsum ad salutationem Angelicam, in om-
nibus Ecclesiis per mediam horam omnibus campanis 
pulsus instituatur. 

3-0. Ipsa die 1-a Januarii 1898, praemisso hymno 
Ambrosiano „Te Deum laudamus", in Sacro Solemni 
sumatur Collecta pro „Papa", quae ab omnibus Sacerdo-
tibus etiam in Sacro lecto sumenda est. Absoluto autem 
Sacro Cautato, coram exposito in Ciborio Sanctissimo, 
pro diuturno ac felici Beatissimi Patris regimine cum 
fideli populo lingua vernacula tria „Pater et Ave" item 
„Credo" devote orent. 

Nitriae die 21-a Decembris 1897. 
Emericus m. p. Episcopus. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Ennek az uj rovatnak czélja a mellett küzdeni, liogy tervbe 
vett uj autonomiai intézményünk, menten a két véglet iránya-
ban kifejlődhető túlzásoktól, azon az aranyközéputon haladva 
fejlődjék ki, melyen azt Yaszary Kolos bibornok hgprimás 
és a püspöki kar bölcsesége vezetni szándékozik, hogy igy az 
mindéi) izében igazán katholikus, kor-, helyzet- és szükség-
szerű legyen, XIII. Leo pápa minden jót uj életre költő szelle-

mében. 

A vallásügyi miniszter nyilatkozatának az autonómiá-
ról birálata. 

Dr Günther Antal jogtudósunk a „Hazánk" decz. 
22-iki számaban kimutatta, hogy a magyar kir. vailás-
és közoktatásügyi miniszternek a pénzügyi bizottságban 
tett s általunk itt minap ismertetett nyilatkozata „nagy 
jelentőségű", mert „alkotmányjogilag teljesen tartha-
tatlan", a mi, úgymond, „az autonomia meghiúsításánál 
is nagyobb veszélyeket jelent." Czikkiró a miniszteri 
nyilatkozatból végeredménykép arra a meggyőződésre 
jut, hogy „ez a kormány" a katholikus autonomiát 
megadni „egyáltalában nem szándékozik". 

Jeles jogtudósunk érvelése teljes bizonyító erővel 
bir és annyira monumeniá is, hogy a katholikus tevékeny-
ség egészen nyomdokaiban lesz kénytelen haladni. 

íme a birálat dereka: 
Lássuk az iskolák ügyének mellőzésével, csak azt a 

részét a kérdésnek, melyet a minister akképp állit elénk, 
hogy „a legfőbb kegyúri jogok alkotmányos gyakorlását 
a maga épségében" kivánja biztosítani. Ezzel elválhatlan 
kapcsolatban említi meg az 1848: III. törvényczikknek 
a főpapi kinevezésekről szóló 7-ik és a minister felfogása 
szerint a vallás- és tanulmányi és egyetemi alapokra is 
vonatkozó 6-ik §-át. Ez nem jelent egyebet, mint hogy 

a kormány ugy a főpapok kinevezése, mint az alapok 
kezelése tekintetében az eddigi gyakorlatot változatlanul 
akarja fentartani. 

Ki fogjuk mutatni, hogy az egyházi önkormányzati 
jogok teljességének gyakorlása a hivatkozott törvény 
sem egyik, sem másik szakaszába nem ütközik. Hogy 
tehát ennek megfelelőlög sem az autonómiának adandó 
kandidácziónális jog, sem az alapok kezelésének átvétele 
e törvénynek megváltoztatását nem követeli. Nem köve-
teli pedig azért, mert az, a mit a minister abba a tör-
vénybe és jelesen annak idézett két szakaszába belemagya-
rázni akar, ezekben a szakaszokban nem foglaltatik. 

Nézzük mindenekelőtt a főpapok kinevezésének a 
48 : 3 törvényczikk 7. -§-ában felemiitett jogát. 

Mikor a negyvennyolczadiki törvényhozás ezt a 
törvényt megalkotni készült, az erre vonatkozó javaslat-
ban a főpapok kinevezéséről egy árva szóval sem tétetett 
említés. A kinevezésekről általában és minden tüzetes 
speczifikáczió nélkül volt szó a 3. §-ban, melyek e szaka=z 
szerint csak ugy érvényesek, „ha a Budapesten székelő 
miniszterek egyike által is aláiratnak." Kétségtelen azon-
ban, hogy ezen szöveg szerint a főpapok kinevezése is a 
javaslatnak ezen 3-ik szakasza alá lett volna vooható. 

Ezt a javaslatot terjesztették akkor szentesítés alá. 
Csakhogy a szentesítés nem történt meg, hanem azt 
megelőzőleg a Karok és Rendekhez két királyi leirat ér-
kezett. Az első leirat 1848 Bőjtmáshó 28-ikán kelt s erre 
vonatkozólag azt tartalmazta, hogy „az egyházi és világi 
méltóságok, érsekek, püspökök s egyébb főpapok, ugv 
az ország zászlósai" stb. kinevezései „az illető ministerek 
előterjesztésére s illetőleg meghallgatásával . . . . . min-
denkor egyenesen a koronás fejedelmet illessék; azonban 
a királyi elhatározás az illető miniszter által irattassék 
alá". A második leirat 1848 márczius 31-ikén kelt s 
határozottan kimondotta, bogv „a 3-ik §-t illetőleg az 
érsekek, püspökök s apátoknak az illető magyar minister 
ellenjegyzése melletti kinevezését átruházhatlan apostoli 
kirédyi hatóságomhoz számitom s ezt . . . . mindig az 
illető felelős minister egyenes ellenjegyzése mellett egye-
nesen magamnak fentartom." A magyar országgyűlés 
ennek megfelelőleg vette fel a javaslatba a törvény mostani 
7. § át s abban a főpapokra nézve a királyi leirathoz al-
kalmazkodva, kimondotta az egyenesen ő felségének fen-
tartott ezt a kinevezési jogot s feliratában azon alapon 
kérte a szentesítést, hogy az uj szövegezésben a királyi 
leirathoz alkalmazkodott. Igy vált az uj szöveg törvénvnyé. 

Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy mikor ő felsége a 
katholikus egyház főpapjait kinevezi, sem ő, sem minis-
terei nem azt a végrehajtó hatalmat gyakorolják, melyről 
az 1848 : 3. törvényczikk 3-ik és 6-ik szakaszai szólanak-
Mert ha ezt a hatalmat gyakorolaák, akkor a most is-
mertetett két királyi leiratnak egyáltalában nem volna 
értelme és még kevesebb érttlme volna annak, hogy 
a királyi leirat folytán felvett uj 7 ik szakasz a 
főpapok kinevezését illetőleg külön és mint egyenesen 
ő felségének fenntartott jogról beszél. Hanem igenis 
jelenti azt, hogy e részben a törvénynek megfelelőleg 
ő felsége a maga apostoli királyi, vagv mondjuk 
a minister szerint, főkegyúri jogát gyakorolja, tehát 
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egy oly egyházi jogosítványt, melyet az uralkodó az ál-
lami végrehajtó hatalomba belevegyittetni az 1848 : 3. tör-
vcnyezikk 3-iJc §-a révén nem engedett, mert hiszen ez a 
szakasz az, mely a végrehajtó hatalom körébe eső kine-
vezések kérdésével foglalkozik. Sőt éppen ezen szakasz 
hatályával szemben, mint kivételt kivánta beczikkelyez-
tetni a 7-ik §-ban kodifikált, az apostoli hatóságból folyó 
külön kinevezési jogot. A mi a törvényben az uralkodó 
akarata folytán kifejezésre is jutott. 

Kérdjük már most: vájjon a főpapokra vonatkozó 
ezen kivételes, a leiratban expressis verbis egyházi jogo-
sítványnak megjelölt kinevezési jog gyakorlása alkotmány-
jogilag azt jelenti-e, hogy az uralkodó mint főkegyur 
kizárólag az ő királyi végrehajtó hatalma egyik közegé-
nek tanácsához van kötve? A válasz erre az, hogy a tör-
vényben ekként konstruált jog minden egyebet, csak éppen 
ezt a kizárólagosságot nem jelenti. Mert ha ezt jelentené, 
akkor a törvényben nem lett volna szabad a főkegyúri 
jogból folyó főpapi kinevezési jogot a végrehajtó hatalom 
gyakorlásának köréből kirekeszteni, a mint ez a törvény-
ben megtörtént. Ha pedig ez a jog nem a rendes királyi 
végrehajtó hatalom körébe tartozik, hanem az uralkodó 
apostoli jogainak inhaerens kiegészítő részét képezi, akkor 
viszont elvileg igazolt az a követelmény, hogy ezen egy-
házi jellegű uralkodói jognak gyakorlására a jogosult 
egyházi jellegű befolyást megtagadni nem szabad. 

Ily befolyás mellett a miniszteri ellenjegyzésnek 
jelentősége ugyanaz marad, melyet a negyvennyolczadiki 
törvény kontemplál. Tisztán és egyedül a szorosan vett 
állami szempontok feletti őrködésre szorítkozik, melyekbe 
a főpapi kinevezésnek ütközni nem szabad. De az a másik 
magyarázat, hogy egy esetleg akatholikus velleitások által 
vezetett kormány kezébe legyen letéve a katholikus egy-
ház főpapjainak kiválasztása és beültetése az egyházi ja-
vadalomba, a jogosult egyházi jellegű befolyás pedig el-
tiltva legyen : egyenesen a negyvennyolczadiki, különösen 
pedig a 48 : 31. t.-cz. 7. §-ánik előbb megvilágított je-
lentőségébe és megparancsolt beigtatásának el nem tagad-
ható czéljába ütközik. 

Nincs tehát semmi értelme alkotmányjogilag annak, 
a mit a minister „a legfőbb kegyúri jogok alkotmányos 
gyakorlásának épségéről" beszél; ha ez alatt azt érti, hogy 
a főpapi kinevezésekre befolyás, például a kijelölés jogá 
nak megadásával, egyházi tényezőknek nem engedhető. 
Egv frappans példával szolgálunk neki, hogy álláspont 
jának tarthatatlansága és az 1848 : 31 törvényczikk 7-dik 
szakaszának igazi értelme nyilvánvalóvá legyen. 

Ennek a gyakorlatnak szempontjából a kanonokok 
kinevezése is ugyané szempont alá esik. Es mit látunk? 
A király, mint főkegyur Ugyanazon okmányban, melylyel 
érseket, vagy püspököt nevez, megadja neki egyúttal azt 
a jogot,.hogg a megüresedő kanonoki stallumokra ő jelöl-
hesse ki azokat, kiket azok betöltésére érdemesnek talál. 
„Mi I. Ferdinánd stb. — igy szól az 1848. évi kisasszony-
hava 31 dik napján felelős ministeri ellenjegyzés mellett 
Hám esztergomi érsek részére kiállított kinevezési okmány, 
— . . . a megürüli esztergomi fő egyház érsekévé tartot-
tuk teendőnek és nevezendőnek. fenntartván magunknak s 
utódainknak . . . azon jogot is, hogy . . . a káptalanok-

nál minden egyházi javadalmakat s kanonokságokat mi 
oszthassunk. Az emiitett érseknek azonban megengedjük, hogy 
a támadandó üres helyekre az ez iránt kiadott legfelsőbb hatá-
rozatok értelmében ő jelöljön ki alkalmas egyéneket... Igaz, 
hogy e jog megadása, a mint természetes is, az uralkodói 
jogai teljességének fentartásával történik. De ez a bizonyíték 
kétségtelenné teszi, hogy az 1848 : III. törvényczikk 7. 
§-a nemcsak hogy ki nem zárja ezen uralkodói jogosít" 
ványok gyakorlására az illetékes egyházi befolyást, ha-
nem magának a kijelölési jognak a kinevezett érsekre, vagy 
püspökökre ruházása azt mutatja, hogy ily kinevezések-
nél a miniszteri ellenjegyzés mellett, sőt azt megelőzőleg 
a főkegyur, e hatalmának természetéből kifolyólag egy-
házi tényezőknek éppen egyházi szempontból ad és adhat 
jogosult befolyást és ezt biztosító általános és előzetes fel-
hatalmazást. Ez nemcsak a főkegyúri jognak mint ilyen-
nek elvi korollariuma, hanem ugy a törvény, mint a 
gyakorlat szempontjából igazolást talál. 

Ily felhatalmazáson alapszik az a kijelölési jog, 
melylyel a magyar püspökök ma is élnek, mikor valamely 
préposti, vagy egyéb kanonoki szék megürül. Meri-e 
valaki azt mondani, hogy ily felhatalmazásnak megadása 
egy autonomikus testület részére akár a negyvennyolcza-
diki törvényekben, akár tüzetesen a miniszteri ellenjegy-
zés jogosítványaiba ütközik? Meri-e ezt valaki mondani 
akkor, mikor a szóban forgó 48-iki törvényben a főpapi 
kinevezésekre vonatkozó uralkodói jog a végrehajtó hata-
lom tevékenységének köréből határozottan kirekesztetett 
és mikor a kijelölési jog egyházi közegek részéről sze-
münk előtt folyton és tényleg ezen törvények minden 
sérelme nélkül élő gyakorlattá változott? 

Mint „kétszer kettő négy" oly világos tehát, hogy 
egy kis jóakarattal a püspöki székek betöltésénél is 
szóhoz lehetne előzetesen juttatni az egyházat. A kath. 
alapok és alapítványok kezelésére nézve az eset egészen 
analog. Egy kis jóakarattal itt is befolyásra lehetne jut-
tatni a tulajdonos kath. egyházat. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 

= Az Aquiíiói-Szent-Tamás-Társaság az 1898. évi 
januárhó 4-ikén, szerdán, d. u. 5 órakor, Budapesten, a 
Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza 
13.), a Társaság védője méltóságos dr. Steiner Fülöp szé-
kesfehérvári püspök ur elnöklete alatt évi rendes közgyü' 
lését tartja, melyre a Társaság alapitó, pártoló és rendes 
tagjait, valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meg-
hívja Budapesten, 1897. deczember hó 26-ikán az elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki előterjesztés. 2. Titkári előter-
jesztés. 3. A számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Uj ren-
des tagok választása. 5. Dr. Tass Albert rendes tag fel-
olvasása : Az érzetek keletkezése és sorsa. 

V E G Y E S E K . 
-f- XIII. Leo pápa Oreglia bibornok karácsonyi 

üdvözletére igen tanulságos allocutióban felelt, melyet 
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újévi számunkban fogunk közölni szószerinti fordításban. 
A diplomatia újévi üdvözlése a Vatikánban már meg-
indult. Elsőnek monarchiánk nagykövete, Revertera 
Salandra gróf jelent meg a pápa előtt. 

— A „holt kéz" nagy jótékonysága. Vaszary Kolos 
bíboros hgprimás ez évben 150,000 frtot adott jótékony 
czélokra. 

— Püspökszentelés. Hettyey Samu pécsi püspök 
urat Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás, Csúszka 
György kalocsai érsek és Boltizár József fölszentelt 
püspök urak január 2-án fogják püspökké szentelni a 
herczegprimás budavári palotájának házikápolnájában. 

— Negyedszázados püspöki jubileum. F. 23 án 
volt huszonöt éve annak, hogy IX. Pius pápa kiadta 
apostoli bulláját, melylyel Pável Mihály nagy-váradi 
görög szertartású megyéspüspök ur őnagyméltóságát 
püspökké prekonizálta. A jubileum évforduló napján az 
ottani székesegyházban a káptalan és az alsóbb papság hála-
adó istenitiszteletet tartott. Ugyancsak Te-Deummal ülik 
meg az érfordulót az egyházmegye összes templomaiban. 
Jövő év január 26-ikán lesz megünnepelve a püspökké 
szentelésnek huszonötödik évfordulója. Ad multos annos ! 

— Zichy Nándor gróf egy mondása. A néppárt 
ősz vezére vezérczikkelyt küldött karácsonyra az „Eszter-
goménak. „Deák, Tisza és a jogfolytonosság" a czikkely 
czime. Lakonikus rövidséggel igen .sok van e czikkelybe 
beszorítva. Nekünk feltűnt a következő mondás: „Az 
autonomia nem az egyház. Es ha százszor nem lesz au-
tonomia, az egyház és keresztény igazság revindikácziója 
nem fog azért elmúlni. Nec portae inferi praevalebunt 
contra earn. Azért, mi nem leszünk sem bizalmatlanok, 
sem csüggedők ; azért, nem válnak el útjaink és nem 
egyenetlenkedünk." Vajha mindenki ily világosan látna és 
ily erősen érezné az összetartás szent kötelességét ! 

— Prépost és rabbi. Vagy két hete meghalt a 
vágujhelyi öreg rabbinus. Rá egypár napra olvasható 
volt valamely bécsi lapban s ebből kiollózva a „Pester 
Lloyd"-ban, valamint a nyitrai német híradóban, hogy 
gr. Pongrácz Adolf vágujhelyi prépost a „boldogultnak 
régi barátja (?) és tisztelője" a templomi szószékről in-
tette hiveit, vennének részt a meghalt rabbinus temetésén, 
sőt hogy a boldogultnak tiszteletére egyszer meghúzatta 
a prépostsági templomnak összes harangjait. Ebből persze 
egy szó sem igaz s a prépost ur koholmánynak, vagy 
pláne hazugságnak nyilvánította e hirt a lapok utján. 
Legérdekesebb a dologban egy nyilt levelező-lap tartalma, 
melyet a vágujhelyi gróf-prépost ur bécsi postabélyegző 
alatt kapott s mely szórói-szóra ekképen hangzott: „Hat 
Ihnen der verstorbene Rabbiner von Vágujhcly vielleicht 
Geld geliehen? Schade, dass Sie seine Leiche nicht 
selbst eingesegnet haben. Mehrere Antisemiten." x. 

— A győri kath. autonomia 28-án tartott népgyű-
lésben elnököt és választmányt választott. Aleluök lett 
Angyal Armand dr városi főkapitány. 

— Három század jubileuma a Notre-Dameoknál. 
Az 1597-iki karácsony ünnepén alakult meg a „Miasszo-
nyunk"-ról nevezett női kongregáczió. A rendalapitó 
Fourier Péter mataincourti plébános volt, kinek szentté-
avatását tudvalevőleg f. évi május hóban ünnepeltük 
meg. Pécsett a jubileumi ünnepély alkalmával Hanny 
Gábor apát-kanonok s egyházmegyei tanfelügyelő tartotta 
szombaton 8 órakor megfelelő egyházi segédlettel az 
ünnepélyes szentmisét. 

— A debreczeni róm. kath. főgymnasium. Midőn 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a főgymna-
sium ügyében leirt Debreczen város közönségéhez, a 
tanács megkereste a nagyváradi bibornok püspököt a 
megajánlott 150.000 frt alapítvány ügyében. A bibornok 
püspök egy udvarias levélben értesítette a tanácsot, hogy 
a 150.000 forintnak a jelzett czélra való fordítása teljesen 
biztosítva van. 

— Veszprémben nagy sajnálatot keltett Tuza Károly 
somlyóvásárheliyi plébános váratlan halála. A boldogult 
kedden este fél 10 órakor hazajövet a plébánia folyosó-
ján össze esett és azonnal meghalt. Szívszélhűdés érte. 
R. i. p. 

— A győri egyházmegyéből. Az egyházmegyei 
pályázaton Horváth Lajos endrédi plébános és Nyőgér 
Antal győri káptalandombi lelkész nyertek jutalmat derék 
munkáikkal. Es pedig Horváth Lajos a boldogságos szűz 
Mária malaszttalteljes voltáról szóló dogmatikus tétel ki-
dolgozásával, Nyőgér Antal pedig az egyháznak a til-
tott könyvekre vonatkozó rendeletét tárgyaló dolgozatá-
val érdemelték ki a Zalka-féle alapítvány 100—100 forin-
tos jutalmát. 

— Életre való inditvány. Régi óhaja már a kath. 
tanitó-képzők tanárainak, hogy országos egyesületet alkos-
sanak, melyben ugy az intézetek egységesítése, mint a 
tanárok felmerült jogos igényei rendeztetnének, megvaló-
síttatnának. E régi óhaj megvalósítására most az egri 
érseki tanitó-képző intézet tanári kara megtette az első 
lépést, midőn körlevelet intézett a latin- és görög-szertar-
tásu tanitó-képzők tanáraihoz, melyben felszólítják őket, 
hogy a jövő év juliusában tartsák meg a kath. tanitó-
képzők tanárainak első kongresszusát Egerben. A felhívó 
tanári kar az előkészítés minden munkáját elválalta. A 
dolog igen-igen ajánlatos. 

gp^** T. olvasóinknak, munkatársainknak s kath. szer-
kesztő-társainknak, kikkel csereviszonyban vagyunk, 
boldog újévet kívánunk. 

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

Budapest, 1897. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.') 
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