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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 " 1898. II. f é l é v i f o l y a m á h o z . 

Vezéreszmék és tanulmányok. 
Adatok az autonomia ügyének kánonszerü megoldásához. 

Szeri. 1, 3, 4, 5. 
A székely katholikusság ünnepe Csik-Somlyón. 1. 

A gör. kath. magyar liturgiái nyelv engedélyezésének meg--
nyerése végett alakult „Országos Bizottság* emlékirata, 
s illetve felhívása. 1, 2. 

A római pápai egyetem egyik kánonjogtanára mit mond 
a mi kath. autonomiai mozgalmunkról. Szerk. 2. 

Fohász a lurdi sz. Szűzhöz. (Költ.) P. Viktortól. 5. 
Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat, dr Simon György-

től. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 
29, 31, 39, 43, 44, 47, 49, 50, 52. 

A pappá szentelés évfordulójára. 6. 
Az egyetem emelkedésének külső tényezői, dr Herczegh 

Mihály rektor ünnepi beszéde. 9, 10, 11, 12. 
J / A budapest-beivárosi főplebánia templom. Acsay Antal 

drtól. 10. 
Az aradi bűnper. Acsay Antal drtól. 11. 
Nemzeti ünnep. Acsay Antal drtól. 15. 
XIII. Leo pápa encyklikája az olasz papsághoz és a nép-

hez. 15, 16, 17. 
A katholikus erők uj életre kelése Magyarországban. 

Szerk. 17. 
Az uj magyar püspök. 18. 
Gondolatok az iskolai év elején a keresztény nevelésről. 

Szerk. 20, 21. 
Yeszprémmegye főispánjának rendelete a nemzeti ünnepek 

megüléséről. 20. 
f Erzsébet királyné. 22, 23, 24. 
Erzsébet királyné halála. 22. 
Főpásztoraink gyászoló szózatai. 22, 23, 24. 
XIII. Leo pápa részvéte. 24. 
A gyászoló király szózata. 24. 
ŐS. D, N. Leonis D. P. P. XIII. epistola encyclica de 

Rosario Mariali. 26. 
Az egyház iskoláinak vezérelvei. Beszéd Steinhuber Ferencz 

drtól. 27, 28, 29. 
A szent-olvasó hónapjában. Szerk. 30. 
Nm. és ft. Samassa József ersek ur megnyitó beszéde az 

országos közp. kath. kongrua-bizottság okt. 10-iki 
ülésén. 30. 

Timon Ákos dr előadó jelentése az orsz. kongrua-bizott-
ság ülésén. 31. 

Az Országos Pázmány-Egyesület hódoló felirata és hit-
vallása Magyarország főt. püspöki karához. 32. 

III . Béla király és hitvese antiochiai Anna emlékezete. 32, 33. 
Szent-olvasó királynéja. (Költ.) Rosty Kálmántól. 32. 
III. Béla hamvainak eltemetése október 21-ikén. Szerk. 33. 
Főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok, hgprimás és eszter-

gomi érsek ur gyászbeszéde III. Béla csontjainak buda-
vári temetésén. 33. 

Ciprus-ág. A cist, rend gyászoló ódája III. Béla ham-
vainak temetésére. Irta Mészáros Amand. 33. 

Nm. és ft. Samassa József egri érsek ur főp. levele pap-
ságához érseksége 25-évének betöltésekor. 34, 35. 

Hármas ünnep. Tanköltemény. A s.-a.-ujhelyi felsőbb 
nőnevelő ünnep kápolnájának felszentelése ünnepére. 
Irta Paszlavszky Sándor. 36, 37. 

Mélt. és ft. Mailáth Gusztáv gróf püspök ur megnyitó 
beszéde a Státusgyülés okt. 27-iki ülésén. 36. 

A bűn zsoldja. (Költ.j Balassy Istvántól. 36. 
Az erdélyi r. k. Státus igazgató tanácsának beszámolása 

a Státus 25 évi működéséről. 37. 
A kórházi önálló lelkészség. A- 38. 
Reverendissimo Domino Simoni Való. P. Lud. Tomcsányi 

S. J. (Költ.) 38. 
NA boldogságos szűz átszenderülésének helye. (La dormi-

tion de la sainte Vièrge.) 38. 
Szűz Mária nagyszombati kegy elemképe. Peczkó Antaltól. 

40, 41. 
A Halottak napjának kilenczedik évszázados jubileumá-
.. hoz. 42. 
Ötven éves uralkodó. Imádság ő felségeért. 45. 
Ad ministrum generalem Ordims Fratrum Minorum SS. 

D. N. Leonis D. P. P . XIII. epistola. 45. 
A -miseborról. Figyelmeztetés. Paska Istvántól. 45. 
Adventi főpásztori tanitás. Mélt. és f t . Mailáth Gusztáv 

gróf püspök ur főp. levele. 46. 
Elnöki beszéd, melylyel mélt. és ft. dr Steiner Fülöp 

székesfejérvári püspök ur a Szent-László-Társulat köz-
gyűlését decz. 6-án megnyitotta. 48. 

Karácsony. Bretli Gyulától. 51. 
Jézus bölcső-dala. (Költ.) Balassy Istvántól. 51. 
A spiritizmusról ujabb tiltó római határozat. 51. 
Küzdelem és kötelesség. Schlauch L. bibornok beszéde 

az év utolsó estéjén. 53. 

Egyházi Okmánytár. 
De legibus, iuribus ac privi'egiis sodalitatis a ss. Rosario 

- ss. D. N. Leonis D. P. P. XIII. Constitute. 40, 41, 42. 

Nekrológok. 

Pribék István fölsz. püspök. 5. 
Villányi Szaniszló bakonybéli apái. 5. 
Bismarck hg. 10. 
Czibulka Nándor praelatus. 24. 
Szakszó Rezső apát kanonok 24. 
Devics József apát-kanonok. 37. 

Egyházi Tudósítások. 
AJ Belföld. 

Beszterczebánya. Főp. szózat ő felsége jubileumára 44. — 
Budapest. A „Pester Lloyd", a „Tiszántúl" és a „M. Állam" 

a kilenczes bizottság elaborátumáról 1. — Ürge Ignácz 
halála. 5. — Valami a kath. körök és egyesületek első 
kongresszusának alkalmából. 11. — Nagy események, 
nagy következmények. 13. — A katholikus körök szö-
vetséges nagygyűlésén mondott beszédek. 18. — A kath. 
körök és olvasó-egyesületek szövetsége és a politika 20. — 
A kath. sajtó a nemzeti gyászban, 24. — Mócsy Antal 
beszámoló beszéde. 27. — A vallás- és közoktatásügyi 
minister által szent Erzsébet napjára rendelt örökös is-
kolai ünnep. 28. — Igazi nevén nevezte. 31. — Apponyi 
Albert gróf az autonómiáról. 32. — Két század hódo-



lása Krisztus Urunk előtt. 35. — Az „örök imádás temp-
loma" Erzsébet királyné gyászos halálának emlékére. 37. 
— Két katholikus mágnás-család nászünnepe. 41. — Az 
„apostoli császár." 42. — A szeplőtelen fogantatás ál-
dásai fővárosunkhitéletében.47. — Kalocsa—Budapest. 50. 
— A vörös kereszt-egylet ünnepsége. 51. 

Beszterczebánya. Visszatekintés a főpásztor áldozári 
jubileumára. 3. 

Beszterczebányai egyházmegye. Azaranymisés főpásztor 
ünnepeltetése. 1. 

Csanádi egyházmegye. Gondolkodóba ejtő statisztika 15. — 
Hitoktatásügyi értekezlet. 30 — Főp. szózat ő felsége 
uralkodásának félszázados jubileumára. 42. 

Eger. Az egri érsek ur beszéde a 60. gyalogezred uj zász-
lajának felszentelésénél. 16. — Az érsek negyedszázados 
püspöki jubileuma. 32. — Emlékvirágok az érseki jubi-
leum ünnepségeinek koszorújából. 36. 

Erdélyi egyházmegye Hálaadó és buzditó főp. szózat. 1, 
2. — Főpásztori szózat, a szülőkhöz a gyermek jó neve-
lése ügyében. 27. — 0 cs. és kir. felségének 50 éves 
uralkodói jubileumáról. 40. 

Esztergom. Főpásztori levél ő felsége trónralépésének fél-
százados évfordulójára. 42. 

GyÖr. O felsége jubileumáról főp. levél. 44. — Egyház-
megyei tanitó-egyesület alakitása. 46. — Páduai szent 
Antal kenyere Győrött. 53. 

Gyulafehérvár. A templom és a lelkész pótadója. 8 
Hontmegye. Palást ünnepe. 3. 
Kalocsa. Főp. levél ő felsége jubileumáról. 44. — Keresz-

tény munkás-egyesület alakulóban. 53 
Károíyfehérvár. Episcopi ad cíerum admonitio tempore 

Adventus. 48. 
Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 

Mván király tiszteletéről. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26. — Főp. levél a f. hó 21-iki országos budavári 
király temetés alkalmából. 34. — Főp. szózat ő felsége 
jubileumáról. 45. 

Kassai egyházmegye. Aüami kongrua-rendezés. 38. 
Kolozsvár. Az itteni egyetem katholikus ifjúsága. 36. 
Munkácsi egyházmegye. Naptáregyeeités. 34, 35. 
Nagyvárad. Szent László ünnepe Nagyváradon. 1. — 

Dr Székely István — egyetemi tanár, 7. — Elmaradt 
jubileum. 25. — Néhai Zelei kanonok kép-hagyomá-
nyáról. 37. — Főpásztori szózat ő felsége jubileumáról. 
44. — Kath. legényegylet alakulása. 47. — Kápolna 
megáldása a fogházban. 52. 

Nyitrai egyházmegye. Concordia parvae res crescunt, 
discordia maximae dilabuntur. 39.— Főp. levél ő felsége 
jubileumáról. 44. 

Pécs. Egy magyar missionárius. 6. — Kopott nóta. 15 — 
A püspök karácsonyi adományai. 50. — Főpapi láto-
gatás. 51. 

Pécsi egyházmegye. A vallásos nevelésről. 31. — Espe-
res-kerületi gyűlést megnyitó beszéd. 32. — Egvház-
megyei értekezlet a nyugdíj ügyében. 48, 49 — A báta-
széki templom ügye. 52. 

Rozsnyói egyházmegye. A tanitói párbér. 53. 
Sárosmegye. Hedry Bódog búcsúszava lapja beszüntetése 

alkalmaból. 53. 
Selmeczbánya. A Kolos-intézet felavatása. 3. 
Szatmár. Népiskoláink államosítása. 4. — Még egy szót 

az iskolák államosításáról. 8. 
Szeged. Évzáró az Oltványi-iskolában. 1 .— Szeged foga 

dalmi temploma. 40, 41. 
Székesfejérvár. Planctus et consolatio Episcopi super 

mortem Huberti Szalay. 28. — Főp. szózat ő felsége 
uralkodásának félszázados jubileumáról. 43. — Az „örök 
imádás templomá"-ra kegyadományok gyűjtése iránt 
főpásztori szózat. 47. — Püspöki körlevél. 51. 

Szepesi egyházmegye. Főpásztori szózat a hitelszövet-
kezetek ügyében. 19. 

Szombathely. Püspöki körlevél ő felsége jubileumáról. 45. 
Tolnamegye. Házszentelés Madi Kovács Györgynél. 29. 
Ungvár. Naptáregyesités. 12. — Az általános tanitó-egye-

sület kérdéséhez. 13. — A hitélet impulsiv tényezője. 49. 

Váczi egyházmegye Aranymise 2. 
Veszprém. A megyés püspök jubileuma. 25, 26 — Az 

itteni róm. kath. főgymnasiumi bizottság ülése. 43. — 
Főp. szózat ő felsége jubileumáról. 45. 

B) Külföld. 
Afrika. A koptokról. 14. 
Amerika. Hírek a kath. egyházi és hitélet köréből. 14. 
Angolország. A walesi herczegné kath. jótékonvczélu bazár 

védnökségét fogadta el. Kath. kórház Londonban. 14. 
Augsburg. Tudósítás Rómából. 10. 
Ausztrália. A kath. egyház hahdása. 14. 
BéCS. Szomorú es örvendetes. 4. — Az első templomi 

beszéd Erzsébet királyné felett. 24. — Az osztrák püs-
pöki kar konferenczniról. 32. 

Belgium. A tartományi tanácsosok választása. Szent 
Ferencz-egylet. — Missionáriusok. 17. 

Berlin. Egy minister trappista zárdában 10. — A feje-
delmi vegyes házasság ügyében, mely a német császár-
nét mint a prot. vőlegény nővérét is érdekli. 14 — 
Egy „birodalmi ellenség". 44. 

Braunschweig. A kath. egyház Braunschweigben. 15. 
Bruxelles. A XI. nemzetközi euchari-.ticus kongresszus. 6. 
Jeruzsálem. A szent város vallási statisztikája. 50. 
Kóburg. Herczegi vegyesházasság-kötésről. 10. 
London. Emlékek Anglia kath. múltjából. 43. 
Németország. A német katholikusok 45-ik nagygyűlése 

21, 22. 24. 25. — Támogassátok a kath. sajtót!" 39. 
Nürnberg. Egy pap-királyi herczeg felolvasása a kath. 

körben. 10. 
Páris Affre érsek meggyilkolásának évfordulója alkalmá-

ból. 6 — Emlékoszlop Clermontban Amiensi Péternek. 10. 
— Az országos kath kongresszus nagy eredményéről és 
a nemzet fogadalmi templomáról. 51. 

Prága. Cseh kath. nagygyűlésről. 14. 
Rajnamente.Meghívó a németországi katholikusok Cre-

feldben tartandó 45 ik nagygyűlésére. 9. 
Róma- A Vatikánban folyó események köréből. 29. — 

Allocutio a nov. 28-iki pápai consistoriumban. 46. — 
A „Krisztus feltámadása" czimü Oratorium az isteni 
Megváltó tiszteletére készülő százados hódolat ünnep-
ségei számára. 50. — A protestáns propagandáról és 
még valamiről. 51. — A szent atya és a bibornokok 
szent collesiuma karácsonyi üdvözlésen. 52. 

Stuttgart. Utazók nagy elismerése a kath. missziók nagy 
jóhatásu működése iránt. 14. 

A „Religio-Vallás" Tárczája. 

Villányi Szaniszló, elhunyt bakonybéli apát. 1847—1898. 
Acsay Ferencztől. 7. 

Pribék István fölsz. püspök, veszprémi nagyprépost 1814 
—1898. 

Faludy „Nemes Asszonya". Irta Budek János. 12, 13, 15, 
16. 17, 18, 19, 20, 21, 26. 28. 

Képek egy fiatal pap életéből. 
A polgári társadalom é$ az egyház tekintélye. Irta Csősz 

I. dr. 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 
Karácsonyi melléklet. Kis zsolozsma Jézus szentséges szi-

véről. Ford. Balassy István. 51. 

Katholikus Autonomia. 
A kongrua-bizottság kiegészítése. 14. 
Esterházy Miklós Móricz gróf nyilatkozata az autonómiá-

ról a kath. körök országos szövetségének alakuló köz-
gyűlésén. 18. 

Az erdélyi r. k. Státus gyűlése. 22. 
A kath. autonomiai gyűlés 9 es albizottsága. 22, 24. 
Az autonomia tervezete a 9-es bizottságban. 27. 
Kath. kongrua-bizottság. 27. 
Az autonomia ügyének jelen állása. 28. 
Az országos kongrua-bizottság ülése okt. 10-én. 30. 
Az erdélyi r. k. Státus negyedszázados jubiláris gyű-

lése. 35. 
* 



Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 

Az első iskolai értesítő. 1. 
A kath. tanitó-képzőtanárok országos szövetsége. 4. 
A katholikus képzőtanárok Egerben tartott első kongresz-

szusának emlékirata. 5. 
Iskolai értesitők, a) a kalocsai Jézus-társasági érseki fo-

gymnasiumi, b) a pápai sz. Benedek-rendié, c) a nagy-
szombati esztergomi érsekié, d) a kassai prémontrei 
rendié, e) a nagyváradi prémontrei rendié, f ) a bártfai 
kir. algymnasiumé. 7. 

Iskolai értesítők (folyt.) g) a pécsi püspöki tanítóképzőé, 
h) a győri kath. tanítóképzőé, i) a nyitrai kath. felsőbb 
leány-iskoláé, j) az esztergomi érseki irgalmasrendi nő-
nevelőintézeté, k) a szegedi Oltványi-féle apácza-isko-
láké. 8. 

Tájékozás a nagyszombati katb. érseki főgymnasium mel-
lett fenálló kir. érseki konviktusról. Schlick Istvántól. 9. 

Iskolai értesitők (folyt.) 1) a nagyszombati kath. elemi, 
polgári és tanítóképző intézeté, m) a soproni szt. Bene-
dek-rendi főgymnasiumé 11. 

A nagyszombat-vidéki róm. kath. népnevelők egyesületé 
nek nagygyűlése. 37, 38. 

Kath. Egyesületi Élet és tevékenység. 

Id. Zichy N. gr. philosophiae doktori jubileumáról. 1. 2, 3. 
Felhívás a magyar katholikusok szeptemberhavi országos 

lourdesi zarándoklatára. 4. 
Rendes évi m a g j a r zarándoklat. Lourdesba. 5. 
A kath. legényegyesületi elnökök nagygyűlése Kassán. 6. 
A „Katholikus Kör"-ök országos szövetségi nagygyűlése. 15. 
A katholikus körök orsz. szövetségének megalakulása. 17. 
Az egyházi Zenekongresszusról. 19. 
„Magyar liturgia". 20. 
A Szent-István-Társulat gyásza. 24. 
A Sz.-I.-T. titkári hivatalának közleményei a Tudomá-

nyos és írod. Osztály tagjaihoz. 25. 
A magyarországi kath. tanítók országos bizottságának 

25-ös tanácsáról. 27. 
Aquinói Sz.-Tamás-Társaság. 27, 37, 50. 
Az Orsz. Pázmány-Egyesületi választmányi ülése. 32, 41, 49. 
Katholikus ifjak köre, uj egyesület a fővárosban. 38, 46. 
A szatmári egyházmegyei irodalmi kör. 39. 
Felhívás adakozásra az „örök imádás" budapesti fogadal-

mi templomára. 40. 
Sz.-I.-Társulat Tud. és írod. Osztálya. 41, 43. 
Budapesti Kath. Kör. 41. 
Az „örök imádás"-ról nevezett és a szegény templomokat 

segélyző egyesület főtanácsának értesítése. 44. 
Szent-László Társulat. 45, 46. 
Értekezlet a keresztény fogyasztási szövetkezetek érdeké-

ben. 46. 
Jubiláló kath. legényegyesület, Bpest jobbpartján. 49. 

Irodalom. 

Antonevicz-Riedl —Kovács, Szent olvasmányok. 3V 
Titz Antal dr, Katholikus vallástan. II. rész. Agazatos 

hittan. 6. 
Rada István dr, Alkonyatfelé. Történeti elbeszélés Marcus 

Aurelius császár idejéből. 6. 
Csuday Jenő dr, „Biblia és Tudomány": A biblia és a 

költészet. Irta Morvay Győző I. f. 6. 

I Chorényi József dr, Adatok és okmányok az illavai r. k. 
plébánia történetéhez. 10. 

Aeneas Sylvius — Acsay A. dr. A gyermeknevelés. V. 
László király magyar király számára irta Aeneas Syl-
vius trienti püspök, fordította s jegyzetekkel kisérte 
Acsay Antal dr. 10. 

Acsay A. dr, A humanisták és scholastikusok küzdelme. 10. 
Marczali H.. Magyarország története III. Károlytól a bécsi 

kongresszusig (1711—1815.). 14 
Benedek Elek. A magyar nép múltja és jelene. 14. 
Kozáry Gyula, Wundt rendszerének ismertetése és kriti-

kája. 14. 
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ÜHF" F e l h i - s r á s e l ő f i z e t é s r e ! 

A d a t o k 

az autonomia ügyének kánonszerü megoldá-
sához, i 

Akárhogy bujdosik is az átvonuló felhők 
közöt t : egyházunk egén Magyarországban ural-
kodó csillag ezidén az autonomia. 

A hol ke t t en-hárman összejőnek tá rgyaln i 
az egyház ügyes-bajos dolgait, az első gondolat 
a fődologé, az au tonomiáé : lesz-e, mikor lesz és 
hogy üt ik majd az illetékes körök nyélbe? 

Ennyi vajúdás, ennyi csalódás, annyi téves 
u tak és útvesztők bebarangolása u tán az e lmékre 
a fá rad tságnak egy bizonyos neme ereszkedet t 
le. Es az elméknek ez a lankadtsága természetes 
is, nem is, a mely oldaláról vesszük. Természetes, 
mer t a hosszú meddő küzdelem és csalatkozot t 
várakozás épp oly,, sőt ta lán még fárasztóbb, min t 
a hosszú de sikeres és eredményes alkotó m u n k a 
maga. Természetellenes azért, mé r t félszázados 
autonomiai vajúdásaink a la t t tu la jdonképpen még 
semmit sem alkot tunk, semmi positiv eredményre • 
nem ju to t tunk eddig, t ehá t egyál talában nincs 
okunk fá rad taknak lenni, és mégis az elméket 
a hosszú sikertelen bibelődés már szemlátomást 
megviselte és lankadtakká tet te . 

Kiket az Isten szószólásra rendelt , azoknak 

fe ladata i lyenkor, aká r nagy eredmények, aká r 
sikertelen küzdelmek fárasz to t ták ki ós t e t t é k 
l a n k a d t a k k á az elméket , a jövő idők nagy fel-
adatai számára a kellő éber élénkséget s a t e t t -
erő szakadat lan pezsgését f enn ta r t an i és fokozni. 

A „Religio" nem egyszer vi t t vezérszerepet, 
nem egyszer gyú j to t t világító fáklyát az u tak és 
módok megmuta tásá ra . Csak a legnagyobb esetre^ 
a va t ikán i zsinat idejére hivatkozunk. Az egész 
kathol ikus Magyarországot, még a h ivata losa t is, 
egypár kivétellel, meglepte ós bűvös körében 
t a r t o t t a lefoglalva az infall ibil i tás definicziójának 
ellenzése. Az egész kath . saj tó úgyszólván sző-
röstül-bőröstül a szabadelvű világgal t a r t o t t s 
jobban tud ta a. pápánál, hogy kell-e definiálni a 
kath. hi tegység a lapdogmájá t vagy nem. Min-
denki jól tudta , hogy IX. Pius abban az á ram-
la tban eveztetet t , min t Krisztus hajójának, az 
egyháznak kormányosa, a mely a definiczió 
szükségszerűségét vállá S mégis divatba j ö t t 
Magyarországban a világ szelleméhez való a l -
kalmazkodás, az a szerint való igazodás. À 
magyar kathol ikus sa j tóban a „Religio" emel te 
fel és lenget te az általános opportuni tási ellá-
gyulás közepet te a törhete t len kathol ikus elv 
a lkut nem ismerő zászlaját- És nem csa lódo t t ; 
me r t a vat ikáni zsinat definicziója bekövetkezett , 
a mi t a „Religio" zászlajára felirt, az definiált 
dogmává lett , s a pápai áramlatból k izavarodot t 
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szellemek egymásután visszatértek a pápai kor-
mányzás irányába. 

Sok tek in te tben most hasonló körülmények 
közöt t vagyunk az egyház autonómiájával . A 
dolog sokféleképpen össze van kuszálva és igy 
sokaknak nehéz a megoldás módjá t világosan 
látni . Mi valamint a vat ikáni zsinat idején, ugy 
most is a pápai irányzás és döntés világos ka-
thol ikus vezérelvének á l láspont ján állunk. Azt 
v i ta t juk, hogy a mit tervezünk, annak kánonsze-
riinek, vagyis a kathol ikus egyház hierarchiai 
szelleméből és szervezetéből fakadot tnak és ki-
fej lesztet tnek kell lennie; máskülönben vagy nyil-
vánvaló aberra t io lesz az egész, vagy pedig 
legalább is igen veszedelmes exper imenta t io és 
kísérletezés abban az i rányban, össze lehet-e for-
rasztani egézséges egységes szervezetté, legalább 
részben ós látszat szerint, a kath. egyház isteni 
hierarchiai szervezetét a protes táns felekezetek 
hiveinek emberileg csinált önkormányzat i szelle-
mével. Mert hiábavaló minden szépitő igyekezet 
és leplezgetés, hi veink, még pedig a legjobbak 
körében is, az a vélemény t a r t j a fogva il leték-
telenül, a meggyőződéseket, hogy az au tonomia 
lényege nem az, hogy az egyház a maga, például 
iskolai és vagyoni ügyeiben a souverain lelki 
tökéletes tá rsaságot isteni jogon megillető önál-
lóság és önrendelkezés á l lapotába visszaállit tassék 
a kath. egyháztól többszörösen e lpár tol t s egész 
az a theismus szabadságának „ törvényes" védel-
mezéseig elmenni „köteles" szabadelvű ál lami 
ha ta lommal szemben; hanem szerintök, sajátságos 
varázslat és káprázat hatása következtében, a 
katholikus autonómiában a lényeg, a fődolog, a 
világi elem belebocsátása az egyház u. n. világi 
vonatkozású ügyeinek „kormányzásába", némelyek 
szerint pari tás , mások szerint majori tás , i smét 
mások szerint a Krisztus ál tal egyházában álli-
tó lag megalapi to t t „democraczia" alapján. 

Napnál világosabb,, hogy amaz utóbbi el-
méle t téves már csak azért is, mer t a lényeget 
felcseréli az accidentiával s a mi t Magyarország 
sajátságos körülményei ugy to l tak előtérbe, hogy 
•a nélkül, min t eszköz nélkül, ta lán nem, vagy 
igen nehezen lehetne Magyarországban ezidő-
szer int az iskola és egyházi közvagyon kezelésére 
nézve a hierarchiai önrendelkezést a szabadelvüség 
karmai közöl kiszabaditani, azt ez az elmélet 
födolognak, lényegnek veszi. Ez előtt a, mondjuk, 
laiczizáló katholiczizmus előt t az eszköz a fő, a 
ezél az a lárendel t ; holot t a dolog természeténél 

fogva a czél a fő s az eszköz az alárendelt té-
nyező mindenkor és mindenben. 

A helyett , hogy a pari tás, maior i tás és 
demokraczia-féle elméletekkel vi tába szálnánk, 
— „hominum commenta delet dies," — jobbnak 
lá t juk nyugodtan fo ly ta tn i autonomiánk kánon-
szerű alapozásának nagy munká já t . 

A tervezet t autonomiai szervezethez meg-
lehetős egyértelműséggel három dolog végzését 
szándékozik hazánk katholikus közvéleménye 
u ta ln i i l letve kapcsolni: a) a főpapi székek be-
töl tésének ügyét, b) az iskolaügyet c) a kath. 
közalapok és a lapí tványok kezelését. 

Mi egyelőre, a következőkben, a püspöki 
székek kánonszerü betöltésének megvilágításához 
kivánunk ada toka t szolgáltatni, i lletve azoknak 
emlékezetét, a hol kell, felf'risiteni, a hol kell, 
megállandósitani, a hol kell, megalapítani . 

* * 

A székely katliolikusság ünnepe 
Csik-Somlyón. 

Nagy ünnepe volt az erdélyi, különösen a 
székelyföldi katholiczizmusnak Pünkösd ünnepén. 
E napon Csik-Somlyón, a szent Szűz e kiváló 
kegyhelyén ajánlotta fel püspök urunk Erdélyt 
Jézus Szentséges Szivének. 

Azt az ünnepet , azt a meghato t t ságot , azt 
a buzgó lelkesedést, ami t i t ten ez a lkalommal 
l á t t unk és éreztünk, azt tollúnk leirni képtelen. 
Azt csak átélni, á térezni lehet. 

A székely vallásos, mélyen vallásos nép. A 
századok v iharán megőrzöt t ősi hi tét most 
az is első keresztények buzgóságával vallja. 
Két, há rom napig gyalogol a keresztzászló 
a la t t , hogy a somlyói búcsúra jöhessen. Eső és 
zivatar, hőség és szomjúság, messzeség és sze-
génység nem akadály rá nézve. És e hosszú ut 
a la t t folyton imádkozik; olvasót morzsol vagy 
szenténekeket zengedez áhí tat ta l , azzal a benső 
áhí ta t ta l , mely a jámbor lelkek sajá t ja . 

Látni azt, amin t az egyes hitközségek kü-
lönböző irányból az alcsiki, felcsiki kígyózó ut-
vonalokon és a Nagyerdőn (Hargitán) itt- o t t fel-
tűnnek ós festőinél festőibb csoportokban Somlyó 
felé közelednek, oly vonzó hatással van, hogy 
mi is szeretnénk közéjük vegyülni, de az összes 
közé és velők imádkozni, velük énekelni. — Há t 
még mikor a somlyói Máriatemplomba a kegy-
szobor alá érkeznek és elkezdik énekélni „Ma-

I 
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gaszta l ja az én lelkem az Ura t , " vagy „Egészen 
szép vagy Mária," mindnyá jan sirnak, öröm-
könnyeket hu l l a tnak : azt már megindulás nélkül 
végig nézni lehetet len. 

De az idén sokkal nagyobb, számmal szo-
kat lan nagy számban gyűlt össze a buzgó szé-
kelység. Hisz el jöt t püspök urunk is közéjök; 
hogy velők imádkozzék, hogy mindnyá junka t fel-
ajál jon Jézus Szentséges Szivének. Nemcsak a 
tiszta katholikus Csikmegye lakói, de Háromszék, 
Udvarhely, sőt a távoli Maros-Tordából is tün-
te tő nagy számban jö t t ek az idén Somlyóra. 

Szombat délutánján, min t az 1567-iki székely 
keresztes háború évfordulója nap ján ő mél tósága 
vezette a kö rmene te t a Kis-Somlyóhegyére (a 
kálváriára.) Mint óha j to t t , min t tö rekede t t min-
denki a püspök ur közelébe ju thatni . És mily 
impozáns, mily ünnepies volt e körmenet . Leg-
elői a gyergyói községek, ezt követ ik a ké t Csik, 
Udvarhely és Marosszék szép székely községek 
népei. Közepén e mene tnek a tanuló ifjúság, a 
Mária- társulat egyenruhás if jai a l aba rummal s 
a papság. Bezárják a mene te t a háromszékiek. 
Legvégül a gyimesi csángók festői csoport ja 
halad, t a lán a legáhitatosabb, a legjámborabb 
összes között . 

Közel harminczezeren vet tek részt e körme-
netben. I lyennek képzeljük, s óhaj t juk , hogy 
ilyen legyen a századvégi hódolat i körmene t is. 

Az ünnep központ ja azonban vasárnap volt. 
Reggel nyolcz órakor ő méltósága tel jes segéd-
let te l nagymisét mondot t . Azután kivonult a 
processio a kálvár iára , melyet Murányi Kálmán 
főesperes vezetet t . Tizenegy órakor püspök ur 
szentbeszédet t a r to t t . A gyönyörű szép templom 
zsúfolásig telve volt. Ember ember há tán szo-
rongot t . Mindenki hallani akar ta a püspök urat , 
de hatodrésze ha be ju tha to t t a t emplomba . 

A szent Sziv t iszteletéről beszélt. Az isteni 
szeretet minden időknek szükségleteiről gondos-
kodik. Szent Szivének t iszteletét hagyta száza-
dunknak, hogy annak melegénél lángra gyuladjon 
a hithideg, érzéketlen emberiség. — Az első 
Pünkösd napján nem csünghettek a keresztények 
erősebben az apostolok szaván, min t a buzgó 
székely nép csüngött püspök ur beszédjén. Mély 
csendben, szent áh i ta t t a l lestek minden egyes 
szót. — Yégül a következő kérdéseket intézte a 
hallgatósághoz : Igéri tek-e, hogy az Egyház tani-
tásához rendületlenül ragaszkodtok? ígér i tek- és 

fogadjátok-e, Jézus Szentséges Szivét mindenek 
fölött t i sz te l i tek? Igér i tek-e , hogy Jézus, Mária 
és a szentek neveit többé nem káromol já tok ? 
Mire a hal lgatóság — nálunk eddig szokatlan 
módon — egyhangú lelkesedéssel azt f e l e l t e : 
Ígérjük. 

Ezt a ha tás t leirni nem lehet. Köny-
nyezet t mindenki : papság, uri és egyszerű nép 
egyaránt . Egy szem sem marad t szárazon. — 
Ezután a Confiteor előéneklése u t án a pápai ál-
dásban részesítet te a hiveket . 

E napon jegyezte el t ehá t Erdélyt annak 
lánglelkü püspöke Jézus Szentséges Szivének. 
Ennél fenségesebb je lene te t nem lá t tunk . Három 
kanonok, négy kerület i esperes, vagy 40 pap, 
számos szerzetes, Csikmegye fő- és alispánja, a 
h ivata loknak fejei je lenlétében a székely nép örök 
hűséget esküdött Jézus Szent Szivének. Tünemény-
szerű jelenség, f'enomális ember, — mondo t t a 
mindenki . 

A szent Szivnek áldása lebegjen egyházme-
gyénken és Erdélynek minden egyes lakó ján! 

„ Közművelődés. " 

Emlékirat, 
vagyis a görög-kath. magyar liturgiái nyelv engedélyezé-

sének megnyerése végett alakult 

„ Országos Bizottság " 
felhívása a gör.-katholikus magyarokhoz. 
Szeretett magyar bittestvéreink ! 

Általánosan ismeretes a mozgalom, a melyet a hajdu-
dorogi görög-kathoíikus magyarság Magyarország össze® 
görög-katholikus magyarságának szóvivőjeként eddigelé 
nagy áldozatok árán, nagy önmegtagadással, a magyar 
nyelvnek egyházi nyelvül leendő elfogadása érdekében 
immár évtizedeken keresztül folytat. 

Ez a mozgalom nem mai keletű pillanatnyi felbuz-
dulás müve, nem czélzatos politikai ténykedés, hanem 
merőben a görög-katholikus egyháznak a hitéletbe való 
belügye, a melyet nem egyesek dicsvágya hozott felszínre, 
nem magas körök sürgették megoldását, hanem oly fontos-
okok, a melyek egyetlen görög-katholikus magyarnak,, 
egyetlenegy görög-katholikus egyházmegyének, sőt ma-
gának a római Szentszéknek sem lehet kitérnie. 

Már a folyó század legelső évében hitbuzgó lel-
készek indiíották meg e szent mozgalmat, nem volt képes 
azt feltartóztatni még az ötvenes évek kényuralma sem 
és az ország alkotmányának visszaállítása után is — 
1868-ban — nem világi czélzat gyűjtötte össze Ha jdu-
Dorogon a gör. kath. magyarság tekintélyes részét, hanem 
csakis a remény, hogy az alkotmányos magyar kormány 
és a tanácsával élő korona tőlünk sem fogja megtagadni 
azt az eszközt, melylyel szent István királyunk óta oly 
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apostoli buzgósággal támogat ta az egyház és vallás érde-
ke i t : tudniillik egy külön püspöki szék felállítását és 
javadalmazását. 

Ez a remény azonban, melynek teljesedése, ha nem 
is az összes, gör. kath. magyarságot , de legalább annak 
je !entékeny részét bizonyára a legrövidebb uton elvezette 
volna az óhaj tot t czélhoz, nem valósult meg, mert immár 
lát juk és felismerjük, hogy az államhatalom a jelenleg 
fennálló egyházmegyék beosztását bolygatni nem akar ja . 

Számolva ezzel a körülménynyel és szem előtt tar tva 
a/- összes, területi összefüggés nélkül különböző egyház-
megyékben élő gör.-kath. magyarság érdekeit, de meg 
azon okból is, nehogy e mozgalom eddigi lokális jellegét 
ellenünk felhozhassák és nehogy bármi okból a mozga-
lom ellensúlyozható vagy éppen elfojtható l egyen : az 
alulirt „Országos-Bizottság" a már megindult mozgalom 
folytatása, jobban mondva betetőzéseképen mai napon 
megalakult és most p rogrammjá t és szervezetét közli ve-
letek a végből, hogy benneteket, szeretett hittestvéreink, 
felhívjon e mozgalomhoz való csatlakozásra, még pedig 
mindenünnen, az egyházmegyék területére való tekintet 
nélkül, a hol ti, gör.-kath. magyarok, legalább is oly 
tömegesen laktok, hogy hozzánk való csatlakozásiok in-
dokoltnak látszik. 

Az első kérdés, a mit hozzánk intézni lehet, ez : 
Kik vagyunk és mit akarunk? 

Arra a kérdésre, hogy kik vagyunk ? a történelem 
tanúbizonysága adja meg a feleletet, vagyis inkább a tör-
ténet szoros logikája, mert mi szegény nép vagyunk, a 
melynek viselt dolgait nem irta meg senki. 

A mi szegény óhitű őseinknek alig volt más értel-
mes osztályuk, mint a családos papság, kik ámbár ma-
gyarok voltak, de épp ugy elsaját í tották és ugy appreciálták 
az egyházi szláv nyelvet, mint a magyarság többi nemes 
es nem nemes értelmisége a latint, ugy, hogy mindkét 
szertartás mellett nemcsak a köznép, hanem az illető 
•értelmiség is analog viszonyokat talált egyházában. 

Ez volt óhitű őseink helyzete egészen a XVII . század 
közepén bekövetkezett Unióig és az előadottaknál fogva 
semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy a görög egyháznak 
a magyarok közt ős időktől fogva mindig nagy számban 
vultak hivei. 

Mindezen indokokra azért terjeszkedünk ki bővebben, 
m a r t csakis óhitű őseinknek a körülmények által teljesen 
kimentett mulasztásának tulajdoní that juk, hogy ma felelni 
vagyunk kénytelenek arra a kérdésre : kik vagyunk ? mert 
e mulasztásból nemcsak ellenségeink, hanem még jó 
barátaink is, ezek jó- , azok rosszhiszemüleg azt követ-
keztették, hogy mi nem vagyunk magyarok, hanem csak 
elmagyarosodott ruthének vagy románok, sőt ismételten 
előfordult, hogy még az i rányunkban különben jóakaratú 
sajtó is hallatott ily hangokat . 

Felelve tehát a kérdésre, a történelmet és annak 
szigorú logikáját hivjuk fel tanúbizonyságul, hogy mi 
igenis görög-katholikus magyarok vagyunk, nemcsak 
mint a politikai magyar nemzet részesei, hanem mint 
•vérszerinti tagjai a magyar fajnak, nem adoptált fiai e 
nemzetnek, hanem olyanok, a kiknek őseik is épp oly 
magyarok voltak, mint mi, az ő késő unokáik. 

Ezt nem ügyünk igazsága miatt, hanem csak azért 
hangsúlyozzuk, hogy ha esetleg ügyünk igazságos elin-
tézést nem nyerhet, senki se mondhassa, hogy magya-
rokká lenni vágyó nemzetiségiek részéről támasztott ha-
zafias mozgalom bukott meg, hanem lássa be mindenki, 
hogy magának a magyar fajnak történt indokolatlan sé-
relme. Ügyünk igazságos volna akkor is, ha mi egytől 
egyig csak utólagosan az idők folyamán, vagy bár csak 
a legutolsó időkben olvadtunk volna is be a magyar fajba, 
mert az egyháznak nem lehet hivatása, esetleg idegen 
hatalmi érdekek javára, a késő utódokra rásütni az ősök 
nemzetiségének bélyegét, hanem igenis hivatása az, hogy 
a hívőknek, — tartozzanak azok bármely nemzetiséghez, 
— a hitéletbe vágó s időről-időre változható igényeit az 
egyházi fegyelem örök törvényei szerint elégítse ki. 

Hangozta t juk azonban eredeti, tősgyökeres magyar-
ságunkat azért is, mert mi szeretetben és barátságban 
élünk és akarunk maradni ruthén és román hittestvé-
reinkkel, a kik ismerik és jobbára méltányolják is ügyünk 
igazságát s mert ezen kölcsönös szeretet fegyverével le 
akar juk küzdeni azt a jogosulatlan féltékenységet is, 
melylyel küzdelmünk, nevezett hittestvéreinknek nyilván 
téves uton járó fajrokonainál találkozik. 

Vannak — igenis — sorainkban szép számmal 
olyanok is, kiknek őseik ruthének vagy románok voltak, 
s kik móst mint fa junk adoptált fiai, büszkén vallják ma-
gukat magyaroknak ; de kutassuk-e viszont, hogy hánv 
tősgyökeres magyar hitközség vesztette el az idők során 
eredeti magyarságát már csak a szláv, illetve a román 
liturgia befolyása alatt is ? a melyhez hasonló fegyver 
pedig nekünk sohasem állott rendelkezésünkre. 

Mellőzzük ezt, mert a mint magunknak követeljük 
jogainkat, ugy mi is tiszteletben ta r t juk mások szerzett 
jogait, még ha azok nem volnának is hittestvéreink. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , jul . 1. A „Pester Lloyd", a „Tiszántúl" 

és a „M. Állam" a 9-es bizottság elaboratumáról. — 
Megint benne vagyunk a furcsaságban. Az autono-

mia 9-es albizottsága discretiót, magyarán mondva ti tok-
tartást és hallgatást kötöt t tagjainak a lelkére. Valaki 
elég gyenge volt s valamit kifecsegett a Lloydban vagy 
a Lloydnak. Most, a szerencsétlen indiscretio alapján, meg-
indult az eszmecsere, a dicsekvés, a hitegetés és biztatás, 
hogy mily szépen folyik a dolog. Legérdekesebb ebben a 
fordulatban a „P. Lloyd" és a „Magyar Állam" megelé-
gedésének a találkozása. Mind a kettő a maga álláspont-
járól meg van elégedve az indiscretio alapján álló közle-
mény tartalmával, s abban a ,Pes ter Lloyd" a kormány 
memorandumának teljes, a „M. A." a maga programm-
jának részleges diadalát lát ja. A „Tiszántúl" eltalálta az 
ily irányzatos és tapogatózó hozzászólásokkal szemben kö-
vetendő eljárás módját és hangját . Figyelemre méltatja, 
de nem többre, mint a mennyit érdemelnek, s különösen, 
egyáltalában nem ragadtat ik el általok. Junius 25-iki szá-
mában igy vezeti be a „Pester Lloyd" iudiscrét discretio-
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tiszteletét, melynek gyümölcsét, a „Lloyd" czikkét is, főbb 
részében szórói-szóra ismerteti, a mint következik: 

„A Tester Lloijd tegnapi számában igen figyelemre 
méltó czikk jelent meg az autonomiai kilenczes bizottság 
elaboratumáról, mely ugy látszik Falk Miksa tollából ered, 
de mindenesetre a kormány álláspontját jelzi. E szerint 
a kormány elég kedvezően fogadja az eddigi munkálatok 
irányát és kilátásba helyezi, hogy ha a kongresszus ebben 
az irányban halad nem lesz eredménytelen a fáradozása. 

Nem vagyunk olyan szerencsések mint a „Pester 
Llyod", hogy részletesen ismerhetnők a bizottság mun-
kálatait s igy nem szólhatunk érdemlegesen hozzá. Az a 
körülmény, hogy a kormány meg van elégedve vele, annak 
a jele, hogy nem sokat kér a kongresszus a kormánytól. 
Nagy kérdés, bármily kevés legyen is az, amit ez uton a 
kathoiikusok kaphatnak, vájjon többet ér-e a — sem-
miné l? ! a jövő adja meg reá a feleletet. 

A „Pester Lloyd" czikkének érdemleges részét a 
következőkben ad juk: 

„Anélkül, hogy indiskrécziót r e követnénk el, nem 
szólhatunk a bizottság határozatairól részletesen. 

Am az indiskréczió nem tart vissza attól, hogy ne 
nyilatkozzunk : mert hiszen a hallgatással többet ár that-
nánk, mind használnánk a jó ügynek; ez pedig semmi-
képpen sem szándékunk. 

Kijelentjük hát első sorban azt, hogy azon körül-
tekintés, azon bölcs mérséklet, a mely az autonomiai tes-
tületeknél megnyilvánult s a melyet részletesen méltattunk 
is, a bizottság határozataiban is örvendetes módon meg-
nyilatkozik. így hatnak azután majd oda, hogy — a 
korona és kormány jogainak megóvása mellett — az 
egész katholikus Magyarországnak és főleg ezeknek befo-
lyást biztosítson azon ügyekbe, a melyek az autonomia 
körébe tartoznak. Fölösleges lenne azt ismételten han-
goztatni, hogy a kormány kész és örömmel kész a katho-
likus országos autonomia megvalósítására 

Wlassics minister kifejezést is adott ennek a parla-
mentben, hangsúlyozta ezt a kongresszus elé terjesztett 
memorandumában, — legutóbb pedig a nem-katholi-
kus lelkészek jövedelmének növeléséről szóló törvény-
javaslat tárgyalásakor, mely körülmény mutatja, hogy 
mily komolyan és határozottan akarja a kormány a ka-
tholikus autonomia megvalósitását. 

Nincs kétségünk az iránt, hogy a kilenczes bizottság 
tagjai a kormány jogos, méltányos és a törvényen alapuló 
álláspontjával a legnagyobb métékben számolnak. Remél-
hetőleg lesz majd alkalma a koronának és kormánynak 
arra nézve, hogy véleményét ideje korán nyilváníthassa a 
bizottság határozatait illetőleg, a bizottság pedig nem fog 
késni, hogy ezen melegében hasznára fordítsa e fontos 
tényezőktől eredő nyilatkozatot. 

Hiszen tudják azt nagyon jól a tagok, hogy az 
autonomia csakis a beválasztottak tökéletes beleegyezésé-
vel jöhet létre és hogy az adott kedvezmények(í), melyeket 
a korona és a kormány felajánlott, oly természetűek, hogy 
a mily készséges adakozók (!) ebben az esetben a korona 
én a kormány, szint oly kétséges elfogadóknak kell lenni a 
katholikusoknak is ; mert hiszen sem illő, sem okos dolog 
nem volna, ha a felajánlott keveset visszautasitanók 

csupán azért, mert többet vártak s e több elnyerése még 
nem elérhető. — Amint mi a bizottság határozatait 
ismerjük, azok azon az — egy néhány egyén által meg-
alkotott — memorandumon alapulnak, a melynek szerkesz-
tői, sine ira et studio, egyforma szeretettel vallásuk és 
hazájuk iránt, viszik előre a memorandum kérdését. Már a 
múlt évben raj ta voltunk, hogy legalább kivonatosan ismer-
tessük ezen — nem a nagy nyilvánosság elé szánt — 
emlékiratot, azon megjegyzéssel, hogy az ott kifejezésre 
jutot t eszmék és gondolatok valóban arra hivatvák, hogy 
alapul szolgáljanak a katholikus autonomia megalkotásához 
és olyanok, a melyek minden érdekeltet méltán kielégíthet-
nek. Bizonyára lesz még bőven alkalmunk, hogy erre 
visszatérjünk és megvilágítsuk azon különbségeket, a 
melyek az emlékirat egyes tételei és a sokszor nyilvá-
nított óhajban kifejezett határozatok közt még mindig 
fennforognak. Mindenesetre kitűnik azonban az a tény, 
hogy a memorandum legfontosabb vezérelvei az első kon-
gresszus valósithatatlan határozataival szemben győzelemre 
jutottak, valamint az is, hogy az intransigensek a katho-
iikusok táborában elvesztették lábuk alól a talajt» és hogy 
a felsőbbség azon óhajtása, hogy a korona és a kormány 
a katholikus Magyarországgal végre megállapodjék az 
autonomia megteremtése iránt, még pedig azon kívánalmak 
szerint, a melyeket az egyház és az állam álláspontja 
egyaránt kiköt, — végre teljesedésbe ment. Ezen előjelek 
mellett veszik kezdetüket a katholikus országos autonomia 
tárgyában folytatandó tanácskozások ez év szeptember hava 
12-én. Ha az eddigi vezérelvek továbbra is irányadók 
lesznek, akkor bizalommal remélhetjük, hogy a második 
katholikus kongresszus munkálkodása gyümölcsöző lesz." 

Adja Isten ! = 

Beszterczebányai egyházmegye. Ás aranymisés 
főpásztor ünnepeltetése. — 

Megyés püspök urunk Rimely Károly dr., a római 
szent Péter-templomban mutatta be miséjét az Urnák 
édes testvére Antal jelenlétében és udvari papja segédlete 
mellett. A püspök egész csendben utazott el állandó tar-
tózkodási helyéről, Garam-Szt.-Keresztről, magával vivén 
a pápának szánt értékes ajándékot: t. i. a közel levő 
Sandrik ezüstgyárban gyönyörű ezüstszelenczét készíttetett, 
s ebben kétszáz darab 20 koronás aranyat helyezett el, a 
pápának, melyet a pápai audienczia alkalmával nyújtott át 
a katholikus egyház látható fejének. Püspök urunk Ró-
mából e hó 25-én utazott el s 26-án Pozsonyban részesült 
nagy és impozáns fogadtatásban. 

Legszebb és igazán lélekemelő fogadtatás várt az agg 
főpapra egyházmegyéjében, állandó tartózkodási helyén, a 
Pázmány Péter biboros által emelt garam-szent-kereszti 
püspöki lakban. Három vármegye ünnepel most, három 
vármegye katholikus híveinek örömnapja junius utolsó 
három napja. Bars vármegye e hónap elején tartott köz-
gyűlésén nagy lelkesedéssel határozta el, hogy rnegün-
nepli dr. Rimely Károly ötven éves jubileumát, hogy ez 
által is kimutassa szeretetét, ragaszkodását a kiváló főpap 
iránt. 

Heteken át tartott a készülődés. Bizottságok ala-
kultak s egymás után érkeztek az ország minden részéből 



6 RELIGIO. 

a bejelentések, hogy a garam-szent-kereszti ünnepségen 
részt óhajtanak venni. Az egyházmegye lelkészkedő pap-
sága pedig elhatározta, hogy jubiláló főpapját ez alka-
lommal külön meglepetésben részesiti. A meglepetésül 
szánt gyönyörű aranykehely már el is készült s e hó 
30-án a szent-kereszti plébánia templomban ezt az arany-
kelyhet használta püspök urunk a szentmise alkalmával. 

E hó 27-én Barsmegye minden részéből érkeztek a 
vendégek Szt.-Keresztre, a hol a szállásadó-bizottság in-
tézkedett elhelyezésükről. A gentry katholikus világ fel-
díszített fogataikon érkezett, hogy a püspök bevonulását 
ezáltal is emelje. 

28-án érkezett meg a jótékony főpásztor Garam-
Szt.-Keresztre. Újbánya, Zamócza, Rudnó, Körmöczbánya, 
Selmeczbánya, Hodrusvölgve, Garamberzencze népe várta 
őt. Szklenó és Vihnye fürdők elegáns fürdőközönsége is 
átrándult , hogy a r i tka ünnepélynek szemtanuja legyen. 
Garam-Szt -Kereszt pedig ünnepi diszt öltött s három disz-
kaput álli tottak fel. 

Délután három órakor a garam-szent-kereszti vásár-
térről impozáns kocsisor indult el a garamberzenczei állo-
másra a főpásztor fogadtatására. A délutáni vonattal ér-
kezett meg püspök urunk Garamberzenczére. Szűnni nem 
akaró éljenzés fogadta a kocsi a j ta jában megjelenő fő-
pásztort, a kinek aztán jól lehetet t látni a meghatot tságát . 

Finke Sándor járási főszolgabíró lépett most elő s 
rövid, de meleg szavakban üdvözölte a kiváló főpapot. A 
püspök meghatot tságtól alig ju to t t 'szóhoz s hál^t adva 
az ég Urának, hogy ezt a napot megérhette, kijelentette, 
hogy boldognak érzi magát, hogy szeretett egyház- ! 
megyéjében, annak lelkészkedő papsága és vallásos népe 
közt ülheti meg jubileumát. Eljenzések közt szállt fel a 
püspök remek négyes fogatára, melyet beláthatatlan 
kocsisor követett. Saskő-Váralja alatt u jabb meglepetés 
érte a bevonuló püspököt. Dóczy az egykori hatalmas 
várúr romokban heverő Saskővára alat t fényes bandérium 
várt a püspökre. Mozsár dörgött , melyet az éljenzés 
gyukran tulhangzott s az agg főpap szelíden mosolyogva 
köszönte meg a nem várt ovácziót. 

A hosszú kocsisornak nem sokára meg kellett állnia. 
Az első diadalkapunál várta a közönség egy nagy része ! 
püspökét s Zipser Lajos körjegyző üdvözölte az ot thonába 
térő megyés püspököt. A második diadalkapunál a diszbe 
öltözött iskolásgyermekek várták a főpapot s egy 10 évts 
kis gyermek magyar nyelven üdvözölte a püspököt s 
virágbokrétát nyúj to t t át neki. 

Rimely püspök ur fogata most már a templom 
előtt állott meg s az uton végig beláthatat lan néptömeg 
várta őt. A templomaj tóban Szcpessy József főesperes mon-
dott üdvözletet a püspökhöz, a ki ezután a diszes temp-
lomban nagy közönség jelenlétében Te Deumot tartott , j 
Az utazás fáradalmait kipihenni a főpásztor lakására tért, 
de a közönség csak késő este tért haza. 

Mult hó 29-ikének ünnepségei délután 4 órakor 
kezdődtek. A püspöki óvodában színielőadás volt, melyen 
nagy közönse'g vett részt. 

Alig ért véget az előadás, mikor az esti harangszóra 
száz és száz fáklya gyuladt ki s szabályos sorokban 
vonult fel a püspöki palota alá. 

Impozáns volt az a látvány, mely a néző szemei elé 
tárul t . Óriási, éljenző közönséget fogott körül a fáklyások 
diszes nagy csoportja. Majd kivált a tömegből Ruffy Pál 
dr., Újbánya országgyűlési képviselője s a főpap előtt 
tolmácsolta az egész egyházmegye hitbuzgó hiveinek 
érzelmeit. 

A fáklyásmenet eloszlása után trombita harsant s 
mintegy varázsütésre fényárban úszott az egész Garam-
Szt.-Kereszt. Esti kilencz órakor pedig fényes tánczestély 
zárta be az ünnepségeket s minthogy hajnalig eltartott , 
összekötötte a másnapi ünnepséggel. 

Az aranymise napja i t thon jun. 30-ika volt. A tisz-
telgők és üdvözlők "sokasága feledhetetlenné teszi e napot 
Szent- Kereszten örökre. 

Erdélyi egyházmegye . Hálaadó és buzditó főpásztori 
szózat — zárószoul az egyházmegye püspöki látogatásához : 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo dilectissimi ! 
Per plures hebdomades licuit mihi modo incumbere 

officio meo episcopali, perlustrando plurimas parochias, 
Sacramento confirmationis muniens Christi futuros milites 
et benedictionem elargiens in nomine Leonis XIII . Christi 
in terris Vicarii. 

Vidi ex fidelibus meis multa millia et familiariter, 
ut decet patrem et filios, cum illis conversatus, data est 
mihi occasio eos cognoscendi intimius. 

Gratias ago Deo, Pa t r i misericordiarum pro omnibus 
solatiis, quibus itinera mea et labores, corpori quidem 
duros, dulces et amoenos reddidit. SSo Cordi Jesu hoc in 
acceptis referendum et Matri divinae gratiae nec non et 
benedictioni illi, quam Summus Pontifex mihi et omnibus 
meis fidelibus impertiri dignatus est. 

Vidi muitos ex mei3 Sacerdotibus et fidelibus cum 
ingenti gaudio et fateor, me invenisse in iis materiam 
ex omni parte aptissimam pro regno coelorum. Vere 
messis magna! Nil restât, quam ut Dominum messis enixe 
orem, ut mihi et omnibus meis cooperatoribus det cor 
novum, cor nobile, cor zelo et misericordia plenum, cor 
secundum Cor summi nostri Pastoris Jesu Christi, ut 
messem hanc amplam colligere valeamus. 

„Dei adjutores sumus" venerabiles F r a t r e s ; quanta 
dignitas ! Vicarii filii Dei et cooperatores in negotio 
supremo, omni ex parte divino ; nostrum enim est, saivare 
animas immortales, eripere eas e manibus draconis 
infernalis et reducere in tamiliam divinam; beare eas his 
in terris et in aeternis sedibus. Ad hoc descendit ipse 
Dei Fi l ius: vqui venit peccatores salvos facere" (1. 
Tim. 1. 15.) 

Nostis divi Dionysii effatum „omnium divinorum 
divinissimum esse, cooperari Deo in salutem animarum" 
— nostis et s Gregorii verba verissima: „tnajus esse 
miraculum praedicationis verbo et orationis solatio 
peccatorem converter e, quam carne mortuum resuscitare— 
— item et illa : „salutem promovere animarum majus 
quid in oculis Dei, quam creare coelum et terram, ad 
hanc enim creationem verbo solum opus erat, ad 
redemptionem vero animarum vita et sanguis Filii Dei 
requirebatur ." 

Mors Filii Dei et sangvinis effusio clarissime mani-
festât, Eum serio velle : „omnes homines salvos fieri et 
ad cognitionem veritatis venire(Tim. 2. 4.) As t sicut 
immensus eius amor ita se prodidit, etiam nostrum in se 
amorem in hoc ipso manifestari declaravit dicens : „Diligis 
me plus his? pasce oves mens(Joan. 21, 17.) 

Nil ipsi adeo gratum, quam aijimarum salus. „Licet 
immensas pecunias pauperiöus eroyaveris, plus tarnen 
effeceris, si unam converteris animant." S. Chrysost. — 
ÎNec ullum opus sacerdotale tantum acquirit praemiumv 
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quam cura et conversio animarum : non enim errat 
Jacobus (5, 20.) „qui converti fecerit peccatorem ab errore 
viae suae, salvdbit animant ejus a morte et operiet 
multitudinem peccatorum8 suorum scilicet propriorum. 
Ideo etiam clare pronuntiatur in eff^tis scripturae : „qui 
élucidant me, vitam aeternam habebunt" (Eccli. 24, 31.) 
— et „qui ad justitiam erudiunt multos, fidgebunt quasi 
stellae in perpetuas aeternitates(Dan. 12, 3.) 

Utique cor humánum magnum saepe est mysterium 
iniquitatis et vere abyssus pertinaciae in malo ; verum 
ille, qui vult omnes homines salvos fieri, potentissimo 
nobis succurrit medio. (Vége. köv.) 

Nagyvárad, jun. 27. Szt László ünnepe Nagy-
váradon. — 

A másfélszázados török járom nyomasztó igáját 
magyar hazánk városai közül talán egy sem érezte oly 
nagy mérvben, mint épen dicső; régi múltjával dicsekvő 
városunk, szent László városa. 

Alig beverte ki a török pusztítás szomorú következ-
ményeit. már is ujabb bajok látogatták meg, dögvész, 
jégeső, óriási viharok, tűzvész alakjában. Ránehezedett 
Isten karja e városra a századok folyamán. E bajok el-
hárítására a nagyváradi káptalan 1738. jnl. 21-iki gyűlésén 
elhatározta, hogy egy togadalmi emiéket emel, hol 
alkalma legyen a városi népnek szt. László napján az 
egek urához hathatósabb segélyért könyörögni. így született 
meg a szent László szobor eszméje, mely már a követ-
kező évben a káptalan és püspök áldozatkészségéből létre 
is jött. 

Ebből az alkalomból Kerezsszeghi gróf Csáky 
Miklós Nagyvárad megyés püspöke 500 frtos alapítványt 
tett azon czélból, hogy annak kamataiból fedeztessenek 
az egyházi ünnepségeknek a költségei. Ez egyházi ünnep-
ségek sz. László napján ünnepélyes körmenettel egybe-
kötve tartandók. 

Az első ünnepélyes körmenettel egybekötött szt. 
László napi istentisztelet lefolyása a következő volt. A.z 
1739. évi junius 26. gróf Csáky Miklós püspök maga 
személyesen kezdette meg az ájtatossági gyakorlatot 
délután 5 órakor a székesegyházban (a mostani újvárosi 
sz. László templom) nagy közönség jelenlétében. A tem-
plomból a körmenet a püspökkel az élén megindult a 
kispiaczon felállított fogadalmi szoborhoz (e szobor most 
a helyb. lat. szert, papnövelde udvarán van elhelyezve), 
de még mielőtt odaértek volna, hirtelen nagy vibar, forgó-
szél és jégeső keletkezett, ami a körmenet folytatását 
lehetetlenné tette. 

A következő napon, szt. László napján, jun. 27-éu 
d. e. az ünnepies misét a püspök tartotta, s minthogy az 
időjárás kedvezett, mise utáo újra megindult a körmenet 
a fogadalmi szohorhoz, hol a káptalani nagyprépost elő-
imádkozása mellett a nép elmondotta a mindenszentek 
litániáját s a könyörgéseket a királyért és a békeért, a 
dögvész megszűnéséért. Ezután Kovács Pál apátkanonok 
zengzetes magvar nyelven szép szent beszédet tartott, 
mely után a körmenet visszatért a székesegyházba. 

A következő napokon d. u. 5 órakor hasonló 
ünnepélyességgel tartották meg a körmenetet barang-
zugás zene és énekkar kiséretében óriási közönség 

s * 1 resztvetelevel. 
Nyolcz napig tartó ájtatosság után a püspök, aki 

különben mindennap jelen volt, magyar nyelvű szent 
beszéddel bezárta az ünnepségeket. 

A következő 1740-ik esztendőben hasonló ünne-
pélyesség mellett újra megtartották szent László napját, 
csak az ünnep különös jellegét tekintve más színezettel, 
mert mig az 1739-ik évben könyörgő istentisztelet tartatott, 
addig most hálaadó istentiszteletet, hogy a Mindenható 

levette városunkról a dögvész ostorát, melynek különben 
is kevés váradi esett áldozatul. 

Azóta a szent László napi ünnepségek városunkban 
különös fénynyel tartatnak, szent László ereklyéje a 
székesegyházban a bibornok által készíttetett remekművű 
ereklyetartóban (herma) a hivek tiszteletére az oltárra 
tétetik az ünnep egész nyolczada alatt, miközben ezer és 
ezer ajk küldi az égbe fohászát s rebegi el azt az imát, 
a mi a szent László-téren felállított díszes u j szobor 
talapzatára írva van : Szent László király . . . könyörögj 
érettünk ! 

Ma, szent László napján reggel 9 órakor ünnepélyes 
szent mise volt a székesegyházban, melyet maga dr. 
Schlauch Lőrincz bibornok püspök tartott teljes segédlettel. 
A káptalan tagjai cappa majorban jelentek meg. 

Az ünnepi beszédet dr Bognár István kanonok 
mondta. 

Szeged, jun. 23. Évzáró-ünnepély az Oltványi-isko-
lában. — 

Folyó hó 23-án tartották meg az alsóvárosi apácza 
iskolában az évzáró ünnepélyt díszes közönség jelenlété-
ben. A szép ünnepély programmját hazafias és vallásos 
szavalmányok, ének és zongoradarabok precíz eljátszása 
tették kedvessé és szórakoztatóvá. 

Növelte az ünnepély fényét ez alkalommal az inté-
zet érdemdús igazgatójának, Oltványi Pál prépostnak 
kitüntetése. E napon adta át ugyanis Kállay Albert 
főispán, ünnepélyes beszéd kíséretében az öreg igazgató-
nak a harmadosztályú vaskoronarendet, melyet ő cs. és 
kir. apostoli felsége a tan- és népnevelés terén szerzett 
érdemei elismeréseül neki díjmentesen adományozott. A 
kitüntetett igazgató meghatottan nyilvánította ki, ezen 
nemcsak őt, nanem az intézetben működő tanerőt is együt-
tesen megtisztelő kitüntetésért, forró háláját. Nem én — 
úgymond — hanem ez utóbbi szerezte meg az apácza-
tanintézetnek jó hírnevét és dicsőségét. Ezután Fálfy Ferencz 
kir. tanácsos, Szeged város polgármestere, a város közön-
sége nevében fejezte ki a király iránti forró háláját, hogy 
az igazgatót e megérdemlett kitüntetésben részesítette és 
ezáltal a városi katb. közönségnek nagy örömet okozott. 
Ugy a főispán és polgármester, mint az igazgató beszé-
dét lelkes éjjenekkel kisérte a jelenlevő díszes uri közönség 

Ezután egy intézeti növendék tanulótársai nevében 
üdvözölte a kitüntetett igazgatót. A virágokkal díszített 
királykép előtt szavalta el hálaszózatát e ritka kegyért, 
ugy ama másikért is, midőn 1883. okt. 15-én az intézetet 
sorrenden kivül meglátogatni kegyeskedett, — melynek 
emlékére azóta minden év okt. 15 én hálaünnepély tar-
tatik, mikor is az igazgatónak e czélra tett alapítványa 
kamataiból a főnöknő négy árva lanulóleányt ruház fel 
tetőtől talpig. 

Az intézet növendékei a tisztelet és szeretet számos 
jelével halmozták el az ünnepelt igazgatót. Végre Jászay 
Géza szegedi ker. esperes tolmácsolta a szegedi papság 
nagy örömét e kitüntetés fölött. 

Az igazgató még az intézetből kilépő tanulókhoz 
intézett egy pár szót, figyelmeztetve őket, hogy azon szép 
intelmeket és jótanácsokat, melyeket tőle és a t. nővérek-
től hallottak, mindenkor tartsák szemeik előtt, mert csak 
ugy fognak boldogulni a társadalmi téren s fognak bol-
dogíthatni másokat is, s minden egyes tanulóleánynak két 
szép emlékkönyvet ajándékozott azzal a megjegyzéssel, 
hogy valahányszor a könyveket lapozgatják, mindannyiszor 
jusson eszükbe egykori öreg igazgatójuk, ki Isten oltal-
mát és áldását kívánja reájuk. 

Végre megköszönte az ünnepélyen megjelent közön-
égnek türelmét, a papság, szegedi tanférfiak és a szülők-
nek, kik egészen megtöltötték az intézet nagytermét, kik 
viszont neki ugy a t. nővéreknek köszönték meg, nem-
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csak azon nasy örömet, melyet ma itt élveztek, hanem 
azon fáradozásaikat is. melyeknek szép eredménye a vizs-
gákon oly nagy mérvben lett ez évben is kitüntetve. 

KATH. NEVELÉS- és ISKOLAÜGY. 
Az első iskolai értesitő. 

A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanénék 
vezetése alatt álló kalocsai érseki tanítóképző intézetek, 
nnnevelde, árvaház, felső s elemi népiskola és ovoda 
Értesítője az 1897/8. iskolai évről. Kiadja az intézeti 
igazgatóság. Kalocsán, 1898. 8-r 56 lap. 

Le a kalappal mélyen, országszerte. 
Mert itt nem egy elszigetelt iskoláról, hanem a kath. 

leánynevelés és tanitás intézeteinek egész nagy országos 
telepérő] van szó. Az Értesi tő mindenekelőtt bemutat ja 
az intézetet hatszoros szervezetével. Van itt 1) három-
tanfolyamu polgári és felső népiskolai tanítónőképző, 2) 
elemi tanitónőképző négy tanfolyammal. 3) nőnevelde, 
kapcsolatban 4 osztályú polgári leányiskolával, 4) két-
osztályu felső és hatosztályu elemi népiskola, 5) arvaház 
fiuk és leánygyermekek részére, 6) ovoda mindkét nemű 
kisdedek számára. Van Mária-kongregáczió, van önképző-
kör. Az intézet elöljáróságának hosszú sorából csak a 
főbbeket emiitjük : igazgató Petrovácz József, a pápai sz. 
Gergely-rend lovagja, főnöknő Francz Mária Terézia főnök-
asszony. A tanárok közt vannak Boromisza István t. 
kanonok, dr Povischil Rikhárd t. kanonok, lelkiigazgató, 
dr Kis-Erős Ferencz stb. A polgári és felső népiskolai 
tanitónőképző intézetben nőszerzeteink csaknem mindegyike 
képviselve van jelöltekkel. Van 8 orsolyanővér, 6 iskola-
uővér, 2 irgalmasnővér, 2 ferenczrendi nővér, 3 angol-
kisasszony. Az 1897. máj . 24 én tanképesitettek közt van 
3 redemtorista nővér, 2 angolkisasszony, 3 iskolanővér. 
Szóval, a kalocsai érsekeknek e nagyszerű alapítványa a 
magyarországi kath. leánynevelésnek központi anya-
intézete. A kalocsaiak egyik büszkesége. Egy iskolai év 
nagy munkájának tiszteletére le a kalapokkal előtte. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Id. Zichy Nándor gróí doktori jubileumáról 

a magyar katholikus társadalmi élet vezér-organuma, a 
Gyürky Ödön által szerkesztett , Társulati Értesi tő", a 
következő ünnepi vezérczikkben emlékezett meg : 

Ötven éve immár e napokban, hogy gróf Zichy 
Nándor, akkor fiatal sarja Magyarorszag egyik legősibb 
főúri családjának, nagyra és nemes törő lélekkel megsze-
rezte magának a bölcsészetdoktori czimet és diplomát. 

Ötvenedik évfordulóján e szép és még akkor vajmi 
ritka eseménynek, mely kezdete volt egy fényes, dicső-
séges életpályának, mely fennen kirdeté, hegy az a fiatal 
főúr nem a rang és gazdagság külső pompaiban találja 
gyönyörűségét, de a lélek nemesebb kincseire sóvárog: 
ötvenedik évfordulóján e szép eseménynek hódolatos tisz-
telettel, őszinte lelkesedéssel üdvözöljük Zichy Nándor | 
grófot 

Hiszen a keresztény Magyarországért, a katholikus 
társadalom megmentéseért vivott harczainkban, küzdel-
meinkben, Zichy Nándor gróf lengeti a zászlót előttünk, ! 
ő a mi Vezérünk, akinek csodálatraméltó hithüsége meg- | 
erősiti a mi hi tünket is, akinek nemes lelkesedése lángra 1 

gyullasztja a mi szivünket is, akinek vezéri szava kijelöli 
az utat előttünk, melyen haladni szükséges. 

Imádságos szivvel kér jük Istentől e napon, hogy a 
mi Vezérünk még nagvon soká lengesse előttünk remegni 
nem tudó kezével a szűz Máriás nemzeti zászlót és vezesse 
diadalról diadalra a katholiczizmust Magyarországon ! 

Gyürky Ödön. 

V E G Y E S E K . 
*** A hittudományi karnak a budapesti t .-egyetemen 

ezidén szokatlan nagyszámú promotiói voltak. A jelen év 
folytán 5 doctorrá avatás fordult elő. Az uj theologiae 
doctorok : Fejér Gerő az erdélyi egyházmegyéből, 
Puchovszky Bálint nyitrai, Zubriczky Aladár esztergomi, 
a legnagyobb kitüntetéssel, „sub auspiciis regis," Simon 
György veszprémi és Horváth Győző kalocsai áldozópapok. 

— Egy jó chronost icou. Lapunk egy tudós olvasója 
a mult félév 414. lapján megjelent hibás chronosticonok 
helyett a következő jobbat a j án l j a : Vi r f IDeLIs Ipse 
LaVDabl tVr , et qVI CVstos est D n l sVI, gLor l f lCabl -
tVr ! (Prov. 27, 28.) 

— A katholikus sajtó köréből. Az „Alkotmány" 
örömmel értesíti olvasóit, hogy Kupár Rezső, a katholi-
kus időszaki és napisajtóból Gedeon néven ismert kolle-
gánk, nevezett laptársunk szerkesztőségének belmunka-
társai közé lépett . 

— Budapest küldöttsége Pannonhalmán. A fő-
város részéről Márkus József főpolgármester és Tohiay 
Lajos min. tanácsos országgyűlési képviselő vezetése alatt 
husz tagból álló küldöttség indult mult hó 28-án Pannon-
halmára, hogy a benczés rendnek megajánl ja a X. kerü-
letben megnyitandó főgymnasium vezetésének átvételét. 
Győrött a vasúti állomáson Acsay Ferencz benczés fo-
gymnasiumi igazgató az egész tanári kar élén üdvözölte a 
küldöttséget. A pannonhalmi vasúti állomásról hosszú 
kocsisor vitte a küldöttséget a várszerű főmonostori 
épületbe. A küldöttség másnap 29-én reggel megtekintette 
az ősi székesegyházat, a százezer kötetes nagyszerű könyv-
tárt , részt vett Fehér Ipoly főapát ur ünnepi nagymiséjén, 
mely egyúttal a főiskola hálaadó istenitisztelete is volt 
és azután tisztelgett a főpapnál. Tolnay Lajos ministeri 
tanácsos, mint a küldöttség vezetője tolmácsolta a főváros 
X. kerületének azon sürgető óhaját , hogy a kőbányai u j 
főgymnasium vezetését a hazafias és tudományos benczés-
rend vegye át. Fehér Ipoly hosszabb beszédben vázolta a 
benczések elveit, és kiemelte azt a megtisztelő bizalmat, 
melyet a főváros ezen küldöttsége Pannonhalmára hozo t t ; 
majd Ígéretet tett, hogy a rend elveihez híven a vallásos-
ság, hazafiasság és emberszeretet erényeit fogja az ismeretek 
terjesztése mellett a főváros jövő nemzedékének szivébe 
oltani. A rend elve nemcsak tanítani, hanem nevelni is. 
Lelkes helyeslések után Tolnay biztosította a főapátot, 
hogy a látottak és hallottak után annál nagyobb biza-
lommal tekint a főváros a pannonhalmi benczésrend fő-
városi működése elé. A küldöttség tiszteletére a főapát 
ur díszebédet adott. 

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

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



IIIIII  

Előfizethetni 
minden 

§ kir postahivatalnál : 
\ Budapesten a szerkesz-
§ tőnél, es Nagy Sándor 
i könyvnyomdájában, 
î IV., Papnövelde-utcza 
Î 8. sz. alatt, hova a 
I netaláni reclamatiók is, 
I bérmentes nyitott 
§ levélben, intézendők. 

iBaSaaaaaimauaBaaaaaaaaaaaaaaaiaiiiaeaaaaaaaiai 

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

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

Budapesten, julius 6. 2. 

D A L M I E S I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
UTK É V F O L Y A M . 

sz. II. Félév. 1898. 

Megjelenik e lap heten- = 
ként kétszer : \ 

szerdán és szombaton. \ 
Előfizetési dij : j 

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

Szerkesztő lakása: \ 
Budapest, : 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. A római pápai egyetem egyik kánonjogtanára a mi kath. autonomiai mozgalmunkról. — 
Emlékirat, vagyis a gör.-kath. magyar liturgiái nyelv engedélyezésének megnyerése yégett alakult „Országos Bizottság" felhivása a gör._ 
katholikus magyarokhoz. — Egyházi Tudósitások. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Hálaadó és buzditó főpásztori szózat. — V á c z i 

e g y h á z m e g y e : Aranymise. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Elet. — Vegyesek. 

® 8 P Fe lMirás e lő f i ze té sre ! 

A római pápai egyetem egyik kánonjogtanára 
a mi kath. autonomiai mozgalmunkról. 

Mielőtt a püspöki székek betöltésére vonat-
kozó kánonjogi adatok megígért megbeszélésébe 
bocsátkoznám, sietek Magyarország katholikus 
érdeklett közönségét megismertetni a czimbe 
foglalt római nyilatkozattal. 

A pápai, u. n. gregorián egyetem kánonjogi 
szaktanfolyamán három tanár t an i t j a az egyház-
jogot. így van ez tervbe véve a washingtoni 
kath. egyetem számára is. Az egyik tanár ta-
ní t ja az egyházjog institution vagyis az érvényben 
levő egyházjog rendszeres á t tekintésé t : az elemi 
tanfolyam. A másik ket tő tan i t ja az u. n. ius 
decretaliumot, két éven át, vagyis alapos és ki-
merítő tör ténet-kr i t ikai ismertetését nyúj t ja az 
egyházjognak a Corpus jurisban foglalt s az azon 
kivül levő kánonjogi textusokban levő összes tud-
nivalóiról. A kánonjogtudorság fokozatának el-
érése a pápai egyetemen akképp történik, hogy 
philosophiát és theologiát végzett theologus, ha 
az egyházjog institutióiból egyetemi tanfolyamot 
a szokott föltételekkel elvégez, baccalaureus in 
iure ecclesiastico fokra érdemesül. Ha egy további 
éven át (unice) a ius decretaliumnak szenteli 
tanulmányait , az évi vizsgálat letevésével a li-

f centiatusság fokára emelkedik. Ha pedig a má-
sodik évet is szerencsésen a ius decretalium 
tanulmányozásának szenteli ós a vizsgálatot az 
egész egyházjogból sikeresen kiállja, doctor sa-
crorum canonum fokozatára érdemesül. 

Ezt bevezetésül azért bocsátottam előre, 
hogy kitűnjék, miszerint a római pápai egyetemen 
az egyházjog iskolája, XIII. Leo pápa 1896. jul. 
29-én kelt brevéjének alapján, a kánonjog leg-
fejlettebb és legteljesebb iskolája az egész anya-
szentegyházban, minélfogva az o t t taní tó taná-
roknak tekintélye az egyházban méltán mindenütt 
igen nagy figyelemben és tiszteletben részesül. 

Most lássuk a czimbe foglalt tényt . 
Épp most je lent meg a könyvpiaczon a ne-

vezett pápai egyetemen a ius decretalium egyik 
tanárának dr Wernznek, a ki már 15 éve t an i t j a 
a pápai egyetemen a ius decretaliumot, 6 kötetre 
számított, a kánonjogtudósok által várva-várt 
nagy kánonjogtudománya,1) e czim a la t t : „Ius 
decretalium ad usum praelectionum in scholis 
textus canonici sívé iuris decretalium. Auctore 

A ius decretaliumnak másik tanára ugyanazon a 
római pápai egyetemen, P. Marianus Be-Luca S. J . , 
„Praelectiones iuris canonici quas in schola institutionum 
canonicarum habebat (N. N.) nunc textus decretalium pro-
fessor in pontificia Universitate Gregoriana. . . . Intro-
ductio generalis" czim alat t tavaly kezdte meg 5 köte t re 
számított munkájának kiadását. 

2 
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Francisco Xav. Wernz S. J. Tom. I. In t roduct io 
in ius decretalium. Roniae, ex typographia poly-
glot ta 1898." Ebben a r i tka gazdag t a r t a lmú 
kánonjogi munkában reánk nézve az a neveze-
tesség fordul elő, hogy már foglalkozik a ni 
autonomiai mozgalmunkkal is. Az egyház és állam 
közti viszony tö r t éne t i fejlődésének és átalaku-
lásainak kapcsán a jelen á l lapotokat i smerte tve 
Magyarországról szórói-szóra ezt mondja a nagy-
nevű római kánonjogtudós : 

„In Hungaria, ubi ius canonicum et iam ut 
ius civile catholicorum f'uerat receptum et so-
lemni iu ramento a rege confirmatum, quasi in 
compensationem rex apostolicus p lur ima obt inui t 
privilégia ecclesiastica. Concordatum a. 1855. 
in i tum etiam in Hungar ia habui t vigorem, ubi 
multis, ob diparatas tarnen rat iones, omnino di-
splicuit. Hinc post annum 1867. Episcopi Hun-
gáriáé practice ad Concordatum provocare non 
solebant, sed potissimum ad ant iqua iura et in-
dependent iam Ecclesiae. Catholici Hungáriáé, ut 

'•Ham indepenclentiam melius clefenderent contra 
iniurias plurimas gubernii, praeser t im ex anno 
1867. autonomiam quandam. obt inere s tuduerunt 
in administratione bonorum ecclesia>ticorum, in cura 
scholarum a tque exercitio iumpotronatus.2) Cam 
guberuium hungaricum ab a. 1893, multos publi-
ca re t leges iuribus Ecclesiae summopere contra-
rias, 3) denuo a. 1897. consilium captum est de 
introducenüa autonomia catholicorum. Quosnam sa-
lutcires cffectus illa autonomia nunc auspicata pro-
iluctura sit, nondum exploratuin est." 

Ennyi t mond autonomiai tervezéseinkről a 
római kánonjogtudós . 

Ugy látszik, min tha az erdélyi egyházmegye 
iskolai és alapitványi autonómiáját szerző nem 
]smerné. Mert az, ott , az egyház iskolai és ala-
pi tványi ügyeinek eddig jó szolgálatokat te t t , 
azoknak biztonságát és szilárdságát előmozditotta, 

* * 

Emlékirat, 
vagyis a görög-kath. magyar liturgiái nyelv engedélyezé-

sének, megnyerése végett alakult 

„Országos Bizottság" 
felhívása a gör. katholikus magyarokhoz. 

(Vége.) 

Hányan vagyunk? 

Feleslegesnek tar t juk, bogy részletes kimutatásokat 
közöljünk arról, hányan vagyunk, de mert az hozatott fel 

2) Vering, Lehrb. d. k. K. § 37. Archiv f. k. K. t. 
19. sq. t . 25. p. 218 sq. 

s) Archiv f. k. K t. 71. p. 135. sq. t. 72. p. 277. 
sq. t 73. p. 368. 

tö'ob oldalról, hogy még nem vagyunk a kérdés eldönté-
sére elegendő számmal, csak a munkácsi és eperjesi gör. 
kath. püspöki megyék schematizmusára támaszkodva fel-
említünk néhány parochiát, melyek területén görög katho-
likus magyarok, részint kizárólag, részint nagy többségben 
laknak. 

Ilyenek a beregi főesperes3égi kerüle tből : Beregszász, 
Makkos Jánosi ; a munkácsi főesperesi kerületből : Gorond, 
Munkács; a szabolcsi főesperesi kerüle tből : Bököny, 
Hajdu-Böszörmény, Hajdu-Dorog, Hugyaj , Tisza-Büd, U j 
Fehértó ; a karászi kerüh tbő l : Ajak, Bács-Aranyos, Karász, 
Nyir-Mada, Thass, Torayos-Pálcza ; a mária-pócsi kerü-
le tből : Gyulai, Kálló-Semjén, Kis-Léta, Levelek, Mária-
Pócs, Ny i r -Bak t a ; a nagykállai kerüle tből : Biri, Kótaj , 
Nagy-Kálló, Napkor , Nyíregyháza, Oras, Pazouy; a nyír 
bélteki kerü le tbő l : Gelte, Nyir-Béltek, Nyir-Lugos, Nyir-
Pilis, Penészlek, Piricse ; a ti m ári kerületből : B^lsa, Buly, 
Kenézlő, O-Vencselő, T í m á r ; a szatmári főesperesi kerü-
letből : Fábinháza, Hodász, Nagy Dobás, Nyir-Császári, 
Nyir-Vasvári , 0 Pályi ; a szatrnár-németi kerületből : Jánk, 
Nagy Peleske, Sárköz-Ujlak, Szatmár-Németi , Tur-Terebe> ; 
az ugocsai főesperesi kerü le tből : Fancsika, Szlánk, Tisza-
Ujhely, Tisza-Új lak; a mármarosi főesperesi kerü le tből : 
Visk és Técső ; a szászfalvi kerü le tbő l : Bökény, Csepe ; 
az ungi főesperesi kerüle tből : Mátyáz, Palágy, Csicser; 
a zempléni főesperesi kerületből : Bodrog-Szerdihely, 
Cséke, Dámácz, Kis-Dobra, Lelesz-Polyána, Zemplén, Agárd ; 
a gálszécsi kerületből : Gálszécs ; a hegyaljai kerületből : 
Bodrog-Keresztúr, Bodrog-Olaszi, Mező-Zombor, Szerencs, 
Tokaj , Tolcsva; az újhelyi kerüle tből : Sárospatak, Sátor-
alja-Ujhely, Zemplén ; az abauji-eperjesi kerületből ; Bölzse-
Sziget, Kassa, Filkeháza, Szeszta, Újváros ; a cserháti ke-
rületből : Csobád, O-Gadna, Újlak, Gagy-Bátor, Puszta-
Vendégi, Garadna, Homrogd ; a szántói kerületből : Batkó, 
Boldogkőváralja, Abauj-Szántó ; a borsodi e s p e r e s e i 
kerüle tből : Görömböly, Hejő-Keresztur, Sajó-Pá!falva, 
Sajó-Petr i , Sajó-Szögtd, Zsolcza ; a felső borsodi kerü-
letből : Bódó-Kány, Barakony, Irota, Viszló. 

Szándékosan mellőztük a fiókközségeket, melyek 
másnevü parochiához vannak beosztva, de mellőztük ezen 
itt felsorolt magyar parochiáknak fiókparochiáit is. Összes 
számunk megközelíti a kétszázezret. 

Ebből tehát látható, hogy igen is éppen elegerdő 
számmal vagyunk arra, hogyha közöttünk megrendül a 
hitélet, az összes magyarországi görög-katholikus egyház 
veszélynek legyen kitéve, mert nem szabad elfelejteni, 
hogy ezek a magyar parochiák aránylag véve a legnépe-
sebbek és legkiválóbbak. 

Feleljünk most arra a kérdésre, mit akarunk ? 
Mi tehát, a görög-katholikus anyaszentegyháznak 

vérszerint magyar fiai, sem többet, sem kevesebbet nem 
akarunk, mint a mit a római szentszék más nyelvű görög-
katholikusoknak a görög egyházi fegyelem szerint meg-
engedhet és megenged, tudniillik, hogy nyelvünk isteni-
tiszteleti nyelv legyen. 

Ezen czélunk elérésére mindenekelőtt szükséges, 
hogy a mozgalom a maga törvényes keretén belül ma-
radjon s éppen ezért alakult meg az országos bizottság 
is, hogy minden törvényes eszközt felhasználjon azon nagy 
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igazságtalanság megszüntetésére, mely az istenitiszteleti 
nyelv kérdésében a görög-katholikus magyarságot oly ér-
zékenyen sújtja. Mozgalmunknak okairól akarunk röviden 
számot adni, hogy mindenki tisztán lássa czélunk igazsá-
gos voltát és minden elhamarkodott előítélettel szakítva, 
méltányolja ezt az ügyet, a melynél jogosabbat elképzelni 
sem lehet. Népünk, aránylag véve, az összes hazai fele-
kezetek között a legszegényebb. Oly vidékeken lakunk, a 
melyeken kettős erővel kell megélhetésünkért küzdenünk. 
Szükségünk van tehát a hitnek, a vallásnak erősítő, fel-
emelő és bátorító erejére, különösen most, a felforgató 
izgatások tombolásának napjaiban. Mennyire fáj tehát ne-
künk, midőn lát juk, hogy sorainkban rohamos erővel 
pusztít a hitközönyösség, a vallástalanság. 

Megczáfolhatatlan tény, hogy minél jobban érti az 
ember hivő vallásának istentiszteletét, annál jobban képes 
ellenállani a vallástalanság, a hitközönyösség kísértéseinek ; 
már pedig a görög ritus mellett csak ugy érti meg a 
hivő az istenitiszteletet, ha az az ő anyanyelvén végeztetik. 
Ebből még nem következik az, hogy a mi rítusunk sze-
rint az egyházat nemzeti egyházakra kellene szabdalni, 
hanem a nemzeteket kell bevinni szívvel, lélekkel, nyelvvel 
az egyházba, hogy a nép a maga nyelvének és szellemi 
életének legmagasabb őrzőjét is lássa az egyházban. Ezért 
történt, hogy maga a római egyház is a latin szertartás 
fentartása mellett az egyes nemzeti nyelveknek igen szép 
és becses jogokat adományozott, sőt egyes országokban, 
mint pl. Montenegróban, Dalmácziában önmaga behozta, 
illetve felújította a szláv rítust. A görög keleti egyház 
1453 óta a török birodalom egész területén iszonyú el-
nyomásnak volt kitéve mai napig, de e birodalom keresz-
tényeit vallásuktól még nem sikerült megfosztani, mert a 
templomban meghagyott nemzeti nyelvük megőrizte 
nemzeti öntudatukat és kereszténységüket egyaránt. 

A protestáns hitujitók éppen azért, mert a nemzeti 
nyelvet használták, a katholika egyháznak igen súlyos 
veszteségeket voltak képesek okozni. Es bennünket, görög-
katholikus magyarokat a legnagyobb veszedelem éppen 
erről az oldalról fenyeget. Nem mintha protestáns polgár-
társaink, kik között nagy területen vegyest lakunk, 
bennünket áttériteni akarnának, hanem, mert ők magukat 
„ magyar vallásúak "-nak nevezvén, viszont bennünket 
templomi nyelvünk után oroszoknak vagy oláhoknak 
tartanak, a mi sok hátránynyal jár reánk nézve ugy, hogy 
különösen vegyes házasságoknál a gör.-kath. fél inkább 
elhagyja vallását (melynek istenitiszteletéből ugy sem ért 
egy szót sem,) hogysem tűrje azokat a hátrányokat, 
melyek a magyar volta iránti kétséggel járnak. Mig 
ezzel ellentétben, a hol, mint pl : H.-Dorogon az isteni-
tisztelet magyar nyelvű, a görög-katholikus hitélet a 
protestánsokkal vegyes lakosságú vidékeken is a legszebb 
virágzásnak örvend. 

De nagy veszély fenyegeti a görög-katholikus ma-
gyarságot abban a tekintetben is, hogy az emiitett hát-
rányok kikerülése végett — ámbár ez egyházi és polgári 
törvényekkel tiltva van — ezek kijátszásával fajbeli hit-
testvéreink nagyrésze, úgyszólván, észrevétlenül átmegy a 
latin rítusra, melyben anyanyelvének mégis tér engedtetik. 

Egész sorát veszítettük már el így különösen az 

értelmiséghez számító és egyébb jobb módú híveinknek, 
a kik vagy maguk találtak módot az átmeneteire, vagy 
legalább gyermekeiket engedték át a latin rítusnak ; elle-
nére az apostoli szentszék azon többszörösen kijelentett 
akaratának : „Non ut omnes latini fiant, sed ut omnes 
catholici sint." (Nem az a czél, hogy mindenki latinná 
váljék, hanem hogy mindenki katholikus legyen.) 

Ne csodálkozzék senki ezeken a szomorú jelensége-
ken, mert reánk g. k. magyarokra nézve a helyzet csak-
ugyan tar thatat lan. Ország-világ előtt ismeretes ugyanis, 
hogy a keleti ritus szerkezete és beosztása olyan, hogy 
azt csak akkor lehet végezni, ha a hívek, a kik a maguk 
összeségében képezik az éneklő kart, az istentiszteletet 
olyan nyelven végzik, a melyet értenek. A hol ez nincs 
meg, ott a görög ritus szerint való isteni szolgálat min-
den vonzó erejét elveszíti, mert hiszen az énekhangok is 
a lehető legegyszerűbbek és legkomolyabbak, hogy az 
egyszerű nép azokat a maga nyelvén könnyen végezhesse. 
Az egyházi zenét pedig nem lehet meghonosítani, mert a 
folytonos correspondeálás miatt ez lehetetlen és a keleti 
ritus a verses himnuszéneklést különben sem ismeri. 

Ám e rövid körvonalakból mindenki megítélheti a 
mi helyzetünket az egyházban, de meggyőződhetik szemé-
lyesen is arról, hogy a hol a magyar szó még behozva 
nincsen, ott jobbára szünetel a hitbuzgóság legbiztosabb 
támasza, a népének, nem végzi azt más, legfelebb a kán-
tor, a ki maga is botrányos rosszul kezelvén a szláv 
vagy román nyelvet, a ritus emelésére mit sem tehet, az 
eredmény pedig az, hogy templomaink üresen állnak s 
tág kapu nyílik a vallási közönyösség előtt. 

Nyilván való pedig, hogy a keleti ritus emiitett 
szerkezete éppen a miénkhez hasonló szegény vagy 
egyébként fejletlen népekre ellenállhatatlan varázserőt 
gyakorol akkor, ha a nép nyelve kellőkép érvényesül. 
Mikor szent Cyrill és Method, a szlávok nagy apostolai 
s egyúttal a görög szertartású istenitisztelet rendezői, 
példátlan lelkesedéssel a szlávság megtérítésére vállal-
koztak, azonnal felismerték a keleti rítusnak azt a saját-
ságát s lefordítván az azelőtt semmi irodalommal nem biró 
szlávok nyelvére a Szentírást és a szerkönyveket, nemcsak 
a görög rítusnak vetették meg keleten az alapját, hanem 
a szláv népeket is bevitték a czivilizáczió nemes mun-
kájába. Az ő helyzetük e miatt természetesen nagyon 
nehéz volt, mert hitök Rómához kötötte, szertartásukat 
pedig Byzanczból hozták. A görög patriarchátus, bár 
nemzeti féltékenységből ezt az újítást nem szerette, de 
indokainál fogva elfogadta. A római szentszék pedig, 
ismerve egyrészről a szlávok megtéréséből eredő rend-
kívüli hasznot a kereszténységre, másrészt a keleti szer-
tartás sajátságos berendezését és jellegét, melyet immár 
megbolygatni többé nem lehet, egynémely fentartással 
megengedte, hogy az ó-szláv nyelv istenitiszteleti nyelvvé 
legyen. Megengedte ezt köztudomás szerint az Unió 
alkalmából román hittestvéreinknek is, sőt e században az 
egyesült graecomelchiták számára, a kik őseik nyelvét 
immár teljesen elfeledték, bizonyos határok között egye-
nesen kanonizálta a nép élő arab nyelvét, pedig azok 
száma alig haladja meg az 50 ezeret. 

Természetes dolog, hogy az igy kanonizált nyelvek 
2* 



12 RELIGIO. 

bizonyos tekintetben holt n j elvekké válnak azonnal, mert 
az egyház igen tiszteletreméltó okokból a már egyszer ! 
kanonizált nyelven változtatást tenni évszázadokon keresz- i 
tül nem enged, mig csak a hitegység és a hitterjesztés ; 
szent érdekei ezzel ellenkezőt nem követelnek. Jogos kí-
vánságunk teljesítése ellen tehát a „holtnyelv " álláspont-
áról sem állhat fenn á thághatat lan nehézség. 

Nos hát, szeretett hittesvéreink, reánk magyarokra ; 
nézve bizonyos tekintetben sokkal nyomósabb okok köve-
telik a magyar istenitiszteleti nyelvet, mint annak idején ! 
jmás népekre vonatkozólag. Meg kell óvnunk hitünk egy-
ségét, meg kell óvnunk magasztos szertartásunk irányá-
ban tanúsított ősi ragaszkodásunkat, küzdenünk kell a 
vallási közönyösség, a vallás elhagyása, a szertartás mel-
lőzése és megvetése ellen. 

Minden egyes nemzet, mely a keleti egyházba tért, 
megtalálta a keleti rí tusban és fegyelemben e harcznak 
törvényes eszközeit, csak mi nem bírjuk megtalálni. 

De hogyan is lehet tőlünk várni, hogy a gör. ka-
tholikus egyháznak disze, virága legyünk, mikor kényte-
lenek vagyunk az ezer évvel ezelőtt, magunkba beolvasz-
tot t pannon és marabán szlávok nyelvén énekelni, corres-
pondeálni botrányos kiejtéssel, minden megértés nélkül. 

Igazán elszomorító tehát, ha sovinisztikus, magya-
rosító czélzatokat tulajdonítanak nekünk akkor, mikor 
rutén és román nyelvű honfitársainknak nemzetünk tör- I 
vénynyel biztosította azokat a jogokat , a melyeket íme 
most a gör.-kath. magyarság magának alig bir megsze* 
rezni. Nem akarjuk mi egyik nemzetiséget sem nyelvétől 
megfosztani, nem akar juk más nyelvű hittestvéreink tem-
plomaiba nyelvünket beerőszakolni, mivelhogy a szabad-
ság nemzete vagyunk és Oroszországnak beszarábiai pél-
dá já t követni nem a magyar nemzethez illő dolog. Csak 
azt kérjük, a mit ők, rutén és román testvéreink, a ma-
guk számára már birnak, mert meg vagyunk arról győ-
ződve, hogy az apostoli szentszék, ha a dolog mibenlété-
ről és állásáról, nemkülönben a gör .-kath. egyház nagy 
érdekeiről és kimondhatatlan fontosságáról az arra hiva-
tot t tényezők által igazán és elfogulatlanul felvilágositta-
tik, (és erre nézve az országos bizottság meg fog tenni 
mindent, a mi lehetséges) éppen ugy fogja kérésünket 
teljesíteni, mint a hogy századokkal ezelőtt a szláv és 
román nyelvvel, s e században az arab nyelvvel csele-
kedte. Ki fogjuk tehát ál láspontunkat fejteni, ugy az 
ország, mint az egész katholikus világ közvéleménye, va-
lamint a magas klérus és az apostoli szentszék előtt. ; 
Szóban és írásban fogjuk védelmezni jogainkat, mert hi- ! 
szen már csaknem egy évszázad elmúlt, hogy hol egész-
ben, hol részlegesen őseink nyelvét bevittük az Isten 
házába azon tudatban, hogy azt onnan soha többé ki nem 
bocsátjuk. Nem tehettünk másként, mert nem akartunk 
egyebek lenni, mint görög-katholikus magyarok, s mint 
ilyenek, hívek az egyetemes egyházhoz, kik nem voltunk 
képesek semmiféle csábítás előtt meghajolni a múltban 
és nem leszünk a jövőben sem. 

Szeretettel kérünk tehát benneteket, görög-katho-
likus magyar hiitestvérek, hogy ti, a kikhez buzdító 
szavunk elhat, jelentsétek az „Országos B i z o t t s á g i h o z az 
idemellékelt szöveg szerint beküldött nyilatkozatban, hogy 

mozgalmunkhoz, mint magyarok s mint görög-kathol iku-
sok csatlakoztak, hogy így — a költő szavai szerint — 
„megolvasván hányan vagyunk", összegyüjthessük erőinket, 
hogy az egyetemes egyháznak és a görög-katholikus egy-
háznak nagy érdekeiért és nemzetünknek ragyogó nyel-
véért megvívhassuk a becsületnek és jognak szent harczát. 

Kelt Budapesten, 1898. junius 20-án. 
Az Országos Bizottság. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházmegye . Hálaadó és buzdító főpásztori 

szózat. — (Vége). 
Nostis Venerabiles Fratres pro novissimis mundi 

diebus Cultum SS. Cordis Jesu fuisse reservatum ab 
ipso Salvatore, ut ubi refriguit Charitas multorum, antequam 
instet comsumatio finalis, denuo inflammentur corda 
divinis illis flammis Cordis ardentissimi. Denuo „venit 
ignem mittere in terrain et quid vult, nisi ut accendatur 
(Luc. 12, 49.) 

Agitur hic de facto historico. Novimus ingentes 
pugnas, quas movit internus contra hanc devotionem 
maxime salutarem. Seimus, quid Jansenismus in Gallia, 
quid apud nos Josephinismus egerit, qui non verebatur 
ipsis carceribus hune cultum, inferno summopere inimicum 
impedire* Ast Christi fideles cognoverunt, agi hic de novo 
et amplissimo fonte grat iarum, ideo tortiter perruperunt 
omnia repagula et mox familiae, et urbes et régna 
solemnissime se SSo Cordi consecraverunt. 

Sicut Dominus in Ecclesia catholica cons t ru i t loca 
sacra, de quibus verificantur ad nostra usque tempóra 
verba Scripturae : „Elegi et sanctificavi locum istum, ut sit 
nomen meum ibi in sempiternum et permaneant oculi mei 
et cor meum ibi cunctis diebusu (2. Par . 7, 12.) sic in 
oeconomia grat iae elegit etiam periodos temporum, in 
quibus suscitât devotiones necessitatibus illis omnino 
congruas cunoque il Li 3 specialissimas conjungit gratias. 
Talis enim est natura hominis, ut diversis temporibus 
diversis egeat motionibus, prout necessitas cordis et publica 
tunc illas exigit. 

Manifestavit igitur Filius Dei incarnatus Cordis sui 
divitias rostr is temporibus, sed non solum ideo, ut 
corda frigida denuo calescerent, sed et ut recompensatio 
ipsi praeberetur a fervidis Christianis pro immensis illis 
injuriis, quibus aeternus amor in Sacramento maxime 
amoris lacessitur. Simul et clarissimis verbis manifestavit 
Virgini il 1 i beatissimae Margarita? Alacoque (1675) se 
gratias conjungere velle cum hoc cultu sine mensura : 
„gratias peculiares in quolibet statu necessarias, — 
pacem familiis, — solamen in omnibus tribulationibus ; — 
benedictionem specialem in omnibus coeptis, — certum 
refugium in vita et morte — peccatores in hoc corde 
inßnitam invenient misericordiam, — tepidi excitabuntur 
ad fervorem, ferventes ad perfectionem concitentur, — 
benedictio requiescet in ipsis domibus, in quibus imago 
SS. Cordis invenietur et coletur ; — Sacerdotibus specialis 
dabitur gratia, ut vel durissitna corda valeant flectere, --
nomina eorum qui SS. Cordis cultum propagaverint in-
scripta manebunt in hoc corde indelebiliter." 
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Cum Filius Dei ipsa sit veracitas et in promissia 
non fallat, nos, Venerabiles Fra t res hunc cultum maximo 
ardore arripere, in nobis eum fovere et inter fideles 
propagare deberemus ceu medium efficacissimum. Quis 
enim Yestrum bonus pastor non vehementer desideret: 
parvulis cor docile, juvenibus et virginibus cor forte, — 
parentibus cor unanime, — ajflictis cor hilare, — 
superioribus cor suave et humile, — pauperibus cor 
opulent um, poenitentibus cor contritum, — ad alt are 
accedentibus cor mundum, — conversis cor fidele, — 
morientibus cor fiducia plenum, — vobismet ipsis cor 
nobilissimum, quod omnia haec doaa in se contineat, seu 
ipsum cor Jesu Christi, ut dicere cum Paulo valeatis : 
Vivo ego, jam non ego, vivit vero in me Chris tus? 

Jamvero unus est, qui corda nova distribuere potest, 
ipse Filius Dei, qui forti ter nobis inclamat : „Fili, praebe 
cor tuum mihi" (Prov. 26, 2 6 ) et dabo tibi cor novum, 
mutabo te in alium hominem : 

Recedant vetera, nova sint omnia. 
Corda, voces et opera, 

In toto orbe catholico parochiarum ductores hoc 
medium, ut propriis videre oculis licet, arr ipuerunt . 
Urgeut cultum hujus SS. Cordis, fideles in confraterni tatem 
illius adicribi curant, qualibet prima fer. VI. mensis vel 
dominica sacramenta suscipienda vehementer commendant, 
concionem ferventem de hoc Corde habent . SS. Sacra-
mentum adorationi exponunt ingeniöse conjungentes cum 
Cultu SS. Cordis perpatuam adorationem, — urgent 
confraternitatem „apostoiatus orationis14 quorum membra 
jam in oratione matutina omnia sua per diem opera et 
fatigia Christo offerunt pro conversione peccatorum, et 
coram SS. Sacramento deprecationem (megkérlelés) in 
libello contentam magno fervore effundunt simul et 
reconcil iat ions causa devotissime s. communione reficiuntur, 
ut gaudium praebeant Christo tot iniuriis lacessito. 

Haec fiunt per milliones in christiana republica et 
fiunt cum ingenti lucro et profectu animarum. Christus in 
talibus parochiis vere habetur et t racta tur ut Rex, et 
frater , gloriae gratiaeque dominus infinite amans et teuere 
amatus, qui vicissim in dilectos suos filios, f ra t res et 
sorores et futurae haereditatis participes jugiter effundit 
cordis sui thesauros. 

Arripite et vos, f ratres charissimi hoc medium 
potentissimum et consecrate vos vestrosque huic SS. Cordi 
vere realiter et essentialiter praesenti in Eucharistiae 
sacramento et fovete utriusque cultum et dicetis et vos: 
„ Vere digitus Dei est hic. " 

Nos sacerdotes Dei altissimi columnae ecclesiae, 
custodes eius, quae est vera sponsa Christi ; — duces 
hujus aciei ordinatae, — nautae hujus navis, quae 
pervehat fratres Christi ad portum salutis, praesides, 
doctores, principes huius populi acquisi t ions empti pretio 
magno, nos praepositi huius domus, quam aedifieavit sibi 
sapientia in qua filii Dei nutr iantur et educentur ; nos 
membra nobilissima huius corporis mystici, oculi eius, 
brachia eius, imo cor e jus : vere decet ut cor nostrum 
simillimum sit Cordi Jesu, ast hoc non fiet nisi in schola 
sanetissima, in schola Cordis Jesu ; hie verificatur, quod 
per prophetam praenuntiatur : „suscitabo mihi sacerdotem 

felelem, qui juxta cor meum et anirnam meam faciet.u  

(1. Reg. 2. 35.) 
Ut hoc, divina aspirante grat ia facilius et certius 

att ingamus, etiam hoc anno tribuo vob;s occasionem, 
sacra exercitia asservando in duobus quidem locis: 

Die 18 - 22. Julii clabuntur exercitia spiritualia in 
Csih Somlyó, quique Ulis interesse cupiunt usque 10 Julii 
nomina sua praemittant ad gymnasii ibidem directorem. 
D. Basilium Bandi, qui dein advenientibus assignabit 
habitationem sive in claustro P . P. Franciscanorum sive 
ir convictu. Accedentes afferant secum Breviárium, et 
l ibrum Thomae Kemp, de imitatione Christi et si fieri 
poterit etiam lecti necessaria (ágyneműt) quod vicinioribus 
facile erit. 

Qui vero Albam Carolinain praeferunt, a 22—26. 
Augusti interesse poterunt, sed usque 15. Aug. nomina 
dando R. D. Eduardo Steinicser. 

Nolite mirari, Viri fratres, si haec cxercitia annua 
adeo vehementer nobis ab Ecclesia commendentur, imo 
facienda in junguntur . 

Corrupta hominis natura exigit hanc spirituálém 
renovationem. Sicut enim m ordine naturae tempus omnia 
terit et materia non renovata vergit in dissolutionem, sie 
et in ordine morali : Bsensus enim et cogitatio hominis ad 
malum prona sunt(Gen. 7. 21.) 

Omnia nostra, vestes, domos, agros, utensilia, 
corporis vires suis temporibus fundi tus refieimus, num 
pro anima immortali sufficient actus pietatis quotidiani 
soliti ? Hi actus utique sunt salutares, ast paulat im 
desinunt intima cordis permovere ; accedente vero tepore, 
pigri t ia, inconstantia, et debilitatâ fide et reverentiâ et 
emoriente collectione mentis haec pietatis quotidiana 
exercitia sine f ruetu abeunt, et insuper immersi in negotia 
innumera, terra cordis te r ra penitus neglecta evadit, 
crescuntque in ea zizania augentur defectus et peccata si 
non et sacrilegia, de quibus per to tum annum vix 
unquam serio dolemus, fitque vita nostra penitus insipida, 
pro coelo et ecclesia inutilis nisi mox funditam subeamus 
internae domus renovationem. 

Haec ratio, cur omnium fere sacrorum ordinum 
fundatores exercitia spiritualia annua suis ex praescripto 
subeunda injunxerint , soientque ea vel ipsae moniales per 
5 vel 8 dies subire . . . num illis forte haec exercitia 
magis necessaria quam nobis sacerdotibus ? 

Agnoscamus V. Fr . nos in saeculo maioribus peri-y 
culis perdendae salutis circuœdari, quam qui claustra 
inhabitant, quia cum filiis Adae eandem habemus corruptam 
naturam, ast tr iplex coucupiscentia in nobis maius fomentum 
invenit, part im in ipsis offieiis sacerdotalibus, vel per 
otium, vel insidias saeculi et gentis pravae in cuius medio 
vivendum, cuiusque sordes adipsas nostras aures deferuntur. 
Insuper cfuplici sarcina nos onustos videmus propria 
scilicet et subditorum, duplieibus ergo etiam viribus 
egemus ; monere porro debemus omnes quin habeamus 
qui nos moneant ; — nutrire debemus multos filios 
spirituales, ergo velut matres lactantes fortiori et multiplici 
egemus nutrimento, colligitur vero hoc nutr imentum in 
spiritualibus exercitiis. 

Nec nos effugiat major in nos daemonis rabies, 
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percusso enim pastore, f'acilius dispergentur oves gregis 
et caeso duce totus exercitus in fugám convertetur. Nos 
sacerdotes Satanas acrius eribrare condendit, ideo diligentius 
circuit nos velut leo rugiens, et si unus non sufficit, assumit 
septem alios Spiritus nequiores se, omnium septem 
capitalium peccatorum daemones ad nos labefactandos, et 
vae nobis, vae gregi, vae ecclesiae, si hoc ipsi successerit ! 

„ Venite ergo seorsum in desertum locum et requiescite 

paululum* (Marc. 6. 10.) „ Venite ad me omnes, qui 

laboratiset onerati estis, et ego vos reficiam." f'Mat. 11, 28.,) 
Forte vibamus postnostros amatores et Dei obliviscebamur, sed 

ipse lactabit nos et loquetur ad cor nostrum(Os. 2. 15.) 

Venite et ex toto corde c lamate : „Loquere Domine, 
quia audit servus tuus." „Loquere mïhi ad qualemcunque 

animae meae consolationem et ad totius vitae meae 

emendationem, Tibi autem ad laudem et glóriám et 

perpetuum honorem(Thom. Kemp.) 
Tota curia coelestis gaudebit de vobis, si quam 

plurimi ad hanc meam invitationem dixeritis : Ecce venio . . 
ecce adsum . . Fac mecum Deus sicut scis et vis . . Pa ra tum 
cor meum quid vis, ut faciam ? Da quod jubes et jube 
quod vis. E t in vobis experiemini verba Clementis X I : 
Sacris bis commentationibus testante diuturna experientia, 
quid quid sordium de mundano pulvere contractum est, 
commode detergitur, ecclesiasticus Spiritus reparatur , 
mentis acies ad divinarum rerum contemplationem extollitur 
recte sancteque vivendi norma vei instruitur vei confirmatur." 

Gratia Domini N. Jesu Christi et Charitas Dei et 
communicatio S-i Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. 
(2. Cor. 13. 13.) 

Datum in Sepsi-Szt.-György, terminata Visitatione 
Canonica die XXVI . Junii 1898. 

f Gustavus Carolus, 
episcopus. 

Váczi egyházmegye . Aranymise. — 

Főtisztelendő Pröbsztl Pál, érd. esp. ujhartyáni plé-
bános, Uj-Hartyánban ünnepelte m. hó 30-án áldozársá-
gának 50. évfordulóját. E napon reggel 10 órakor ünne-
pélyes aranymiséjén ngos és főt. Ozettler Antal váczi 
székesegyházi kanonok és szemináriumi igazgató vitte a 
manuduktor i szerepet. Az ünnepélyes szentmisén az alsó 
néruedi esperes kerület, melynek az ünnepelt 1871-től 
1897-ig esperese volt, teljes számban vett részt, és a 
szomszéd kerületből főt. Graeffel Elek üllői, tőt. Holmik 
János vacsi plébánosok jelentek meg. Az evangélium el-
éneklése után főt. Begyáts Lénárd érd. kerületi esperes 
gyönyörű szavakkal ecsetelte a pap nagyszerű hivatását 
és a nép áldását a jó pap által. A szentmisén, melyet a 
hivatalos testületek ünnepi üdvözlései előztek meg, a tem-
plom kegyura ngos kakucsi Liebner József nemes csa-
ládja, az ujhartyáni elöljáróság, a róm. kath. iskolaszék, 
és a kakucsi róm. ka th . iskolaszék voltak jelen, kik a 
kerületi papsággal és a számos liivőkkel egyetemben 
részesültek az aranymisés áldásában. Délben az ünne-
peltnek vendégei ebédre voltak hivatalosak, mely alatt az 
ünnepelt ugy az egyházi, mint világi előkelők által üd-
vözöltetett. Pohárköszöntőt mondtak : főt. Begyáts Lénárd 
a kerület nevében, ki ezúttal nyújtot ta át a kerületi pap-

ság emlékét, egy diszes, szép kivitelű kelyhet ; azután az 
ünnepelt éltette megható szavakkal a szentséges atyát, a 
megyés püspököt, a királyt, Liebner József patronust , ngos 
és főt. Czettler Antal barát já t mire főt. Czettler Antal üdvözlé 
iskolatársát az aranymisést. Főt . Jaczkó K. ez alkalommal 
ünnepi ódáját olvasta fel, melylyel könyekig meghatotta 
ugy a jubilánst mint a jelenvoltakat, és diszpéldányban 
nyúj to t t ez alkalomra irt ünnepi versét az aranymisés jó 
barátnak, megjelent vendégeknek pedig szintén jut ta tot t 
példányokat. Schláger Árpád segédlelkész, mint szeretett 
főnökét az egyház és iskola hű bajnokát üdvözlé főt. 
Pröbsztl Pál t , megköszönve, hogy ezúttal sem feledkezett 
meg hiveiről, az egyházról és iskoláról, mert 500 frtot 
adott a mai napon az ujhar tyáni róm. kath. iskolának ; a 
közelmúltban 1000 f r to t a Kakucson építendő templomra 
és a községi szegényeknek 20 f r to t kiosztani rendelt. Ez-
után Pásztor Rezső megyebizottsági tag ur éltette lelkes 
szavaival, utánna Holmik János a czeglédi kerület nevé-
ben elmés, számokban kifejezett pohárköszöntőben kivánta 
az ünnepeltnek, hogy az Ur Isten neki, ki. életében min-
dig számolt a körülményekkel minden évében, annyi évet 
adjon a hányszor foglaltatik életéveiben, a 77 évben a 
hetes szám. A pohárköszöntők sorát Derényi Lajos ka-
kucsi kántortanító fejezte be, éltetve az aranymisést, mint 
a tanügy lelkes hivét. Az ünnepelt már 43 éve lelkipász-
tora az u jhar tyáni híveknek, ki a lelkiekben hűen, lelki-
ismeretesen vezette a reá bízottakat. Párat lan szőlőmű-
velése által az ujhartyáni lakosoknak u j megélhetési 
forrást fakasztott, mert ő volt az, ki a szőlőművelésre 
vezette, tanította híveit, ugy hogy ma már megélhetésük 
legfőbb forrása a szőlőművelés. 

Isten éltesse sokáig a jó pásztort ! 

U j hártyán, -1898 jul . 1. 
Schláger Árpád 

s- lelkész. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Id. Zichy Nándor gróf 

félszázados philosophiae doktorsága. 
Nagy hatalma van az időnek az emberek felett. 

Sokakat látatlanul elkoptat és úgyszólván észrevétlenül el-
tüntet az élet színpadáról; másokat nagyságokká növel, 
kik előtt az idő tisztelettel meghajl ik s kiknek emlékezete 
időn s enyészeten át épen marad. 

Hazánk és egyházunk történetében ilyen férfiúvá 
emelték Zichy Nándor grótot saját nagy lelke, az Isten 
kegyelmes intézkedése, és a körülmények. Félszázad előtt, 
mint lelkiismeretes, törekvéses és munkás itju ő vonult 
társaival a budapesti tudomány-egyetem hatósága elé, 
mély fejhajtással kérni, hogy ők adjanak neki díszt és 
kitüntetést, fogadják el őt doctorrá fáradtsága jutalmául, a 
philosophiából. Most jul. 1 én, megfordítva, maga az 
egyetem hatósága, vagyis maga a rektor magnificus, a 
Pázmány Péter által adományozott szűz-Máriás sceptrum 
elővitelével, és a bölcsészeti kar dékánja, méltóságuk dísz-
jelvényeivel, aranylánczczal a nyakukon, mentek el ő 
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hozzá tisztelegni s kijelenteni azt, hogy félszázados doc- j 
torsága alatt működése által az egyetemnek ő szerzett 
diszt és dicsőséget, s mint ilyen, fogadja el az Alma Mater 
üdvözletét és hódolatát. 

Ritka kitüntetés ; csak fejedelmeket és nagy férfiakat 
érhet ilyen. Rudolf kir. herczeg promótiója lehetett ily 
ünnepélyes aktus a prágai kir. várban, hová a rektor és 
két dékán vitte meg a királyfinak az egyetem üdvözletét 
és a megtörtént promotió hirdetését. Azért emlitem e 
példát itten, mert fejedelmi eset vala, s mert csakis ily 
ritka alkalmakkor szokott az egyetem tanácsa teljes disz-
beu székéből kiszálni s nagy férfiak tiszteletére kivonulni. 

Az emlékezetes ünnepély lefolyása ez volt: 
Félegy után néhány perczczel érkezett meg Zichy 

Nándor gróf a Szent István-Társulat házába, a hol Kaposi 
József igazgató fogadta Kevéssel utóbb megjelentek az 
egyetem küldöttei: Herczegh Mihály dr., az egyetem ez 
idei rektora és Fröhlich Izidor, bölcsészetkari dékán mind-
kettő a hivatalos jelvényekkel ékesítve, előttük az egyetem 
portása a Szűz Mária képével diszitett rektori bottal. 

Herczegh Mihály rektor emelkedeti hangú beszéddel 
üdvözölte a jubilánst. Valódi történeti visszapillantás volt 
ez a beszéd a lefolyt félszázadra s az emlékek felidézésénél 
látható meghatottság fogta el a grófot. 

Nem az az igazi nemesség, igy szólt a rektor, 
melyet a születés, hanem az, melyet a sziv nemessége, a 
buzgó és fáradhatatlan munka biztosit az embernek. 
Zichy N. nemessége kettős : birja a származás nemességét 
s mint ernyedetlen munkása a tudománynak, lelkes baj-
noka a humanizmusnak, mint igaz hivő és hazafi, meg-
szerezte magának azt a másik nemességet is, melytől a 
birtokost nem foszthatja meg semmi. Megemlékezett a 
szónok az 1863. évről, amikor Zichy Nándor grófot 
hazafiságáért bebörtönözték, megfosztották grófi, meg 
kamarási méltóságától is, de azt a másik nemességet: a 
jól végzett kötelesség, az önérzet adta nemességet nem 
vehette el tőle senki. Beszéde végén üdvözölte a grófot, 
mint az egyetem aranyjubileumot ülő fiát, kire mindenkor 
büszke lesz az Alma Mater s felszólította Fröhlich dékánt 
a diploma átnyujtására. 

Fröhlich Izidor dékán tartalmas beszéde során a 
következőket mondotta: „Meg vagyunk győződve, hogy 
nagyméltóságcd fényes pályája közepett nem felejtette el 
teljesen szellemi anyját, mely büszkeséggel tekintett azon 
fiára, ki válságos időben szabadon adott kifejezést szabad 
alkotmányunk helyreállítása szükségességének, s ki a 
vallás isteni erejére támaszkodva, férfiasan viselte el az 
akkori hatalmak haragját." 

A beszéd végeztével a dékán átnyújtotta a grófnak 
a díszdoktori diplomát. 

Zichy Nándor gróf szívélyes szavakkal s megha-
tottan köszönte meg a kitüntetést s felkérte az egyetem 
küldötteit, hogy tolmácsolják az egyetem előtt hálás kö-
szönetét a nem várt megemlékezésért. Visszaemlékezett 
az ötven év előtti időkre. Más volt akkor az egyetem 
rendszere, annyira elütő a mostanitól, hogy a kettőnek 
sgybeillesztése már maga is tudomány. Ötven évvel ezelőtt 
a tudományok terén talán kevesebbet nyújtott és talán 
kevesebbet is követelt az egyetem, mint manapság, de 

adott törhetlen hitet, önfeláldozó hazaszeretetet, nem 
csüggedő lelkesedést a tudományok iránt. 

A tudományos, a politikai és társadalmi mozgalmak 
megfigyelése utján szóló arra a konklúzióra jutot t , hogy 
csak a szivet és agyat egyként megtöltő igaz törekvések, 
nemes eszmék, az Isten, haza és király szeretetében és 
szolgálatában eltöltött évek adhatják meg az embernek az 
igazi ju ta lmat : az isteni bókét, a lélek zavartalan nyu-
galmát. Ez az igazi és egyedül állandó filozofia: a nyu-
galom bölcsészete, mely a tiszta öntudatban gyökerezik. 

Ez az öntudat kárpótolja őt mindenkor, habár sorsa 
hasonlóvá lenne is a századokéhoz, melyeket az utánuk 
következők mindig sokféleképen bírálnak el. 

Miután a gróf az egyetem küldötteivel még néhány 
perczig kedélyesen beszélgetett, a szép aktus véget ért. 

Ezután Zichy Nándor gróf politikai elvbarátai és 
tisztelői nevében Molnár János apát, pápai praelátus, 

j Major Ferencz és Meszlényi Pál orsz. képviselők tették 
tiszteletüket a jubilánsnál s jókivánataikkal halmozták el 
a nevezetes évforduló alkalmából. A grófot láthatólag o r? 
meghatotta az üdvözlők meleg érzése és szép szavakban 
köszönte meg a megemlékezést. 

A disztoktori okmány remeke a miniatűr festésnek 
és a kaligrafiának. Az album-alaku tartó is gyönyörű. 
Kötése samoár szinü disznóbőr, kék és ezüstös gazdag 
zománcz-díszszel. A nagy kvartalaku tok közepén bordó-
vörös bársonypaijzsban a Z. N. betűk kék és ezüstszínű 
zománczozott fémből vannak. Az ízléses monogrammot 
az aranygyapjas rend jelvénye övezi és a grófi korona 
tetőzi be. 

VEGYESEK. 
*** Római tudósításunk s z é r i á t jun. 28-án a rí-

tusok kongregácziója öt ügyben határozott, és pedig 1. 
de cultu non praestato ügyeben Neumann nep. János 
philadelphiai püspökre vonatkozólag. 2. ugyanabban Fostel 
Mária-Magdolna rendalapitónőre vonatkozólag. 3. quod 
valaditatem processuum ügyében, Tschiderer nep. János 
trienti püspökre vonatkozólag. 4. ugyanabban az ügyben 
Barat Magdolna-Zsófia rendalapitónőre vonatkozólag. 5. 
az apostoli processus érvényességében cVArc Jankára vo-
natkozólag. 

— A hol az igazság t i szte letének helyét az elfo-
gultság minden áron való fentartása foglalta el, ott a 
bizonyítás érzéketlenséggel találkozik és sikertelen marad. 
Az ész nem hódol meg az igazság parancsszava előtt, 
hanem mint rabszolgája az elfogultságba keveredett aka-
ratnak utakat és módokat keres az igazság előtt való 
szemhunyás igazolására. A mi persze csak az önámitás 
folytatására vezet. A „Sárospataki Lapok" az igazság elől 
való kitérés e dicstelen mesterségét legújabb időben nagy 
virtuozitással üzi, és még csak sejtelme sincs róla, hogy 
ilyetén eljárásával komoly emberek ajkán, még a maga 
táborában is, csak mosolyt fakaszt. Legújabban a „Religio" 
ama tételének igazsága elől erőködött menekülni, mi-
szerint „a kath, egyház Magyarországban hazafias irány-
ban működött még mikor a protestantizmusnak hire sem 
volt." Az atyafi, mikor ezt tagadni nem merte, maga ma-
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gát fogta meg és szolgáltatta ki kezünkbe. További okos-
kodása már csak vergődésének a leplezése. Az a ka tho-
likus egyház, mely hazafias irányban működött , még mikor 
a protestantizmusnak hire sem volt, bebizonyította, már 
akkor, hogy a protestantizmusnak sem figyelmeztetésére, 
sem tanitgatásaira hazafiasság tekintetében nem szorul soha, 
sem most, sem a jövőben, a mint nem szorult a múltban. 

— Protes táns excomunicat io . Mikor a lapok Gün-
ther schleswig-holsteini hgnek Dóra würt tembergi hgnő-
vel való házasságát tárgyalták, mely tudvalevőleg vegyes 
házasság, nagy ünnepélyességgel hirdették a berlini „Nat . 
Zeit." után valamennyien, hogy Günther herczeg, a ki 
protestáns vallású, már csak azért sem adhatná beleegye-
zését abba, hogy gyermekei katholikus vallásban nevel-
tessenek, mert ő a német császárné testvére, a ki protes-
táns, és a porosz hadsereg tagja, a ki mint ilyen csá-
szári rendelet értelmében kénytelen volna a tisztikarból 
kilépni, ha gyermekeinek kath. nevelésébe beleegyeznék, 
s még udvarképességét és elvesztené. Vagyis röviden, sok-
féle alakban uralkodik a protestánt izmus felett a híresz-
telt „szabadság" helyett a hitkényszer. 

— Ferencz József Rimely püspöknek. Ö felsége 
a király dr Rimely Károly besztercze-bányai püspök 
urnák aranymiséje alkalmából táviró ut ján a következő 
királyi üdvözletet kü ld te : „Különös örömemre szolgál, 
hogy a mai napon 50 éves áldozársági jubi leumát teljes 
testi és szellemi erőben ünnepli és szivemből kivánom, 
hogy az isteni Gondviselés önt, a buzgó főpásztort és 
nemesszivü emberbarátot a haza és egyházmegyéje javára 
még évek hosszú során át tar tsa meg. Ferencz József! 

— Jézus sz. Szivének ünnepét a szombathelyi 
egyházmegyében főleg Pinkafőn ta r to t ták meg, mint a 
„Sz. U." i r ja különös fénynyel. Ez az ünnep, i r j a nevezett 
laptársunk, teljesen méltó volt vármegyénk legrégibb Jézus 
Szive társulatához, melynek tagjai között, kiknek száma 
ma már közel 24,000, a magyar arisztokraczia igen sok 
előkelő képviselője szerepel. Az ünnepélyes szentmisét dr. 
István Vilmos, apát kanonok ur ő nagysága celebrálta 
fényes segédlettel. Evangelium után pedig dr. Tauber 
Sándor, szombathelyi theologiai tanár hivatott a jkai szól-
tak nagy hatassal azokról a kegyelmekről« melyek Jézus 
sz. Szivéből kiáradnak s melyek az ember lelkét megtisz-
t í t ják a bűntől, megszentelik és megerősítik. A szentmise 
után, mely a la ' t a pinkafői műkedvelőkből alakult ének-
kar gyönyörű gregorián énekekkel emelte a hívek mély 
áhitatát , körmenetileg hordozták körül a főtéren a leg-
mélt. Oltáriszentséget. Az impozáns körmenet, melyben a 
hivek nagy sokaságán kívül reszt vettek az irgalmas nő-
vérek vezetése alatt az iskolásgyermekek, az Urangyal 
társulat tagjai iczi-piczi zászlójuk alatt s a fehérbe öltö-
zött Mária-leányok hoszszu sora, máshol nem igen ta-
pasztalható példás rendben folyt le, jeléül annak, hogy a 
pinkafői nép tudja, mily magasztos ténykedést végez akkor, 
midőn a legmélt. Oltáriszentséget diadalutjában kiséri. A 
délelőtti ájtatosságot Te Deum fejezte be. Délben Raihner 
Mihály, plébános vendégei tiszteletére fényes ebédet adott, 
melyen a tiszteletnek és őszinte szeretetnek megszámlál-
hatatlan jelével halmozták el a jelen voltak dr. István 
A ílrnos apát-kanonok ur ő nagyságát, mint egyházmegyénk 
leendő segédpüspökét. 

— Az állami kongrua keserves kenyér nagyon. 
Akkor köti fel a kosarat egy egy kormány, a mikor 
tetszik, és azért, a mi neki éppen tetszik. így tesz most 
az olasz kormány. Tele kiabálta a világot, hogy a papság 
kongruájá t mindenütt annyira meg annyira emeli fel. 
Most annak a hire érkezett, még pedig az „Osservatore 
Romano," tehát igen szavahihető közeg utján, hogy az 
olasz igazságügyminister (nomen-omen), mert a vallásügy 
az ő tárczájába van beosztva, titkos rendeletet bocsátott 
ki az ügyészekhez, hogy a papság magaviseletét a fenn-
álló törvényekkel szemben gondosan megfigyeljék és neki 
jelentéseket tegyenek az eredményről, hogy azután a „java-
dalmak praebendák, kongruak" stb től való felfüggesztés 
iránt intézkednie lehessen. íme, ilyen kenyér az állami 
kongrua-kenyér . Bizonytalan, zaklatással jár és el is 
marad. Hej, jobb ennél az a kongrua kenyér, melyet maga 
az egyház ad. 

— Muszka prédikátor. Neszét vettük tegnap, irja 
a „Pécsi Hiradó", hogy a Citrom-utczában este egy orosz 
utazó szónokolni fog. Odamentünk tehát megnézni vájjon 
nihilista-e az illető avagy micsoda. Mikor beléptünk az 
illető házba, már a szónok arczárói láttuk, hogy ő nem 
muszka, hanem inkább izraelita t ipus. Baptistaságban 
utazik. 10 órakor, midőn az előadás véget ért, megkér-
geztuk az idegent, hogy mi a neve és merre van hazája. 
Válaszában Feinsilber-nek nevezte magát s azt mondta, 
bogy legutóbb Svájczban tartózkodott , most pedig Ma-
gyarországot beutazza baptista gyülekezetek szervezése 
czéljából. Specziális foglalkozása még — ugylátszik — 
különösen a zsidók közül „hiveket" szerezni. Néhány 

; zsidót csakugyan ott is lát tunk a gyülekezetben, de 
nem vettük észre raj tuk, hogy a prédikátornak sikerült 
volna őket a baptistaságnak megnyerni. Pedig Feinsilber ur 
héber szövegű baptista könyveket is hozott magával, 
Lichtenstein volt orosz rabbi tollából pedig több német 
füzetet, melyek „Judenspiegel" stb. czimeket viselnek. 
Lichtenstein rabbi jelenleg budapesti baptista. Feinsilber 
németül beszélt. Holländer helybeli „prédikátor" szintén 
németül, hamisítatlan porosz dialektusban. Mondhatjuk, 
hogy a pécsi baptisták nagyon kevesen vannak és mind-
nyája német. Kérdezzük a hatóságot, hogy Feinsilbernek 
van-e Magyarországon uta7ási é3 szereplési engedélye 
vagy sem ? Mert elég nálunk az álapostol, külföldi uta-
zókra nincs szükség. 

— Pályázat a kassai kir. konviktusban meg-
üresedendő egy Széchenyi-féle alapítványi helyre. 
Folyó iskolaév végével a kassai kir. konviktusban egy 
Széchenyi-féle alapítványi hely jön üresedésbe, melynek 
szabályszerű betöltése czéljából f. évi juiius 20-iki határ-
idővel pályázat nyílik. A kellően felszerelt folyamodványok 
ő emmencziájához, a bibornok herczegprimás úrhoz inté-
zendők. 

— Ünnep a budapest-ferenezvárosi templomban. 
A ferenezvárosi plébánia templom uj keresztutját , a me-
lyet tizennégy művészi domborműben minap fejeztek be, 
vasárnap délelőtt avatták föl ünnepséggel. A szertartást 
Bán Sándor ferenezrendi házfőnök végezte, Kurz Vilmos 
plébános és több ferenezrendi szerzetes asszistálásával. 
Nagy közönség volt jelen, ennek soraiban a ferenezvárosi 
elöljáróság is, Pohl Ferencz előljáró vezetése alatt. 

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

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 
Ô T V E N H E T E 

Budapesten, julius 9. 3. 

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. 1898. 

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

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Adatok az autonomia ügyének kánonszerü megoldásához. — Egyházi Tudósítások__ 
B e s z t e r c z e b á n y a : Visszatekintés a főpásztor áldozári jubileumára. — H o n t m e g y e : Palást ünnepe. — S e l m e c z b á n y a : A 

Kolos-intézet fölavatása Selmeczbányán. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Elet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Felh i irás e lő f i ze té sre ! 

Adatok 
az autonomia ügyének kánonszerii megoldá-

sához, 
I. 

A püspöki székek betöltése i ránt intézkedő 
ujabb egyházi disciplina kánonjainak emlékezetét 
óhaj tom felfrisiteni. Az előbbi, a maival egy 
czimű czikk bevezetés vala. 

Nagy egyházjogtudósunk, Phillips György, 
nagy munkájának 8-ik kötetében (Regensburg, 
1889. 1.1.) a püspöki székek betöltésének az egész 
kánonjogirodalomban párat lan bőségü tárgyalását 
három alapelv felállításával indí t ja meg. 

Azon kezdi, hogy konstatál ja , miszerint a 
kánonjog, vagyis az egyházi gyakorlat és az egy-
házi törvények különféle módjait a püspöki székek 
betöltésének ismerték és ismerik. Azonban a be-
töltések minden módjánál három lényeges dologra 
kellett és kell mindenkor tekintet tel lenni. 

1. Kellő bizonyosságot kellett és kell sze-
rezni az iránt , hogy a püspöki méltóságra eme-
lendő férfiú az ahhoz szükséges tulajdonságokat 
birja. 

2. Hogy a püspöki szék betöltése az egyház 

fejével, a római pápával való egyesitő összeköt-
tetés valamely módja ne hiányozzék. *) 

3. Valamint a püspökké szentelés, ugy a fel-
hatalmazás is a püspöki hivatal gyakorlására, 
szóval a püspökök állásba állitása a maga egé-
szében lényegileg egyházi, sőt egyenesen vallásom 
cselekedet.2) 

A ki e három lényeges, t ehá t mellőzhetet-
len föl tétel t a püspöki székek betöltésénél erősen 
szemügyre veszi, azelőtt csakhamar világos lesz, 
hogy az első a természeti erkölcsi törvény (legis 
morális naturalis) követelménye, a második a 
positiv isteni törvény (legis supernaturalis evan-
gelicae) szabványa, a harmadik mindaket tőnek 
a folyománya, a melynek ismét igen kényes, 
szentségek gyanánt tisztelendő következményei 
vannak. 

Az első, vagyis, hogy a püspöki székekre 
csak a kellő tulajdonságokkal biró férfiak emel-

1) Dass die Bestellung des Bischofs im einheitlichen 
Zusammenhange mit dem Oberhaupte der Kirche erfolge. 
(Devoti, Instit. jur . can. Lib. 1. tit. 5. §. 6. not. 1.) 
Phillips, Kttchenr. I. K. 191. 1. 5. köt. 361. I. — La 
Mennais, Tradition de l'église sur l ' institution des évêques. 
Paris, 1814. 3. vol. 

2) Wie die Bischofsweihe, so ist auch die Beyoll-
mächt igung zur Ausübung des bischöflichen Amtes, die 
ganze Bestellung des Bischofs ein wesentlich kirchlicher, 
ja geradezu religiöser Akt. 
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he tők a természet i erkölcsi törvénynek szabványa, 
világos onnét, mer t a józan ész minden körül-
ményekre és helyzetekre kihatólag azt követeli, 
hogy senki olyas valamire ne vállalkozzék, a mire 
nem való, más bárki ál tal t ehá t ugyanarra annál 
kevésbbé levén alkalmazható. 

A második, vagyis, hogy a püspöki székek 
betöltésében az egyház fejével, a római pápával 
való összeköttetésnek valamely módja meglegyen, 
positiv isteni törvény, a mi kitűnik onnan, mer t 
az egyház isteni a lapi tásának ér te lmében a pápa, 
min t szent Pé te r apostol utódja, Krisztus Urunk 
teljes ha ta lmú helyettese a földön, fel van ru-
házva, min t legfőbb egyházi hatóság, az egyház 
minden ügyei gondozásának jogával. A nagy 
kánonjogtudósok egyike, Barbosa, „De officio et 
potes ta te episcopi" 3) cz. munká jának elején, a 
kánonjog tudománynak ezt az isteni kánonjá t kö-
vetkezőképp világositja meg és mu ta t j a a be püs-
pöki székek betöl tésére való k i ter jedésében: 
„Necesse est, ubi peculiaria officia sunt et certae 
adminis t ra t iones ad communem u t i l i t a tem insti-
tu tae , potes ta tem aliquam universalem praecel-
lere, quae caeteras omnes regat, et ex qua cae-
t e r a pendeant ad tuendam pacem, concordiam 
e t uni ta tem, ut asserunt D. Thom., contra gentes 
1. 4. c. 76. in fine, Aug. de Ancona, de potes ta te 
Ecclesiae, q. 71. artic. 4. Yagyis más szavakkal : 
tökéletes tá rsaságban béke, összetartás, egység 
nem is gondolható legfőbb parancsoló és bünte tő 
hata lom nélkül, a mely köteles gondoskodni, hogy 
minden szükséges hivatal a közjó érdekében be-
töl tve és pedig kellőleg betöltve l egyen .— „Igitur, 
igy folytat ja , cum universalis Ecclesiae corpus 
unum sit, hanc universalem, summamque aucto-
r i t a t em Dominus noster Jesus Christus in S. Pe t ro 
Apostolorum Principe collocavit, hunc Vicarium 
suum iu terr is reliquit, ac post eu m successores 
eius in Pontif icatu et gubernat ione Ecclesiae 
suae, i ta ut in eo plenitudo omnis potes ta t i s in 
Ecclesia vigeret, e t perpetuo constans perma-
neret, quam ipse aliis Ecclesii-ticis gradibus com-
municaret ac dis tr ibueret , prout iudicaret popu-
loium utilitati, ûdeliumque aedificationi conducere." 

A pápa az ő mindenre, a mi az üdvösséggel 
összefügg, ki terjedő hata lmával ugy intézkedik, 
a mint a népeknek jóléte és a hivek lelki épü-
lése megkiváuja. A püspöki székek betöltésére 
vonatkozó pápai, kánonjogi minden intézkedés-

3) Lugduni, 1679. 2. 1. 

nek, a mint lá tni fogjuk, ez az elv a vezércsil-
! l aga : a népek jóléte és a hivek lelki épülése. - Á t -

térve tüzetesen a püspöki székek betöltésének 
szükségességére és e betöl tésnek az egyház egy-
séges és egyetemes közjavára való hathatós ha j -

í l i tására, Barbosa igy adja elő a kánonjog szabályát a 
! püspöki székek betöltésére vonatkozó pápai gon-
! doskodás isteni törvényen alapuló jogáról és kö-

telességéről: „Sapienter igitur, ne unquam in 
Ecclesia Ministri deessent, dignitas et auctoritas, 
quae Episcopalis dicitur, ab ipsa sapientia 
CHRISTO JESU ins t i tu ta est, e t eo ipso quod 

I Petrum sibi Vicarium substituit, ipsi dédit ius et 
potes ta tem inst i tuendi et creandi omnium Eccle-
siarum Episcopos, quibus tum inferiores Ministri, 
t um ipsi et iam Sacerdotes parerent ." A pápának 
az a joga, hogy ő minden egyházi hivatallal, de 
legfőképp a püs ökivel. ugy az adományzás mint 
a hivatal viselésének ál lapotában teljes legfőbb 
ha ta lommal rendelkezik, következik abból, hogy 
a pápa Krisztus hatalmával, mint az ő helyettese 
a földön, áll az egyház élén, Krhztus által tel-
jesen y elhat almozva gondozza, isteni támogatás 
mellet t , a mennyire ember képes, az egyház min-
den ügyét , t ehá t a hivatalok és állások, kivált 
pedig a legfőbbek, a püspökiek betöl tését is. 

Arra a kérdésre, hogy t ehá t micsoda viszony 
; van a pápa és a pápai gondoskodás nélkül vagy 

ellenére sem hivatalba nem ju tha tó sem abban 
kánonszerüleg nem működhető püspökök között, 
Barbosa következőleg adja elő a kánonjogtu-
domány t an i t á sá t : „Papa fui t assumptus in ple-

\ nitudinem potestatis, alii in partem solliciiudinis, 
(cap. ad honorem, de auctor i ta te et usu pallii.) 
A pápáé az egyházi hatalom teljessége, mások-
nak, kik ha ta lommal birnak az egyházban, t ehá t 
a püspököknek, a hatalom viselésének gondjából, 
t ehá t erejéből is csak részt j u t t a t Krisztus Urunk 
rendelése. És ez igy volt már az apostolok vagyis 
Péter és a többi apostolok közt is, a mi az egy-
ház egyetemes és egységes kormányzó ha ta lmá t 
illeti, megállapitva. Mert bár az apostolok külön-
külön, a kinek-kinek támogatására álló isteni 

J inspiráczió következtében, személyes privilégium 
ut ján az egyház alapitása és berendezése i ránt 
való, az egész világra szóló h a t a l o m t e l j e s ségé t , 
az isteni követeket megil lető teljes infallibili-
tással kapcsolatban megkapták : mindazonáltal 
az apostolok teljes ha ta lma sem volt már ment 
bizonyos alárendeltségtől sz. Pé t e r elsőbb- ós 
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felsőbbsége i ránt . 4 ) „Lice t ,mondjaBarbosa , omnes 
Apostolos fecerit (Christus) pares respectu con-
secrationis et Ordinis, non tarnen eos aequales 
fecit respectu iurisdictionis ; in illa enim Pe t rus 
praefu i t omnibus, u t no tâ t glossa (in d. c. in 
novo; et in c. loquitur, 24, 1.) Tehát már az 
apostolok és az ő fejők, szent Pé te r ha t a lma 
közt is volt valami különbség: mennyivel inkább 
áll ez a pápa és a püspökök ha ta lma közt. Ezt 
a különbséget Barbosa tüzetesebben is kidombo-

4) Azért mondja Barbosa (id. m. 5. 1. 2. old.), bogy 
a valószínűbb é3 befogadottabb vélemény szerint (cum 
probabiliori et receptiori sententia) az apostoloknak Pé-
terével egyenlő teljes hatalma, Krisztus rendelése alapján, 
például abban, hogy egyetemes zsinat üljön össze s azon 
ki elnököljön és hogyan, alá volt rendelve Péternek, mint 
fejnek és az apostolok Ordinariusának, mint az ő fejedel-
müknek és pásztoruknak, vagyis az ő intézkedésének. 
„Fatendum est cum probabiliori et receptiori sen-
tentia, omnes Apostolos immediate habuisse a Christo 
Domino potestatem, (mig a püspökök a pápától kapják a 
iurisdictiót közvetlenül, és igy Krisztustól csak közvetve,) 
quae quidem licet ex ipsa Christi institutione esset Petri , 
ut capitis et Ordinarii eorum, etiam Principis et Pastoris 
dispositioni subordinata, ad hoc, ut Concilium convocaret 
et alia obirel Praesidentis officia . . . tarnen huiusmodi 
potestas, s ic (a fenti kivétel esetében) ad Petrum sub-
ordinata, ApostolÍ8 a Christo Domino concessa, in nihilo 
secundum se (magában véve) erat potestati eiusdem Petri 
inaequalis, sed potius absque ulla limitatione aequalis in 
totum Orbem, idque non solum quoad Ordinem et dignita-
tem consecrationis, ut supra dicebamus, . . . sed etiam 
quoad iurisdictionem et potestatem administrandi, cum 
eius etiam functiones sint de esentia muneris Apostoliéi, 
et propterea non sit dubium easdem contineri in ea sum-
ma potestate, cum qua Christus missus est a Patre, ac 
earn omnem, quoad possibile erat, communicasse et con-
cessisse omnibus Apostolis, ut constat Joan. 20 . : . »Sicut 
misit me Pater, et ego mitto vos." Krisztus Urunk min-
den hatalmat, a mi az egyház alapításához és kormányzásá-
hoz szükséges, magával hozott mennyei Atyjától az égbőJ. 
Ezt a hatalmat mind s egészen átruházta mindegyik 
apostolra külön-külön ; de természetesen avval a különb-
séggel, hogy mig ő semmiféle más elöljárónak vagy fej-
nek vagy pásztornak nem volt alárendelve : addig az 
apostolok a maguk külön-külön az egész világra szóló 
hatalomteljességükkel együtt alá voltak Krisztus intézke-
dése szerint fejüknek, fejedelmöknek, pásztoruknak, „Or-
dinarius"-uknak, szent Péternek mindabban rendelve, a 
mi az egyház kormányzásának egységes egyöntetűségét illeti. 
Azért mondta Barbosa imént, hogy Krisztus Urunk az 
apostolokkal a maga teljes hatalmát „quoad possibile 
erat", csakis annyiban közölte, a mennyiben azt az egy-
ház egyetlenegy látható lelki fejedelemségére alapított 
egysége megengedte. Ez Barbosa szavainak az értelme. Ez 
a kánonjogtudomány tanítása. 

r i t ja , fe j tegetését igy f o l y t a t v á n : E t quidem 
quam vis spirituális, sacra et divina potes tas sit,, 
hoc est a Christo Domino instituta, non a Repub-
lica, u t temporal is gubernandi potes tas (mint 
az ál lami hatalom,) sed a Romano Pontifice, 
Christi Vicario et Pe t r i successore, Episcopis 
datur , et ab eo m a n a t ac pendet , i t a u t in te r 
ipsum (a pápa) et caeteros Episcopos hoc différât 
quod iurisdictio Rornani Pontificis in totarn Ecc-
lesiam est iure divino a Christo Domino institutaf  

et ab eo immediate accepta, . . . caeterorum vero 
omnium Episcoporum iurisdictio est a Christo 
Domino instituta, sed a Pontifice Romano t am-
quam Christi Yicario ac pr imo tot ius Ecclesiae 
Pas tore s u s c e p t a et ab eo veluti e fonte, Christi 
praecepto in eos dei'ivata. A pápa legfőbb hatal-
mát is teni jogalapon maga Krisztus közvetlenül 
adja a káuonszerüleg pápává l e t t férf iúnak; az 
egyház részeinek, vagyis az egyháznak részben 
v a l ó — kormányzására szükséges püspöki h a t a l m a t 
Krisztus Urunk nem adja közvetlenül maga az 
i l letőknek, hanem azt a szent Pé te r apostolnak 
és az ő utódainak ado t t legfőbb egyházfejedelmi 
hata lomban a pápáknak adja közvetlenül s ő ál-
ta lok szá rmaz ta t j a á t az egyes püspökökre. Ebből 
most mi következik? E lmondja Barbosa. „Hinc 
est, u t summi Pontificis iurisdict ionem nulla 
h u m a n a potes tas (ember által gyakorol t ha ta lom) 
au t ex to to abrogare, au t ex pa r t e minuere, 
restr ingere, muta re var iareve possi t : a t Episco-
porum iurisdict ionem Romanus Pontifex iure 
potes t tollere, (elvenni az egyesektől, de az egész 
egyházra nézve végleg megszünte tni nem) mi-
nuere, mutare , restr ingere, au t variare, p rout 
maiorem minoremve illis facul ta tem concedit." 
A pápa a püspöki ha t a lma t az egyház kormány-
zásában nem mellőzheti egészen, nem semmisí t-
he t i meg. A püspöki méltóság és hatalom, „in 
par tem solicitudirn3," a pápa segítségére istenileg, 
t e h á t megmás i tha ta t l anu l k i rendel t állás és hi-
vatal. A pápa az egyház részeit isteni törvény 
erejénél fogva köteles és kénytelen püspökök 
ál tal kormányozta tn i . Kor lá tozhat ja , egyesektől 
elveheti a püspöki ha ta lmat , de annak segítségét 
és támogatásá t , me r t ember, az egyház, különösen 
a részleges egyházak kormányzásában nem nélkülöz-
heti. A pápa ha ta lmá t ellenben nem korlátoz-
hat ja , nem veheti el s enk i ; fölötte e földön nincs 
hata lom : a püspökök az egyház kormányzásában 
Krisztus Urunk rendelkezése következtében nem 
mellőzhetők, de alá vannak rendelve a pápának. 
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Ezt a viszonyt a pápai és 2 püspöki jog-
hatóság között tüzetesebben kel le t t fe l tün te tn i 
itt. azért, hogy felelni lehessen ar ra az ellenve-
tésre, melyet a pápaság ellenségei, kiknek neve 
maga a legkever tebb tarkaság, számuk pedig 
légió, emelnek ama kánonjogi elv ellen, melyet 
Barbosa (i. m. 11. 1 . 1 . old.) igy fejezett k i : 
„Apostoli auc tor i ta te accepta a Christo Domino 
in sui locum Episcopos elegerunt et crearunt ; . . . 
deinde vero primis illis Episcopis, quos c rearunt 
Apostoli, vi tâ functis, totum ius eligendi et creandi 
Episcopos ad Romanum Pontificem pertinuit, t am-
quam ad successorem Petr i , cui data est a 
€h r i s to Domino Summa potestas in t o t am Eccle-
siam, prout dicitur in cap. omnes, 21. dist." Ha a 
püspöki székek betöltése az apostolok u tán egé-
szen a pápánál m a r a d t : hogy van az, hogy az 
egyház első századaiban a püspöki székek betöl-
tésénél éppen a pápák szerepeltek legkeveseb-
bet, miu tán a betöltés választás u t ján t ö r t én t a 
papság részéről a nép jelenlétében és a conpro-
vincialis püspökök, vagy legalább is a metropol i ta 
elnöklésével, beleszólásával, döntésével ; a megerő-
sítés és püspökké avatás pedig rendesen az érsektől 
származot t á t a megválasztot t ra . Erre az ellen-
vetésre elég azt felelni, hogy a mi lehe-
te t len volt, az lehetet len m a r a d t addig, mig 
lehetetlen vala, t. i. a pápának oly teljesen ki-
fe j le t t közvetetlen befolyása minden püspöki szék 
betöltésére, a milyennel jelenleg bir. Az első 
századokban ugyanis ez a közvetetlen pápai befolyás 
minden püspöki szék betöltésére, az érintkezések 
nehézségeinél fogva, a legtöbb esetben physikai 
vagy erkölcsi lehetet lenség vala, például az üldö-
zések idején; miér t is a pápák, min t Hergen-
röther mondja , 5 ) méltán megbíztak az egyháznak 
min t egésznek Krisztus Urunk és az apostolok 
ál tal t ö r t é n t jó berendezettségében, az egyház-
megyék elöljáróinak kötelesség-érzetében és a 
nekik k i ju to t t is teni segedelmek, malasztok bő-
ségében: minél fogva r i t kán ta lá l tak okot és 
kötelességet közvetetlen erős befolyás érvényesí-
tésére, sőt megelégedhettek a részlegei egyházak 
fö lö t t való „közvetített felügyeléssel," miután már 
maga a maguk egyházmegyéjének s a közel fekvő 
egyházaknak közvetetlen vezetése is, az üldözések 
ideje alat t , állandó élet vesz élylyel volt össze-
kötve, Azért azonban a pápák főhatósága az 
egész egyházban kezdet óta szakadatlanul élő 

5) Kirchengesch. 1884. I. 299. 

tényező volt, és a hogy lehe te t t ugy érvényesí-
t e t t e döntő befolyását ; me r t az egész egyházban 
mindenki avval a hi t te l te l jes í te t te kötelességeit, 
hogy fölöt te mint az egyház hármas tanítói, papi, 
kormányzási egységének forrása és illetékes bírója 
a pápa áll, a kivel közösségben élni, a ki i rán t 
engedelmességben lenni mindenkinek kötelessége, 
a ki Krisztus aklából való akar lenni. Szent 
Cyprian szentül követe t t kathol ikus h i te t nyil-
vání tot t , midőn a római egyházat oly fő egyház-
nak nevezte, a melyből származot t a „papi 
egység." 6) 

A római pápák jogánál a püspöki székek be-
töl tésére pedig azért kel le t t ily hosszasan időznünk, 
mer t az egyház e nagy életkérdése, a főpászto-
rok jó megválasztása és berendezése ügyében, a 
fődolog a pápa befolyása, a fő egyházi autonó-
miai érdek a pápa e jogának és befolyásának 
mennél jobb, Krisztus Urunk szándékainak men-
nél megfelelőbb érvényesülése. 

.A mi t Phill ips a püspöki székek betöl tését 
t á rgya lva szem elől soha nem tévesztendő alap-
elvül harmadik helyen emlit, t. i., hogy a püs-
pöki székek betöl tése a maga egészében véve 
(die ganze Bestellung der Bischöfe) soha sem 
tek in the tő , következésképp nem is kezelhető pro-
fán, czivil, ál lami ügy gyanánt, mer t az lénye-
gesen egyházi, vallási dolog, — arról elég legyen 
i t t most, autonomiai törekvéseink kánonszerüvé 
tevésére vonatkozással, csupán annyi t megje-
gyezni, hogy autonomiájához, saját törvényei , 
kánonja i szerint való éléséhez j u t t a t h a t j a Ma-
gyarország episcopatusa és papsága az egyházat 
nemcsak a kánonbontó állami hatalom i ránt 
t ámasz to t t követeléssel, hogy hagyja a kánonjogot 
érvényesülni ; de főképpen, min t ebben a specziá-
lis esetben tör ténhe t ik s kell történnie, a kánon-
jog alapjára való önkéntes és lelkes papi vissza-
térés u t ján . Mert az, hogy a ki a királytól kine-
vezést kapo t t megyés püspökségre, még a k inyer t 
pápai megerősítés előtt, vagyis a iurisdictio, az 
egyházi ha ta lommal való felruházás előtt, a püs-
pöki méltóság jogait , nemcsak a püspökség jö-
vedelmeinek élvezésére, de sőt már „egyház ja-
vadalmak adományozására" nézve is gyakorolja, 
szokás ugyan de furcsa és a kánonok szellemében 
és ér telmében bizony kijavítandó, esetleg egészen 
elejtendő szokás. Miért ? Mert az e szokásnak 

G) Ecclesia princeps, unde unitas sacerdotalis exorta 
est. (Ep. 59. c 4. p. 683.) 
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alapul szolgáló felfogás a királyi kinevezésbe 
többet visz be min t a mennyi azt a kánonjog 
ér telmében megilleti. Minden püspöki jog gya-
korlására tu la jdonképp nem az e mél tóságra való 
kirá lyi kijelölés (a kinevezés nem több, az is csak 
előkészités,) hanem a pápai megerősi tés ad ha-
ta lmat , mer t á l ta lában egyházi jog és ha tóság 
csakis e t től származhat ik. 

A byzantinus caesarolatr ia abba hagyása t e h á t 
egyik mellőzhetetlen előzménye annak, hogy egy-
házunk autonomiájához juthasson, sa já t törvényei 
szerint élhessen, kánonszerüleg fejthesse ki tevé-
kenységét mindenben. 

Ez az egyik adat az autonomia ügyének ká-
nonszerü megoldásához. 

EGYHÁZI TUDOSITÂSO&. 
Beszterczebánya, jul. 3. Visszatekintés a főpásztor 

áldozári jubileumára. — 
H a volt valaha ünnep, melyre ráillett, hogy a sze-

retet ünnepének neveztessék, ugy dr Rimely K. püspök 
ur aranymiséje szolgáltatott ily ünnepeket, nem is egyet, 
hanem egymásután többeket. Három vármegye hatósága 
és népe ünnepelte ő méltóságát, de ez ünneplésben részt 
vett úgyszólván az egész ország, élén a királylyal. Külö-
nösen kitett magáért az egyházmegyei papság, a mely 
kétszer gyülekezett össze csaknem teljes számban ünnep-
lésre : először, midőn jun. 23-án Beszterczebányán a sze-
retett főpásztornak általa emelt érczszobrát, leplezték le, a 
mikor 96-an voltak jelen; másodszor jun. 30-án, midőn 
ő méltósága Rómából hazajővén a garam-szent-kereszti 
templomban itthoni aranymiséjét tartotta s pápai áldást 
osztogatott. Ezzel a második alkalommal az egyházmegyei 
papság mise előtt reggeli 10 órakor tisztelgett Hidényi 
István pápai praelatus, nagyprépost vezetése alatt, hogy 
átnyújtsa az aranymise emlékére 800 frton szerzett, 66 
gyöngygyei ékesített remek áldozókelyhet. Sokszor volt a 
kegyes főpásztor ünnepeltetésének napjai alatt : könyekig 
meghatva, de ez a jelenet, mikor jól ismert szegényebb 
sorsú papságának fényes kehely alakjában megjelenő sze^ 
retet-adományát meglátta, felülmúlt minden mást. A sze-
retet találékony, fáradhatatlan, kimerithetetlen. Különben, 
a papság és a hivek szeretete csak gyenge visszhang ő 
méltósága szeretetére. Prior dilexit nos. Tőle tanultunk 
lelkesen szeretni ; és bármit tettünk, meg se közelitettük 
az ő szeretetének nemességét és nagyságát. 

Nem ismétlem, a mit ' más lapok már részletesen 
leírtak, a junius 30-iki nap ünnepségeit, a jubiláris szent 
misét, a tisztelgések hosszú sorát, a sok táviratot, köztük 
a királyét. Én csak egyet emlitek itt, azt, hogy az ün-
nepi diszlap, melyet a „Beszterczebánya és Vidéke" az 
aranymise ünnepélyei alkalmából adott ki, maga egy iro-
dalmi monumentum aere perennius, melyben a közremű-
ködők, dr Richter Antal theol. tanár szerkesztésével, egész 
ivrét nagyságú vaskos füzetet megtöltve gyűjtötték össze 

az ünnepelt életének és majdan emlékezetének gazdag 
adatait, semper ad rein, mindenki mindig Rimely igaz 
szellemét és nagy érdemeit ragyogtatva. Szives engede-
lemmel megkísérlem e mintaszerű jubileumi diszlap tar-
talmának ismertetését. 

Az első lapoldalon középen van a főpásztor méltó-
ságos alakja fénykép után. Magas homlok, messze tekintő 
szemek, szelíden mosolygó ajkak, egészséges, erős alak. 
100 évet ígérő apostol. Fölötte koszorúval övezetten áll 
az ünnepi magyar óda czime : „Örömünnep." Szép tiszta 
magyarsággal s tartalmasan, a milyen a főpásztor élete, 
van benne összefoglalva, a mit a tisztelet és szeretet a 
költőnek ily alkalomkor sugalni szokott. A záró hangok 
harangszerü ünnepélyességgel zúgnak : 

Szerette Isten a magyar hazát, 
Hogy e bérezés vidékre küldött Téged: 
Hisz a magyarságnak diadalát 
Kiséri mindig a Te küldetésed. 
Tanitó, honfi és emberbarát, 
E három szó lesz örök dicsőséged, 
E hármas egységért imádkozunk : 
Légy üdvöz óh Atyánk, Főpásztorunk ! 

Következik a vezető czikkely Richter Antal tollából, 
a Főpásztorunk arany miséjére", mely nagy vonásokban 
mutatja be a szeretett főpásztor életét és egész szellemét. 
Alatta a Tárczában van Havrán János oldalkanonok és 
püspöki irodaigazgatótól, a latin alkalmi óda, „Carmen 
jubilare", Latium dalosaira emlékeztető nemes szójárással 
és hevélylyel. Az első akkord tüzes felhívás az ünnep-
lésre : 

Candidos hymnos, melos et camena 
Sacra gens canas, resonesque vulgus 
Hac die, qua Dux, adolens ad aram 
Numen adorat. 

A Tárczában folytatásul a latin óda után következik 
„Dr Rimely Károly életrajza", majd „Bars-Szent-Kereszt" 
H. J.-tói. Az ünnepi latin óda magyar fordítása is a 
Tárczában van. A vezető ünnepi tanulmányt követi az 
ünnepelt főpásztor tollából az a monumentális czikkely, 
melyet ő méltósága a Kispesten építendő engesztelési fo-
gadalmi templom javára kiadott Rudolf gyász-Album szá-
mára irt. Következnek az aranymise ünneplésére vonat-
kozó körlevelek: a főtanfelügyelőé, a püspöki helynöké, 
a Rómába való utazását jelentő jubiláris lőpásztoré — 
magyar fordításban. Dr Sztanyák Ferencztől tanulmány 
következik „Dr Rimely Károlyról, mint püspökről" ; 
Szentgyörgyi Sándor „Dr Rimely Károly püspök hazasze-
retetéről" irt. Feldmajer Ágoston czikkének a czime : „A 
beszterczebányai püspök, mint tanférfiu". Következik 
Marschalkó-Garamvölgyi Biró aláírással egy czikk, mely-
nek czime : „Dr Rimely Károly ő méltósága, mint az 
irgalmasság angyala." Tartalmát sejtheti mindenki. Az 
„O méltósága szobrának leleplezése" czimű czikkely leirja 
a leleplezés ünnepélyét, három, a latin és magyar szobor-
avató és a megkoszorúzást kisérő beszéddel, majd jelentés 
következik az egyházmegyei tanító-egyesületnek díszköz-
gyűléséről. Bezárja e rovatot Machovics Izidor apát plébá-
nos, főtanfelügyelő beszéde, melyet a diszalbum átadása-
kor a főpásztorhoz intézett. E rovatot N. Trônai Antal 
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állította össze. Következnek: „A szobor leirása" Garam-
völgyi Ágostontól ; „Adat a besztercz. püspök ur vice-
rektori életéből, Vicerektortól ; Korpona ünnepe Lucky 
Ignácz segédlelkésztől; „Garam-Szent Keresz t örömnapja" 
R-r Á l t ó l ; különfélék, a hol a gyöngymondások leg-
gyöngyebbje az, a hol ezt olvassuk: 

„A beszterczebányai egyházmegye főpásztora boldog-
nak érezheti magát, mert ő papságának és hiveinek leg-
drágább kincse fölött — szive fölött uralkodik!" 

Hontmegye. Palást ünnepe. — 
Négy napon át tar tot t . Jul ius 1—4-ig. Palásti-

Palástliy Pál felszentelt püspök személyes jelenléte tet te 
ünneppé e napokat Palást községében. 

Templomot szentelni, aranymisét mondani jö t t a fő-
pap e kis szegény községbe. 

Ősei voltak hajdan urai, birtokosai, e községnek. 
A kegyelet az ősök iránt indította a nemeslelkü 

unokát, a püspököt, hogy az ősi fészket, 10 év előtt a 
kor színvonalán álló, a törvénynek teljesen megfelelő is-
kolával, most pedig gyönyörű templommal gazdagítsa. Az 
iskola 8 ezer, a templom, a felszereléssel együtt , 70 ezer 
forintba került. A templom, iskola, plébános, kántortanító 
számára tett alapitványai 40 ezer forintra rúgnak. 

F. é. julius elsején érkezett a nagy jótevő Palástra. 
Palást , Hont megyében fekszik, Ipolyságtól északra 

mintegy 10 kilométernyire. Legközelebbi vasúti állomása 
Ipolyság. 

Idáig ment a palásti díszes küldöttség s bandérium a 
várva várt vendég elé. 

Az útba eső falvak lakói diszkapukkal, ünneplő ru-
hában, lelkes éljenekkel fogadták az átvonuló püspököt 
és kíséretét. 

A palásti hívek a határtól kezdve a faluig az ut 
két oldalán helyezkedtek el : egyoldalon férfiak, másikon 
nck, 3—4 lépésnyire egymástól, egy-egy térdelt és csend-
ben összetett kézzel a püspök áldását fogadta. A híveknek 
ez áhítata mélyen meghatot ta ugy magát a főpapot, mint 
pedig a kísérőit. 

A plébánián lefolyt ünnepélyes fogadtatásról feles-
leges szólnom. 

A püspökkel együtt 3 iskolatársa jö t t hozzánk : 
Sikorszky Endre, sóvári prépost-plébános, Kapossy Menyhért, 
zemplén-vásárhelyi esperes, Bercsinszky Alajos, alsó meczen-
zéfi esperes plébános. Ezeken kivül Balogh Sándor dr, a sz. 
Gergely-rend lovagja, a budapesti sz. László és sz. Yincze 
egyletek alelnöke, és Bitner Elemér Ákos esztergomi suc-
centor, mint idegenek. 

Másnap julius 2-án délelőtt a templom két oltárát, 
3-án, vasárnap pedig magát a templomot szentelte fel a 
püspök. 

A templom felszentelése után kinyíltak a templom 
ajtai és a hívek, előbb az idegenek, azután a palástiak, 
bebocsáttattak, akik a templomot csakhamar zsúfolva 
megtöltötték. 

A püspök az u j diszes román stilü szószékre lépett. 
Erős érczas hangon félóránál tovább prédikált. A temp-
lom felszenteléséről, a templom és a benne végbe menő 

ténykedések szentségéről szólt. Prédikácziója után énekes 
nagy misét tar to t t s annak végén Te Deumot intonált, a 
három aranymisés iskolatársa és a környékbeli nagyszámú 
papság segédkezése mellett. 

Szent mise után természetesen el nem maradhatot t 
a magnum áldomás, a melyre 60-an voltak hivatalosak. 

A diszebéden elsőnek maga a felszentelő és arany-
misés püspök emelkedett fel s a szentséges atyát, felséges 
urunkat s az egyházmegye főpásztorát, majd pedig a 
palásti híveket éltette. Er re megeredt a felköszöntők árja. 

Tretter Mátyás drégelypalánki esperes plébános, 
mint a püspök régi ismerőse és tisztelője, nemkülönben, 
mint az egyházkerületnek, melyhez Palást községe ta r -
tozik, esperese az egész kerület nevében üdvözlé a jubilánst. 

Varjú Sándor, palásti plébános, előadva az uj temp-
lom eredetének és építkezésének történetét , hívei nevében 
hálás köszönetet mondott a nagylelkű jótevőnek ugy a t emp-
lom mint az iskola kegyes felépittetéseért. 

Cibulya László, hontvármegyei alispán, a megye 
nevében köszönetét fejezte amaz áldozatért, amelyet a püs-
pök a templom és iskola-épitéssel a kul túra oltárára 
helyezett. 

Ivánka István, palásti földbirtokos, mint ág. ev. 
vallású ha j t ja meg a hódolat zászlaját a jubiláns előtt. 
Magasan szárnyaló beszédében utalt a liberalizmusnak 
(amint mondá) a mult években elkövetett ballépésére. 
A különféle társadalmi bajok s a csapások, hangosan 
hirdetik a hitnek, a templomoknak szükségét ; hirdetik, 
hogy van fölöttünk nálunknál hatalmasabb Lény, aki, 
mint a legközelebb is. egy pillanat alatt a gazdagot 
szegénynyé képes tenni. 

Luka Pá l , szintén palásti földbirtokos, mint a jellem 
és a szellem ar is tokratáját üdvözli a püspököt. 

Kapossy Menyhért, a püspök élettörténetét, szerep-
lését, működését beszélte el. 

Fischer Ágoston, ipolyszécsénkei p lébánosa „Religio" 
nevében kért szót. A jubilánst nemcsak mint aranymisés 
áldozárt, de mint aranytollú írót, mint tudóst, mint a 
Religiónak egykori szerkesztőjét éltette, aki a Religiót 
épp abban az időben szerkesztette, amidőn a király-
koronázás örvendetes tényét segítette elő e lap. Felolvasta 
a Religio és Vallásnak a püspök tiszteletére diszpéldánykép 
megjelent f. é. junius 8-íki számában olvasható üdvöz-
letét. Kívánta, hogy az ezüst hajú, érczes hanga, aczél 
izomzatú, vasakaratu aranymisés még gyémánt miséjét is 
megérhesse. *) 

Eitner E. Ákos az érkezett üdvözlő táviratokat ol-
vasta fel. 

Balogh Sándor dr. mint 48-as s így szintén jubiláló, 
ötvenéves honvéd, köszöntötte fel a püspököt. 

Szecsey Ferencz, felsőthuri plébános, a kassamegyei 
3 szintén aranymisésre, a püspök iskolatársaira emelte 
poharát . 

Fischer Ágoston, a palásti plébánosról, 
Fábián János tb. kanonok érsekújvári plébános, a 

palásti elöljáróságról, a nemességről, mint a Palástiak 
vagyonának birtokosairól emlékezett meg. 

*) Fiat, fiat! Seerk 
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Balogh Sándor felszólalása után a palásti körjegyző 
az elöljáróság és a község nevében mondott még köszönetet. 

E nagy, kettős ünnepen, t. i. a templomszentelésen 
és az aranymisén, az emiitetteken kivül részt vettek még 
a következő környékbeli plébánosok, Foltin János 
ipolysági, Hinfner Béla alsó-rakonczai, Janovits Károly 
ipoly-födémesi, Kauszek Kornél, magas-majthényi, Weisz 
Zsigmond németii, Pollák Tamás gyerki plébánosok. A 
közelfekvő községek körmenetileg jelentek meg, mint a 
felsőthuriak, alsórakonczaiak, magasmajthényiak. 

A nagyszámmal megjelent uri családok a templom 
szentélyében foglaltak helyet. 

Julius 4 én hétfőn a püspök egyik iskolatársa 
Bercsinszky Alajos tartotta arany miséjét az újonnan fel-
szentelt templomban. 

Ugyané nap délutánján a kedves vendégek eltávoztak. 
A vonathoz Ipolyságra a hivek s az intelligenczia hálál-
kozásával indultak. 

A fölséges Isten áldását áraszsza a nemeslelkü 
főpapra ! Sokat tett, sokat áldozott. Nem földi jóért, 
hanem Istenért tette, amit tett. Istené a dicsőség. 

Selmeczbánya. A Kolos intézet fölavatása Selmecz-
bányán. — 

Selmeczbánya a parádék városa. Alig lehet az 
országban mása az ünnepségek száma szerint. Végre is 
elunja az ember a i t a kritika nélkül való örökös fel-
köszöntést, kivonulást, melyet sokszor kétesen világító 
eszméknek, ügyeknek rendezünk. 

Pénzünk, az meg igazi manométere apadozó lelke-
sedésünknek. 

Hanem azért a mult vasárnap megtartott zárda-
fölszenteléskor ugy csiklandozta valami az orromat, mintha 
sírni akartam volna. 

Egy minden kritikán felül álló eszme emelkedett 
föl a sárból, hat méter mély alapból, ahol már a bánya-
üregeket érinti, palota lett belőle, erős kő- és tégla-
alkotmány, melynek ujravaló megszületése vagy 43 ezer 
forintba kerül. 

Nem építettünk pusztán akadémiát, tudomány-csar-
nokot, ahonnan sokszor üres szívű kulturdámák kerülnek 
ki, hanem előkelő katholikus nevelő-intézetet. 

Hej, aki ennek az épületnek régi múlt ját főleg a 
két legutolsó évét ismeri, mikor majdnem bomlottan 
jártunk mellette, kétségbeesetten kapkodtunk irgalomért, 
alamizsnáért, sirva hegedültünk konczerten, időt, halogatást 
kértünk bizonyos hatalmaknál, hogy rendbe szedjük ma-
gunkat, kölcsönért rimánkodtunk s végre, utoljára mégis 
hatszáz fehér ruhába öltözött lánykával, selyemlobogójukkal, 
nagy assistentiával az egyház, főleg a rendkivül intelligens 
város részéről ezernyi ember között bevonultunk a 
palotába : aki ezt kritikus szemmel nézte végig, az 
örömében alig tudott imádkozni is. 

Eszembe jutot t sz. József szobra, kinek ölébe hivők 
egy czédulát tettek 2 év előtt körülbelül ezen szöveggel: 
sz. József, jól éitsd meg a dolgot, ennek az uj zárdának 
föl kell épülnie, ha töiik, ha szakad! É r t e d ! 

Ez az eget verő hit. 

Fél 12 órakor indult a menet, Podhragyay Pál pré-
post plébános vezette. A házhoz érve a leányok a Veni 
Sancte-t énekelték. 

I t t a pontificans megszentelte, megfüstölte a kaput, 
a homlokzatot, s a kapu-aljában a márványtáblát, ame-
lyen e szavak állanak : 

a Kolos-intézet. Újraépült 1898." Oly tömeg állott a 
palota előtt, hogy ha a rendőrség nem segit, pusztán in-
telligencziájukkal eltaposták volna egymást az emberek. 

Bemenve a földszintet és a 2. emelet összes szobáit 
megszentelte a prépost és 2 assistense. 

Utána az aulában remek történeti értékű beszédet 
mondott Podhragyay arról, hogyan nevelte az egyház sz. 
István óta Magyarországot, kiváló tekintettel Selmeczre, 
melynek Toldy szerint már a 15. században volt gymna-
siuma, 3 más város élén. Ez tehát páratlan dicsősége 
Selmecznek egész Magyarországon. Elmondta, hogy ne-
veltek már 40 év előtt is itt még Esztergomból való uri 
leányokat is. 

Elmondta, hogy épült a zárda, elmondta a herczeg-
primás eminens adományát, hasonlókép a városét, a kincs-
tárét, a főkáptalanét s a többi jótevőét. Utána leleplezte 
a főpásztor arczképét, mely Móczik Feliczián selmeczi 
születésű sz. Ferenczrendü kiváló tehetségű festő szép műve. 

Végül átadta ünnepélyesen a főnöknőnek a porta és 
iskola két kulcsát, egyike a clausur t, másika a tudományt 
jelezvén. 

Este rendkivül fényes diszletü szinelőadást tartottak 
a növendékek, melyet hétfőn még nagyobb közönség 
nézett és tapsolt végig. 

Jellemző erre, hogy sokan ismételten jöttek gyönyör-
ködni az énekekben és szavalatokban. 

S ezzel az apáczáké lett a ház. Most már nem hisz-
szük, hogy bármely tényező, melynek érdekei számára 
épült e zárda, visszavonulna bármikor a jövőben ez isko-
lától, melynek még sok ezer forint adósságot kell tör-
lesztenie. 

Ha már megszületett a gyermek élnie is kell. 
Jun. 21—24-ig vizsgálatok folytak e házban. 

Egy polgár. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Zichy Nándor gróf doktori jubileuma alkalmából 

a jeles magyar kegyes tanitó-rend nevében Kalmár Endre, 
k. tanácsos és tiszt, rendfőnök a következő magasztos 
ihletű irattal üdvözölte az ünnepeltet : 

Nagyméltóságú gróf ur ! 
Kegyelmes uram! 

Bölcselet-doktorrá avattatásának ötvenedik évfordu-
lóján a legmélyebb tisztelettel üdvözlöm a magyar kegyes 
tanitórend nevében nagyméltóságodat, üdvözlöm nagy-
méltóságodban nemcsak azt a férfiút, aki a doktori 
koszorú igazi jelentőségét a maga teljességében felfogván, 
ötven éven keresztül a filozófia legnemesebb elvei sze-
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rint teljesítette emberi feladatát, mert magát csak azért 
tökéletesítette, csak azért fáradott és küzdött, hogy sze-
retet t hazája népének minél többet használjon : hanem 
azt az erős meggyőződést, hogy a mély vallásosság a 
forrása ugy az egyesek, mint az államok erősségének és 
boldogulásának s ezen rendületlen meggyőződésben ott 
áll a legelső sorban a küzdők élén a katholikus egyház 
igazáért, jogaiért, buzdit, lelkesít, sarkal lankadatlanul és 
önfeláldozóan ! 

Isten tartsa meg sokáig nagyméltóságodat, mint az 
igazi hazaszeretetnek és a katholikus egyházhoz való leg-
hivebb ragaszkodásnak követendő példaképét és teljes 
győzelemmel jutalmazza meg fáradhatat lan buzgalmát. 

Vagyok a legmélyebb tisztelettel nagyméltóságodnak. 
Budapesten, 1898. évi julius hó 1-én. 

alázatos szolgája 
Kalmár Endre, 

k. tanácsos, tisztb. rendfőnök. 

IRODALOM. 
-f- Szent o lvasmányok. Az év különböző ünnepeire, 

kath. hivők számára. I r ta Antonevics Károly, Jézustársa-
sági atya. Orosz nyelvre fordította Riedl Kázmér, Jézus-
társasági atya. Oroszból szabadon forditá Kovács J . Jászon 
sz. nagy Vazul-rendi áldozópap. Budapest , 1898. 16-r. 
306 1. 

Megérdemli, hogy a családi olvasmányok közé föl-
vegye minden katholikus család. 

' = A Quota-kérdéS. I r ta Horánszlty Nándor . Buda-
pest, 1898. 8-r. 84 1. A „Hazánk" melléklete. 

I t t meg kívánatos, hogy minden értelmes magyar 
ember elolvassa. Becsületbeli kötelesség ismerni az ország 
anysgi erejét és tehetségét. Ezt Horánszky kézzelfogható 
világossággal megmutat ja . 

V E G Y E S E K . 
— Isten áldja meg a jeles benczés rendet, hogy 

Budapesten rendház és gymnasium alapítását vette tervbe. 
Hir szerint Pannonhalmáról bizottság érkezett a fővá-
rosba, hogy Kőbányán alkalmas telket szemeljen ki meg-
vételre. (A magyar domonkosiak igyekezzenek a városli-
geti Hermina-kápolnát megszerezni. Melette van kapcso-
latos telek elég nagy.) 

— A kinek távozását Budapesten megérezzük, 
az Bogisich Mihály cz. püspök ur, ki Esztergomba megy 
stallumát elfoglalni s holnap búcsúzik el a koronázó temp-
lomban híveitől, héttőn pedig átadja a plébániát utódjának 
dr Nemes Antalnak, az esperesi kivatallal egybekötött 
hitoktatói számvetést pedig Kanovics Béla józsefvárosi 
esperes-plebánosnak. Bogisich Mihály püspök ur a főváros 

hitéletében állásánál és agilis szelleménél fogva igen n e -
vezetes, sokoldalú tevékenységet fej tet t ki. Távozása ürt 
hagy a főváros társadalmi életében, s vágyat, óhajt kelt 
tisztelői keblében, hogy a távozó praelatus ur boldog 
legyen s a főváros hitéletének hasznára lenni meg ne 
szűnjék ! 

— Hol a hiba ? A főváros tanácsa, mint elsőfokú 
hatóság, a budapesti Kath. Kör választását, mely Zichy 
János grófot alelnökké választotta, megsemmisítette, azon 
a czimen, mert a választás idején a gróf ur nem volt 
választó, tehát nem volt választható sem. Hol itt a h i b a ? 
Bizonyára a jelölésben. I t t esett meg az első hiba. Vi-
gyázni kell, hogy a tagok közt torzsalkodásra ok ne essen. 

— Egyházmegyei hirek. Az esztergomi főmegyében 
a konkurzuson 84-en jelentek meg. A főegyházmegyei 
növendékpapjai sorába fölvétettek 54-eo. — Az egri főme-
gyében az egyetemi tanárrá kinevezett dr Demkó György 
az egyházjog és egyháztörténelem tanárává dr Sankovics 
Ignácz, a biblicum tanárává pedig Ivanovics Emil tisza-
nánai káplán neveztetett ki. — A szepesi megyében mélt. 
és f t . Szmrecsányi Pál püspök ur f. hó 8-án érkezik 
Árvamegyébe, hogy ott a bérmálás szentségét kiszolgál-
tassa. — A szatmári egyházmegyében a mult évben tett 
alapítványok és összeadott adományok összege 58,520 f r t 
29 kr, ebből Meszlényi Gyula püspök úrra esik 19,792 
f r t 84 krnyi adakozás. A Hám János szenttéavatására 
vonatkozó processus iratai elkészülvén, a 250 ivnyi aktát 
ő méltósága személyesen adja át e napokban a bécsi 
nuntiusnak. 

— Aranymisés pap. Malocsay Gáspár t. kanonok, 
érd. esperes-plebános, a nyitra-egyházmegyei papság egyik 
disze és érdemekben gazdag tagja, folyó évi julius hó 1-én 
tar tot ta aranymiséjét a nagyszombati Orsolya-szüzek tem-
plomában. Ad m. a. 

— Zene a budavári Mátyás-templom tornyán. 
Vasárnap, jul ius 10-én este félkilenczkor a budai Mátyás-
templom tornyán, Bogisich plébános bucsuzása napján, a 
bosnyákezred zenekarának tiz tagja Bogisich Mihály átirata 
szerint a következő régi magyar Mária énekeket adja elő : 
1. Oh, dicsőséges asszonyság (1651.) 2. Dicsőséges Szűz 
Mária (1693.) 3. Redemptoris Mater, (középkori latin 
szövegű magyar ének.) 4. Bűnösök kegyes segitsége 
(1508). 5. Oh, dicsőült szép kincs (1651). 6. Boldogasszony 
anyánk (ének a török hódoltság idejéből.) 7. Szózat. — 
Az énekeket előbb a toronyerkély budai, azután pedig a 
pesti oldalán adják elő. 

— Nagyszombatból veszszük a szives tudósítást, 
hogy ott julius 3-án d. e. 9 órakor volt az ünnepelt u j 
plébánosnak, Halmos Ignácz kanonoknak ünnepélyes be-
iktatása a plébániai és a káptalani székbe, melyet mélt. Szi-
lányi Ferencz érseki helynök ur végzett. Ugyanekkor 
foglalták el stallumaikat az előléptetett kanonokok is. 

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

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM Vezéreszmék es Tanulmányok. Adatok az autonomia ügyének kánonszerü megoldásához. — Egyházi Tudósítások 
S z a t m á r : Népiskoláink államosítása. — B é c s : Szomorú és örvendetes. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Kath. Nevelés-

és tanitásügy. — Hivatalos. — Vegyesek. 

F e l h í v á s e lő f i ze té sre ! 

Adatok 
az autonomia ügyének kánonszerü megoldá-

sához, 
II. 

Alig lehet képzelni nagyobb meggondolat-
lanságot, mint azt gondolni, hogy Róma nem 
akar ja s azért folytonosan akadályozza, hogy 
magánkon segítsünk s az egyházat a josephinis-
tikus korszak szolgaságából s a legújabb liberális 
pusztítás okozta nyomorúságából kiemeljük. Ha-
sonló meggondolatlanság ehhez a Róma infor-
málásának gyanusitása. Hát nem azok végzik-e 
ezt, quos Spiritus S. posuit regere Ecclesiam Dei? 

Az egyház szabadságáért és szabadságára 
soha senki sehol annyit nem t e t t mint a pápa-
ság. Ezt a püspöki székek betöltésére nézve is iga-
zolja az egyháztörténelem, névszerint a kánonjog 
története. 

A püspöki székek betöltésére irányuló ká-
nonszerü eljárás mai alakjában ós érvényében a 
trienti szent zsinat XXIV. ülésének de ref. c. 1-án 
és XIV. Gergely pápa 1591. május idusán kelt 
„Onus Apostolicae servitutis" kezdetű Constitu-
t ióján alapszik. Pótló intézkedések tör téntek VIII. 
Orbán alatt 1826-ban és XIV. Benedek „Gravis-
simum" kezdetű, 1757-ben kelt Constitutiójával. 

A t r ient i szent zsinat többször nyilatkozik 
és intézkedik a püspöki székek betöltése iránt-
A XXIII. ülésben (de sacr. ordinis, can. VII.). 
elvű nyilatkozatot tesz, dogmatikai definicziót 
állit fel a püspökavató pápai hatalomról, ünne-
pélyesen kimondva ós kihirdetve azt, hogy ez a 
pápai hatalom nem emberi alkotás, „ fig mer dum" f  

s a ki annak t a r t j a, az kiközösités alá esik. 
„Siquis dixerit, episcopos, qui auctori tate Romani 
Pontificis assumuntur, non esse legitimos et vero& 
episcopos, sed figmentum humánum: ana thema 
sit." Evvel indirecte definiálva van az is, hogy 
a pápák püspök-avató hata lma iure divino ke-
letkezett s megmásí thatat lan isteni rendelkezésen 
alapszik, isteni törvény alkotása. Az a l ternat iva 
ebben az esetben a szent zsinat előtt ugyanis 
igy á l l t : vagy, vagy; vagy emberileg kieszelt 
alkotás a pápák püspök-avató hata lma s igy a 
belőle fakadt püspök-avatás is; vagy isteni ren-
deleten alapszik. A szent zsinat az előbbi fel-
fogást anathemával súj tot ta , tehát tekintélyének 
egész súlyát a második al ternat íva mellet t ve-
t e t t e latba, vagyis a pápák püspök-avató hatalma-
nem a császárok adománya a felségi jogokból, 
nem a pápák önkényes ragadmánya a püspöki 
jogok köréből, hanem Krisztus Urunk akarta és* 
rendelte szent kiváltsága a pápai széknek.1) 

*) Hogy a trienti zsinat e dogmatikai határozatának 
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Ez a kérdés dogmat ikai oldala. Gondolom, 
elég világos. 

Nem dogmatikailag, kánonjogilag foglalkozott 
a t r ient i szent zsinat a püspöki székek betöl té-
sével. megál lapi tva a követendő eljárást , a XXIV. 
ülés de ref. c. l . jában, melynek czime ez: „Norma 
procedendi ad creat ionem episcoporum, et car-
dinalium." Álljunk meg i t t egy kissé. 

Azt mondha tná va lak i : mi t akar i t t a t r i en t i 
szent zsinat, mi köze a negyedfélszáz év előt t i 
t r i e n t i reformácziónak, a XX-ik századnak fenn-
t a r t o t t magyar kathol ikus autonomiai reformhoz? 

Kérem, nagy köze van. Autonomiát akarunk 
tervezni a kath. egyháznak Magyarországban, s 
ebben az autonómiában, az ő hatáskörében, az 
i smeretes te rv szerint, benfoglal tat ik a püspöki 
székek betöl tésének ügye is, abban az irányban, 
hogy ar ra az a lkotandó autonomia valamely 
szerve által befolyást nyer jen. Nos, hogy ki tűn-
jék , hogy ezt a befolyást nyélbe lehet-e ütni , és 
hol, a püspöki székbetöltés kánoni e l járásának 
melyik fokozatán és hogyan kell nyélbe ütni, há t 
a r r a csak szükséges ismerni a püspöki székek 
betöl tésének életben lévő e l járását magá t egé-
szen? Ennek ismerete nélkül ki merhet akárcsak 
egy körömnyi re formra is vállalkozni? 

A bajt, a specziális magyarországi ba j t is-
merjük. Az abban rejlik, hogy az eljárás kez-
detén, a királynak tör ténő ajánlásnál, a dechris-
t ianisat ióig e l ju tot t kormányzás kapcsán esetről-
ese t re oly befolyások is érvényesülhetnek, a melyek 
nemcsak kánonjogilag illetéktelenek, de a te rmé-
szetjog legelemibb törvényei szerint, min t az 
egyházzal elvi el lentétbe levők, képtelenek is ká-
nonilag helyes Ítéletet alkotni és mondani a 
szóba hozot tak püspöki székre való alkalmassága 
felett . Ez a mostani el járás nagy, esetleg sok 
konfl iktust és egyébb nagy rosszakat méhében 
re j tő baja. A püspöki székek betöl tésénél köve-
t e t t és követendő mostani el járás ép és égészsé-
ges szervezetét a t r ien t i szent zsinat hivatol t 
caput ja és XIV. Gergely pápa idézett Constitu-
t ió ja fogja fel tüntetni . 

Láesuk előbb a t r ien t i szent zsinat ren-
delkezését! 

ez az értelme, hiteles értelmezéssel kihirdette VI. Pius 
pápa 1781. ápriL 13 án kelt „Charitas" kezdetű brevé-
jében. „Minden katholikus ember, úgymond, erősen ragasz-
kodik ahhoz, hogy a püspök-állitás joga egyedül az apos-
toli szent széket illeti meg, a trienti zsinat határozatai 
szerint." 

Szórói-szóra igyekszem magyarul előadni a 
zsinati ha tározat t a r t a lmát , a lkalmas szavakkal 
jelezve a szövegben foglalt eszmelánczolat fordu-
la ta i t és á tmenete i t . 

A bevezetés arról szól, mily nagy és szükséges 
dolog a püspöki székek jó betöltéséről gondos-
kodni. Hogyha, úgymond, az egyház (kormány-
zásának) minden fokozatán előrelátással s hozzá-
értőleg (providenter et scienter) gondoskodni 
kell arról, hogy az Ur házában semmi rendet-
lenség semmi visszáság ne legyen: annál inkább, 
sokkal, jobban kell igyekezni, hogy annak meg-
választásában, ki minden más fokozat fölé helyez-
tet ik, hiba ne tör ténjék. Mert az Ur családjának 
minden ereje és rendje (status et ordoj megrendül, 
hogyha nincs meg a fejben az, a mire a testnek 
szüksége van. Àzért is, habár e szent zsinat már 
m á s u t t (Sess. VI. de réf. c. 1. Sess. VII. de ref. 
c. 1. et 3. Sess. XXII. de ref. c. 2.) rendel t el 
némely dolgokat, a mik czélszerüeknek látszottak, 
a székes- és más felsőbb egyházakhoz előnioz-
ditandók i r á n t ; ezt a t isztet mindazon által 
olyannak ta r t j a , hogy, ha nagyságát meggondoljuk, 
a r ra a meggyőződésre ju tunk, hogy soha i rán ta 
eléggé gondosnak lenni nem lehet." 2) 

Következik maga a textus, a rendelkezés, 
a kánon. 

A püspöki székek betöltésénél az utolsó szót, 
a döntőt, a megerősitőt , a ha ta lma t adót — a 
pápa mondja ki. De mig idáig j u t h a t a dolog, a 
kiszemelt egyénnek háromszoros próbán kell 
keresztül esnie, melyek mind arra kötelesek 
irányulni, hogy az illető való-e püspöknek az 
illető széken ? 

Az első próbát A) azok végzik, kik a személy 
kijelölésére electio, postulatio, nominat io ut ján 
jogosultak. A második próbát B) azok végzik, 
kik extra Curiam a t r ien t i zsinat eme tüs tént 
következő határozata alapján a XIV. Gergely, 
VIII. Orbán ós XIV. Benedek pápa által tüzetesen 
kiszabott eljárással, az u. n. infornationis processust 
„de fide, vita, moribus, doctrina et prudentia 
promovendorum" teljesítik. A harmadik próba 
C) in Curia, Rómában tör ténik és 4 bibornok 
végzi. Ez az u. n. processus informationis 
definitivus. A cardinalis relator pápai consis-

2) Nagy szó ! Soha a püspöki székek betöltésénél 
elég gondot kifejteni nem lehet. „Hoc munus eiusmodi 
esse censet (sancta synodus), ut si pro rei magnitudine 
expendatur, nunquam satis caution de eo videri possit 
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tó r iumban tesz jelentést , s a t r ien t i zsinat szerint 
a pápa a dolog fontosságánál fogva egy másik 
consistoriumban dönt. 

Lássuk a t r ient i kánont , a püspökjelöl tek 
személyének és tulajdonságainak háromszoros meg-
rostálására nézve. 

A) A jelölést az egyházmegye imádkozása e lőzze 
meg: „Tehát elrendeli (a zsinat,) liogy mihelyt 
az egyház megüresül, nyi lvános és magán 
könyörgések és imák tar tassanak, melyeket a 
káp ta lan hirdessen ki a székvárosban és az egy-
házmegye terü le tén a végett , hogy ezen imák 
által a papság és a nép jó pásztort nyerhessen az 
Úrtól." — A jelölők és azok közreműködőinek kö-
telessége a kánonszerü el járásra és magára a „jó" 
és „alkalmas" pásztor jelölésére nézve halálos bűn 
terhével jár. „Mindenkit külön és együttvéve, 
kik az elüljáróvá teendők előmozditására bármi 
tek in te tben az apostoli széktől nyer t bármely 
joggal birnak, vagy abban bármiképp közremű-
ködnek,3) seramit ezekben a jelen időkre való 
tekinte tből nem vál toztatva, buzdít ja és int i (a 
zsinat,) hogy főleg azt ta r t sák szem előtt , mi-
szerint sem az Isten dicsőségére, sem a népek 
jólétére nézve semmi jobbat (utilius) nem tehe t -
nek, min t ha jó pásztorokat és az egyház kor-
mányzására a lka lmasakat törekszenek előmozdi-
t an i ; ( tar tsák szem előt t azt is,) hogy mindnyájan 
idegen bűnben részt véve halálosan vétkeznek, 
hacsak szorgosan nem gondoskodnak arról, hogy. 
azokat tegyék elüljárókká, k ike t maguk mél tóbbak-
nak és az egyházra nézve alkalmasabbaknak 
Ítélnek, nem kérésekre, vagy emberi haj landó-
ságra avagy a nagyravágyók sut togásaira , hanem 
az illetők érdemeinek követelésére hallgatva." 4) 

B) A processus informat ivus in part ibus sen 
extra Curiam-ra vonatkozólag a t r ien t i szent 
zsinat a részleges egyházak nagy előnyére és a 
helyi viszonyok és érdekek nagy tiszteletben tar -
tásával intézkedet t . XIV. Gergely pápa intézke-

3) Ez már tehát szól Magyarországban a minis-
teriumnah is, a mely a királyt a kinevezés előtt be-
folyásolja. 

4) „Nihil se ad Dei Glóriám et popidorum salutem 
utilius posse facere, quam si bonos pastores et ecclesiae 
gubernandae idoneos (két tulajdonság) promoveri studeant, 
eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, 
nisi quos digniores et ecclesiae magjs utiles ipsi 
iudicaverint, non quidem precibus vei humano afFectu aut 
ambjentium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis, 
praefici diligenter curaverint." 

désének ismerte tésénél lá tn i fogjuk, mily hanya-
gul ve t ték igénybe a p a r t i c u l a r s egyházak a 
t r i en t i zsinat decentralizáló, autonom el járásra 
buzditó kedvezményét . A részleges egyházak mu-
lasztását a „sollicitudo omnium Ecclesiarum" 
kötelességénél fogva a pápáknak kellet t jóvá 
tenni . A pápák kénytelenek valának central i -
zálni, minden szálat a centrumból kifonni. Lássuk 
a t r ien t i ha t á roza to t a püspök-jelöltek másodfokú 
kánoni megvizsgálására nézve: „Minthogy, úgy-
mond, az előbb emi i t e t t tu la jdonságokra vonat-
kozólag jó és tudós férfiak komoly és a/kalmas 
ítélethozásában, a nemzetek, népek és erkölcsök 
külön féleségénél fogva nem lehet egyforma eljárást 
követni,5) a szent zsinat parancsolja, h o g y a m e -
t ropol i ta á l ta l t a r t andó egyik t a r t o m á n y i zsinat-
ban minden liely és egyháztartomány szá-
mára saját módja a vizsgálatnak, vagyis ku-
tatásnak avagy tájékoztatásnak Írassék elo, a mely 
az illető helyekre nézve hasznosabbnak és alkalma-
sabbszik látszik, avval a czéllal, hogy a szentséges 
római pápa jóváhagyásá t megnyer je . 6 ) Mikor 
azután ezt a vizsgálatot vagyis ku ta t á s t az elő-
mozdítandó személyére vonatkozólag elvégezték, 
azt közoki ra tba kell foglalni, s az egész tanús-
kodással és az illető által l e te t t hitvallással együtt , 
mihelyt csak lehet, a szentséges római pápához 
kell fel terjeszteni , hogy maga a pápa, tel jes is-
mere té re ju tván az ügynek és a személyeknek, 
az Ur nyá jának javára, az illető egyházakról, 
hogy ha a vizsgálat és ku ta t á s ál tal az i l lető 
jelöltek a lkalmasoknak t a l á l t a t t ak , a lehető leg-
czélszerübben intézkedhessek." 

5) íme, itt, ebben az elvben lehetne talán valamely 
helyes autonomiai szerv számára egészséges és termékeny 
kánonjogi talajt nyerni. Rómát kánonszerüségre nem kell 
figyelmeztetni. A káncnszerüség világos látása sehol sem 
tisztább mint Rómában. A fődolog, hogy a particulars 
egyházak tegyék törekvésük kánonszerüségét Róma előtt 
plausibilissé. 

6) Quoniam vero in summendo de praedictis omnibus 
qualitatibus gravi idoneoque bonorum et doctorum virorum 
(csak ilyenek mondhatnak veleményt püspök-jelöltekről; 
de az illetőknek nem ám physikából vagy poézisból, hanem 
theologiából és a kánonokból kell doctusoknak lenni) testi-
monio non uniformis ratio ubique ex nationum, populorum 
ac morum varietate potest adliiberi, mandat sancta synodus, 
ut in provinciali synodo per metropolitanum habenda 
praescribatur quibusque loch et provinciis propria exa-
minis, seu inquisitionis, aut instructions faciendae forma, 
sanctissimi Romani Pontificis arbitrio approbanda, quae 
magis eisdem locis utilis atque opportuna esse videbitur." 

4* 
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C) Most következik a Curiában a harmadik 
próba, a processus informativus definitivus. Erre 
vonatkozólag a t r i en t i szent zsinat igy határo-
z o t t : „Minden kutatás , inforraáczió, tanúskodás 
és bizonyitások, az előmozditandó személyéről és 
az illető egyházmegye ál lapotáról , bárk i tő l szár-
mazzanak, s akár ha a római kúr iában vé te t tek 
fel, a consistoriumban való jelentésievéssel megbízott 
bibornok által és más három bíboros által gondosan 
vizsgáltassanak felül, és maga a jelentés a jelen-
t é s t tevő bibornok és a három biboros aláírásá-
val erősíttessék meg,7) ugy hogy mind a négy 
bibornok külön-külön jelentsék ki, hogy gondosan 
megvizsgálva mindent , az előmozditandókat a jog 
•és ezen szent zsinat ál tal követel t tulajdonsá-
gokkal fe l ruházot taknak t a r t j ák , és az örök üd-
vösség elvesztésének te rhe a l a t t biztosan gon-
dol ják, hogy alkalmassak arra, hogy egyház-
megyék élére ál l í t tassanak. A jelentés egyik con-
s is tor iumban megtétetvén, hogy a t ö r t én t vizs-
gá la t ró l mennél é re t tebb Í téletet lehessen hozni, 
maga az Ítélet hozása más consistoriumra ha-
lasztassék, hacsak ő szentsége a pápa másképp 
nem intézkedik." 

íme a t r i en t i szent zsinat rendelkezése a 
maga nagy konczepcziójának tel jességében és 
részleteiben. S ez a jelen czikk czimébe foglalt 
második adat. Háromszoros vizsgálaton és próbán 
vezeti á t a püspökségre szánt személyek egyéni-
ségét , minden fokon halálos bűn terhe a la t t 
kötelezve a kánonilag jogosult, s a kánonilag 
eset leg csak t ű r t tényleges befolyásokat is, arra , 
hogy csak jó és az illető székre alkalmas 
férf iút terjeszszenek a pápa elé. Ha a t r i en t i 
szent zsinat e rendelkezését meg ta r to t t ák volna 
il letve megta r tanák s a pápák sürgetéseinek és 
figyelmeztetéseinek eleget t e t t ek volna illetve 
eleget tennének mindenben: a püspöki székek 
betöltésére vonatkozólag soha panasz nem kelet-
kezhe te t t volna az államok kormányaival s más 
tényezőkkel szemben. 

7) Omnes vero inquisitiones, informationes, testimo-
nia ac probationes . . . per cardinalem, qui relationem 
facturus erit in consistorio, et alios très cardinales dili-
genter examinentur, ac relatio ipsa cardinalis relatoris et 
trium cardinalium subscriptione roboretur, in qua ipsi 
singuali quatuor cardinales affirment, se adhibita accu-
rata diligentia invenisse promovendos qualitatibus a iure 
et ab hac sancta synodo requisitis praeditos, ac certo exis-
timare sub pericido salutis acternae, idoneos esse, qui 
ecclesiis praeficiantur. 

Sajnos, a mivel a t r ient i szent zsinat az 
érseki t a r tományoka t megbízta volt, hogy a 
püspök-jelölések extra Curiam végzendő examenje 
számára a helyi viszonyoknak megfelelő el járást 
szerezzenek és szervezzenek, azt az illetők, az 
egész anyaszentegyházban, megfoghata t lan s az 
egyháztör ténelem által sokszorosan f e lmu ta to t t 
gondat lansággal elhanyagolták, ugy hogy ebben 
az ügyben is az apostoli szentszéknek kel let t a 
part iculár is egyházfők hanyagsága ál ta l okozott 
bajon segiteni, a~ mi közvetetlenül a t r i en t i sz. 
zsinat u t án XIV. Gergely pápának már hivatol t 
Consti tutiója által t ö r t én t meg. Ennek az ismer-
tetése lesz a harmadik adat.. * 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szatmár. Népiskoláink államosítása. — 
Tehát mi nálunk is ! 
Sőt mi több, maga „a kormány ver fel szunnyadiU 

sunkból, s felajánlja segítségét, módot akar nyújtani, hogy 
a város az elemi oktatás naponkint fokozódó kiadásaitól 
megszabaduljon !" 

Igy biztatják városunk közönségét ma „bizalmas 
értekezés*-eu és a helyi sajtóban egyaránt. 

Szép kilátások integetnek tehát felénk! Mondhatjuk, 
jó helyen és alkalmas időben veri fel közönségünket a 
kegyes állam. Mert mi tagadás benne, roskadozunk a köz-
terhek alatt, a luxus-gazdálkodás megingatta lábunk alatt 
a szilárd talajt. Nem is kell egyéb tehát a szatmári pol-
gárnak, csak biztatás : Nézd, az állam le akarja venni 
vállaidról a terhet : tár t karokkal fogja fogadni a jótevő 
államot. 

Éppen azért ez az ügy a legkomolyabb megfonto-
lásra méltó. 

Es ha az államosításért lelkesedő vezéregyének vá-
rosunk érdekében kívánják, bogy e nagy horderejű kér-
désben senkit se vezessen elfogultság vagy egyoldalúság : 
ugy nekünk is engedtessék meg, hogy óva intsük polgár-
társainkat : vigyázzanak, nehogy szép hangzatos szavakés 
Ígéretek hatása alatt oly dologba ugorjanak bele, mely-
nek reális értéke legalább is kétes, s melynek eredménye 
körülbelül az leszen, hogy cseberből vederbe esünk. 

Azok ugyanis, kik az államosítást olyan tuLott 
idealizmussal karolják fel itt városunkban — nyíltan ki-
fejezett — hármas szempontból indulnak ki. 

Azt mondják, hogy állami érdek. Kérdezzük : mi 
érdeke van itt nálunk az államnak az iskolákat illetőleg ? 
Az államnak — mondják — helyeselnünk kell azt a 
tanügyi politikáját, mely a magyar nemzeti állameszme 
erősbitése végett ott, hol a magyarság talán épen kisebb-
ségben van vagy a hol vegyes ajkú nemzetiségek laknak, 
az állam egy egységes, a magyar állam magasztos eszmé-
jének jellegét magánviselő népoktatást létesítsen." 

Csudálkozva tűnődünk ezen a naiv argumentumon. 
Hát Szatmár városában a magyarság talán kisebbségben 
van? Hát a mi iskoláink nem olyanok, melyek a magyar 
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állam magasztos eszméjének jellegét magukon viselik ? 
Mit szólanak ehhez hazafias lelkű, derék tanitóink? Mit 
a tanfelügyelő, kinek módjában van úgyszólván a nap 
minden órájában e jelleg fölött őrködni ? 

Hát bizony itt az államnak e tekintetben éppen-
séggel nincs érdeke, hogy bevallott tanügyi politikáját 
érvényesilse. Felesleges pazarlást követne el, ha az állam-
kincstár „nagy megterhel tetése mellett11 áldozatot hozna, a 
mit ugyan kötve hiszünk. Menjen csak ő oda — és es 
sürgős kötelessége — áldozataival, a hol hazánkban még 
most is nélkülözik az egyszerű falusi iskolát, a hol ezer 
és ezer tanköteles — a saját statisztikája szerint — még 
az első oktatásban sem részesül. 

Vagy ha már éppen minden áron áldozni akar ezen 
saját erejéből szépen fejlődő városra, ugy állítson itt ne-
künk egy polgári fiúiskolát vagy magasabb fokú ipar-
iskolát, melyre csakugyan égető szükségünk van. Hazánk 
ez északkeleti vidékén a polgárságot emelné fel általa, az 
ipart és az iparos nemzedéket, mely csüggedten, elha-
gyatva esedezik segedelemért. 

Azt mondják továbbá, hogy ha a magasabb érdek 
ugy kívánja, hogy a felekezetek adják fel ősi jogaikat, 
ugy „nem szabad elzárkózni a jogtulajdonosoknak (már 
t. i. a felekezeteknek) és le kell mondaniok a magasabb 
érdekek szolgálatára." 

No jól van, tegyük fel, hogy ez az állítás helyes 
De itt Szatmáron. mint azt előbb világosan kimutattuk — 
az állami eszme érdeke, mint legmagasabb érdek, nem 
kívánja, hogy érette valaki ősi, századokon keresztül meg-
szentelt és féltékenyen ápolt jogairól minden igaz ok 
nélkül lemondjon. Jog államban ezt már csak senki sem 
kívánhatja ? 

Aztán meg ne csudálkozzunk azon, ha a felekezetek, 
— különösen a mai időben — nem egy könnyen adják 
fel jogaikat. Hogy féltékenyen őrködnek vallásos érdekeik 
fölött, mikor ma szomorúan látjuk, mint dől a pozitív 
vallás a vallási nihilizmus fojtó karjaiba, mely szedi áldo-
zatait az intelligens osztályból és gyilkoló fegyverrel dul, 
pusztít a föld népe közt is, hol éppen az Isten és haza 
eszméjét tépik ki a szivekből, hogy aztán a társadalom 
ellen való harczra használják fel őket! 

íme tehát a mi iskoláink államosítására tulajdon-
képpen csak egy ok volna: „az anyagi, a felekezetek és a 
község érdeke." 

De ez is csak látszólagos ok, mint az világosan ki 
fog tűnni. 

Az iskolák fentartásáról — mondják — itt nálunk, 
sőt uj tanítói állomások rendszeresítéséről majdnem egé-
szen (ugy !) a város gondoskodott. , . . 

Miből? 
A polgárok kulturadójából ! 
Hiszen a mi páratlanul felcsigázott pótadónkat ki-

váló szeretettel szokták éppen az illetékes tényezők azzal 
indokolni, hogy ebben benne van a cultur (iskolai stb 
stb.) pótadó is. Mig más városokban ezt a felekezetek 
külön szedik. 

Jajgatunk, hogy városunk a községi adónak 25%-át 
vagyis majd 26 ezer forintot fordít a népoktatásra. 

Nos, és ha az állam veszi át iskoláinkat : vájjon 

kevesebbet kell áldoznunk ? Szabd e őszintén azt mondanunk 
a tájékozatlan polgárságnak, mint ez tényleg mondva 
volt : hogy ime az állam le akar ja venni vállainkról 
ezen terheket? 

Nem szabad, mert akkor nem mondunk igazat! 
Az állam mindazon terheket követeli, melyek ma 

tényleg váltainkon nyugszanak. 
Igaz vagy nem ! ? 
Sőt többet követel! Követel ujabb építkezéseket. 

Ugy beszélik, hogy ezen óriási összeget az állam vissza 
fizetné lassankint. A mit mi éppenséggel nem hiszünk. 
Tehát városunknak ismét nagy kölcsönt kellene felvennie. 
Honnan? Az erdő a lapból!? Nincs! Kimerítettük. Jól 
van, tehát máshonnan. Kapunk, mert van sok erdőnk! 
Annak ma értéke van. Hát a város mikor a terhektől 
akar szabadulni, nem akarja észre venni, hogy az az 
adósok kényszer zubbonyába kerül. 

Követeli az állam, hogy a felállított iskolákat saját 
költségükön rendezzük be. Ezt már soha sem fizeti 
lissza ! Követeli, hogy a város a hitoktatókat díjazza. 
Követel tandíj fejében évenkint bizonyos összeget — a 
tandíjmentes növendékek taníttatásának pótlására. . . . 

Ugy u gy játszunk nyilt kártyával. Tessék esak a 
nagy közönség rendelkezésére bocsátani az állam köve-
teléseit, hogy ismerje azokat minden egyes polgára e 
városnak, majd lehűl az a nagy lelkesedés. 

Aztán hiszszük mi azt, hogy ha mindezen követelé-
seket meg is adjuk, hát a naponkint fokozódó kiadásoktól 
a jövőben mentve eszünk, hogy semmiféle egyéb 
kötelezettséggel nem tartozunk ? Éppen egy évtizeddel 
ezelőtt igérte igy ezt az állam egy tiszaháti városnak. 
Majd szolgálunk csattanós adatokkal. Ma már ujabb és 
ujabb áldozatokat kiván, ugy hogy a képviselő testület, 
melynek nagyrésze akkor jóhiszemüleg az államosítás 
mellett volt, ma botránkozással utasította vissza az állam 
ujabb követelését. Mit sem ér t ! Meg kell adni! Az állam 
kívánja. 

Felhozzák még a mezőgazdasági ismétlő iskola 
felállítását, mely a városra ujabb terheket ró. 

Éppen a mult számunkban mutattuk ki, hogy mi-
képen lehet a meglevő tanerőkkel e kérdést megoldani. 

Dehát itt van a lóláb ! 
Az államnak a legkellemesebb alkalma van e kér-

désnél megmutatni, hogy szándéka őszinte. Hogy valóban 
segíteni akar, terheket akar vállainkról levenni ! 

Miért nem teszi ! ? 
Hiszen éppen a tisztelt tanács tapasztalta, hogy az 

állam a mezőgazdasági iskolák felállításánál oly köve-
telésekkel lép fel, melyekre még a legtulzóbb államista is 
a fejét csóválja. 

Hát ime ilyen az az államosítás! 
Az állam jogot akar szerezni, de a kötelesség a 

mienk lesz. Az iskolátok az enyém — fogja mondani — 
ti meg jó szatmáriak fizessetek ! 

Tessék hát államosítani ! H. Sz. 

Bécs, jul. 1. Szomorú és örvendetes. — 
Az „Osterreichise Schulzeitung"-ban Strobel Fritz 

polgári iskolai tanár egy tanulmányt közölt, a melyben a 
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következő „gyönyörűséges" tételek foglaltatnak: 1. Az 
embernek nincs szabad akarata. 2. A vallás-erkölcsi ne-
velés lehetetlenség. 3. Nincs se lelkiismeret, se felelősség 
a cselekedetekért, tehát bűn sincs. 4. A büntetőtörvény 
jogtalanság, mert az emberek nem szabadon cselekszenek, 
hanem csak azt hozzák létre, a mi a kényszerítő körül-
mények és a szerencse eredménye. 5. A lelkiismeret sza-
badságáról szóló alaptörvény bolondság. 6. A bűnök csak 
betegségei az egyéneknek és társadalomnak. 7. Érdem és 
érdemtelenség nem létezik többé, azért a tisztelgések és 
érdemrendeknek nincs többé semmi értelmök. 8. Ember 
és állat közt nincs lényeges különbség. 9. Az embernek 
nincs halhatatlan lelke, mert a mit spiritisztikusan lélek-
nek neveznek, az nem egyéb, mint az agyvelő. 10. Isten 
vagy örök törvény nem létezik. 11. Minthogy minden 
anyagi természeti törvény fejleménye, Istentől felállított 
fensőbbség és tekintély nem létezik. 12. Minthogy az 
emberek fölött mindenható akarat nem létezik, hanem 
csak megdönthetetlen, határozatlan sors uralkodik, azért 
minden bűn meg van engedve, legföljebb szerencsétlenség-
nek tekinthető. Ennélfogva a törvényalkotás műveletlen-
ség (Uncultur) jele és kényszerítés. 13. Az igazságot 
osztogató túlvilágról, a mennyországról és pokolról szóló 
tan elavult álláspont, mert minden egyes ember nem 
egyéb, mint a különféle alkotó részekből álló tápláló 
talaj (Nährboden) sajátságának termeivénye. 14. Mind-
ezekből következik, hogy az anarchismus nem egyéb, 
mint az időviszonyok kulturális fejleménye. 15. Mint ter-
mészetes kényszerítő indokok csakis az egyénnek vagy a 
társadalomnak érdeke szolgálhat; és a mi a törvénynek 
tiszteletet szerez, az nem a jog és igazság, hanem az erő-
sebb hatalma, az anyagi erő. Ennélfogva a tömegek har-
cza és az erőszak a jogalkotó fő elv. 

Mit szólnak önök mindezekhez ? És e szörnyűséges, 
pest'lentialis gondolkodást és világnézletet a derék katho-
likus osztrák nép annak köszönheti, hogy nincs egy sze-
mérnyi katholikus iskolai autonomiája, mert az iskola, a 
nevelés- és tanítás mindenható ura és intézője az—ál l am. 
Még csoda, hogy ily tanító * és ily tanítás mellett az 
emberek egymást fel nem falják. Egyébiránt, a pogány 
elvaduitság máris szörnyű módon mutatkozik az osztrák 
népek politikai életében. Harcz és gyűlölet, engesztelhe-
tetlen gyűlölet és irtó háború egymás ellen: ez az osz-
trák népek állampolitikai legfőbb életeive. Vissza kell 
adni az ifjúság nevelését az állami bürók szolgaságából a 
vallásnak. Férfiakra van itt szükség, kik nem czimzetes, 
hanem valóságos katholikusok, kik hitök szerint élnek. 
Es a jobbrafordulásnak jelei mind sűrűbben mutatkoznak. 
A bécsi iskola-tanácsban Lueger dr polgármester azt az 
indítványt tette, hogy a bécsi nép- és polgári iskolákban 
a gyermekeket hitvallás szerint külön-külön csoporto-
sítva neveljék és tanítsák. Az első lépés az osztrák nép-
nevelés kiemelésére az elvadulás fertőjéből. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Felhívás 

a magyar katholikusok szeptemberhavi országos lourdesi 
zarándoklatára. 

Budapest, julius 8. 
Ismeretes, hogy a jelen muló század alkonyát a föld 

összes katholíkusai a hitéletnek valami ünnepelyes és álta-
lános nyilvánításával óhajtják megszentelni, és hogy ezen 
magasztos tényi ek előkészítése és megvalósítása czéljából 
Jacobini Domonkos bibornok eli.öklése alatt egy nemzet-

közi bizottság alakult meg, melyben a világ összes 
nemzetei képviselve vannak. Ez a bizottság szentséges 
atyánk XIII. Leo pápa jóváhagyásával a századvégi ün-
nepségek programmját kidolgozta, melynek első — az 
1898-ik évre szóló — pontját a lourdesi lelki és tényleges 
zarándoklat képezi. 

Alulírottak, mint a nemzetközi bizottság magyaror-
szági tagjai, a kimondhatatlanul sok lelki haszonnal járó 
lelkízarándoklatnak méltó és ünnepélyes befejezéseül szep-
tember hó 1-én zarándoklatot vezetünk Lourdesba, az 
Isten Szűzanyjának választott földére, hogy ott Nagy-
asszonyunk iránt mindenha érzett gyermekei ragaszkodá-
sunk, szeretetünk, hódolatunk és hálánk adóját e század 
alkonyán lerójjuk és a bold. Szűznek segítségét, pártfo-
gását a jövő századra kikérjük. 

Miután e zarándoklatnak rendezésére és vezetésére 
Magyarország bíboros herczegprimásának, Vaszary Kolos 
ur ő Eminencziájának kegyes engedélyét megnyertük, a 
legelőnyösebben ismert és fényesen sikerült 1895 iki lour-
desi nagy zarándoklat alkalmával mindenkinek megelége-
dését kinyert Cook Tamás és fia angol czégnek nemzet-
közi irodájával léptünk érintkezésbe és vele a zarándok-
latra nézve a következő általános utiprogrammban álla-
podtunk meg : 

I. A zarándoklat folyó év szeptember hó 1 én indul 
I., IL és III. osztályú kocsikból álló különvonaton Buda-
pestről a következő irányban : Budapest, Pragerhof, St. 
Peter, Cormons, Velencze, Milánó, (jenua, Nizza, Marseille, 
Cette, Toulouse, Lourdes és vissza is ugyanezen uton. 

II. Az útközben eső nagyobb és nevezetesebb vá-
rosok megtekinthetése és a szükséges pihenés végett a 
zarándoklat az odautazásban Milanóban és Marseilleben, 
a visszautazás alkalmával pedig Nízzaban és Yelenczében 
24—24 órára megállapodik. 

III. A zarándoklat három teljes napig időzik Lour-
desben. 

IV. A zarándokok a mfgállapodásoknál a nevezett 
négy városban és Lourdesban az állomásról a szállodába 
és viszont, az előre megrendelt kocsikon szállíttatnak, ott 
24 órai ellátásban, — mely reggeli (kávé,) ebéd, vacsora, 
szoba, világítás és szolgálatból áll — részesülnek. 

V. Ugy Lourdesban, mint minden más megállásnál 
a szállodákban az I. osztályú zarándokok mindegyike 
külön-külön szobában, a II. osztályúak ketten egy szobá-
ban, a III. osztályon utazók pedig 3 —4-en helyeztetnek 
el egy szobában. 

VI. Menetközben, mivel az egész zarándoksereg kellő 
ellátására nincs elegendő idő, élelmiszerekről mindenki 
maga gondoskodik. 

VII. A visszautazás is — úgymint az odautazás — 
az e czélra megrendelt külön vonaton együttesen történik 
és a zarándokok számára kiállított menetjegy semmiféle 
más vonatra, csak a különvonatra érvényes. 

VIII. A zarándoklatban való részvételi jegyek ára 
beleszámítva útközben négynapi (t. i. menet kétnapi — 
jövet kétnapi) és Lourdesben három napi, tehát összesen 
hét napi teljes ellátást, és a szállodákba való oia- és 
visszaszállítást, személyenkint a következő : 
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I. osztály 220 forint, — I I . osztály 170 forint, — I I I . 
osztály 105 forint. 

IX. A zarándoklatban való részvétre alulírottnál a 
mai naptól fogva már lehet jelentkezni, és kérem a je-
lentkezések mielőbbi megtételét , mert ha a külön vo-
natra szükséges szám be lesz töltve, a későbbi jelentke-
zéseket nem vehetjük figyelembe. A jelentkezés alkal-
mával biztosíték gyanánt az I. osztályon utazók 80, a II . 
osztályúak 60, a III . osztályon utazók pedig 40 f r t elő-
leget fizetnek. 

X. A részletes u t iprogramm angusztus hó második 
felében fog megjelenni, és a zarándoklatban résztvevők-
nek megküldetni. 

* 

Fel tehát magyar katholikusok ! Zarándokol junk 
minél tömegesebb számban Lourdesba ! Rój juk le e század 
alkonyán a kegyelet és hála adóját az irgalmasság any-
jának ! Ajánljuk fel magunkat , családjainkat, országunkat 
a mi Nagyasszonyunknak, Pát ronáoknak ! Mutassuk meg 
az egész világ előtt, hogy Mária gyermekei vagyunk ! 

Budapesten, 1898. Sarlós Boldogasszony ünnepén. 

Purt Iván dr., 
a budapesti közp. papnevelde tanulmányi felügyelője. 

Való Simon, dr. 
pápai kamarás, tanulmányi felügyelő. 

(Lakás : Budapest, IV. kerület, Központi papnevelde.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A kath. tanitó képző tanárok 

országos szövetsége. 

Nulla dies sine linea. Minden esztendőben egy-két 
lépéssel előbbre megy Magyarország katholikus újjászü-
letése. Jelzi az előrehaladást a kath. tevékenységnek egy-
egy országos jellegű eredménye s eseménye. Az országos 
kathol 'kus szervezkedésnek ilyen fölöttébb örvendetes ténye 
voit a kath. tani tc-képző intézeti tánárok és óvóképzők 
országos egyesületének megalakulása. Az alakuló gyűlést 
Egerben 1. hó 3-án nyitották meg. Hazánk kath. tan-
ügyének derék előharczosai, kik egyházmegyéink elemi 
és polgári iskolai kath. tanügyét országos hirü nevekkel 
képviselték, Samassa József egri érsek ur vendégei va-
lának. A korelnöki tisztet Mócsy Antal országgyűlési kép-
viselő viselte. Az alakuló közgyűlésből üdvözlő táviratot 
küldtek Vaszary Kolos bibornok bgprimáshoz, Samassa 
érsekhez és a közoktatásügyi ministerhez. Az alapszabályok 
letárgyalása után elhatározták, hogy a püspöki karhoz 
intézendő feliratban fogjak kifejteni, mire szándékoznak, 
az alapszabályok méltán remélt megerősítése után, tevé-
kenységűket a legközelebbi időben és összejövetel alkal-
mával fordítani. A tisztikar megalakításánál elnökké 
Vincze Alajos lett, az egri igazgató, ki plébániára ment 
ugyan, de nem szűnik meg a kath. t m ü g y oszlopa lenni. 
Alelnök Mócsy Antal Kalocsáról és Nógely Antal Nagy-
váradról. Titkár Dreisziger Ferencz Esztergomból. 

A közóhajtás most már oda irányul, hogy katholikus 
középisko^i tanáraink is mennél előbb megalakítsák az 

országos kath. középiskolai tanár-egyesületet s évi kon-
gresszusaik tar tását legalább is a két század mesgyéjét al-
kotó 1900-ban megindítsák. Az erdélyi kath. Státus kö-
zépiskoláinak tanárai már némi gyakorlat tal sőt szervezett-
séggel működnek az egyesülés terén. Nagy hálára köte-
leznék a kath. egyházat, ha az országos kath. tanár-
kongresszusok tar tását megindítanák és szokásba hoznák. 

H I V A T A L O S . 
Másolat 

38.868 számhoz 1898. 

Pályázat. 
A Lackenbacher-féle alapítványból 15—20 bibliai 

versnek héberből arabra készítendő legjobb fordításért 
1417 f r t 50 kr tűzetik ki ju ta lmul . 

A feltételek a következők : 
1. Mózes öt könyvének mindenikéből (a leszármazási 

lajstromok kivételével) sors által 3—4 versből álló hely 
szemelendő ki, mely héberből arabra fordítandó. Arab 
szótár használható ugyan, azonban két egyenlően jó 
fordítás közül a szótár nélkül készültté az előny. 

Legjobb fordításnak tekintendő az, a melyik a lon-
doni Polyglotte-boz legközelebb áll. 

2. A versenyben az osztrák-magyar monarchiához 
tartozók vehetnek részt, a kik a jelen tanévben, vagy 
legfeljebb 3 évvel előbb végezték el a bécsi, prágai vagy 
budapesti egyetemen a hit tudományi tanfolyamot és a 
róm. kath presbyteratust felvették. Egyenlően jó fordí-
tásoknál az elsőség azé, a ki a hi t tudományi tanfolyamot 
közelebb fejezte be. 

3. E díjért a verseny a bécsi egyetemen f. évi no-
vember hó 23-án, a prágai és budapesti egyetemen f. é. 
november hó 25-én fog megtar tatni . 

A dolgozat 12 óra alatt készítendő. Rövidebb idő-
köz viszonylagos előnyül szolgál. 

A pályázók kötelesek illetékességüket az illető egye-
tem hit tudományi kari dékánjánál legalább 3 nappal 
előbb okmányilag igazolni. 

Budapest, 1898. évi junius hó 23 án. 

V E G Y E S E K . 
4- Rómából érkezett tudósítás szerint XIII . Leo 

pápa az Index congregatióba consultorokká nevezte ki 
Janssen« Lőrincz sz. Ben. r. atyát, a szent Anzelmről 
nevezett benczés collegium rektorát , és Merry del Val 
Ráfael grófot, szolgálattevő titkos kamarását . 

— A magyar kegyestanitó-rend, Kalmár Endre 
kir. tanácsos, tisztb. rendfőnök elnöklete alatt tartott kor-
mánytanácsában, tegnapelőtt töltötte be az elhunyt Frank 
Ferencz rendfőnök helyét, addig, míg a rendi nagykápta-
lan rendes tartományi főnököt nem választhat Mert a nagy-
káptalan csak minden hatodik évben ül össze íőnökválasz-
tásra. A kormánytanácsosok választ ása egyhangúlag Magyar 
Gábor szegedi igazgatóra esett, a ki országos hírű tan-
térfiu s a kegvestanitó-rendnek évek óta oszlopos tagja. 
Magyar Gábor rendfőnök ur született 1842-ben Félegyházán, 
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a kegyesrendbe lépett 1859-ben, pappá szentelték 1865. 
augusztus 2-án. Szegeden, mint a szegedi főgymnasium 
igazgatója, két évtized óta működik. Mikor Fehér Ipoly pan-
nonhalmi főapát lett. Platz Bonifácz kinevezéséig ő vezette 
a Szeged-tankerületi főigazgatóság ügyeit, a melyért czim-
zetes főigazgatóvá nevezték ki. A piarista-rend figyelme 
már a legutóbbi választásnál is feléje fordult és ekkor 
csakis azért nem lett rendfőnök, mert szegedi állását uem 
akarta a rendfőnökség nagyfelelősségü és gondterhes 
állásával felcserélni. Most azonban mikor a piarista-rend 
is nagy idők előtt áll, nem utasí thatta többé vissza pap-
társainak beléje helyezett bizalmát. Mély tisztelettel üdvözöl-
jük és sok áldást kivánunk működésére. 

— Bogisich püspök bucsuzása . Bogisich Mihály 
cz. püspök, esztergomi kanonok, a ki 16 évig volt buda-
vári plébános, a mint jelentet tük, vasárnap búcsúzott el 
budavári híveitől. A koronázó Mátyás-templom szinültig 
megte l t díszes, előkelő közönséggel, melynek soraiban 
több testület foglal t helyett, igy a budai apácza-rendek 
és a kath. legényegylet tagjai . Az istentisztelet nagymi-
sével kezdődött, a melyen Bogisich Mihály püspök pon-
tifikált, dr. Nemes Antal, az u j budavári plébános, Bozóky 
káplán és több kispap segédletével. Miseközben Frey 
Alajos, az a j templomgondnok letette az esküt. Mise után 
a püspök szószékre lépet t és elmondotta nagyszabású 
búcsúbeszédét, mely könyekig meghatot ta a hal lgatóságot ; 
végül pedig megáldotta híveit és emlékül kiosztotta kö-
zöttük arczképét. Délután toronyzene fejezte be az ünnep-
séget, a melyet a Szent Háromság-téren s lenn a Vízi-
városban óriási sokaság hallgatott . Bogisich püspök hétfőn 
adta át hivatalosan a plébániát és az egyházi vagyont 
utódjának, dr. Nemes Antal budavári plébánosnak. 

— Szent Pé ter ügyvédjei . Ez alatt a név alatt 
Rómában egyesület keletkezett . Czélja a katholikus világ-
ban ismeretes. Mi már nem egyszer szóltunk róla. Szent 
Péter székének, az ő jogainak és érdekeinek védelmezése. 
Tagjai kezdet óta nem csak professionatus ügyvédek 
lehetnek, hanem bárki, akár pap, akár világi, a ki szent 
Péter székének ügyét e védelem szempontjából magáévá 
teszi. Ennek az egyesületnek jelenleg körülbelül 10.000 
tagja van a világon. A tagoknak körülbelül fele franczia. 
Francziaországban tudvalevőleg szent Péter és Pál napjá t 
pro foro a katholikusok a következő vasárnapon ta r t ják , 
Julius 3-án volt tehát Péter Pál napja Francziaországban. 
Ezen a napon tartot ták tehát Párisban a „szent Péter 
ügyvédei" védőszentjök ünnepét. Európa zsidó-szabadelvü 
sajtója erre a hirre összeröffent : kik ezek az „ügyvédek" 
s vajh mit akarnak ők ! A dolog, kérem, világos és igen 
egyszerű. „Szent Péter ügyvédei" követik kath. hitöket, 
teljesitik katb. kötelességüket, védik az egyház látható 
fejének, a római pápának jogait és érdekeit. Egy buda-
pesti napilap, a mely elsőrangú magyarságával dicsekszik 
magának, felült a zsidó sajtónak s kiváncsi lett, hogy kik 
azok a „Szent-Péter ügyvédek" s működnek-e már ha-
zánkban is ? A „Magyarország" aggodalmait szivesen elosz-
lat juk annak kijelentésével, hogy a „Szent Péter ügyvéd-

jei" nevü^egyesület hazánkban még nem alaV.ultmeg; de ha 
már a „Magyarország" is a zsidó és szabadkőműves saj-
tóval fog húbogni szent Péter széke ellen, el lehet ké-
szülve rá, hogy Magyarország lelkiismeretes katholikusai 
egy szálig mind felcsapnak szent Péter ügyvédjének. 

— Egy Uj néplapot kaptunk Szatmárról. Neve 
„Magyar Földmivelő," a keresztény magyar nép újsága, 
szerkeszti Bodnár Gáspár. Megjelenik minden vasárnap. 
Előf. ára fgész évre 2 f r t . Jó helyen jelenik meg, püspöki 
városban, s igen jó kezekbe van letéve. Üdvözöljük, s 
kivánunk neki ebben a szoczialisztikus és communistikus 
istentelen világban _ országos elterjedést. Mert a mi jó 
magyar népünket meg kell menteni az ősök vallásosságának 
és ennek a szerencsétlen, hányatott és mindenünnen ütött-
vert hazának. 

— Frivol gondolkozás a legszentebb ügyben. 
Szabadelvű lapjaink nap-nap után egyre csattanósabb ese-
tekkel árulják el, hogy gondolkozásuk és magatartásuk 
vallási ügyekben meggondolatlan, frivol és az országra 
nézve valóságos csapás, Egy különben jóhirü esti lap azt 
a hir t közölvén, hogy a királyi trón örököse a cumber-
landi hg leányát szándékozik nőül venni, a ki jelenleg 
ugyan protestáns, de már eljegyzés előtt visszatér a kath. 
egyházba, azzal a könnyelmű s kath. vallásunk legszen-
tebb kultuszát, a szentmisét kifigurázó s a jövendőbeli 
magyar királyné vallásos-ágának tisztaságát oktalanul gya-
núsító szójárással élt, hogy „egy császári trón és egy ki-
rályi korona megér egy misét." Zsidó vagy vallását nem 
értő keresztény beszélhet igy, a kiket az „odor lucri," a 
nyereség élvezete boldogít csupán. Vallásos katholikus 
ember, a ki tudja mi a szentmise áldozat, ilyen frivol 
beszédre nem vetemedik soha. Es ezt a könnyelmű gon-
dolkozású saj tót az ország katholikusai még fizetéssel 
támogat ják ! 

— Két távirat a palásti jubileumból. A sok üd-
vözlet közöl, melyek aranymiséje alkalmából dr Palásthy 
Pál püspök úrhoz Palás t ra érkeztek, kiemeljük dr báró 
Hornig Károly veszprémi püspök urét és az esztergomi 
főkáptalanét . Az előbbi igy szól: „Aranymiséje napján 
imáival egyesült őszinte szerencsekivánatait küldi méltó-
ságod hálás tanítványa báró Hornig Károly veszprémi 
püspök." Az utóbbi szövege ez : „Méltóságodat, m nt 
Isten szive szerinti jubiláris papot, főegyházunk oszlopát, 
testületünk diszét, kitűnő hittudóst, aranytollú egyházi 
irót, a Palásthy nemzetség dicső sarját, ősi fészkökben a 
hitélet és népnevelés uj jáalkotóját , jótevőjét, aranymiséje 
alkalmából testvéri szeretettel, mély tisztelettel üdvözli 
az esztergomi főkáptalan." 

Figye lmezte tés . A szerkesztő távollétében dr 
Acsay Antal k. t. r. tag. egyetemi magántanár ur, a buda-
pesti Kalazantinum tanulmányi igazgatója volt szives a 
szerkesztési teendőket elvállalni. A szerkesztő távollétében 
minden sürgős közleni való a „ sze rkesz tőség i re czimzendő. 
A mi nem sürgős közleni való, azt ezután is dr Breznay 
Béla nevére kell crimezni. 

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

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . T Á R S A 
Ö T V E N H E T E 

Budapesten, julius 16. 5. 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
1 3 I K É V F O L Y A M . 

sz. II. Félév. 1898. 

„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. Fohász a lurdi szt. Szűzhöz. — Adatok az autonomia ügyének kánonszerü megoldá-
sához. — Egyházi Tudósítások f Pribék István püspök. — f Villányi Szaniszló apát. — B u d a p e s t : Ürge Ignácz halála. — Kath, 

Köztevékenység és Egyesületi, Élet. — Kath. Nevelés- és tanitásügy. — Hivatalos. — Vegyesek. 

FOHÁSZ 
a lurdi szt. Szűzhöz. 

— Jul. 16- ára. -— 

Zeng az ének messze t á jon . . . 
Szivünkbe száll v iszhangja : 
Üdvöz, — üdvözlégy Mária, 
Lurd kegyes Szűzasszonya! 

Leborulva köszöntenek 
Országunk zarándoki ; 
Szűz A n y á n k ! bar langlakodban 
Mindegyiket hallgasd ki. 

Vedd kedvesen, Szeplőtelen, 
Szivök á ldozata i t : 
Midőn kérnek sirva-bízva, 
Nyúj tsd égi javaid. 

Hal lgasd meg, oh Szűz, legkivált 
A szivek ez óha j á t : 
Híven szeressen, t iszteljen 
A magyar , mint Védanyjá t . 

i Erény virágok lepjék el 
A sziveknek meze jé t : 
Isten-, béke- s honszerete t 
Hirdesse jóhírnevét. 

P. Viktor. 

V 

Adatok 
; az autoiiomia ügyének kánonszerü megoldá-

sáhozo 
III. 

XIV. Gergely pápa, látván, hogy az érseki 
tartományok a püspökjelöltek megvizsgálása ügyé-
ben a tr ienti szent zsinat által reájok bizott nagy 
feladatot, t. i. hogy a processus informativus 
e. C. számára rendet szabjanak, általában elha-
nyagolták s remény sem mutatkozott, a mely 
szerint egyhamar valamennyi érseki tartomány 
részéről a tr ienti határozat megtartása várható 
lett volna, a pápák ama magasztos és pár i t lan 
gondolkodásából kiindulva, melynél fogva ők 
„Isten szolgáinak a szolgái,a kik az egyház min-
den részének fájdalmát érezni, minden ügynek 
javát szolgálni, mindenkinek hibájával ós ha-
nyagságával szemben az egyház közügyéről sza-
kadatlanul gondoskodni tartoznak, elhatározta, 
hogy pótolni fogja a mulasztásokat és pápai 
constitutióval az egész egyházra nézve egységeven 
fogja szarbályozni a püspökjelöltekkel végzendő 
processus informativus extra Curiam követendő 
eljárását. 

És igy is te t t Az általa megállapított kánoni 
eljárás a püspökjelöltek megvizsgálására nézve ki 
van fejtve, a mint már jeleztem, a nevezett pá-
pának 1591. május Idusán „Onus apostolicae ser-

5 

I 
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vi tut is" kezdetű Consti tutiójában, a melynek meg-
ismerte tését ugy fogom végezni, min t az előbbi 
czikkben a t r ient i szent zsinat ha tározatáé t , le-
hetőleg szóról szóra, az eszmelánczolat á tmene-
teinek feltüntetésével. Az apostoli szentszék 
„solicitudo"-jának, minden egyházakra ki ter jedő 
gondosságának emez egyik remek bizonyitéka, 
az „Onus apostolicae servi ta t i s kezdetű Consti-
t u t e , négy részből á l l , u. m . A) a bevezetésből, 
mely u tán következik B) az ügy állásának elő-
adása (species facti), ezt követi 0) maga a pápai 
törvényalkotás, maga a processus informativus 
in par t ibusra vonatkozó kánoni jogszabály, az 
egészet D) bezár ja egy, csak a pápa a jka in fa-
kadha tó magasztos exhortatio, lelkesités és buz-
ditás mindenkihez, a kinek a püspöki székek be-
töl tésére kánoni befolyása van, hogy kötelessé-
geiket szentül teljesitsék. Közben-közben, a t á rgy 
rokonságánál fogva, e nevezetes pápai Consti tut ió 
rendelkezéseket foglal magában a szerzetesi ós 
más egyházi oly méltóságokra való jelölések 
iránt , a mely méltóságokat consistoriali ter szokta 
a pápai kúria betölteni , kivált, ha azokkal a 
népre kiterjedő „iurisdictio spirituális vel t em-
poralis" van összekötve. 

A) Bevezetés. „Az apostoli közszolgálat terhe, 
a melyhez minap emel t fel bennünket az isteni 
méltatás , folytonosan a r ra figyt-lmeztet, miszerint 
pásztori gondoskodásunkkal legfőképpen ar ra for-
dítsuk igyekezetünket , hogy a mit a szent ós 
egyetemes zsinatok az egész keresztény nép közös 
üdvére istenfélően és okosan elrendeltek, azokat 
sem vakmerőség meg ne sértse, sem hanyagság 
el ne hagyja ; kiválóan pedig azokat, mik ar ra 
vonatkozuak, hogy a székes és más egyházak 
élére kormányzókul jó és a lkalmas pásztorok 
ál l í t tassanak. Mivel ha az egyház minden szolgájá-
nak megválasztásánál minden fokon ügyelni kell, 
hogy olyanok választassanak ki, kik vallásos 
buzgóságuk ós szent életök által lelkiépülósére 
vannak a népnek: sokkal inkább vigyázni és 
igyekezni kell az i ránt , hogy hiba ne tör ténjék 
annak kiválasztásában, a ki minden rangfokozat 
fölé kerül, kinek mint hűséges és okos szolgának 
az egész család gondjára bizat ik ; a ki minden 
erényben. Isten minden parancsolat jának megtar-
tásában mások példája lenni köteles; mer t az 
kétségtelen dolog, hogy a nyáj jóléte nagyon 
függ a jó pásztor jeles életétől ós tudásától." *) 

1) Si in quibusvis Ecclesiae gradibus et ministris 

B) Az ügy állása. Hivatkozik XIV. Gergely 
pápa a t r i en t i szent zsinatra. Említi , hogy hány 
pápa, mily buzgósággal fáradozot t e hosszú ideig 
t a r t o t t zsinat gondozásában s a nagy számmal 
összejött zsinati a tyák mire fordi to t ták egyház-
javításra vonatkozó gondja iknak legfőbbikét. Arra, 
ú g y m o n d , h o g y módját találnák meg, miképp 
lehetne a székesegyházak élére tudomány, á j ta -
tosság és okosság által tündöklő, az egyházi 
törvényekben sok időn á t ós sokféleképp jár tas-
ságot nyer t férf iakat állítani." 2) Előadja, hogy ő 
min t cremonai püspök jelen volt a zsinatou és 
abban részt ve t t s mikor egyházmegyéjébe haza-
t é r t mindig nagy vágy lángolt szivében a 
zsinati ha tároza tok végrehaj tásáér t , és hogy ez 
megtör ténjék , a mi tőle telt, meg te t t mindent . 
Most azonban, hogy pápa le t t és az egész egyház 
gondviselésének terhe nyakába szakadt, vágya a 
zsinati határoz tok végrehaj tása i r án t a legfőbb 
fokra emelkedett . „Summo desiderio tenemur ," 
úgymond, hogy oly pásztorok kerüljenek az egy-
házak élére, kik „állásukat és hivatalukat betöltsék 
és a hivek üdvösségére nézve bennünket az Urban 
örömmel töltsenek eh" A püspökjelölés és adás 
ügyében XIV. Gergely meggyőződése szerint a 
fődolog, a mely körül forog minden, az, hogy 
az illetők élete oly pontos, hűséges és komoly 
vizsgálatnak vettessék alá, hogy minden csalfaság 
kizárásával a pápa Krisztus nyája élére olyanokat 
állítson, kik ezt az angyali vállakra nézve is félel-
metes te rhe t ugy legyenek képesek viselni, a hogy 
Krisztus Urunk kívánja, a ki életét és vérét nem 
kímélte a nyájér t . 3) És e tekinte tben a t r ien t i 

curandum est tales eligi, qui religione et sanctitate fideles 
aedificeot; multo certe magis elaborandum est, ne in eius 
electione erretur, qui supra omnes gradus constituitur, 
cui tamquam servo fideli et prudenti totius familiae cura 
tradi tur; qui ad omnem virtutem, et macdatorum Dei 
observantiam aliorum forma esse debet ; cum certum sit, 
gregiä salutem magnopere pendere ex boni pastoris 
praestanti vita et doctrina." 

2) In eo potissimum insigni zelo, m a c a q u e cum 
laude laborarunt, ut rationem invenirent, qua viri doctrina, 
pietate, prudentiaque excellentes, et in Ecclesiasticis 
sanctionibus diu multumque versati, Ecclesiis Cathedralibus 
praeficerentur. 

3) In hoc saluberrimo et perneces>ario negotio, quod 
est de Episcopis eligendis et praeficiendis, videtur esse 
praecipuura, ut instructio, examen et inqu sitio de fide, 
vita, moribus, doctrina et prudentia promovendorum tarn 
accurate, fideliter ac serio instituatur, ut omnis fallaciae 
fuco semoto, certo confidere valeamus, tales a nobis Christi 
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zsinat nem mulasztot t el gondoskodni, „akkor, 
midőn megál lapí to t ta és elrendelte, hogy e 
metropol i ta által t a r t andó egyháztar tományi 
zsinat szabja meg az illető helyek és egyház-
ta r tományok számára a vizsgálat vagyis ku ta tás 
vagy jelentéstevés módját , mely a római pápa 
jóváhagyása elé volt terjesztendő, a mely az 
illető helyeknek leginkább a lka lmas és meg-
felelő lenne." 

Most következik előadása annak, a mi a 
pápá t törvényhozásra indí tot ta , sőt kényszer i te t te : 
a részletes egyházak hanyagsága. Igen kevés 
helyen t a r t o t t á k meg, a t r i en t i szent zsinat által 
előirt czélból az egyháztar tományi zsinatot s nem 
volt remény, hogy ezt egyhamar mindenü t t meg-
tar t sák . A pápa fé l te t te t ehá t a t r ien t i zsinat 
üdvös rendeleteinek gyümölcsét, s mivel az a la t t 
tapasztalásból ki tudódot t , hogy mi szükséges min-
den egyházban s mi a lehetséges, a pápa elha-
tározta , hogy maga közvetet lenül állit fel jog-
szabályt az ext ra Curiam és in Curia végzendő 
procpssus informat ivusra vonatkozólag. 

C) A Constitutio rendelkezése, a pápai tör-
vényhozás, a kánoni jogszabály. 

1. Kik végezzék extra Curiam a processus 
informat ivus t % 

„Senki, bármely állású, fokozatú vagy álla-
potú legyen, a nevezett vizsgálatot magához ra-
gadni ne merészelje, hanem ez az egész ügy 
azoknál maradjon, k ike t az eml í t e t t zsinat ki-
jelölt, t. i. az apostoli szentszék követeinél4) , 
avagy az országok nuntiusainál , vagy annak, a 
kiről vizsgálat tör ténik , megyéspüspökónéi, s 

gregi pascendo es9e praepositos, quales tant um onus, 
Angelicis videlicet humeris formidandum exigit, et quales 
ille expetit, qui pro eisdem ovibus redimendis propriae 
vitae ac sangvini non pepercit. 

4) Magyarország prímásai befolyásukat a püspöki 
székek betöltésénél, melyet most rendesen mint ő felsége 
legfőbb titkos kanczellárjai s esetleg a kormány bizalmasai 
a királyi kinevezés előkészítésekor gyakorolnak, kánoni 
alapon érvényesíthetnék, illetve éleszthetnék fel a királyi 
kinevezést felülbiró processus informativus végzésének 
őket, mint Legátus Natusokat, a nuntiusokat megelőzőleg 
megillető jogigényük használatba vételével. Ez a dolog 
„quid iuris" oldala. A „quid consilii" mondja meg, mi a 
teendő a jelen körülmények között, a midőn a kánoni pro-
cessust megelőzőleg történnek bizalmas és rendesen döntő 
lépések a Curiánál az illető jelölt elfogadhatóságára nézve 
a pápa részéről, ugy hogy, mikor a processusra kerül a 
dolog, az ügy úgyszólván már el van döntve s a processus 
maga inkább csak formális föltétellé szorul össze, elvesztve 
informationalis jellegét. 

ennek hiányában a szomszédos megyéspüspökök-
nél, hacsak megfelelő okoknál fogna Mi vagv 
az időszerint élő római pápa külön parancscsal 
valaki másra nem ruházza néha ezt a t isztet . 
Hogyha talán az eml í te t tek közöl valaki az elő-
mozditandóval egyenes vagy oldalági rokonság-
ban volna egész a harmadik fokig bezárólag, 
hogy a rokoni érzelem ha tásának minden gya-
núja kizárva legyen ebből a szent ügyből, az 
illető ebben az esetben k izár tnak tekintendő, és 
igy a vizsgálat kötelessége a r ra hárul, a ki köz 
vetet lenül következik, vagyis, ha a követ esik 
el, a nuntius, ha a nuntius, jön az Ordinarius." 

Ha egyik székről a más ikra való álhelye-
zésről van a szó, akkor a processus informat ivus 
extra Curiam megtar tására , püspöknél legátus 
vagy nunt ius hiányában a metropol i ta , metropo-
l i ta áthelyezésénél az idősb suffraganeus az ille-
tékes. 

2. Hogyan kell a processust végezni? 
Ez az ügy az egyház legnagyobb ügyei közé 

tar tozik , r e s t magnum negotium." Azért, úgy-
mond XIV. Gergely pápa, a t r i en t i szent zsinat 
ennek az ügynek kezelésére kháló személyeketr  

„eminentes personas" nevezet t ki, a kik az ügy 
nagyságát fölértik. Ebből kifolyólag XIV. Gergely 
pápa a következő kánoni szabályzatot á l l í to t ta 
össze : 

a) Ezt a processust audi torok ós vicariusok, 
vagy más a lárendel tek által nem szabad végez-
te tn i , habár mindezek és más tapaszta l t férfiak 
segítségül haszná lha tók; hanem az i l letőknek 
személyesen kell végezni.5) b) Ha az illető prae-

I la tus valamely pont körül személyesen vizsgálni 
; nem képes, a t anuka t , például távolság miat t , 

ki nem ha l lga t j a : akkor az ily pont körül végez-
te the t i a vizsgálatot „egyházi méltóságban levő" 

! más személy által, c) Hogyha az illető, a ki a 
processus végzésére jogosult, nem j á r h a t el, akkor 
következik az, a kit a t r ien t i sz. zsinat az eljá-
rásra u tána jogosul tnak j e l en te t t ki. d) A dolog 
komolyságánál fogva a pápa megtiltja, hogy a 
megvizsgálandó személy életére és t an í t á sá ra 
nézve ö maga terjeszsze elő a pon toka t (articulos) s 
azután ezekre nézve ö állítson t a n u k a t ; hanem az 
illető vizsgáló praelatus állítsa fel a pon toka t s ő 

j 
5) Non per Auditores, aut Vicarios, aliosve ministros, 

I sed per seipsos inquirendi munus exercere debere, quam-
! vÍ9 ab huiusmodi personis, aliisque viris peritis adiuvari 

possint. 
5* 
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állítson fel hivatalból oly t anuka t , kikről meg van 
győződve, hogy őszintén és hűségesen fognak 
tanúskodni, e) Hogy könnyebben menjen a dolog, 
a vizsgáló praelatus a megvizsgálandó vagy más 
ál tal készí t tethet egy á t t ek in tés t nyúj tó lapot 
(schedulam) az előmozdítandó vezeték és kereszt-
nevéről, honosságáról, szülőiről, rendjéről , foko-
zatáról, állásáról, működéséről, hol t anu l t a a 
theologiát vagy kánonjogot , hol működöt t huza-
mosabban, barátairól , ismerőseiről, kik őt ós 
szülőit legbensőbben ismerik. Hogyha az előmoz-
dítandó okmányokat óhaj t ezekre és hasonlókra 
vonatkozólag felterjeszteni, elfogadhatók, csak 
hivatalos je l legűek legyenek azok, (modo docu-
mentum publicum seu au then t icum fuerit.) f ) 
Szigorúan megt i l t j a XIV. Gergely pápa, hogy 
bárkit tanuul fogadjanak a vizsgálók;6) i lyenekül 
csak komoly, istenfélő, okos, tudós férfiak fogad-
hatók el, a kik a püspökben megkívánta tó 
tulajdonságokról í té le te t mondani képesek és 
haj landók. Kizárandók a rokonok, barátok, ellen-
ségek és vetélytársak, g) A t a n u k a t külön kell 
kihal lgatni s az ál talok teendő esküre, annak 
következményei re tüzetesen kell figyelmeztetni, 
és arra, hogy a mindenható Isten előt t bűn-
részesek lesznek mind abban, a mi rosszat az 
előmozdítandó mulasztás vagy elkövetés ál tal 
tenni fog.7) h) Nagy gondot kell fordítani a 
t anuk megvizsgálására is, hogy világosan k i tűn jék , 
rószrehajlás-e vagy igazság vezérli őket. i) Azon 
kell lenni, hogy a tanuk , a miről tanúskodnak, 
lehetőleg csak sa já t szavaikkal tanúskodjanak. 

3. Miről kell vizsgálatot tartani? 
XIV. Gergely pápa ismétli, a mi t a kánon-

jog a püspökjelöltek megvizsgálásánál meg-
kívánt kellékeket (quali tates) megál lapí tot t . Ezek: 
törvényes születés, ka th . szülőktől való szár-
mazás, 30 év betöltése, szent rendekben levés 
legalább 6 hónap óta, doctorság vagy l icentiatus-
ság a theologiából vagy a kánoni jogból, vagy 
legalább is valamely főiskola bizonyítványa arról, 
hogy az illető mások t an í t á sá ra képes; ezen felül, 
hogy az illető egyházi hivatalokban huzamosb 

Illud quoque prohibendum censuimus, et expresse 
prohibemus, ne ad testimonium dicendum de Fide Catho-
lica, vita, moribus, doctrina, atque aptitudine ad regen-
dam Ecclesiam qnilibet homines admitantur. 

7) Eosdem etiam serius et graviter admonebit (Prae-
sul inquirecs), ipsos reos f'uturos esse apud omnipotentem 
Deurn eorum omnium, quorum vel committendo, vel omit-
tendo rei erunt, qui promovebuntur. 

ideig gyakorol ta magá t ; továbbá hit t isztaság, 
feddhetet len élet, okosság, tapasztal tság (usus 
rerum), szennytelen becsület ( intégra fama,) 
tudomány. 

Ezen utóbbira nézve XIV. Gergely pápa, 
min thogy úgymond, sok csalás fordul e lő ," 8 ) 
több részletes szabályt á l l í tot t fel. És pedig: 1. 
Hacsak az illetők tudása nyilvános működésökből 
nem ismeretes, a tudás i r án t vizsgálatot kell a 
doctori vagy l icentiatusi czim stb. mel le t t is 
ta r tani . 2. Ezt pedig ugy kell tenni, hogy ki-
tudódjék, az illetők hol s meddig t anu l tak theo-
logiát vagy kánonjogot . A hol nincs egyetem ós 
doc tora tus : komoly, a theologiában vagy kánon-
jogban j á r t as férfiak bizonyítványa elégséges. 
3) A tanuk bizonyságot tegyenek arról, hogy az 
il letőkről tudják, hogy kellő tudományuknak 
nyilvánosan vagy magán uton jelét adták. 4) 
Szerzetesek tudományáró l tanúskodni elüljáróik 
illetékesek. 

4. Mi a teendő a püspöki kellékek meg-
vizsgálása után ? 

1. A je lö l tnek IV. Pius formulá ja szerint 
hitvallást kell tenni a vizsgáló praelatus előtt , 
vagy ennek, távolság esetén, felhatalmazásával a 
közelebbi praelatus előtt. 

2. Az informat io de Statu Ecclesiae acci-
piendae ar ra az esetre van előírva, ha a jelölt 
és a püspökség más és más országból való. 

3. A hitvallást a vizsgáló közhitelű jegyző és 
t anuk előt t veszi á t és erről sajátkezű aláírással 
tanúskodik. 

4. A hi tval lás t tevő az okmányban, a hol 
kell, maga i r ja be a nevét. 

5. Jegyző jegyzőkönyvet állítson ki tanuk 
jelenlétében a hitvallásról. 

6. Az egész vizsgálati eljárásról, minden 
bizonyítással együtt , oki ra t készítendő s a 
hitvallással együt t a Curiáboz felküldendő, hogy 
o t t a t r ien t i sz. zsinat rendelete szerint a 4 
bíborosból álló vizsgáló-bizottság mindent felül-
bíráljon s a consistoriumban jelentéstevésre 
köteles bibornok a jelentéstevés előt t collegáinak 
külün-külön megmutassa az ak táka t , hogy saját 
betekintésükből tud ják , miszerint ugy áll a do-

s) Quia circa doctrinam plures fraudes committi 
soient, et saepe contingit, ut nonnulli scientia vacui, et 
solo Doctoris titulo aut privilegio glorientur : volumus, 
ut de eorum doctrina diligenter inquiratur. Stb. 
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log a min t a je lentéstevő bibornoktól a consis-
to r iumban szóval hallják. 

Mindezekből az tűnik ki, hogy XIV. Ger-
gely pápa a t r ient i sz. zsinat ál tal elrendelt 
t a r tomány i zsinatok ál ta l készí t te tn i szándékolt 
eljárást a processus informat ivus in par t ibus seu 
ext ra Curiam számára bőségesen szabályozta. 
Te t te ezt, a mint lá t tuk, mélyreható bölcseséggel 
és szigorú lelkiismeretességgel, pótolva a részleges 
egyházak mulasztásai t s gondoskodva előre a 
becsuzbató visszaélések visszaszorításáról. 

D) E nevezetes Consti tut io záró szózatában 
XIV. Gergely pápa a püspök-vizsgálat első fokán 
működő, a választások és kinevezések jogai t 
gyakorló egyházi és világi személyekhez, — ideér tve 
természetesen az államok fölséges fejei t is, a hol 
kánoni felhatalmazással birnak, — ha tha tos sza-
vakban intéssel és figyelmeztetéssel fordul, Jézus 
szent szerelmére kérve őket, hogy gondolják meg, 
mily súlyos és nagy a püspök-jelölés ügye, a 
melytől a lelkek üdvössége, az országok békéje, 
a vallás épsége, a h i t ter jedése és sok más igen 
nagy javak szerencsés sorsa függ. 9 ) 

íme, ez a püspöki székek betöl tésének meg-
világítására szolgáló kánonjogi adatok harma-
dikja. 10) 

Soha senki a püspöki székek kánoni betöl-
tésének, t ehá t az egyház szabadságának, igazi 
au tonómiá jának érdekében annyi t nem te t t , 
anny i t nem fáradt , min t a római pápák. Ebből 
a Constitutióból is ez tűn ik ki. % * * 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

A veszprémi székeskáptalan szomorodott szivvel je-
lenti, hogy 

méltóságos és főtisztelendő 

Yillei P R I B É K I S T Y A N , 
lorymai felszentelt püspök, püspökhelyettes, általános ügyhallgató, 
veszprémi székesegyházi nagyprépost, koppányi prépost, gyémánt-

misés áldozópap, stb. stb. 

folyó évi julius hó 12-én délután 4 órakor, hosszas szen-
vedés s a haldoklók szentségeinek áj ta tos felvétele után, 

ü) Hor tamur vero in visceribus Domini Nostri Jesu 
Christi, ac paterna charitate monemus eos omnes, qui ab 
hac Sancta Sede nominandi, praesentandi, vei etiam eli-
gendi futuros Episcopos, vei Abbates, ius habent, ut serio 
apud se cogitent, quanti momenti sit hoc negotium, ex 
quo salus animarum, tranquillitas Reipublicae, incolutni-
tas Religionis, propagatio Fidei, aliaqua permulta et ma 
xima bona dependent. 

10) Rövid szünidei távollét után a dolgot folytatni 
fogom. A szerk. 

életének 85-ik, áldozópapságának 61-ik, kanonokságának 
44-ik, püspökségének 26-ik évében, végelgyengülés követ-
keztében az Urban elhunyt. 

A boldogultnak hült tetemei folyó hó 14-én délután 
4 órakor fognak a veszprémi alsó-városi sirkertben a 
boldog feltámadás reményében nyugalomra helyeztetni ; 
az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyancsak 14-én 
délelőtt 9 órakor fog a veszprémi székesegyházban a 
Mindenhatónak bemutat ta tn i . 

Veszprém, 1898. julius hó 12-én. 

Imádkozzatok érette ! 

A szent Móricz-ról nevezett bakonybéli szent Bene-
dek-rendi apátság konventje szomorodott szivvel jelenti , 
hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur, 
szent Móricz és vértanú-társairól nevezett bakonybéli apát, 
a pannonhalmi főapátság szentszéki tanácsosa, a Szent-
Is tván-Társula t tudományos és irodalmi osztályának, a 
történelmi társulat választmányának, a magyar paedago-
giai társaságnak tagja , julius 12-én reggeli 6 órakor szív-
szélhűdés következtében, a végszentség feladása után az 
Urban elhunyt. A boldogult született 1847. szeptember 
9 -én ; szerzetbe lépett 1863. szeptember 8 -án ; ünnepélyes 
fogadalmat te t t 189fi. julius 27-én ; áldozópappá szentel-
tetet t 1870. szept. 29-én; 1869-től 1881-ig mint tanár 
Győrött, 1881-től 1894-ig mint esztergomi igazgató és 
házfőnök működött ; apát tá avat ta tot t 1894. aug. 26-án. 
Minden hivatalában teljes odaadással szolgálta Is tenét és 
hazáját , szerzetének sok szép reményét vitte sirba. A bol-
dogult földi maradványai f. hó 14-én reggel 9 órakor 
tar tandó engesztelő szent mise-áldozat után fognak a hely-
belyi sirkertben végső nyugalomra helyeztetni. Bakony-
bél, 1898. julius 12-én. Az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

Budapest, jul . 15. Ürge Ignácz halála. — 
A Nagyváradon megjelenő „Kath. Hitterjesztés Lap-

jaia-nak szerkesztősége ír ja az ottani „ T i s z á n t ú l t e l j e -
sen hiteles forrásból nyert értesülést arról, hogy Khinában 
élő hazánkfia, a magyar missionárius : Ürge Ignácz missió-
állomásán, Kiang-Tsing-Fouban e hó elején meghalt . 

Isten dicsőségéért és embertársai boldogitásáért he-
vülő szive, mely képesítette őt a képzelhető legnagyobb 
áldozatra, hogy szülőföldjétől, övéitől, hazájától elszakadva, 
távoli messze országban, idegenek között, kiknek kezdetben 
nyelvét is alig érté, csaknem emberfelett i munkálkodásban 
töltse mások boldogitására, a keresztény czivilizáczió ter-
jesztésére szentelt életét. 

Nem szenvedett vértanúi halált, — néháuy év óta 
jelentkező szívbaja ölte meg, — de érdeme nem kevesebb, 
mint azoké, akik hi tükért vértanúságot szenvedtek. Krisztus 
apostolainak, az első századok vértanúinak hitét hirdette 
ő a pogányok között. A nagy áldozatou kívül, melyet a 
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hitterjesztés szent ügyének hozott, volt része üldözésekben, 
de volt része örömökben is. olyan tiszta, önzetlen öröm-
ben, amilyen keveseknek ju t osztályrészül. Tizennyolcz évi 
hittéritői működése alatt ezreket vezetett az igaz hitre. 
Azt a kis állomást, hová elöljárói rendelték, évről-évre 
gyarapodni látta. Tiz évvel ezelőtt itt já r t Magyarországon, 
városunkban is megfordult , gyűj töt t az u j keresztények 
számára s a begyült összegből árvaházat és kórházat 
állított (egyik része azért Hungáriá nak van elnevezve) 
Khinában, mely a magyar katholikusok áldozatkészségét, 
hi tükért való lelkesedését hirdeti. 

Ürge Ignácz halála nagy veszteség a hitterjesztés 
szent ügyére, megmérhetetlen csapás arra a khinai missió-
telepre, melynek ő alapitója s legnagyobb jóltevője volt, 
de méltán kelt gyászt a halálhír itt e hazában is, mely-
nek a messze idegenben is hü fia vol t : dicsőséget hozott 
a magyar névre, tiszteletet szerzett ancak egy ma'sik 
világrész népei előtt. 

Egymás után dőlnek ki e munkások az Ur szőllő-
jéből. Alig egy pár év alatt három magyar missionárius 
halt meg : Zimmermann, Menyhárt és Ürge. Jelenleg 
talán nincs is már magyar a hittéritők között. Pedig azt 
az áldást, mit a keresztény vallás hozott Magyarországra, 
ilyen módon is meg kellene hálálnia nemzetünknek. Más 
nemzetek évenkint milliókat áldoznak a hi t ter jfsztés mű-
veire, Németország hajóit küldi a hittéritők védelmére, a 
mi országunk bizony még keveset tet t e tekinintetben. 

Az elhunyt m a g j a r hittéritő életrajzából álljon még 
itt e néhány sor : 

Ürge Ignácz 1840. okt. 14-éa született Zsigárdon. 
A falusi iskolából 1853. őszén Nagyszombatba vitték áldott 
emlékű jó szülei gvmnasiumba. I t t lépett 1859-ben az 
esztergomi főmegye növendékpapjainak sorába. A közép-
iskola befejezése után 1861-ben theologiára Bécsbe kül-
dötte a kiváló tehetségű i f jút az egyházmegyei hatóság *) 
Pappá szenteltetvén 1865. jul . 23-án, mint káplán több 
helyen működött . 

Megérlelődvén lelkében nagy elhatározása, 1869. 
szept. 2-án a Paulai szt. Yincze által alapított „Lazarista" 
társaság kötelékébe lépett. Mint lazarista hazánk külön-
féle helyein tar tot t nép-missiót. 

Khinába 1880. aug. 8-án küldetett, a hol mint apos-
toli hithirdető működött halála napjáig. 

1883-ban Ürge Ignácz hazánkban — városunkban 
i s — gyűj töt t alamizsnát missió-állomása számára; út já-
ban egy khinai fiu — a kis Petolo kisérte. A templomok-
ban predikácziót, a társas körökben felolvasást tar tot t a 
khinbi életről. Élénk érdeklődést keltett khinai öltözete. 
Körülbelül 40.000 frtot gyű j tö t t össze az országban. 

Legyen ju ta lma Jézus, kinek hitét terjesztette fárad-
hatatlan buzgalommal, kiváló s ikerrel! 

KATH. KÓZTEVEKENYSÉG 
es 

*) Mint 4-ed évi theologus, I. b. Dankó József tanárunk 
buzdítására, velem, a ki akkor 3-ad évi theologus voltam, meg-
osztva a munkát, lefordította a redemtoristák hires oktató és 
imádságos missió-könyvét. Dankó költségén látott napvilágot. 

A. R. szerk. 

Egyesületi Élet. 
Rendes évi magyar zarándoklat Lourdesbe. 

Bobitsek Ferencz dr nagymarosi plébános kitűnő 
eszméje, mely szerint minden évben, ugyanazon időben, 
tudniillik az októberi szent rózsatüzér-ünuepre zarándoklat 
induljon Magyarországból, a Mária-kultusz ez ősi hónából 
Lourdesba, a legmagasabb egyházi körökben élénk 
helyeslésre talált. E tervre vonatkozólag az ország bibornok 
herczegprimása nevében Boltizár József püspök, érseki 
helynök ur ezeket irja Bobitsek drhoz : , Kétséget sem 
szenved, hogy e terv nemcsak anyagi szempontból könnyí-
tené meg a zarándoklatban való részvételt, hanem egyszers-
mind nagyobb lelki előnyöket biztosithatna a zarándokok 
számára. Az apróbb és sűrűn egymást követő zarándoklatok 
helyett, igy remélhető volna egy a magyar katholiczizmusra 
nézve is dicsőségesebb évenkinti nagy zarándoklatuak 
létesülése." Ezzel a buzgó püspök utmutatást nyújt arra 
nézve, hogy a katholikus közönség egyrészt ne csatla-
kozzék hívatlan tényezők, holmi utazási vállalatok 
„zarándoklataihoz," melyek nem egyebek profán kéjuta-
zásnál, másrészt pedig, hogy minél nagyobb lelki haszonnal 
j á r j ák meg ezt az utat egy buzgó és szakavatott pap 
vezetése alatt . Az októberi idő azért is a legalkalmasabb 
az évenkint ismétlődő zarándoklatra, mert akkor nem oly 
zsúfoltak a lourdesi szállodák s igy jóval kevesebbe kerül 
az ott tartózkodás. Emelle t t a szent rózsafüzér ünnepe 
tá ján az ájtatos«ágok hosszú lánczolatát és a legszebb 
ünnepségek fényét lá that ja a jámbor zarándok. Kell, hogy 
Magyarország is olyan méltóan legyen képviselve a szent 
Szűznél, mint a többi nemzetek. Ezért kívánatos volna, 
hogy minden egyházmegyében kérelmezze a klérus, hogy 
főpásztora bizzon meg valakit az/al, hogy s zekre az 
évenkinti lourdesi nagy zarándoklatokra tegye meg a 
szükséges előmunkálatokat, j á r jon kezére azoknak, kik e 
zarándokutra indulni óhajtanának ; ha elegen vannak egy 
megyéből arra, hogy a vasúti engedélyeket kieszközöljék 
induljanak, ha ugy tetszik a maguk felelősségére, de 
menjünk mindnyájan egy időben egy zászló alatt, 
tömegesen ! Robitsek dr plébános már gondoskodott arról, 
hogv az idei szent rózsafüzér-ünnepi zarándoklat részvételi 
árai minél szélesebb körökben lehetővé tegyék a Lour-
desba való zarándoklást. Az árak a következők: I. osztály 
210 forint. II. osztály 162 forint, III . osztály 100 forint. 
Ebbe beleértődik : vasúti jegy, szállodai lakás és teljes 
ellátás. A zarándokok számarányához képest azonban még 
ez árak is lejebb szállanak ugy, hogy ha bizonyos számot 
elérnek, az I. osztály 178. a II. osztály 136. a III. osztály 
85 f r tba kerül. Az útirány : Budapest, Prágerhof, St. 
Peter , Cormons. Mestre, Milano. Genua, Marseille, Lourdes. 
Visszafelé ugyanez, de akkor az együttutazás már nem 
kötelező. 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGrY. 
A katholikus képzőtanárok egri kongresszusának 

emlékirata. 
Főmagasságu Bíboros Herczegprimás Ur ! 

Kegyelmes Atyánk l 

„Elvész a nép, amely tudomány nélkül való", mondja 
az irás. Hogy ez a tudomány a Krisztus szellemében való 
keresztény alapon nyugvó tudomány s bogy nemzetünk 
veszedelme nem csupán a tudatlanságban, hanem a keresz-
ténytelen tudásban is rejlik, ha nem hinnők is, nemzetünk 
mai társadalmi veszedelmes tünetei rávezetnének bennün-
ket ez igazságra. De hiszszük és tudjuk, és e hit és en-
nek tudá«a hozott bennünket magyarországi katholikus 
tanitó , tanitónő- és óvónőképzőintézeti tanárokat Eger-
ben együvé, hogy a veszedelmek tizenkettedik órájá-
ban tömörüljünk, egyesüljünk az irás iránymutató pa-
rancsának minél tökéletesebb érvényesítése érdekében. 

A nemzeteket fentartó tudományok átültetése a 
templomokon kivül ma az iskolákban is történik. A mint 
fontos tehát a templom ebbeli munkája, véghetetlen fontos 
e templom előcsarnokának, az iskolának, kulturális missziója 
is, mert csak a Krisztus szellemében való tudományban 
van nemzetföntartó erő ; a kereszténytelen tudományok, 
vagy a nemzeti keresztény kultura tökéletlen eredményei 
a nemzet lételéuek gyökereit támadják meg. 

A katholikus tanitó-, tanitónő- és óvónőképzőintézet 
tanáraira Krisztusnak ez az idézett nemzetföntartó parancsa 
kétszeresen nehezedik : 1. mint a keresztény műveltség 
terjesztőire ; 2. és fokozottabb mértékben, mint a nép 
nagy zömének, tehát a nemzet nagy többségének leendő 
tanítóit fölfegyvérző testületre. 

A mai zavaros, hitközömbös, sőt határozottan Krisz-
tus-ellenes kor átkai betörtek már, vagy lassan szürem-
keznek át az iskolákba. És az a csapat, az az irányzat, 
amely ezt a szerencsétlen harczot harczolja ellenünk és 
tehát nemzetünk ellen, hogy munkája minél sikeresebb 
legyen, hogy czéjait minél hamarabb megvalósithassa : 
ellenünk, a katholikus képzők ellen tör legerősebben, jól 
tudván, hogy a megvert pásztor juhai elszélednek, hogy a 
kertész nélkül heverő kert csak hasznavehetetlen gyomot 
teremhet. 

Es ha tovább is szerteszórva, egymást nem ismerve, 
az egységben rejlő erők hatalmát nélkülözve igy maradunk, 
ahogy ma vagyunk, ha nem egyesülünk, a Krisztus-ellenes 
áramlat eltemet bennünket, eltemeti a Krisztus kedve 
szerint való műveltséget, eltemeti tehát nemzetünket. 

Ez a régóta érzett veszedelem és a nemzet fölött 
megcsendült lélekharang hangja hozott bennünket össze 
az egri katholikus tanitóképzőintézeti tanárikar eléggé soha 
nem méltányolható, kellőke'pen soha föl nem dicsérhető 
szeretetteljes és lelkes meghivására Egerben, hogy meg-
alkothassuk a katholikus tanitó-, tanitónő- és óvónőképző 
?ntézeti tanárok országos egysületét és ezzel megerősödjünk 
a nemzetek életét biztosító keresztény szellemű műveltség 
tovább terjesztőinek e nagy harczra szükséges fegyverekkel 
való minél tökéletesebb fölszerelésében. 

Es ez az év julius 2. és következő napjain az ország 

minden zugából nagy számban összesereglett képzőtanárok 
egy szívvel lélekkel, minden árnyalat nélkül való egyértel-
műséggel fejezték ki az egyesülés elengedhetetlen szük-
ségességét, mint azt az ide 1'/. alatt zárt alakulási jegyző-
könyv mutat ja . Es megalkotta alapszabálytervezetét 2*/., 
megválasztotta a 3'/. alatti jegyzőkönyv szerint kimutatott 
ideiglenes tisztikarát és választmányát, hogy a katholikus 
népnevelés e fontos tényéről kellő formában értesíthesse 
főmagasságod előterjesztésére legfelsőbb és döntő fórumát, 
a nmélts. püspöki kart , kérvén, hogy egyesületünket kegye-
sen jóváhagyni, alapszabályainkat mielőbb megerősíteni, 
működésünket atyai bölcseséggel irányítani kegyeskedjék. 

Es biztat bennünket a remény, mert ismerjük a 
nmélts. püspöki kar által létesített országos katholikus 
tanítói kongresszus iránt érzett jóindulatát és gyakorlott 
kegyeit. Bizunk, mert az ennek a kongresszusnak kebelében 
működő képzői szakosztály e külön kidomborodó része : 
megalakult egyesületünk, egy czélra törekedvén ama 
nagyhorderejű kongresszussal, csak erőt adhat annak, 
csak tökéletesítheti azt a nagy egyesületet, amint hogy 
előnyére válik a gyermeknek az anya testi és lelki erőinek 
emelkedése, amint hogy előnyére válhatik a tölgynek a 
gyökérzet egészségesebb és erősebb működése. 

Bizalmunkat, reményünket sokszorosan fokozzák ezen 
a téren a mai kereszténytelen zavaros állapotok. Az a 
folyton folyvást meg-megujuló támadás, mely a tanitó-
képesités jogát megtagadni készül tőlünk, hogy ezzel 
kihasítsa az anyaszentegyházból az ő isteni Mesterétől 
neki biztosított tanító-jogait, — azt parancsolja, hogy 
működésünk fokozódottabb kifejtését vigyük a harczba, a 
munkába. A mai zavaros, kereszténytelen viszonyok 
hangosan kopogtatnak és kiáltva követelik a leendő 
katholikus tanítóképzés intenzitásának és erőben való 
növekedésének fokozását. Bizunk, reménykedünk tehát, 
hogy a nagymélts. püspöki kar most már nemcsak meg-
engedi egyesülésünket, hanem egyesen követelni, parancsolni 
fogja, hogy az egyesülésben rejlő erőket, a tanítóság 
keresztény szellemének biztosítására fenékig kiaknázzuk. 

Ezt érezte az egybegyűlt kongresszus is és azért, 
habár a nmélts. püspöki kar előzetes jóváhagyása nélkül 
nem is ment bele az alább tisztelettel fölsorolt kérdések 
tárgyalásába; de olyanoknak mégis elismerte, mint a 
melyek helyes megoldásától függ a, katholikus tanítóképzés, 
és igy a jövő népnevelése katholiczitásának biztossága. 

És azért mély alázattal és fiúi hódolattal bejelenti 
főmagasságod és a nmélt. püspökikar előtt a kongresszus, 
hogy egyesülésünk helyeslése és alapszabály-tervezetünk 
reménylett jóváhagyása esetére, az általunk kitűzött 
következő tételeket szándékozunk tárgyalni : 

1. Egységes tanitásterv, S ennek keretében a német 
nyelv tanítása, közegészségtan, zene és gazdaságtan. 

2. Egységes iskolai könyvek, figyelemmel a szemlél-
tető képekre. 

3. Egységes ügyrend. 
4. Fizetés- és nyugdíjügy. 
5. A gyakorlóiskola. 
6. Internátus 
7. Fölvételek a tanítóképzők I. osztályába. 
8. Tanitóképesités, hol? mikor? mily forum előtt? 
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9. Állami kedvezmények: tanulmányi utazások, vasúti 
dijengedés. 

10. Indítványok. 
Ezek é3 az előbb előterjesztett kérdések kegyes 

figyelembevételééit és jóváhagyásáért hódolatteljesen ese-
dezvén, szabad legyen kijelentenünk, hogy bennünket 
egyedül a tanítóképzés katholiczitásának szent ügye, a 
nemzeti közszellem keresztény lényegének védelme, egy-
házunk és hazánk tőlünk telhető boldogitása, röviden a 
vallásos alapon vezetett nemzeti nevelés biztosítása hozott 
egybe, és hozott fomagasságod és a nméltós. püspöki kar 
kegyes színe elé, fiúi hódolattal kérvén könyörgő szavunk 
meghalgatását . 

Fomagasságod iránt érzett alattvalói hűségünk, fiúi 
hódolatunk, ragaszkodásunk és tiszteletünk kifejezésével 
vagyunk. 

Egerben , 1898. julius 4-én a kongresszus nevében 
fölszentelt b íborát csókolva, 

alázatos szolgái. 
Dreisziger Ferencz Vincze Ala jos 

titkár. elnök. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő 
terjesztésére dr Székely István nagyváradi latin szertar-
tású püspöki papnevelő intézeti tanár t a budapesti tudo-
mány-egyetemen az újszövetségi szentirástan nyilvános ren-
des tanárává, a rendszeresített i l letményekkel kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1898. évi junius hó 29-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Lapunk szerkesztője ma külföldre utazott . 

— Gazdag nép az angol, mert munkás és takaré-
kos ; gazdagok a belgák és francziák is, mert munkásak 
és takarékosak szintén. Tehát minden ország gazdag lehet, 
ha népében megvannak az arra szükséges tulajdonságok. 

Nagyratöronek, találékonynak, fáradhatat lannak és taka-
rékosnak kell lennie, s akkor a magyar nemzet is gazdag 
leszen. Az angol nemzet mesés gazdagságáról, a mely 
mellett azonban néha az éhínség (starvation) ezrével szedi 
áldozatait Londonban és Irhonban, némi képet alkothatni 
abból a körülményből, hogy az angol államkincstár 100 
millió fontnyi vagyis 1000 millió forintnyi pénzt őriz, 
mint tulajdonosát kereső vagyont. Az angol szép szapora 
nép. Eijy két fiu minden családból jut a gyarmatoknak. 
Ezek néha rengeteg vagyont gyűjtenek s örökös nélkül 
halván el minden vagyonuk az anyaországban maradt 
rokonságra száll át. Ily örököst kereső vagyon az angol 
állam kincstárában levő 2000 millió korona. 

— Bécs a megtérés utján. Bécs város népe soki t 
vétett a keresztény vallás és a kath. egyház ellen. U j -

jongva hódolt a hires „polgár ministerium" idején a sza-
badelvüség napfelkelésének, mely az iskola és házasság 
elvallástalanitásában érte el te tőpontját , nem számitva az 
egyházra szórt egyéb gyalázatokat, melyek akkor Bécs 
utczáin is napirenden voltak. A zsidó sajtó megmaszla-
gositotta a jó bécsieket. Most, hogy kitűnt, hogy a szabad-
elvüség mindent megrontott Auszlriában, s a népfajok 
keresztény békéjének tönkretevésével Bécs nagyságát és 
jövőjét is fenyegeti a bécsi polgárság kezd újra a minden 
bajban legnagyobb segitő tényezőhöz, katholikus vallásá-
hoz visszatérni. Most volt a bécsi férfiak nagy könyörgő 
zarándoklata Mária-Czellben. 2000-nál több vett benne 
részt, gyónással és áldozással. 

— A legmélyebb részvé t te l vettük a következő 
gyászje lentés t : „A jászóvári prémontiei kanonok-rend 
mély fájdalommal tudat ja , hogy tevékeny tagja, főtiszte-
lendő és nagyságos dr Madarassy Lipót ur jászói pre-
montrei kanonok, a kassai királyi konviktus kormányzója 
1898 julius 18-án délelőtt 9 és fél órakor, hosszas szen-
vedés és a haldoklók szentségének áj tatos felvétele után, 
60 éves korában elhalálozott. Temetése a fő-utcza 95. sz. 
a királyi konviktus épületéből a Rozália sírkertbe folyó 
hó 15-én délután 4 órakor lesz. Az engesztelő szent mise-
áldozatot pedig a kassai prémontreiek templomában folyó 
hó 16 án délelőtt 9 órakor muta t juk be az egek Urának. 
Kassán, 1898. julius hó 13-án. A hálás tanítvány meleg 
érzelmével rebegjük sirja fö lö t t : As ö. v. f . n. ! 

— A Mensa akadémia pályázatai. A jövő iskolaév 
első felében a következő ingyenes helyekre hirdet pályá-
zatot a Diákasztal segitőügyi bizot tsága: 

1. Száz ingyenes, illetőleg félig ingyenes ebédhely. 
a melyet az egyesület választmánya tölt be. A folyamo-
dást az elnökséghez kell czimezni. 

2. Nyolez ingyenes ebéd és vacsorahely. Betölti bo-
jár i Vigyázó Sándor gróf cs. és kir. kamarás, a kinek 
nevére az egyesületi helyiségbe (Molnár-utcza 11.) kell a 
folyamodást küldeni. E nyolez helyre csak keresztény tu-
dományegyetemi hallgató pályázhat. 

3. Egy ingyenes ebéd- és vacsora-hely Szentivám 
Mészáros Károly dr. alapítványa", betölti az alapító özvegye. 
A folyamodást az özvegy czimére az egyesületnél kell 
beadni. 

4. Hat ingyenes ebéd- és vacsora-hely. Arad, Szatmár-
Németi, Temesvár városok és Trencsén, Torontál, Ung 
megyék alapítványi helye, a melyet az alispán, illetve a 
polgármester tölt be. Folyamodások az illető törvényha-
tósághoz czimezve, az illetékesség világos megjelölé-
sével az egyesületnél nyújtandók be. 

A folyamodásokat bélyegtelenül, indexszel vagy első-
éveseknél érettségi bizonyitványnyal fölszerelve szeptember 
20-ig TuJca Béla segitőügyi előadónál kell benyújtani . 
Egyéb fölvilágosítást Gressler Jenő, a segitügyi bizottság 
elnöke ad hivatalos órái alatt, minden szombaton délután 
3—5 ig. 

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

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

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 

Budapesten, julius 20. 

Ö T V E N H E T E 

6. 

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

II. Félév. 1898. 

„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. Vezéreszmék es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — A pappá szentelés évfordulójára, — Egyházi 
Tudósitások. P é c s : Egy magyar missionárius. — B r u x e l l e s : A Xl-ik nemzetközi eucharisztikus kongresszus. — P á r i s : Affre-

érsek meggyilkolásának évfordulója alkalmából. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 
Ir ta : Simon György dr. 

Bevezetés. 

Az anyaszentegyháznak isteni Alapitójától 
nyert rendeltetése lévén a népeket és nemzete-
ket taní tani s az örök üdvösségre vezérelni, e 
jogát és kötelességét kétféle módon gyakorolja. 
Hirdeti, t an i t j a az igazságot, a mit hinnünk s 
cselekednünk kell, másrészt óvja, védelmezi a 
rábízott t an t a tévelyek s a rosszakaratú t áma-
dások ellen. Mindig voltak és lesznek, kik az 
igazságot elhomályositani, megdönteni akar ják s 
czéljuk elérésére felhasználják a szó hata lmát , 
az irás mesterségét. Az irásba foglalt téves tanok 
a legveszedelmesebbek, mer t ezek „manent per-
petuo et semper nobiscum adsunt, nobiscum pereg-
rinantur, nobiscum domi sedent et eorum penetrant 
cubicula, ad quae improbo et occulto auctori aditus 
non pateret*) Colmar József Lajos, Mainz nagy-
szellem ü püspöke, a rossz könyvet „nagy, tán 
legnagyobb rossznak" t a r t j a ; XIII. Leo ő szentsége 
„Pessimum venenum"-nak, a l e g v e s z e d e l m e s e b b 
méregnek nevezi azon konstitucziójában, a mely-
lyel ezúttal foglalkozunk. A mily nemes, üdvös 

x) Clem. XIII . Const. , Christianae reipublicae salus.11 

25. Nov. 1766. 

hatása van a jó könyveknek a lélekre, ép oly 
károsak s veszedelmesek a rosszak. Ezek meg-
mételyezik a szivet, k i i r t ják a nemesebb érzel-
meket, megzavarják az elmét, kételyt és sötét-
séget támasztanak benne s kétségbeesésbe, kár-
hozatba ejt ik az e lvakí tot t embert. 

A korunkat jellemző hitetlenség, egyházel-
lenes áramlat épen az úgynevezett műveltebb s 
befolyásos körökben, nagyrészt a kárhozatos saj-
tótermékek hatásának tula j donitható. A nevelés 
és oktatás egyik fő, ha nem legfőbb tényezőjé-
nek, az olvasmányoknak megválasztásánál nem 
járunk el kellő figyelemmel s körültekintéssel. 
Az oly könyveket, melyek vallási s erkölcsi szem-
pontból gyanúsaknak látszanak, minden aggo-
dalom nélkül veszszük kezünkbe. Ha a szerző 
nem támadja meg a vallást, sőt némi jóindulat-
tal nyilatkozik felőle, már meg vagyunk vele 
elégedve. Ha pedig vallási közönbösséget hirdet , 
valamely hitigazságot megtámad, az egyház isteni 
eredetét tagadja, annak látható fejét gyűlölséggel 
illeti, világra szóló működését kickinyli, uralom-
s kincsvágyról vádolja s egyéb nemtelen ráfogá-
sokkal illeti : mindezek fölött szemet hunyunk.2) 
S mi magunk, katholikusok is, mennyire okai 
vagyunk a rossz sajtó ter jedésének! Nemcsak 
veszszük s olvassuk a vallásunkat s egyházunkat 

2) Dr. Jos. Holweck, Bas kirchliche Büch er verbot. IV. 
6 
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sér tő műveke t ; de még ajánl juk is azokat s rek-
l ámmal hirdet jük kathol ikus lapjainkban. 

Ily viszonyok közt csak örömmel tö l the t el 
bennünket , ha az egyház feje, a hi t - s erkölcstan 
legfőbb őre, a reá bizott kincsek megvédelinezé-
sében t ek in t e t é t oda i rányi t ja , a honnan a leg-
nagyobb veszedelem fenyeget, arra az óriási ha-
t a lomra , ,.mely a n y o m t a t o t t betüben rejlik, 
rejl ik pedig azért, mer t azoknak száma, kik ön-
szellemök s műveltségök erejéből képesek ma-
goknak valamely sa j tó t e rmék t a r t a lmának az 
igazsághoz való viszonyáról, t ehá t é r tékes vagy 
ér téktelen, — s a mi i t t a fő : igaz vagy hazug, 
t e h á t a hit- és erkölcsre nézve előnyös-, közönbös-, 
vagy káros voltáról kellő Í téletet képezni, elenyé-
szőleg csekély azokéhoz viszonyítva, a kik erre 
nem képesek, de meg azokéhoz is, k iket az 
„intemperantici scribendi," m i n t ő szentségemondja , 
a te lhe te t len s mi féket sem ismerő irási visz-
keteg, nem r i tkán bámulatos tudat lansággal , még 
gyakrabban szándékos rosszakarat ta l járva, kar -
öl tve nap-nap mellet t a r ra ösztönöz, hogy téve-
dező elméjök szüleményeivel áraszszák el a vi-
lágot." 3) 

0 szentsége XIII. Leo pápa 1897. évi j anuá r 
hó 25-én „ Ofüciorum ac munerum* kezdetű konst i-
tucziót bocsátot t ki, melylyel az volt czélja, hogy 
„az anyaszentegyháznak a könyvt i la lom körüli 
szabványait , melyek az utóbbi századokban az 
idők viszonyaihoz képest már i sméte l ten bizonyos 
változásokon mentek keresztül , megúj í to t t , nap-
jaink körülményeinek s követelményeinek meg-
felelő alakban és t a r t a lommal hozza a hivők 
emlékezetébe." 4) 

„Midőn az anyaszentegyház feje ezen" — 
fen tebb vázolt — „zavaros hullámu s veszedelmes 
á rada t ellen gá ta t emel, nemcsak a kathol ikus 
hit- és erkölcstant védelmezi, mely utóvégre is teni 
eredeténél fogva véghetet lenül fölöt te áll akár 
a legélesebb emberi elme és a legfényesebb tol lak 
ellenséges t ámadása inak ; — de védelmezi az 
igazságot magában véve is, intve, óva az emberi 
n e m e t : ne tévelyegjen olvasmányaival, t anu lmá-
nyaival, kuta tásaival oly iránvban, mely nem az 
igazság felé vezet, hanem egy útvesztőbe, mely-
ből menekülés nincs, — ne tévelyegjen oly 
lidérczek után, melyek nem az igazság felisme-
résére, hanem annak, bár fel ismertnek tagadására, 

3) Veszprémi püspöki körlevél. 1897. III . sz. 36. 1. 
4) U. o. 

vagy szellemölő közönbösségre, vagy gyászos 
kétségbeesésre vezetnek." 

„Az egyháznak a könyvek olvasása körüli 
figyelme t e h á t ép oly áldásos, ép oly jó té temény 
mindenkire nézve, ki az igazságot őszintén s 
e l fogulat lanul keresi, a mily jó té temény a vilá-
gí tó to rony azon hajós számára, a ki sötét éj-
szakán kényte len ú t j á t keresni a háborgó hul-
lámok közt, — e nélkül emez, amaz sem ju tna 
el soha, vagy csak nagy fáradtsággal és vesze-
delmes kerülőkkel a biztos révbe, oda, a hova 
vágyai, érdekei szólitják." 5) 

A fent iekből eléggé látható, hogy az egy-
háznak isteni küldetéséből származó joga van a 
h íveket az á r ta lmas könyvek olvasásától eltil-
tani , va lamint az is kitűnik, hogy miben áll e 
t i lalom czélja; mégis annak tüzetes meghatáro-
zását eképen a d h a t j u k : 

Az Index librorum prohibitorum, tiltott köny~ 
vek jegyzéke tágabb ér te lemben minden oly 
könyvek sorozata, a melyeknek olvasása s birása 
valamely felsőbb (akár egyházi, akár világi) ha-
ta lom ál tal meg van t i l tva. Szűkebb, kánom 
értelemben pedig oly könyveknek a legfőbb egy-
házi tekinté ly megbizása folytán készi tet t s ki-
h i rde te t t jegyzéke, a melyek a hi te t , a jó er-
kölcsöt veszélyeztetik s ez okból azok olvasása 
s birása a hívőknek tilos. 6) 

A censura, egyházi k'ónyvbirálat tágabb érte-
lemben nem egyéb, min t az egyháznak ama kez-
det től fogva igényelt s gyakorolt joga, melynél 
fogva a h i t te l s jó erkölcscsel ellenkező i ra tokat , 
könyveket e l t i l tha t ja ; szorosabb értelemben pedig 
az egyháznak ama ha ta lma és jogosultsága, hogy 
az ú jonnan keletkezet t i ra tokat kinyomatásuk 
előt t megvizsgálhat ja a czélból: nem ellenkez-
nek-e az őrizetére bizott hit- és erkölcstannal s 
e b i rá la t eredményétől teszi függővé azok saj tó 
alá bocsátását .7) 

Je len szerény értekezésnek feladata lesz e 
tilalom és b i rá la t keletkezését , tö r téne t i kifejlő-
dését röviden vázolni s különösen kimutatni azt, 
hogy a czimben idézett apostoli konstituczió 
szerint miként értelmezendő az egyháznak ide 
vonatkozó s napja inkban érvényes törvénye. 

(Folytatjuk.) 

5) U . o. 
6) Wetzer und Weite ' s Kirchenlexikon, 643. 1. 
7) U. o. 1437. 1. 
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A pappá szentelés évfordulójára. 
Bizonyára nincsen áldozópap, aki hálával ne 

emlékeznék vissza a r ra az órára, melyben a püs-
pök őt az Ur szolgájává ava t ta . A magyarországi 
papi imaegyesület tagja i naponkin t kérik Is tent , 
a „Resuscita" imával u j i t sa meg bennük azt a 
malasztot , melyet a kézföltótel á l tal nyer tek. 
Mennyivel inkább megünneplik az ordinat io em-
léknapját . S az Euchar is t ia - tá rsula t t ag ja i he ten-
kint egy-egy órá t tö l tenek elmélkedve a taber -
naculumban lakozó isteni Mester szine előtt , nem 
fog-e t ehá t szivök annál inkább áh i t a t r a buz-
dulni a szentség i rán t annak a napnak az évfor-
dulóján, amelyen az Oltáriszentség közvetlen 
szolgálatára s a tabernaculum őreivé le t tek avatva. 

Miután nálunk a mostani tanulmányi rend-
szer mia t t a ordinatio junius és julius hónapok-
ban szokott lenni, azért az idei anniversar ium 
alkalmával bátorkodunk tag társa ink figyelmét 
fölhivni ad Matth. 10, 1—16. Szó van i t t az 
apostolok küldetéséről. Figyelemre méltó dolog, 
hogy mimódon ok ta t j a az Ur Jézus, az is teni 
bölcseség, az apostolokat, k ike t a világba aka r t 
küldeni ennek megtérí tésére. 

Először is ha ta lmat ad nekik arra , hogy az 
emberekből kiűzzék a gonosz szellemeket, azután 
hogy gyógyítsanak minden betegséget . „Dedit 
Ulis potestatem spirituum immundorum, ut eiicerent 
eos, et currarent omnem infirmitatem." Azután ok-
t a t j a őket, minő lelkület te l kell menniök. „Ecce 
ego mit to vos siciit oves in medio luporumTehát 
a jánl ja nekik a szelídséget, a jótékonyságot, az 
Istenbe való bizodalmat, — a juh táplá l ja az 
embert tejével, ruházza gyapjával, szelid, tü-
re lmes ; sok ellenség veszi körül az apos to lokat : 
in medio luporum = körül lesztek véve, vé-
rengző, kegyetlen gyűlölettel tel jes el lenségektől; 
de én veletek leszek, ne féljetek 

Azután m o n d j a : rEdote ergo prudentes sicut 
serpentes et simplices sicut columbae." A prudentia 
megköveteli, hogy óvatosan, e lhamarkodás nélkül, 
mint a kigyók zaj nélkül já r janak és lépjenek 
föl, hogy ne sürgessenek mindent azonnal, ipar-
kodjanak mindeneknek mindene lenni. De ez az 
okosság ne legyen ravaszság, hanem „simplicitas" 
= egyenesség; ne ismerjen a pap csalárdságot, 
ne csábítson, ne vessen cselt, hanem galamb 
módjára egyenesen törekedjék a kijelölt czélra. 

A „juh" képe a la t t a jánl ja továbbá a „pa-
t ien t iá t " , amely meg nem áll alapos alázatosság 

nélkül. Hogy erre mennyi re van szükség, m u t a t j a 
Mát. 10, 17., hol az Ur apostolai t figyelmezteti, 
hogy gyalázat, kínzás, halál vár r á j u k ; hogy ba-
rá t ja ik fogják őket elárulni, tö rvény elé hur-
czolni, elitélni, megostorozni és vallatni. Mert 
mindenben osztozni fognak mesterök sorsában. 
Non enim est discipulus super magis t rum. 

A v k is lá t ja , hogy muta t i s mutandis Krisz-
tus papja i i lyeneket manap is tapaszta luak : 
ergo szükségük van nekik is azokra az eré-
nyekre, melyeket apostolainak ajánlot t . 

Ha még hozzávesszük, ami t nekik a pau-
pertas-ról m o n d o t t : „Nolite possidere aurum 
neque a rgen tum" , és „gratis accepistis, gra t i s 
d a t e " : e lőt tünk áll az önzetlenség, amely nélkül 
a papnak üdvös működése lehetet len. Egyik-má-
sik pap e tekin te tben nagy próbák alá esik : de 
a tapaszta lás bizonyítja, hogy mindig érvénye-
sült az Ur szava: „Quaerite p r imum regnum 
Dei et jus t i t i am eius: cetera au tem adi ic ientur 
vobis." B. Hofbauer Kelemen szokta volt mon-
dan i : Ha a világon akkora ínség támadna, hogy 
már csak egy kenyér m a r a d n a : ennek a felét jó 
pap kapná meg. 

Küldetésünk czélja: „Dicite: appropinguavi t 
regnum coelorum!" Minden egyéb, tudomány , 
polit ika, művészet, gazdaság, tá rsadalmi erények 
— mindez a pap díszére l ehe t : de nem lehet 
czélja. A h íveke t a mennyországnak megnyerni 
— erre vagyunk küldve. E. 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
PéCS, jul . 17. Egy magyar missionárius. — 
Hogy a magyar mindenre való a világon, az tény. 

A világ minden zugában akad egy ember, a ki valami 
nagy horderejű dolgot végzett, magas rangot visel, s a 
ki — magyar ember. 

A török tüzérséget simaházi báró Tot th Ferencz 
alkotta meg. Ugyancsak ő fedezte föl a Szuezi-csatorna 
Ptolemeus által lerakott pár ezredéves pilótáit. 0 csinálta 
volna meg a XVIII . század közepe tá ján a nagy munkát, 
a mit Lesseps csinált meg, — a Szuezi-csatornát, ha nagy 
protektora, az akkori szultán, előbb nem hal meg. 

Magyar ember ment Madagaszkárba kormányzónak, 
magyar ember alapitá meg a török tűzoltóságot, magyar 
ember találta fel a gyufát . A khinai postát magyar ember 
teremté meg s vezeti. Ázsiába még nem indult el egy 
szál bottal csupán más ember — csak magyar. 

. . . De még hányat tudnék említeni azok közül a 
magyar születésű emberek közül, a kik nevüket a nagy 
világban ismertté tet ték. 

A magyar ember nem olyan, mint a franczia, a ki 
szellemes, egy-egy ötlettel bejár ja a világot — nem is 

6* 
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olyan mint az angol, a ki nagy számító, — de a némethez 
sem hasonlít, a ki könyvmoly. Egyszerűen a lelkét adja 
a munkájához. Nem csinál nagy dolgot belőle, — bármit 
csinált légyen is. Ha megcsinálta — a régi jó szokással 
— beleül a munkájába — s vbene re gesta" — maga 
forga t ja tovább a magacsinálta gépe kere*két. 

A kik eddig kimentek külföldre — künn is marad-
tak többnyire. — Nagy urak lettek, a kiknek neve mellé 
sok méteres czim járul t ; a kiknek palotája — kincstára 
van — nem jöt t haza még meghalni sem. 

Volt pedig egynéhány ember köztük, a ki, ha most 
i t t feküdnék a hazája földjében — bizony nyugodtabban 
feküdnék. Ezek között hármat tudok, a kikről meg vagyok 
győződve, hogy jobban esnék nekik az anyaföld a Kár-
pátok és az Adria között, mint akár Ázsiában vagy 
Ausztráliában. Az egyik Ázsiában fekszik a Himalája 
alatt, a másik Ausztráliában, s a harmadik eltemetésének 
hirét most hozza meg a messzeföldről jövő posta. 

Ürge Ignácz az, a magyar misszionárius. 
Ázsia keletén a Kon-Fu-Cse hitét valló sárgabőrüek 

között élt és tanitott , keresztelt, vigasztalt, gyógyitot t . 
Bizony nem volt jó sorsa. Sok gondja, baja volt, de 
tűr te megalázkodással. Sanyarú volt az élete, a mije volt, 
az nem volt az övé, azt Isten dicsőségének terjesztésére : 
a misszióra áldozta. 

Pár évvel ezelőtt el is jöt t hazájába. 
Mandarin ruhás nagy férfiú volt kecske-szakállal. 

Kezén vezetve vitte a kis Petolót , a kereszténység leg-
újabb akviziczióját : a megkeresztelt khinait . 

I t t előadásokat tar tot t és fölolvasásokat, s gyűj tö t t 
pénzt, hogy küzdelmes missziójának nagyobb sikere legyen. 
Volt ő felségénél a királynál is, aki hosszabb kihallgatá-
son fogadta s tetemes segélyben részesité. 

Azután visszatért hivei közé. S megint nem hallot-
tunk róla soká semmit, mig hire nem jöt t annak, hogy 
a malária áldozata lett. E hir akkor nem volt igaz. Mig 
most új ra jö t t a pozitív hir, hogy Ürge Ignácz meghal t . 

Petoló és társai megsira t ják, — mi csak elparentáljuk 
és elgondoljuk magunkban, mennyi munkát végzett ő itt 
a földön a kereszténység s a legszentebb s legnagyobb 
eszme : a szeretet érdekében. 

Az ő munkájának ju ta lmát — mi sohasem fogjuk 
megtudni. Az nem szemmel lá tható ju ta lom lesz. 

Életrajzi adatait itt közöljük röviden. Zsigárdon 
született 1840. október 14-én. 1859-ben Esztergomban 
fölvették a papnevelő-intézetbe, a honnan két év múlva 
Bécsbe került a theologiára. 1865-ben pappá szenteltetvén, 
több helyen káplánkodott . Ezenközben erlelődött meg 
benne az elhatározás, hogy misszionáriussá lesz. Belépett 
a lazaristák rendjébe s az ország több részén működött . 
1880-ban Khinába ment, a honnan 8 év múlva visszatért 
Magyarországba s missziótelepe javára gyűjtést rendezett 
8 fölolvasásokat tar tot t . Ürge irodalmi tevékenységet is 
fej tet t ki. 

Bruxelles, jul. 10. A XI-ik nemzetközi eucharisztikus 
kongresszus. — 

Folyó hó 13—17-ig ülésezik itt a Xl-ik nemzetközi 
eucharisztikus kongresszus. 0 emja Goossens bibornok, 

malinesi érsek, ez alkalomból főegyházmegyéje papságához 
és híveihez főp. körlevelet intézett, melyekben örömét 
nyilvánítja a fölött, hogy már harmadízben tar t ják a 
magasztos czélu eucharisztikus kongresszust Belgiumban, 
mi által az egész katholikus világ tiszteletét fejezi ki a 
belga nép hite, vallásossága és veudégszeretete iránt. A 
bibornok ur levelét egy pápai breve közlésével végzi, a 
melyben ő szentsége, az Oltáriszentség tiszteletének nagy 
növekedése által indittatva, és hogy az eucharisztikus 
kongresszusok mennyei védőszentben támaszt találjanak, 
még a mult év végén bayloni sz. Páskált az eucharisztikus 
kongresszusok patronusává nyilvánította. A bibornok 
egyúttal kihirdeti az ő kérésére adott pápai búcsúkat. 

î 
Páris , jul . 10. Affre érsek meggyilkolásának évfordu-

lója alkalmából*) — Séjourné kanonok, az orléansi 
káptalan dékánja, az ottani „Annales Religieuse"-ben a 
következő czikket közölte : 

„Honnan jöt t a lövés, mely 1848. jun. 25-én a 
Saint-Antoine külvárosbeli barikádon, a békét vivő párisi 
érseket é r te? Ki volt mgr Affre halálának az okozója? 

Ezeket a kérdéseket vetették fel azok, kik az 1848. 
juniusi napok történetével, vagy mgr Affre párisi érsek 
életével foglalkoztak, anélkül, hogy azokat megoldották 
volna. Atft hitték valamennyien, hogy soha se lehet többé 
föllebbenteni a fátyolt, mely ebben az ügyben az igazsá-
got takar ta . 

Mi, magán beszélgetésekben, már eddig is igyekez-
tünk ezt a fátyolt szétszakítani. De most, hogy félszáza-
dos évfordulóját ta r t ják mgr Affre halálának, azt hiszszük 
szabad lesz megszokott körünk határai t átlépni és a nagy 
közönség elé vinni a tényeket, melyeknek a tudomására 
ju tot tunk. 

1872. év január havában kaptuk kinevezésünket az 
orleánsi közápoldákhoz, néhány héttel utóbb pedig külö-
nösen a tébolyodottak szakaszánál nyertünk alkalmazást. 

Mikor ebből az alkalomból látogatást tet tünk a szol-
gálattevő főorvosnál, Payen doktor urnái, ő szíves volt 
maga végig vezetni ennek a szakasznak különféle osztá-
lyain. Szívességét hálával viszonoztuk. 

A zajos tébolyodottak osztályába érve az orvos ur, 
egy betegjére mutatva, a ki alacsony termetű és rossz 
nézésű ember volt és folytonosan fenyegető testmozdula-
tokat tett , azt mondá : „Vigyázzon, kérem, magára ; ez 
egy veszedelmes e lmebeteg; mindenkiben borzalmat és 
szánalmat kelt ; általában mgr Affre gyilkosának nevezik ; 
elmondom életének történetét." S körülbelül a követke-
zőket mondotta. 

Ennek az embernek, kit most mutat tam be, néha-
néha teljes tiszta pillanatai vannak. Ily pillanatokban mar 
többször ismételte előttem, hogy ő lőtt a saint-antoinei 
torlaszon a párisi érsekre. Minthogy elbeszélésében soha 
semmit sem változtatott s ugyanazt ugy beszélte el az 
őrnek is, ebből én azt következtetem, hogy az igazságot 
mondta el. 

E szerint mgr Affre halála következőképpen történt. 

*) Meglőtték a barikádokon 1848. jun. 25-én, meghalt 27-én. 
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Abban a pillanatban, midőn a párisi érsek a torlasz 
mögött előrehaladt, egy szomszéd ház második emeletének 
ablakaiból 5 lázadó észrevette. „Mit akar itt ez a csuka? 
kiáltának látására, Hátha leállítjuk a lábáról?" Hamar 
sorsot húztak, hogy ki lője le. A sors arra esett, a kit éppen 
imént bemutattunk a tébolydában. Azonnal ráfogta a pus-
káját, lőtt és a párisi érsek halálos sebet kapott. 

Mikor mgr Affret összeesni látták, a 4 lázadó ész-
revétlenül eltűnt. A mi a tettest illeti, az agyonborzadt 
gonosztettének súlyja alatt s rögtön kitört raj ta az elme-
zavar. Megfogták, kórházba vitték, hol az igazságszol-
gáltatás kezét kikerülte. Soha birónak eszébe nem jutott 
az elmekorosok közt keresni a gyilkost, a ki azóta hogy 
tébolydába jutott, maga a megtestesült nyomorrá lett. 
Párisból 1863-ban az orleánsi kórházba került. I t t ismer-
kedtem meg vele. Egyike volt legszomorúbb betegeinknek. 
Pap vagy szerzetes látására valóságos dühbe jött és sértő 
szavakban tört ki. Mikor lelke viharban volt, vagy mikor 
villámlott és mennydörgött, ő öklével megfenyegette az 
eget, hogy meg ne merje őt büntetni. 

Igy beszélte el az orvos. 
Később, a gyilkos őrét is megkérdeztük ha vájjon 

hallotta-e a szerencsétlent valaha múltjáról beszélni. 
Ez az őr, Jácynt volt a neve, breton származású, tehát 

hivő ember, a ki képtelen hazudni. Azt állitá, hogy ugyan 
azokkal a részletekkel beszélte el neki és Aífre érsek 
meggyilkolását s hogy ő, ugy mint Payen dr, teljesen 
meg van győződve, hogy csakugyan ez az ember volt a 
gyilkos. 

Soror a sancto Francisco, a zajos tébolyodottak osz-
tályán ápolónő kijelentette előttünk, hogy ő is többször 
hallotta ezt az elmebeteget bűntettét mindazokkal a rész 
letekkel elbeszélni, melyeket dr Payentől hallottunk. 

It t nem kell egyéb, mint kimutatni , . hogyan függ 
össze a bűnös tiszta pillanataiban tett és a leghitelesebb 
tanuk által elbeszélt vallomása mgr Affre érsek meggyil-
kolásának körülményeivel. 

Akár dr Cayol orvosi jelentését olvassuk (La rela 
tion de la blessure et da la mort de Mgr. l 'archevêque 
de Paris) ; akár a párisi Notre-Dame-ban a dicső vértanú 
ereklyéit megtekintjük : mindez, a mit az emberek be-
szélnek, mind az amit az ember maga előtt lát, mind az 
a mit az ember hall, mind az megegyezik abban, hogy 
igazat ad a bűnös vallomásának. 

Mert tényleg, a bűnös bevallá, hogy ő nem látta 
csak az érseket és dr Cayol azt állítja, hogy abban a 
pillanatban, melyben halálra sebesült, egészen elszakítva 
találta magát általános helynökeitől, kiket a lázadók tar-
tóztattak fel a torlasz előtt. 

A bűnös azt vállá, hogy második emeleti ablakból 
lőtt. Es dr Cayol kijelenté, hogy a seb ferde irányban 
haladt felülről lefelé; a notre-damei magyarázó pedig, 
mikor az érsek keresztül lőtt talárját is keresztül lőtt 
csontjait mutatja, azt a megjegyzést szokta tenni, a mit 
a dolog természete parancsol, t. i. hogy mgr Affret eme-
letből lőtt golyó találta. 

A bűnös megvallá, hogy ő a lázadók közé tartozott. 
Es dr Cayol a testből kivett golyó megvizsgálása után 
kijelentette, hogy az nem a hadsereg golyóiból való, 

sulyjára és alakjára is különbözik ezektől, vagyis a lázadók 
golyói közöl való. *) 

Mind e körülmények megerősítik a bűnös vallo-
mását, vagyis teljesen fel vagyunk jogosítva azt követ-
keztetni az egészből, hogy az Orleánsi tébolydában csukva 
tartott elmebeteg, kit rendesen „a főt. párisi érsek ur 
gyilkosának" neveztek, valóban az is volt. 

Ha valaki még azt kérdezné, hogy mi történt a 
nyomorult elmebeteggel, elmondom az utolsó jelentést róla. 

Mikor mi 1875-ben elhagyni készültünk a tébolydát, 
dr Payen figyelmeztetett, hogy a beteg egészsége rohamo-
san hanyatlik. „Nemsokára meg fog halni, mondá. Elég 
sokáig szenvedett. Jó lenne, ha a vallás vigasztalásaiban 
részesítené. Habár papot sose akart látni s habár teljesen 
eszén kivül van mindig : a mit tehet tegyen meg vele, 
szánalomból." 

Utódunk, abbé Mennier, utolsó betegségében min-
dennap látogatást tett nála, ajtatos sóhajokat sugallva 
neki, miket soror a Sancto Marciano a főnöknő ismételt 
előtte többször, ugy szintén soror a Sancto Francisco. 
Yajjon megértette-e őket a be teg? az Isten titka. Fe l -
adták neki, a hogy lehetett, a penitenczia-tartás szentsé-
gét és az utolsó kenetet is. Azután 27-ik évfordulóján a 
gyilkosságnak, egyik juniusi napon elhunyt s lelke meg-
jelent az igazságos biró előtt. 

Reméljük, hogy a dicső áldozat imádkozott hóhér-
jáért s eszközölt ki számára kegyelmet arra, hogy csele-
kedetet gyakorolt lelkében, mely az Ur irgalmát és bo-
csánatát vonzotta le számára. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A kath. legényegyesületi elnökök nagygyűlése. 

Meghívó. 
Az országos szövetséghez tartozó egyesületek m. t. 

elnökeit az 1898. év augusztus 17., 18. és 19-én Kassán 
tartandó szövetségi nagygyűlésre azon kérelemmel van 
szerencsém meghívni, hogy azon lehetőleg személyesen 
megjelenni, vagy akadályoztatásuk esetén Írásban fel-
hatalmazott képviselőről gondoskodni szíveskedjenek. Ugy 
a megjelenés, valamint a képviseltetést illető bejelentéseket 
kérem a kassai elnök czimére legkésőbb julius hó 20-ig 
megküldeni, hogy az elszállásolás iránt a kassai egyesület 
előre gondoskodhassék. Egyben kérem a főt. egyházmegyei 
elnököket, hogy a felügyeletük alatt álló egyesületek 
állapota, számáról stb. szóló jelentéseket; általában pedig: 
az elnökök kívánságaikat, indítványaikat legkésőbb julius 
hó 30-ig hozzám küldjék be. 

Ugy az egyházmegyei elnökök, valamint azon egy-
házmegyék központjában lakó elnökök is, amely megyékben 
mindeddig nincsenek kinevezett egyházmegyei elnökök, a 
szövetségi szabályzatnak a főt. egyházmegyei hivatal által 
is megerősített példányát hozzák el vagy küldjék meg 
alólirottnak. 

*) Relation, 31. lap. 



46 RELIGIO. 

Fölhasználom ez alkalmat arra is, hogy fölkérjem 
szeretett elnöktársaimat, hogy a szövetségi szabályzat 6. 
pont ja értelmében a tagegyesületek évi 5 forintos hátralékos 
tagsági dijait mielőbb küldjék meg (most) a „Kolping" 
szerkesztőjének. 

A részletes programmot annak idején a szövetség 
jelenlegi jegyzője közölni fogja. 

Miden a szövetség ezen első nagygyűlésére a testvér-
egyesületek főt. elnökeit, másod- és világi elnökeit, illetőleg 
ezek megbízottait tisztelettel és szeretettel meghívni sze-
rencsém van, azon ismételt kérelmet csatolom meghívómhoz, 
hogy ezen nagygyűlésünkön lehetőleg teljes számban 
megjelenni szíveskednének. 

Budapesten, 1898. junius havában. 
Schiffer Ferencz, 

pápai kamarás, szövetségi elnök 

IRODALOM. 
-j- K A T H O L I K U S VALLÁSTAN. II . rész. Ágaza-

tos hittan. A középiskolák VL osztálya számára ir ta dr 
Titz Antal kegyesrendi tanár . Az esztergomi főegyház-
megyei hatóság jóváhagyásával. Budapest, 1898. 8-r. 
121 lap. 

Ez a középiskolai kath. vallástani tankönyv, ugy 
látszik, minden uj részszel becsesebb lesz. Szakértelem és 
gondosság kiváló becsüvé teszi. Ez a második rész, mint 
a czim mutat ja , az ágazatos hittant foglalja magában. 
Szerző, lelkes buzgósággal, többet ad, mint a mennyit a 
czimben megígért . Miután az ágazatos hittan rendszeré-
hez tartozókat elvégezte, tekintettel arra, hogy a szent-
írásról a növendékeknek, esetleg a bibliai történettanból 
vagy az alapvető hittanból, már elég bő és tiszta fogal-
muk, igen ügyes és jó theologusra valló tapintat ta l a 
ker. kath. hit második forrását, a szent hagyományt 
igyekszik a középiskolai „ érettségi "-liez siető i f júsággal 
megismertetni, a következő eljárással : előrebocsátja az 
egyház hitvallási formuláit, a svmbolumokat, azután rövid 
áttekintést nyúj t a keresztény egyházi irodalom felett, 
végül néhány becses szemelvényt ad a szent atyák müvei-
ből. Szerencsés gondolattal nagyan jó munkát végzett 
szerző abban a függelékben, méltót a könyv derekához, a 
szakértelemmel megszerkesztett ágazatos hit tanhoz. 

= Alkonyat-felé. Történeti elbeszélés Marcus Aure-
lius császár idejéből: Irta Jeske-Choinski Tivadar fordí-
tot ta Dr Hada István. Veszprém. Az egyházmegyei nyomda 
betűivel, 1898. 2 kötet. Ára a két kötetnek 6 korona. 

Nagybecsű olvasœàny. Tar ta lma nemes, szelleme 
fenkölt. A szépizlést gyönyörködteti és lelkiépülésre szolgál. 

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. Főszerkesztő Dr 
C su day Jenő. A biblia é s a köl tészet . I r ta Morvay Győző. 
Budapest 1898. „Werbőczy," könyvnyomda-részvénytár-
saság, kis ivrét, 96 lap. Ára 1 f r t 20 kr. 

Ez a küldemény három füzetet foglal magában : a 
jun. jul. augusztusit (17—19-et.) A világ páratlan költé-
szetét, a bibliait, ismerteti benne nagy kedvvel és szak-
értelemmel Morvay Győző, kinek neve már szerencsésen 
kibontakozott az ismeretlenség homályából s nagy reményt 
keltve halad a tekintély utján. 

V E G Y E S E K . 
— Lelki gyakorlatok. A kalocsai főmegyében a 

legutóbbi főp. körlevél szerint f. évi aug. 22, 23, 24, 25 
és 26 án lesznek. 

— Szent-István-napi szónok. A szent István-napi 
szónoklatot Bécsben ezidén Fetser Antal, Schlauch 
bibornok iroda-igazgatója és t i tkár ja fogja tartani. 

— Az elhunyt bakonybél i apátról. Villányi 
Szaniszló bakonybéli benczés apát e hó 11-én — mint 
már jelentettük — hirtelen meghalt . A hatalmas test-
alkatú erős férfiú a pannonhalmi benczésrend kiváló 
tudós tagja volt. Utóbbi időben ezukorbetegséget állapí-
tottak meg nála az orvosszakértők és azért az idei tavaszi 
hónapokban a fővárosban gyógyít tat ta magát és látszólag 
helyreállott egészséggel tért vissza székhelyére, hol ismét 
buzgón folytatta nagyszabású munkáját , a pannonhalmi 
szent Benedek-rend monumentális mongrafiáját . Várat -
lanul kiesett a toll a férfikora delén levő történetíró kezéből. 
Nagy veszteség ez a benezés-rend monográfiái bizottságára 
nézve, melynek az elhunyt volt elnöke és lelke. A 
mélyreható kutatás összes szálai az ő gyakorlott és 
tapintatos kezében futot tak össze és nehéz lesz utódját 
megtalálni, a ki az elejtett fonalat ismét fölvehesse. Az 
elhuuyt törzsgyökeres, magyar jellemű főpap volt s hazai, 
középkori művelődéstörténetünk legalaposabb ismerői közé 
tartozott . 1894-ben választotta meg rendje a megürült 
ősrégi bakonybéli apátság prelátusává, de a tudós főpap 
ezen u j stallumban sem pihent. Ekkor fogott hozzá 
rendjének bizalmából, egy nagy bizottság élén, a régi rend 
történetének feldolgozásához. Temetése folyó hó 14-én, 
ment végbe Bakonybélen. 

— III. Béla király sirja. I I I . Béla király és neje 
Antiochiai Anna síremlékének gipszmintája kész s azt a 
műemlékek országos bizottsága tegnap tar tot t ülésén már 
meg is tekinthette. A síremlék a Szentháromság kápolna 
nyugati falában lesz elhelyezve. A királyi párnak Székes-
fehérvárról ide szállított földi maradványait, amelyek még 
mindig az antropológiai muzeumban vannak, külön-külön 
üvegkoporsóba teszik, s a koporsókat a szárkofág belse-
jében helyezik el. A balachin falának egyik oldalába a 
következő irat jön : „111. Béla Isten hegyeiméből 11. Géza 
király fia, Magyar-, Horváth-, Dalmátország és Róma 
királya f 1190. és hitves-társa Antiochiai Anna herczegnő 
f 1185/ A balachin falának másik oldalára III. Béla 
király családfáját helyezik. 

— Euchariszt ikus kongres szus Pécsett . Az idei papi 
lelkigyakorlatok alkalmával Hettyey Sámuel pécsi megyés-
püspök intézkedése közvetkeztében eucharisztikus érte-
kezlet lesz a pécsi papnöveldében. A kongresszussal kap-
csolatban augusztus 26-án az oltáriszentség tiszteletére 
templomi ünnepség is lesz. 

— Mgr Montagnini bécsi nuncziusi t i tkár t párisi 
nuncziusi t i tkárnak nevezték ki. 

— Junius 29-én, mint a L'Univers jul ius 3. szá-
mában írja, a pápa ő szentsége magánkápolnájában sz. 
misét mondott, melyen az örök városban tartózkodó kü-
lönféle nemzethez tartozó katholikusok is megjelentek. 
A nagyszerű sz. Péter basilika az apostol fejedelmek 
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ünnepén ismételve nem fogadhatta falai közt a keresz-
ténység Atyját. A basilika kövei sóhajtva beszélik : Régi 
dicsőségünk, hol késel oly sokáig ! 

— Hetven évig tanító. A napokban hunyt el Men-
hárdon (Szepesm.) Bélcz Pál római katholikus tanitó — 
mint nekünk Szepes-Váraljáról irják — ki éppen 70 
esztendőn át tanította a község gyermekeit. Mint 20 éves 
ifjú került oda tanítónak s most halt el 90 éves korában. 
Erdemének elismerésül, melyet a népnevelés terén kifejtett, 
a király az arany érdemkereszttel tüntette ki. Az elhunyt 
tacitó az utolsó időig folyton tanított s az egész község 
rokonszenvét kivívta magának. 

— Az 1900-ik év megünneplése. A Budapesti 
Katholikus Kör 1900-ra nagy nemzeti zarándoklatot ter-
vez a Szent Jobbhoz a kereszténységnek hazánkba történt 
behozatala óta legördült kilenczszázad megünnepléseként. 
A kör elöljárósága, mint már annak idején jelentettük, 
ft. Vaszary Kolos bíboros herczegprimás ur ő eminen-
cziájához fordult, hogy részesítse támogatásában az ünnep 
rendezőjét. 0 eminencziája most hosszabb levélben érte-
sítette Pintér Kálrnáu kegyesrendi tanárt, a Kath. Kör 
ügyvivő elnökét, hogy a kérelmet szive egész melegével 
magáévá teszi s így végzi levelét : Lelkesült visszhangot 
keltettek lelkemben is a tisztelt Kath. Kör ama nemes 
törekvései, a melyekkel a jelzett kilenczszázados évfordu-
lót első szent királyunk dicsőítésére, egyik legdrágább 
nemzeti kincsünknek a Szent Jobbnak különös tiszteletére 
és a szivek mélyén élő legnemesebb érzelmek olynemü 
felébresztésére igyekszik felhasználni, hogy hathatós tápot 
nyújtson az igazi vallásosság és őszinte hazaszeretet amaz 
erényeinek, a melyek nemzetünk viszontagságos múltjá-
nak vigaszát képezték és boldog jövőjének egyedüli zálo-
gai gyanánt tekinthetők. Meleg elismerésemet nyilvánítom 
ennélfogva a t. Kath. Kör eme kezdeményezése iránt, és 
felkérem főtisztelendőségedet, szíveskedjék az érintett terv 
megvalósításának módozatait megállapítani és azokat maj-
dan tudomásomra hozni. A mily mértékben méltánylom a 
t. Kath. Kör e nemes szándéklatát, épp oly készséggel 
fogok keresztülviteléhez hozzájárulni. E biztosítás mellett 
forrón kívánom, hogy a lelkes törekvéseket fényes siker 
koronázza. Különben őszinte nagyrabecsüléssel és jóindu-
lattal maradok Vaszary Kolos, bibornok, herczegprimás. 

— Bérmálás. Szép ünnepély folyt le f. hó 16-án a 
kármelhegyi Boldogasszony napján a váczi papnevelő-
intézet házi kápolnájában. Jung János felszentelt püspök, 
dr. Czettler Antal papneveidei igazgató, dr. Galcsek György 
theologiai tanár é* több növendékpap segédkezése mellett 
a bérmálás szentségét adta fel özv. Beniczky Géza cs. és 
kir. kamarás, homoki nagybirtokos nagy műveltségű két 
gyermekének Máriának és Istvánnak, kik mellett a bér-
maszülői tisztet gróf Cziráky Jánosné szül. Almásy 
Erzsébet és gróf Almásy Imre teljesítették. A bérmálan-
dók reggel 9 órakor jöttek bérmaszülőikkel, édes aty-
jukkal és nevelőnőjükkel az ezen alkalomra virágokkal 
feldiszitett és gyertyafényben uszó kápolnába, a hol a 
bérmáló püspök a megtartott csendes mise után megható 
beszédet intézett hozzájok lelkesítve őket, hogy az édes 
szülőiktől öröklött erényekben hiven küzdjék át az elet 
harczát. Az élet tavaszának örvendő két nemes csemete 
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szemei előtt egy soha el nem évülhető szent kép, hősies 
erényü boldogult édes anyjuk szül. Almásy Mária grófnő 
emléke lebeg, a ki egy pár évvel ezelőtt mint az irgalom 
mártyrja halt el, a betegápolásban kapva el a bajt, a 
melynek áldozatául esett. E szent emlék hatása alatt a 
rájok szálló Szentlélek Ur Isten kegyelmével ez áldott 
két csemete vigasztalólag simítja el a nagy fájdalmat, a 
melyet áldott édes anyjuk halála nagylelkű özv. édes 
atyjuk szivén ej tet t ! 

— Papszente lés volt a mult héten a váczi kegyes-
rendiek templomában. Jung János fölszentelt püspök 
áldozópapokká szentelte : Alter Béla, Frick János, Niklós 
János, Sutler János, Puder József, Agárdi Lajos, Király 
Lajos és Nagy Vilmos kegyesrendieket. Szerpapokká 
lettek : Pusztay János Elek és Pálik János Arzén szent 
Ferencz rendi tagok. 

— Kitüntetés Szép kitüntetés érte a veszprémi 
angolkisasszonyok intézetének érdemes főnöknőjét: Soóky 
Karolin úrhölgyet : ő felsége a király az iskolaügyek 
terén szerzett érdemei elismeréseül a koronás arany érdem-
kereszttel tüntette ki. Soóky Karolin a veszprémi zárda 
felvirágoztatása körül maradandó érdemeket szerzett, a 
melyeknek csak méltó elismerése e királyi kitüntetés, a 
melyhez mi is őszinte gratulálunk. 

— Stentrup Ferdinánd S. J. f . Magas eszmékben, 
nemes érzelmekben és törekvésekben gazdag szellem fizette 
le julius 15-én a test adóját. Stentrup Ferdinánd, a világ-
hirü jézustársasági atya. Bécs mellett, Kalksburgban fek-
szik szerény ravatalán. 0 a mienk is volt, azért is, mert 
a hatvanas években több éven át Pozsonyban tanárkodott 
s azért is, mert a távol Tirolból is el-eljött hazánkba, 
hogy közöttünk időzzék s idejet hasznunkra fordítsa. 
Méltó tehát, hogy halálát számos ismerőseinek mi is 
tudtul adjuk. 

Stentrup Vesztfáliában született 1831. évi julius 8-án. 
A jeles tehetségű ifjút püspöke Rómába küldötte, hol a 
bölcseleti tanulmányokban és a theologiában oly haladást 
tett, hogy tanárainak, ezek között a híres Passagliának 
és Schradernak teljes bizalmát bírta. IX. Pius a fiatal 
tudóst az egyetemen tartott nyilvános vitatkozáson elért 
sikerei miatt megszerette s elhatározta, hogy Rómába 
tartja. De Stentrup más kegyet kért a nagy pápától : azt, 
hogy elhagyva a világot, Jézus társaságába léphessen. 
IX Pius beleegyezett s Stentrup 1858. november 12-én az 
osztrák-magyar jézustársasági tartomány tagja lett. Ujoncz-
éveinek bevégezte után több évig Pozsonyban bölcseletet 
tanított, mig 1868-ban Insbruckba került, hol az egye-
temen a dogmatikának tanszékét foglalta el. Több mint 
két évtizeden át működött Tirol fővárosában s gyönyörű 
klasszikus latin nyelven, Cicero ékesszólásával oly elbá-
jolóan adta elő tárgyát, hogy tanítványai mindig örömmel 
hallgatták s^oly mélyre ható okoskodással fejtegette az 
egyház tanát, hogy tudós egyetemi tanárok, kik messze 
földről jöttek meghallgatni előadását, azt mondották róla : 
ez az ember ott kezdi, a hol mi végezzük ; ily mély gon-
dolkodású s mégis világosan beszélő tudós alig található. 
Esztergomban is volt egyszer, hol a nagyböjti szent gya-
korlatokat tar tot ta ; legutóbban Beszterczebányán s Po-
zsonyban volt, itt is, ott is több beszédet tartott, Stentrup 
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nyolcz kötetnél több dogmatikai könyvet irt. Azt mondta, 
hogy kimerítő művet szeretne irni a kegyelemről. Nem 
irta meg e művet, hanem elment oda, hol a végtelen 
kegyelem örök forrásaiból merítheti az üdvösség vigaszát. 

— Párisi vi lágkiáll í tások. A közeledő 1900. évi 
nagy párisi világkiállítás alkalmából érdemes egy kis 
visszapillantást vetni az előbbi párisi kiállításokra. Az első 
kiállításban, melyet 1798-ban rendeztek és csak 60.000 
f rankba került, 100 kiállító vett részt. A kiállítási épületek 
a Mars-mezőn összetákolt fadarabok voltak. Dijak gyanánt 
összesen 25 érmet osztottak ki. Három évvel később 
u jabb kiállítást rendeztek a Louvre udvarán, a melyben 
már 220 kiállító vett részt, a következő harmadik kiállításon 
pedig ez a szám megkétszereződött. A következő kiállí-
tások, 1806. évi, melyet az esplanade des Invalideson 
Napoleon nyitott meg, az 1823. és az 1827. évi és a 
Lajos Fülöp alatt champs Elyséen 1839-ben és 1844-ben 
tar tot t kiállítások egyre nagyobb mérveket öltöttek és az 
1849-iki kiállítás már, szintén a Mars-mezőn, 22,000 
négyszögméternyi területet foglalt el és 600,000 frankba 
került . Ötven év leforgása alatt tehát a költségek meg-
tízszereződtek. Azután kezdődött a nemzetközi kiállítások 
érája és az első ilyen kiállítás czéljaira épült 1855-ben az 
iparpalota, melyet most lebontottak. Ezen a kiállításon 
már 23,954 kiállító vett részt és 5 millió látogatója volt, 
az 1867-iki kiállításnak 50,000 kiállítója, az 1878-ikinak 
52,835 kiállítója és 16 millió látogatója, az 1889-ik évinek 
pedig 55,486 kiállítója és 32 és fél millió látogatója. Ezt 
a progressziót véve alapul, az 1900. évi párisi világkiállítás 
60,000 kiállítóra és 50 millió látogatóra számithat. 

— Papszente l é s . Az erdélyi püspök ur ő méltósága 
folyó hó 14-én Baka János, György Illés, Kopacz Gergely, 
Szabó György és Jesztl János végzett hi t tanhal lgatókat 
áldozópapokká szentelte. Dobretsberger Ágoston volt ins-
brucki növendék, miután a kiskorúság alól való dispen-
satió későn érkezett meg, diáconussá szenteltetett. Áldozó-
pappá 17-én szenteltetik Csik-Somlyón. 

— A karmeliták ünnepe. A karmelita-rend Huba-
utczai házának ünnepe volt vasárnap. Vasárnap volt két 
éve, hogy ez egyik legrégibb szerzetesrendünk hajlékot nyert 
a csinos zárdaépületben. Mindössze két háza van e rendnek 
Magyarországon manap, melyet Erzsébet királyné, Nagy 
Lajos anyja hozott hazánkba 1275-ben. Az egyik a Huba-
utczai, mely tegnap ünnepet ült. Kiter jedt rend volt 
pedig s a török hódoltság után való időkben a most le-
rombolás alá kerülő várszínház a mellette álló katonai 
épület volt hatalmas, nagy kolostoruk. Az idők folyásán 
megfogyatkozott a zárdák és a rendtagok száma. A Huba-
utczai zárdában páter Soós István prior, a magyar szellemű 
házfőnök és öt rendtag él szabályzataik puritán egyszerű-
ségében missziót, nemcsak erkölcsit, de hazafiast is végezve 
a gyárvárosrész soknyelvű munkásnépe között. Az ünne-
pély óriási sokaság részvételével 9 órakor kezdődött 
proczesszióval. A körmenet élén mely a házikápolnából a 

Fóti útra vitt, Soós István prior vitte az Oitáriszentséget. 
A 23. gyalogezred zenekara ünnepies dallamokat adott 
elő menetközben. A környékbeli polgárok fehér ruhás 
leánykái, számszerint mintegy százötvenen, kik kék váll-
szalagjaikon az „Ave Maria" feliratot viselték s a katho-
likus n é p k ö r dalárdája zsolozsmákat énekeltek. Részt 
vettek a proczesszióbau a Schlik gyár munkásai is 
lobogójuk alatt . A körmenet visszaérkezte után a házi-
kápolnában Soós prior nagy papi segédlettel zenésmisét 
mondott , mely után sokan járul tak áldozáshoz, a minek 
végeztével a prior emléktárgyakat osztott ki n hivők 
között. Délután a házfőnök alkalmi szent beszédet tar tot t , 
melynek hallására oly nagy néptömeg gyűlt a kápolnába, 
hogy legnagyobb része be sem fért a szentélybe. 

— Az a f e n e k e t l e n örvény, a mely felé a magyar 
állam megviselt hajója szabadelvű lobogó alatt fel tar-
tozatlanul evez, az elkereszténytelenedés. Minden franczia 
minta szerint történik. Ott is, száz év előtt már, kitűzték 
czélul az állami iskolát s a minden positiv vallástól eN 
szakasztott pogány „nemzeti nevelést " A gyümölcs i r tó-
zatosan vad és fojtó a keresztény czivilizáczióra nézve. 
A dekatholizált és elkereszténytelenitett iskola neveltjei 
országos képvisslői, elnöki és ministeri székekbe kerültek 
s fékezhetetlen elvetemültséggel intézik Francziaország 
sorsát az istentelenség érdeke szerint és javára. Elő t tünk 
fekszik mgr Isoard annecyi püspök levele a franczia 
közoktatásügyi ministerhez. A püspök tiltakozik a köz-
oktatásügyi minister ama rendelete ellen, mely szerint 
f. hó 13-ika, Michelet születésének századik évfordulója, 
„az i f júság és gyermeksereg ünnepe" legyen. Szóval 
„nemzeti" ünnepet rendel el a franczia nemzeti közoktatás 
feje, a mely szerint az annecyi püspök kijelenti, „meg-
vetése a mi szent vallásunknak, gyűlölete az egyház 
hitének." Az annecyi püspök szemére, veti a franczia 
közoktatásügyi ministernek az állami hatalom eljárásának 
iniquitását. 20 év óta, úgymond, neutralitás, semlegesség 
czimén ki van tiltva az állami iskolákból a keresztény 
vallásnak minden nyoma. A tanárok és tanítók állásukkal 
játszanak, ha az iskolában katholikus vallásukról bármily 
csekély je l t és tanúbizonyságot adnak. Az if júságnak meg 
van tiltva iskolai könyveivel kátét vagy imakönyvet vinni 
az állami iskolába. Most, ez a vallási „semlegesség" a 
kath. vallás megsértését Michelet ünnepelésében „nemzeti" 
kötelességévé akar ja tenni minden iskolának. Nem ! Ez 
nem semlegesség; ez a kath. hit üldözése. Bármi legyen 
a következménye, igy fejezi be a püspök levelék én püspöki 
hivatalom kötelességét teljesítem, midőn az ön közrende-
letét minister ur, híveimnek bemutatom, kihirdetve nekik, 
miszerint a kormány, midőn Michelet tiszteletét „az i f júság 
és gyermeksereg ünnepévé" akar ja tenni, a magánál le-
tar to t t hatalommal az igazság és méltányosság ellen él és 
cselekszik. 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R Â T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

„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 és Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítás. N a g y v á r a d : Dr 
Székely István — egyetemi tanár. — Tárcza. — Kath. Nevelés- és tanitásügy. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 
I r ta : Simon György dr. 

Az egyházi könyvtilalom s bírálat az ó-korban. 

„Az eszme, a melyet az „ Index hbrorum 
prohibitorum" műszava jelez, nem uj, sem — s 
ezzel mit sem vélünk az „Index" tekintélye ellen 
véteni, a mint csakis védelmére hozzuk fel — 
sem nem tisztán egyházi, ugy eredetére, mint 
bármikori gyakorlati kivitelére nézve. Tudjuk, 
hogy Athénben a rossz könyvek megégetése szo-
kásos volt, valamint ugyanerre nézve a római 
pogánykorból is törvényerejű szabályzatot tud-
nánk idézni." *) A kereszténység korában is a 
fejedelmek s az egyetemek jár tak elől a könyv-
tilalom behozatalában. 

VIII. Henrik, angol király, ki az augol nem-
zetet ismeretes okokból leszakitotta a kath. anya-
szentegyház kebléről, 1526-ban adta ki az ő fel-
fogása szerint kárhoztatandó könyvek jegyzékét, 
1529-ben a másodikat, melyben 85 elkobzandó 
s megsemmisitendő könyvet sorol fel, Kath. 
Mária uralkodása alat t 1555-ben hasonló „Index" 
került nyilvánosságra. 

Az 1529. évtől kezdve a püspökök tevékeny-
sége az eretnek könyvek kiirtásában teljesen 

Id. püspöki körlevél 37. 1. 

háttérbe szorul a király intézkedései mellet t . 
1530-ban egy Proclamatio je lent meg a Luther 
taní tványai tól s más eretnek Íróktól származó 
könyvek ellen. A kath. hit s egyház szokásai s 
törvénye, valamint a király s par lament rende-
letei ellen való akár irot t , akár nyomtatot t köny-
veket a püspöknek kellett á tadni s a tulajdonost 
bejelenteni. A hivatalnokokat esküvel kötelezték 
az eretnekségek kiir tására s ebben a püspökök 
támogatására. 2) 

Németalföldön V. Károly 1521-től 1550-ig 
egész sorozatát bocsátotta közzé az uj hit ter-
jedését gátló rendeleteknek, melyek plakátoknak 
neveztettek. Egy ily 1529-ben megjelent pla-
kátban t izenkét irót nevez meg, kinek minden 
műve kárhoztatva van. E jegyzék 1540-ben 
ujabban, s egy t i l to t t könyveket tar talmazó jegy-
zékkel kiegészitve jelent meg, mely arról is ne-
vezetes, hogy később az 1546. s 1550. évben 
kiadott löweni s 1551. évi spanyol, sőt még az 
olasz és római Indexbe is á tvéte te t t . 3 ) E rende-
letek mindinkább szigoruabbakká váltak. 

2).-Megjegyzésre méltó, hogy VIII . Henrik a szent-
írásnak a nép nyelvén való olvasását csak nehezen en-
gedte meg s a felsőbb hatóságok jóváhagyásától tette 
függővé. Később mindenkinek, végre pedig csak a ma-
gasabb körökhöz tartozóknak volt megengedve. Dr. H. 
Reusch, Der Index, 1. 87. s 88. 1. 

3) Reusch i. m. I. 101. 1. 
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A löweni egyetem h i t tudományi kara ál tal 
1546-ban k iadot t s t i l to t t könyveket t a r t a lmazó 
Catalogus az első i lynemű jegyzék, mely ugy 
ter jedelménél , mint rendeleteinél fogva „Indexé-
nek nevezhető. A császár parancsára s felügye-
le te a la t t nyomato t t ki s 1546. évi julius hó 
31-én plakáttal e rős í t te te t t meg. E megerősítő 
plakáthoz egy jegyzék lőn csatolva, mely az is-
kolai használatra engedélyezett könyveket fog-
la l ta magában. 4 ) 

Francziaországban a könyvt i la lomra vonat-
kozó rendele teket rendesen a király s a (párisi) 
pa r l amen t bocsátot ta ki. E mel le t t nagy szere-
pe t já t szot t a párisi egyetem Sorbonnenak ne-
veze t t h i t t an i kara is, melynek indí tványára 
1521. márcz. 18-án I. Ferencz azt a rendeletet 
t e t t e közzé, hogy a párisi könyvkereskedőknek 
addig semmiféle lat in vagy f'ranczia nyelven i r t 
s a keresztény h i te t vagy a szent í rást t á rgya ló 
könyvet k inyomatni nem szabad, mig az egyetem 
h i t t an i kara vagy ennek megbízot t ja i á l ta l felül 
nem vizsgáltatnak.5) A Sorbonne 1542-ben egy 
megbírá l t könyvekből álló jegyzéket adot t ki, 
mely nem maradt fenn; ennek folyta tása 1543-
ban je lent meg, melyben 85 ismert német s 
f ranczia h i tu j i tó egyes i ra ta i vannak felsorolva, 
minden rend nélkül. Az 1544. év augusztus ha-
vában adta ki a Sorbonne az addig megbírá l t 
könyvek betüsoros jegyzékét nyomta tásban . 6 ) 

E jegyzék, mely az 1547., 1551. s 1556. 
évben bővítve jelent meg, az 1547. s 1551. évben 
k iadot t királyi Edictumoh erejével mindenki t kö-
telező ál lamtörvénynek nyi lvání t ta to t t . 

Olaszországban a t i l t o t t könyveket magában 
foglaló s Index-nek nevezhető legelső könyv-
jegyzék szintén nem valamely egyházi hatóság, 

4) Reuscb, I. 113. s 114. 1. 
5) A Párisba érkezett könyvcsomagokat négy feles-

ketett könyvkereskedő jelenlétében bontották fel s az 
egyetemi rektor által kirendelt tudorok a könyveket át-
vizsgálván, jegyzékbe foglalták s az eügedélyezhetőket a 
királyi procuratornak kézbesítették. Az e jegyzékbe nem 
foglalt könyveket elkobzás s egyéb büntetés terhe alatt 
tilos volt eladni. Reuscb, I. 142. 1. 

ü) Catalogus librorum, qui hactenus a Facultate 
Tbeologica Parisiensi dihgenter examinati, censuraque 
digni visi sunt, secundum ordinem alphabeticum juxta 
auctorum cognomina. Par. 1544. Végén a római egyház 
iránt való hódolat nyilvánításául eme záradék van csa-
tolva : Quem (catalogum) ad christianae reipublicae com- j 
modum sub correctione s. matris ecclesíae ac sedis apos- j 
tolicae typís excudendum dedimus. Reusch, I. 147. 1. 

hanem Lucca városának tanácsa részéről je lent 
meg 1545-ben, az ot tani inquisitio befolyásánál 
fogva. E latin nyelven i r t jegyzék 28 iró nevét 
sorolja fel, kinek összes munkája, va lamint 1549-
ben minden, a szentírást vagy a val lástant t á r -
gyaló s püspöki jóváhagyást nem nyer t i ra t 
ká rhoz ta tva van s vagyonvesztés terhe a la t t 
t é te t ik kötelezővé a t i l t o t t könyveket 14 nap 
a la t t elégetni s vagy a gyónta tó atya közvetí-
tésével vagy közvetlenül a püspökhelyetteshez 
száll í tani.7) — Németországban az 1549. évben 
t a r t o t t kölni t a r tomány i zsinat adta ki az első 
indexet. — Belgiumban II. Fülöp lényegében 
meg ta r to t t a s ú j ra megerősí te t te a ty jának, V. 
Károlynak, a t i l t o t t könyvekre vonatkozó ren-
deleteit. A plakátok enyhébb rendelkezései értel-
mében csak ama könyvek esnek t i lalom alá, 
melyek közvetlenül vagy közvetve eretnek, téves 
vagy lázító té te leke t tá rgyalnak. A ti lalom nem 
csupán a theologusok indítványa, hanem egyút ta l 
a többi kar tudora inak meghallgatása s a ján la ta 
folytán je len t meg; a t an í tók csak oly könyveket 
használhattak, melyek nem voltak az indexbe 
foglalva; a könyves boltok vizsgálata mindig 
jogtudós t isztviselők közreműködésével tör tént , 
mely vizsgálat mindenkor várat lanul , előleges 
bejelentés nélkül men t végbe. A t i l to t t könyvek-
kel való kereskedés súlyos bünte tés t (száműze-
tés, gályarabság stb.) vont maga u tán . 8 ) 

Eddig a világi ha ta lmak ama rendelkezéseit 
soroltuk fel röviden, melyeket azok az egyház 
kezdeményezése nélkül t e t tek a vallásra s ezzel 
összefüggőleg az erkölcsökre s á l lamokra veszélyes 
i ra tok s könyvek megsemmisítésére Mivel ezeket 
csak mellékesen s min t fentebb említők annak 
bizonyítására hoztuk fel, hogy nem az egyháztól 
ered az „Index" eszméje, az egyházi t é r re me-
gyünk át s szintén rövid vonásokban k imuta t juk , 
„hogy az Indexnek alapul szolgáló józan és üdvös 
eszme: a híveket káros olvasmányoktól óvni és 
visszatartani, az egyházban mindig ismeretes és gya-
korlatban is volt. 9) 

Már az apostolok cselekedeteiben (19, 19.) 
olvassuk, hogy sz. Pál lángszavára Efezusban, 
„azok közöl, kik hiábavalóságokat gyakoroltak, sokan 
összehordok a könyveket, és megégeték mindnyájok 
elött.u Az apostoli időktől fogva mostanig az 

7) Reusch : I. 190. 1. 
8) Keusch I. 402. 1. 
9) Idézett veszprémi püspöki körlevél 37. 1. 
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egyházi törvénykezés a veszélyes könyvekre nézve 
nagy változáson m e n t keresztül. 

Azon időben, mig a könyvek csak kézirat-
ban je lenhe t tek meg s ennek következtében csak 
kevés példányban te r jed tek el, elég volt, ha az 
egyházi hatóság szóval i té l te el a tévelyt t a r t a l -
mazó könyvet , annak sokszorosítását meg t i l t o t t a 
s a meglévő csekély számú példányt megsemmi-
sí te t te . A Fragmentum rmtratorium-n&k nevezet t 
s a második század második feléből származó 
könyvjegyzék tesz tanúságot az egyháznak a 
könyvolvasásra vonatkozó fegyelméről a keresz-
ténység legelső, üldözések a la t t i idejéből. 

Az üldözések megszűntével a nicaeai zsinaton 
(325) t ö r t é n t először, hogy az egyház ünnepé-
lyesen ká rhoz ta to t t valamely t é v t a n t magában 
foglaló könyvet, elitélvén Ariusnak Thalia cz. 
művét , melynek elégetését Nagy Konstant in 
császár halá lbünte tés te rhe alat t parancsol ta meg. 

Az első tisztán egyházi könyvt i la lom a 400-ik 
év körül, az Origenes-féle v i tában fordul elő. 
Theophilus, alexandriai püspök több más egyip-
tomi püspökkel egyetér tve Origenes könyvei t 
kárhoz ta t ta . 10) 

Az efezusi (431) zsinat kér té re Theodosius 
császár Nestor könyvei t ége t t e t t e meg, hason-
lóan j á r t el a chalcedoni zsinat (451) Eutyches 
munkáival . Az 536-ban t a r t o t t konstant inápolyi 
zsinal Í télete következtében Jus t in ián császár 
Severus könyveit , I. (Nagy) sz. Leo a mani-
chaeusokéit éget te el 443-ban, 447-ben pedig a 
priscillianisták könyvei t ve te t te tűzbe Spanyol-
országban. 

Az első egyetemes zsinat, mely az ál tala 
kárhoz ta to t t i ra tok (jelen levő példányainak) 
megégetését elrendelte, a harmadik konstant i -
nápolyi volt 681-beo. A t rul la i zsinat (692) ha-
sonlóképen megégetésre i té l te a koholt mar ty r -
tör téneteket . 

A második nicaeai egyetemes zsinat (787) 
megparancsolta, hogy a képek t isztelete ellen 
i ro t t könyvek az összes ere tnekek könyveivel 
együt t a konstant inápolyi püspök házába vites-
senek, s elrendelte, hogy a kiről bebizonyul, hogy 
az emii te t t könyveket magánál t a r t j a , ha püs-
pök, áldozó- vagy szerpap, letétessék, ha pedig 
szerzetes vagy világi, kiközösittessék.1 2) 

lü) Augustinus Arndt : De libris prohibitis commen-
tary 1895. 3. 1. — u ) Mansi XI. 582. 

12) Az ide vonatkozó kánonok olvashatók Mansinál 
T. XII. p. 374. sqq. 

Az ere tnek tanok s az ezek védelmére i ro t t 
könyvek folyton szaporodván, a római szentszék 
szükségét l á t t a annak, hogy az összes t i l to t t 
könyvekről jegyzéket álli tson össze, a mi t Gela-
sius pápa t e t t közzé a 496-ban t a r t o t t római 
zsinaton. Ez a legrégibb Index, mely „Decretum 
Gelasianum"-nak neveztet ik, s melyet Grat ian is 
fe lvet t törvénygyűj teményébe. 1 3 ) 

Az eddig felsorolt példákból azt lá t juk , hogy 
a római császárok segítségére vol tak az egyházi 
fejedelmeknek, pápáknak és püspököknek a könyv-
t i la lomra vonatkozó egyházi fegyelem végreha j -
tásában. 

Az első nicaeai zsinat után, melyben Arius 
i s tente len i ra ta iva l együt t e l i té l te te t t , Kons tan t in 
császár i lyképen h a t á r o z o t t : r Jónak l á t t a m A r i u s t 
és ennek követő i t porphyr ianusoknak elnevezni, 
hogy viseljék a nevét is azoknak, a kiknek er-
kölcseit köve t t ék ; sőt még azt is, hogy ha valaki 
Arius á l ta l i r t munká ra akadna, azt megégessék 
nemcsak azért, hogy az ő á tkozot t t an i tása gyö-
kerestől kiirtassák, hanem, hogy annak semmi-
féle emléke se marad jon az u tókorra . Azt is 
meghagyom, hogy ha va lak i t r a j t a kapnak azon, 
hogy Arius á l ta l szerzett m u n k á t r e j t ege t és az t 
nyilvánosság elé nem hozza és azonnal el nem 
égeti, halállal bűnhődjék." 14) 

Theodosius császár az igaz h i t védelmére 
Nestor i ra ta i ellen a következő tö rvényt hoz ta : 
„Senki se merészelje se olvasni, se leirni azokat 
a gonosz könyveket , a melyeket az is tentelen 
tozentségtörő Nestor az or thodoxok t isztelendő 
társasága és az Efezusban egybegyűlt főpapok 
legszentebb gyülekezetének rendeletei ellen ir t . 
Elrendelem, hogy ezeket szorgalmas buzgósággal 
felkeressék és nyilvánosan megégessék. Tudja 
meg kiki, hogy ezek törvénynek megsér tő jé t 
vagyonának elárverezésével sú j tom" . l 0 ) 

13j Hefele, Conc.-Gesch. II. §. 217. 
u ) „Visum est Arium et ejus sectatores Porphyria-

nos nuncupare, ut quorum secuti sunt mores, etiam no-
men habeant. Quin etiam sí quod opus ab Ario scriptum 
reperiatur, illud cremandum esse, ut non modo execrabilis 
ejus doctrina tollatur íunditus, sed etiam nullum ruonu' 
mentum ejusdem omnino relinquatur ad posteritatem. 
Illud etiam mandamus, ut si quis librum ab Ario com-
positum occultare deprehensus sit et eum non statim in 
medium adductum igne combusserit, morte mulcetur." 
(Arndt, p. 26.) 

15) „Nec vero impios libros nefandi sacrilegii Nestorii 
adversus venerabilem orthodoxorum sectam decretaque san-
ctissimi coetus antistitum Ephesi habiti scriptos habere 

7* 
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Midőn a nestorianusok e törvény ellenére 
sem szűntek meg veszedelmes t an í t á suka t hir-
detni, Theodosius és Yalentinianus császárok 448-
ban ismétel ten szigorn tö rvény t hoztak Nestor 
követői s t an í tásának védői ellen. Hasonlóan 
cselekedett Jus t in ian császár Antimus, Sever és 
más „ fejet lenek" (akephaloi) ellen. 

A császárok j ámbor példáját követ te 587. 
körül Reccaredes, a góthok királya is, kiről 
Aimoinos eképen i r : „Megparancsolta, hogy az 
ariannsok felekezetének összes könyvei t egy he-
lyen felhalmozzák és azokat e léget te té s a gó-
t h o h a t az igaz h i t egységére tér i té" . 1 6 ) 

A hit- s erkölcstannal ellenkező könyvnek 
elt i l tása minden időben az egyház jogköréhez 
t a r tozo t t s e joga mindenkor el is i smer te te t t . 
Ezt bizonyítja, hogy a császárok úgyszólván so-
hasem merték az egyházi censurât megváltoz-
ta tn i . A nicaeai zsinat a tyá i Arius könyvei t 
előbb tűzbe vetet ték, m in t Kons tan t in idézett 
tö rvényé t kibocsátotta. Nehogy hosszadalmasok 
legyünk, több példát nem emii tünk fel. Téves 
volna azt is feltételezni, min tha a császárok kár-
hozta tó í té le te iket s törvényeiket az e re tnek 
t anok ellen sa já t mél tóságuk érzetében hozták 
volna, hanem t e t t ék azt az egyház kérelmére. 
Arkadius és Honorius császárnak az origenisták 
ellen hozott törvényére nézve sz. Je romos ezt 
i r j a : „A császárok iratai, a melyek elrendelik, 
hogy az or igenis tákat Alexandriából és Egyip-
tomból ki kell kergetni , az én sugalmazásomra 
bocsá t ta t tak ki." 17) 

Az efezusi zsinat tagja i Theodosius és Yalen-
t in ianus császárhoz igy i r tak : „Kérve kér jük 
felségedet, hogy ama tan í t ás t mindenestül távo-
lítsa el a szentegyházakból és annak bárhol elő-
kerülő könyveit vettesse a lángok közé." i8) 

aut deseribere quisquara audeat. Quos diligenti studio 
requiri ac publice comburi decernimus. Scientibus univer-
sis violatorem bujus legis publicatione bonorum esse 
-coërcendum.1' Cod. Theod. L. damnato de haeres. XVI. 
loco ult. 

l t í) „Omnes libros sectae Arianae uno in loco adu-
nari praecipiens igne cremavit, et Gothos ad verae fidei 
unitatem adduxit." 

17) „Imperatorum quoque scripta, quae de Alexan-
dria et Aegypto origenistas pel Ii jubent . me suggerente 
dictata sunt." II. Contra Ruf. 

t s ) „Yestram majestatem iterum atque iterum roga-
tam cupimus, ut universam illam doctrinam e sanetis 
Ecclesiis submovere ejusdemque libros ubique locorum 
repertos jubeas flammis absumi." Hard. I. 1443. 

Megjegyzendő, hogy az egyház nem követ-
he t t e a császárokat az eretnekek ellen alkal-
mazot t büntetésekben, minők voltak a halálbün-
tetés, örök száműzetés, vagyonvesztés stb., mer t 
ellenkezik annak kegyelmet hirdető s tanúsí tó 
lelkületével. 

Tudván azt, hogy a hit- s erkölcsellenes 
könyvek ki i r tásában a világi fejedelmek csak az 
egyház kér té re s megelőző ítélkezése folytán 
j á r h a t t a k el, világos az is, miér t támaszkodot t 
az egyház az uralkodók segélyére. Bizonyára nem 
azért, min tha érezte volna, hogy nincs fenyítő 
joga, hanem m e r t törvényeinek tekinté lyt , tisz-
te le te t akar t biztosítani. Tudják jól az egyházfők, 
hogy az ere tnek nép nem haj landó a törvénynek 
engedelmeskedni s szükséges, hogy az ál lamha-
talom megtör je makacsságát s ellensúlyozza csal-
faságát , melylyel a tö rvény t ki játszani akar ta . 
Az efezusi zsinat a tyái eként irnak Theodosius 
és Valentioíanus császárhoz: „Ha valaki a t i 
szentesí tései teket megveti , az re t teg jen kárhoz-
t a tó haragotoktól . így a ti jámborságtok meg-
erősíti ós sér te t lenül fentar t ja ,a kathol ikus hitet."19) 

Flavius Antemius s praefectus társai a Nes-
to r könyvei t t i l tó törvényükben azt bizonyít ják, 
hogy : „Az emberi természet, a melyet a tévely 
egyszer e l ragadot t és a melyet a ravasz beszédek 
és gonosz gondolatok behálóztak, nehezen ve-
hető reá, hogy a józanabb tanácsokban megnyu-
godjék és épen azért nagyobb megfélemlítésre és 
erősebb figyelmeztetésre szorul." 20) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Nagyvárad, jul. 16. Dr. Székely István — egyetemi 

tanár. — Az uj egyetemi tanárról a derék „Tiszántúl" 
ezeket i r j a : 

Székely dr. nagyváradi ember. I t t született 1861. 
febr. 26-án Nagyváradon, egy tisztességes polgári család-
ból (Sztarill), melynek úgyszólván minden tagja a paeda-
gógiai pályára lépett. Elemi és középiskoláit, sőt a theo-
logiai tanfolyamot is itt végezte városunk tanintézeteiben. 

19) „Quod siquis vestras sanctiones spreverit, ille 
vestrae damnationis indignationem formidet. Sic enim 
catholica fides per vestram pietatem munita persistât 
illaesa." 

2ü) „Humana natura errore semel correpta callidisque 
sermonibus et deterioribus cogitationibus irretita difficile, 
ut sanioribus conciliis acquiescat induci sólet, ac propterea 
metu majore opus est graviorique animadversione." Har-
duin. I. 1518. 
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Éles esze és bámulatos szorgalma által csakhamar kitűnt 
tanulótársai közül. Papnövendék korában már olyan 
pályamunkákat irt, amelyek becsületére válaának egy 
tanárnak. 

A theológiai tanfolyam elvégzésével Bécsbe a Szt.-
Ágostonrcl nevezett felsőbb papképző intézetbe küldte őt 
b. e. Lipovniczky püspök, ki atyai szeretettel gondosko-
dott a szép tehetségű i f jú kiképeztetéséről. Ebbe az inté-
zetbe a monarchia legkiválóbb tehetségű fiatal papjai 
kerülnek. Ezek között is a legelső lett Székely, ki itt 
vetette meg az alapját alapos és emellett sokoldalú kép-
zettségének. Egymásután saját í tot ta el a német, franczia, 
angol és olasz nyelveket. A theológiai tudományokon kivül 
még előszeretettel foglalkozott a természet tudományokkal 
és a filozófiával. Bécsi tanulmányai közben érte el a kort , 
melyben az egyházi törvények értelmében áldozó pappá 
szentelhették őt. A bécsi Szent Is tván-templomban szen-
telte őt fel Angerer h. érsek. 

Váradra visszatérvén 1885-ben az egyházmegyei 
irodában nyert alkalmazást. Egy év múlva az erkölcstan 
és lelkipásztorkodástan tanárává nevezte őt ki Ipolyi püs-
pök, 1892-ben a szentirástan, héber nyelv és a filozófia 
tanítását vette át s egyúttal a jogakadémiánál hitszónok 
lett és az államvizsgálati bizottság kül tagja . 

Több mint egy évtizeddel ezelőtt jelent meg első 
nagyobb szabású tanulmánya : Az emberi nem kora és a 
Szentírás czimen. Azóta oly kiterjedt irodalmi műkö-
dést fejt ki, amilyenre kevés példa van. A szentírás-
tudomány mindkét részét, a szentírás magyarázatát , az 
apologetikát, természettudományokat, az ősrégészetet, az 
erkölcstant, a felsőbb pedagógiát s a filozófiának minden 
ágát felölelik azok a becses tanulmányok, czikkek, ér te-
kezések, melyek az ő tollából tudományos folyóirataink-
ban megjelentek. Önálló munkái között pedig kettő : A 
Szentírás apologiája és ösztön és ész (2 kötet) olyan, 
amely bármily nagy nemzet irodalmának diszére válnék. 

Tudományos érdemeiért tagjává választotta a Szt.-
István-Társulat irodalmi osztálya és az Aquinói sz. Ta-
másról nevezett filozófiai társaság. 

Emellet t ju tot t ideje hasznos társadalmi tevékeny-
ségre. A budapesti és a helybeli kath. körben többször 
tar to t t élvezetes felolvasásokat. Szünidejét nagy tanul-
mányutakra használja. Előbb hazánkat azután a külföldet 
utazta be. Kinevezésének hire Svájczban találja, honnét 
tanulságos „Schweizi sétáit" i r ja lapunknak, melyek leg-
közelebb önállóan is meg fognak jelenni. 

A szegényes magyar hit tudományi és filozófiai iro-
dalom sokat várhat még az uj egyetemi tanár tallától. 
U j állásában módja lesz megvalósítani fiatal lelkének am-
biczióját, hogy a magyar tudomány művelésének éljen. 

Isten adjon erőt, kitartást és sikert a férfikora ele-
jén ily szép méltósághoz ju to t t tudós tanárnak, ki hisz-
szük ott is diszére fog válni szülőföldjének és egyházme-
gyéjének. 

T Á R C Z A . 
f Villányi Szaniszló, bakonybéli apát. 

1847-1898. 

A nagyműveltségű, korai sirba dőlt bakonybéli apát-
ról, a helyszínén, a közvetlenül érzett fájdalom szívfacsaró 
érzelmei között , irt egy necrologot szerető rendtársa, a 
magyarországi benczésrend kitűnősége, Acsay Ferencz, 
győri igazgató. Olvassák el a „Religio-Vallás" t. olvasói 
és tanul janak belőle embert és testvért igazán szeretni. 

Fényes kék ég, ragyogó napsugár, bársonyzöld ve-
tések, aranykalászos rónaság, csevegő kis patak, közben 
a kedves madarak vidám éneke, minden, minden duzzadó 
életet mutat , minden csak fokozza vágyunkat , hogy még 
éljünk, soká éljünk s élvezzük a természetben a jó Isten-
nek pazarul szórt áldásait . . . Egy kis fekete felhő a 
szemhatáron fátyolba vonja a nap bucsu sugarait , a me-
lyek félig sejtetik, hogy vihar van készülőben, s alig pár 
perezre rá elsötétedik a lá tóhatár , vészes felhők tornyo-
sulnak, gomolyognak egymásra, s megkezdődik a bor-
zasztó villámlás, a földet sarkaiban megrázó mennydörgés, 
s aztán hull, ir tóztató csattogás közt hull a jég s tönkre 
zúzta az emberek vetését, egy egész évnek minden remé-
nyét Kétségbeesve állunk a letarolt vetések fölött, hol 
van az a ragyogó nap, amely oly sok reménynyel, öröm-

! mel töl tött el csak félórával ezelőtt is ? ! 0 , mily bor-
S zasztóan csaló a föld s minden földi dolog; minden csak 

árnyék, a mely egy pillanat alatt eltűnik, majd ismét 
[ feltűnik, hogy ú j ra eltűnjék ! 

A földi lét e kétségbeejtően csalékony változékony-
Î ságát mutat ta annak a kiváló férfiúnak az életfolyama is, 

akinek neve e kis megemlékezés élén olvasható. Duzzadó 
életerő, mosolygó rózsás arcz, mely derűt keltett minde-
nütt , élénk szellem, amelyet nemes czélok, magasztos ter-
vek foglalkoztattak mindenkor; czélok és tervek, amelyek 
tökéletes, kerek egészet alkottak, s lelkesedésre keltet tek 
minden nemesen gondolkozót, — hisz a kinek agyában 
megfogamzottak, még hosszú életre számithat — s igy 
testi egészség, élénk szellem, éles ész karöltve működnek 
közre, hogy tervei mind megvalósuljanak . . . Rövid, alig 

! pár napig tar tó betegség letörölte az életpirt az örökké 
. mosolygó arczról s egy pillanat alatt örökre lezáródott a 
! szem, amely oly élesen tekintet t bele ugy a jelen, mint a 

mult legrej te t tebb redőibe is ; s mielőtt sok szép tervet 
szőtt lelke csak egyik nagy müvét is teljessé érlelhette 
volna, elszállt, hogy az emberi, gyarló tökéletes helyett 
láthassa az örökkévaló, isteni tökéletest. Az isteni intéz-
kedés változhatatlanságában való megnyugvásunk mellett 
is kínosan vergődő lélekkel áll tunk meghidegült teteme 
előtt, s nem tudtuk elképzelni, hogy ily magasan szár-
nyaló tervek, ily szép remények egy pillanat alatt sem-
mivé legyenek ! 0 mily szük helyen megférnek a mi 
nagyra törő reményeink ! . . . 

A tósok-beréndi szerény tanitó-lakban növekedett 
i f júvá a megboldogult, akit talán atyjának hivatása lelke-
síthetett, hogy a székesfehérvári főgymnasiumban elvég-
zett 6 osztály után a pannonhalmi sz. Benedek-rendbe 
lépjen. Sohasem kérdeztem tőle, hogy mi vezette a r endbe ; 
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Iii s z ismertein lelkének egész valóját, amelyet csak egy 
hevitet t : hogy az ősi rendbe Istennek és a hazának szol-
gálva a legjobb tehetsége szerint ő is egyik számottevő 
tagja lehessen rendjének. Elvégezvén Pannonhalmán a 
theologiai és tanárképzői tanfolyamot, az elsők egyike 
volt, aki az u j rendszer követelményeinek már igen fiata-
lon megfelelt, féuyes eredménynyel tette le a vizsgálatot 
a történelemből és földrajzból. Mint a győri főgymnasium 
tanára Vaszary Kolosnak igazgatósága alatt vele felváltva 
tanította kedves tárgyat 1881-ig, amikor főapátjának bi-
zalma rendtársai szeretetével karöltve emelte az eszter-
gomi igazgatói székbe. Mert a fiatal tanár nemcsak a 
katedrán vált ki, hanem a rendi ügyekben is minden 
iránt érdeklődve s mindig nemes lélekre valló tervekkel 
foglalkozva rendtársai szemében a jövő embereinek egyike 
volt. A b. Kruesz Krizosztom főapát halála után való 
főapát-választáson már komoly párt igyekezett őt a fő-
apáti jelöltek közé felvenni; 1891-ben pedig rendtársai-
nak bizalma nagy többséggel választotta meg a második 
helyre. Két évvel később pedig az üresedésben levő apáti 
székek egyikére választotta meg rendtársainak bizalma s 
főapátja ekkor nevezte ki bakonybéli apáttá, hogy mint 
a sok jelesnek méltó utódja e gyönyörű, csendes ma-
gányba vonulva rendjének megkezdett történetét tovább 
s teljesen megírja. 

E rövidre fogott életrajz csak halvány mása azon 
belső tőkének, amelyet nemes lelke Istenének, rendjének 
és hazájának szolgálatában óhajtott kamatoztatni. Nincs 
módomban most teljes hű képét megrajzolni működésé-
nek ; csak a rendtárs és jó barát kötelesse'gét teljesítem, 
midőn e pár sorral elbúcsúzom volt tanáromtól és igaz-
gatómtól. 

Mint tanár és igazgató magasan felülállt a közönsé-
ges színvonalon. Hivatása szent volt előtte; tudta, hogy 
az teljes embert kiván s ő lelke minden erejével igyeke 
zett feladatait megoldaui. Tárgyát mindig legmélyén fogta 
föl, ügyes módszerrel igyekezett tanítványainak a szemét 
felnyitni, hogy a külső eseményeknek alapjára láthassa-
nak. Nem szerette az értelmetlen betanulást; de meg-
kívánta a folyékony előadást is, mindamellett, hogy taní-
tásában a fősúlyt az események mélyebben fekvő okainak 
kutatására fordította. Mint igazgató szívvel, lélekkel volt 
raj ta, hogy elődjétől, későbbi főapátjától átvett intézetet 
necsak azon a színvonalon tartsa meg, amelyen átvette, 
hanem lehetőleg emelje is. Nemcsak arra volt gondja, 
hogy szigorúan tudományos előadást tartsanak tanártársai, 
nemcsak rideg fegyelmezésre törekedett, hanem nevelve 
igyekezett tanítani, hogy intézetéből egész emberek ke-
rüljenek ki. Az intézetben ápolt e komoly irányával nem-
csak közvetlen elöljárói s rendtársai szeretetét nyerte meg, 
hanem azon főigazgatók teljes elismerését is, a kiknek 
felügyelete alatt az esztergomi főgymnasium a kerület 
első intézete lett az ő vezetésével s rendtársai odaadó, 
lelkes támogatásával. 

Rendtársai azonban benne nemcsak a mélyreható 
tanárt, hanem az igazi benedictinust is szerették; mert ő 
valóban az volt. Érezte, hogy rendjét minden téren szol-
gálnia kell, mert az ujabb viszonyok sok, ujabb és ujabb 
kötelességet rónak minden rendtagra, s ő teljes odaadás-

sal igyekezett rendjét szolgálni minden tehetségével. Az 
alig 7 éves tanár a rend káptalani gyűlésein már vezető 
szerepet kezdett játszani; s 1881-ben már valósággal ve-
zette rendjének szellemi ügyeit. Ekkor ismerkedtem meg 
vele közelebbről s ekkor láttam bele lelkébe, amelyet 
eddig szerettem, ezóta nagyrabecsültem ; mert láttam, 
hogy nem egyes, aprólékos kérdésakkel bíbelődik, hanem 
rendjének jövőjéről teljes, határozott terve van, amelyet 
nemcsak megtudott rajzolni, hanem érte dolgozni és lel-
kesíteni is birt. E magasabb szempont vezette már előbb 
is az irói pályára. Érezte, hogy Istentől nyert magasabb 
tehetségét nemcsak a tanári pályán kell felhasználnia, 
hanem irodalmilag is gyümölcsöztetnie kell, hogy meg-
felelhessünk azon várakozásnak, amelylyel rendünk iránt 
a hazai az ujabb viszonyok változtával van. A győri fiatal 
tanár megszerette uj otthonát : e nevezetes város múltjával 
kezdelt foglalkozni; ambicziója tárgyává tette, hogy meg-
írja történetét. Évközi szabad idejét, vakáczióit arra 
használta, hogy a győri városi, megyei, káptalani és a 
bécsi hadügyministeri levéltárakat át meg átkutassa s 
hozzá még jobbára a saját megtakarított pénzén végezte 
utazásait. A fokozatosan halmozódó anyagot egyes rész-
leteiben elkezdte feldolgozni is, s igy jelentek meg 
egymásután magvas és alapos értekezései a győri főgymn. 
Értesítőiben 1881-ig, mikor Esztergomba került. Amily 
jól esett neki főapátja megtisztelő-bizalma, ép oly nehezére 
esett, hogy e nagy munkával fel kell hagynia. Magival 
vitte a tömérdek összegyűjtött anyagot, azzal a kedves 
reménynyel, hogy egyszer talán mégis folytathatja majd. 
Uj állásának kötelességei sem foglalták le annyira, hogy 
irói működéséről teljesen le kellett volna mondania; 
szívesen használt fel minden alkalmat, hogy kedvelt 
tárgyát nemcsak a tanári székről hirdesse, hanem a 
nyilvánossággal is megkedveltesse. 1883-ban Esztergom a 
töröktől való visszafoglalásának 200-ados évfordulóját ülte. 
s ekkor az ünnep középpontja a főgymnásiumban ren-
dezett nagy ünnepség és történelmi kiállítás volt. Később 
Esztergom város és megye múltjával kezdett foglalkozai 
s ez irányú működését két nagyobb, alapos értekezésben 
örökítette meg. Hogy ez irányú működését tovább nem 
folytatta, oka főleg ar, hogy ekkor már rendjének tör-
ténetével s e történetnek nagyszabású tervével foglalkozott. 
E mélyen járó történetíróra valló terv ugy egészében, 
mint minden részletében egy tökéletes, kerek egészet 
alkot, de oly széles körben mozog, hogy ahhoz egy teljes 
emberi élet sem volna elégséges. Ép azért főapátja őt 
bízta meg a nagy mű vezetésével s a munka felosztással 
is, s igy indult meg hat évvel ezelőtt e nagy munka, 
amelynek ő volt tervezője, vezér szelleme. A külföldi 
anyaggyűjtést is ő vállalta magára s ezért volt 1895—96-
ban 5 hónapig Rómában a vatikáni levéltárban is. Minden 
gondja e nagy műnek volt most már szentelve s minden-
nap a fáradalmak mellett is avval az ujabb örömmel 
töltötte el, hogy mindinkább közeledik a czélhoz, amelynek 
élete hátralevő részét szentelte. 0 hogy ez élet napjai oly 
hamar végződnek, azt senkisem gondolta volna, de hogy 
ő sejtette, onnan gondolhatni, mert a pannonhalmi 
apátokról szóló részt mohó sietséggel tisztázta le, hogy a 
fogalmazványok rossz irása miatt mások meg ne 
akadjanak vele. 
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Sietett, mindennel sietett; szinte lázasan hajszolta 
as apátság ujjáteremtését is, mintha érezte volna, hogy 
csak kevés ideig fogja élvezni ezt a kedves, de elődje 
alatt kissé elhagyatott ^kies helyet, mely alatta annyit 
nyert csinban, vonzó erőben. Volt érzéke a természet 
szépségei iránt, volt izlése a házak és lakások berende-
zésében is. Ugy az esztergomi kert, mint a bakonybéli 
park sokat köszönhelnek az ő szerető gondjának ; s igaza 
volt. hogy a késő utódok áldólag fognak majd rágondolni, 
mint ő gondolt szép lelkű elődjére, Guzmics Izidorra, 
aki a bakonybéli parknak most már gyönyörű fenyőfáit 
ültette. Igen, e kis fák észrevétlenül fognak nőni e 
parkban, amely szerető gondodnak annyi más nyomát is 
őrzi majd s évek hosszú során lesznek tanúi magasra törő 
terveidnek, amelyeket kénytelen voltál abban hagyni. 

E letarolt reményeken, szárnyokszeget magasztos 
terveden siránkozva álltuk körül koporsódat, mely por-
hüvelyedet zárta magába. Nem zugolódunk. Félbehagyott 
munkáid befejezetlenségök mellett is tanúi lesznek kiváló 
értelmednek, kitartó munkásságodnak ; örökre szép em-
lékei lesznek azon nemes léleknek, amely félmunkát nem 
tudott végezni, csak tökéletes, alapos munkát akart alkotni: 
s hogy mégis félben maradtak, csak emberi gyarlóságun-
kat hirdetik. A tanárnak szép lelkét a tanitványi kegyelet 
fogja megőrizni soká, nagyon soká; hisz a koporsó nem 
homályositja el, sőt inkább emeli a kegyeletet, mert a 
tanitványi szeretet igazi fájdalma fogja folyton éleszteni ; 
az igazi fajdalom csak a sirral szűnik meg, s akiket sze-
rető lelked a társas életben bilincselt magához, azoknak 
is hiányozni, nagyon hiányozni fogsz; s minden összejö-
vetelök egy-egy kegyeletes emlékezés lesz azon derűs pil-
lanatokra, amelyekkel életöket megörvendeztetted ; igy él 
a nemes lélek halála után is S ez vigaztaló reánk, rend-
társaidra is nagy veszteségünkben. Hiányozni fogsz szűkebb 
körödnek, a te conventednek, amelynek minden tagja oly 
igazi szeretettel vett körül atyai gondjaidért, gyöngéd 
figyelmedért, szerető szivedért; de emléked ép ugy tog 
élni alkotásaidban, mint rendtársait szerető szivében. 
Hiányozni fogsz egész rendednek, mely oly nagyrabecsülte 
tehetségedet, oly büszke reménynyel várt* nagy terved 
megvalósulását. Nem valósul meg többé ; megnyugszunk 
Isten rendelésein. Te teljesitéd kötelességedet addig, mig 
Istened engedte ; mint ember leróttad tartozásodat Isten, 
hazád és rended iránt ; neved meg lesz örökitve az igazak 
és jók soraiban. De meg lesz örökitve főleg rendtársaid 
szivében a legkésőbb jövőig, mert példája lesz az igazi 
benczésnek, aki csak egyet ismer : Istenért és hazáért 
önzetlenül küzdeni. Az igazi kegyelet nevében teszem e 
kis nefelejcset sirodra, mint hü társad, a babérágat, mint 
érdemeidnek igazi tisztelője. A viszontlátásra ! 

Bakonybélben, 1898. jul. 12. 
Acsay Ferencz. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesitök. 

2. A Jézus társasági kalocsai érseki főgymnasium 
Értesítője az 1897—1898. iskolai évre. Nyom. Szegeden, 
Endrényinél, 1898. 8-r. 131. 1. 

A szokott nagy vallásos gondosság meglátszik, vala-

mint magán az Értesifcőn, ugy azon által az intézet egész 
működésén. Értekezést Lagger József s. J . atya i r t ; arra a 
kérdésre adva feleletet : „ M i t gondolt M. T. Cicero az 
Istenről ?" Az intézet élén Speiser Ferencz s. J . áll, ki a 
kollégium, főgymnasium és Stephaneum igazgatója, Segít-
ségére vele együtt 23 tanár és 2 orvos. A tanulók száma : 
fölvétetett 517, vizsgálatot tett 484. Vallásra nézve róm. 
kath. 465, izraelita 19. Erettsegit tett valamennyi jelent-
kező, összesen 28, jelesen 8, jól 13, egyszerűen 7. 

3. A pannonhalmi szent Benedekrendiek vezetése alatt 
álló pápai kath. gymnasium Értesítője az 1897—98-iki 
iskolai évről. Közzéteszi Tető Menyhért igazgató. Pápán, 
1898. 8-r. 187 1. 

Becses füzet, dr Bakonyvári Ildefonz folytatja benne 
„A pápai kath. gymnasium történetét" és pedig a „pannon-
halmi benczések idejében" (1806—1896.), adatok gazdag 
és tanulságos közlésével. A gymnasium uj épületét ábrák 
mutatják be. A tanári kar Pető Menyhért igazgatóval az 
élén 7 tagból állt. A négy osztályban volt összesen az 
év végén 146, és pedig róm. kath. 107. ág. h. ev. 3. 
izraelita 36. 

4. A nagyszombati érseki főgymnasium Értesítője 
az 1897—98. tanév végén. Közli Schlick István igazgató. 
Nagyszombat, 1898. 8-r 167 1. 

Nagy gonddal irt értekezés nyitja meg „ T . Lucre-
tuis Carus : de rerum natura cz. költeményeu cz. alatt. 
Ir ta Mutschenbacher Gyula tanár. A tanári kar Schlick 
István kanonok-igazgatóval élén 19 tagból állt, köztük 
2 világi, a többi az esztergomi főmegye áldozópapja, 1. 
bölcselettudor, 1. hit- és bölcselettudor. Gyönyörű nekro-
log van a tűzetben Bresztyák József tanárról, az ő „Emlé-
kezete" czim alatt (1861—1897.) A tanulók száma volt 
az év végén 468, és pedig róm. kath. 359, ág. 18, ref. 
3, izraelita 88. Érettségit tettek 41-en, jelesen 5, jól 8, 
elégségesen 23. 

5. A jászóvári premontrei kanonokok kassai főgym-
nasiumánalc J e l en té se az 1897 - 98. iskolai évről. Közli 
Dr Stőhr Sziárd igazgató. Kassa, 1898. 8-r 156 1. 

Velős értekezése Krauze Ervin tanártól való 
„Lessing epigramm elméleté"-ről. A tanári személyzet Dr 
Stőhr Sziárd igazgatóval az élén 18 tagból áll, köztük 5 
dr. A tanulók száma 464, és pedig róm. kath. 333, gör. 
kath. 16, ág. 23, ref. 38, izraelita 54. Érettségit tett , 35, 
és pedig jelesen 8, jól 6, egyszerűen 24. 

6. A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi . 
főgymnasiumának Értesítője az 1897—98-iki iskolai évről. 
Közli Kotunovics S. igazgató. Nagyvárad 1898. 8-r. 172 1. 

Megnyitja Vizy E. Lénárt tollából. „A jászóvári 
prémontrei kanonokrend tulajdonát képező nagyváradi 
házi könyvtár jegyzéke." A tanári kar, Kotunovics Sándor 
igazgatóval az élén 24 tagból állt, köztük 4 doctor. A 
tanulók száma 478, és pedig róm. kath. 234, gör. kath. 
93, gör. kel. 15, ág. 10, ref 29, izraelita 97. Az évvégi 
érettségi eredménye a jövő évi Értesítőben lesz ki-
tüntetve. 

7. A bártíai magyar kir. áll. gymnasium Érte-
sitő je az 1897 - 98. tanévről. Közli Vas Antal dr, az 
intézet igazgatásával ideiglenesen megbízott rendes tanár. 
Eperjesen, 1898. 8-r. 48 I. 
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Pozder Károly dr elhunyt igazgató életének meleg 
hangú leirása foglalja el az értekezés helyét. A két 
osztályban 3 tanár taní tot t 3 hitoktatóval. A tanulók 
összes száma 52. köztük az a nevezetesség fordul elő, 
hogy az első osztályban, mint magán tanuló vizsgálatot 
tett a becherói görög-katholikus tudós pap kis leánya, 
Artim Mária, valamennyi tantárgyból kitüntetéssel, ugy 
hogy az osztálynak ő az első eminense. 

(Vége köv ) 

VEGYESEK. 
— Magyar Gábor a piaristák u j főnöke. A piarista-

rend uj főnöke Szeged n tartózkodik, hogy á tadja hiva-
talát és bucsut vegyen az intézettől, melynek huszonhét 
éven keresztül igazgatója volt. Az egész Dél-magyarország 
még egyrészt kitüntető állásában a tisztelet és hódolat 
őszinte jelével halmozza el a volt igazgatója, másrészről 
mély sajnálat tal búcsúzik a nagytudományu férfiutói ki 
eszének minden gondolatával, szivének minden érzelmével 
ar ra törekedett , hogy tudományos, iskolai és társadalmi 
téren a magyar Alföld legnagyobb metropilisát nagygyá 
és boldoggá tegye. Egy emberöltőn keresztül munkál-
kodott páratlan tapintattal a szegedi gymnasium fölvirág-
zásán és a kétszázados iskolát tekintélyének te tőpont jára 
ő emelte. Mert Magyar Gábor egyénisége egészen 
vezetésre van teremtve ; magas intelligenczia, mely a 
viszonyokat és körülményeket valódi értékük szerint tudja 
mérlegelni, páratlan tapintat és emberismeret, mely az 
embereket e kellő helyre tudja állítani, okos erély, mely 
minden kérkedés és értelmetlen keserités nélkül erős 
kézzel viszi keresztül akaratát , nemes humános lélek, és 
megkapóan közvetlen modor : azok a tulajdonságai, 
melyeknek eddigi sikereit köszönhette, a melyekbe rend-
társai nehéz helyzetükben bizalmukat helyezik. Hódoló 
tisztelettel és igaz örömmel üdvözöljük diszes és nagy-
fontosságú állásában, és újra, a legnagyobb tanitórend 
főnökét, de gratulálunk egyúttal az érdemekben gazdag 
piarista-rendnek, hogy választásával a méltók legméltóbbikát 
tüntet te ki, a kinek egész múlt ja biztosíték arra nézve, hogy 
a háromszázéves tanitórend, az ő vezetése alatt, múl t jának 
megfelelően fejti ki a jövőben is munkásságát a magyar 
társadalom jövő intelligencziájának vallásos és hazafias 
nevelése körül. Dominus conservet et vivificet eum ! 

— B e s s e n y e i György szobra. Bessenyei György-
nek, a híres gárdista költőnek emlékszobrot emel szülő-
városa, Nyíregyháza. A szobor készítésével a város Kallós 
Ede szobrászt bizta meg, a ki a napokban fejezte be a 
mintázást. Bessenyei érdekes alakját a művész álló szo-
borban tünteti föl, a nemes testőrök egyenruhájában. Az 
egész alkotás művészi és jellegzetes. A szoborbizottság 
Mikec János nyíregyházi polgármester vezetésével hétfőn 
érkezik a fővárosba, hogy megtekintse és átvegye a min-
tát . A bizottság egyúttal a szobor érczbeöntéséről is gon-
doskodik, mivel a leleplezési ünnepélyt még ez év őszén 
meg akar ják tartani. 

— Kurucz esküminta. Füssy Tamás, a zalaapáti 
apátság perjele, a fáradhatatlan történet-buvár, e napok-
ban az asszonyfalvi Nemes-család irományai közt egy ku-

rucz eskümintára bukkant, mely hiteles bizonyítványa ama 
gyászos és dicső korszaknak, melyben a maroknyi magyar 
nemzet élet-halálharczra kelt politikai szabadságáért. Az 
esküminta szóról szóra, betüről-betüre így hangzik: „Mi az 
fényes E g alatt akárhol levők vala-holott tudnva illik, az 
isteni Hatalom, mennydörgés, villámlás, eső, hó, szél és 
jég — Szentháromságra, Atya, Fiu, Szentlélekre Jézus 
Krisztus Annyára, minden Szentekre és az egész égi ka-
rokra, hogy mi, valameddig egy csepp vér bennünk lészen, 
semmi könyörgés, tanács, ijesztés és fenyegetés miatt 
attól, a mit magunk közt feltettünk és végeztünk, el nem 
állunk és senkit orgazdáink közül el nem vádolunk, ugy 
senkit közülünk semmi sértéssel nem hagyunk illetni, 
hanem egy szívvel s akarattal , mint igaz kuruczok, halni 
és elveszni készek vagyunk; hogy pedig valamelyik kö-
zülünk ezen hitét s esküvését csak gondolattal megszegné, 
annak legkisebb része az Krisztus vére hullásában ne 
legyen, mintha a Krisztus nem is szenvedett volna az 
olyanér és sőtt bélpoklosság, nyavalyatörés, száraz beteg-
ség, fövény és minden \ i roi jlható fájdalmak azontúl el 
ne bocsássák, magzati ésunoüái örökké átkozzák, hegyek 
és kősziklák reája szakadjanak, az ő emlékezete is örökké 
elvesszen, átkozott és mindenektől elrejtett legyen, soha 
mennynek országát ne lássa, hanem az ő lelke gehenna 
tüzétől örökké kinoztassék, és őtet az ég és föld hatalma 
eltörölje és elveszétse. Amen. 

— Uj czeglédi plébános. A Makáry István apát-
plébános halálával megüresedett plébániára a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a megyés főpásztor ő excellen-
t iája felterjesztésére Horváth Józsefet, eddigi hévízi esperes-
plebánost nevezete ki. A kinevezett plébános eddigi mű-
ködése, szellemi képességei és gazdag tapasztalatai kecseg-
tetően biztatnak, hogy az egyházmegye, eme egyik legfon-
tosabb positióján az egyház összes igényeinek érvényt 
szerez és buzgó tevékenységével híveinek vallási előre-
haladást és őket megillető társadalmi súlyt biztosit. Ad 
multos annos ! 

— Ujabb akvinkumi ásatások. Kuzsinszky Bálint 
dr., egyetemi tanár, a Nemzeti Muzeum régiséggyüjte-
ményeínek őre. a régebbi ásatásokkal kapcsolatosan a 
Papföldön ujabb ásatások eszközlésével van megbízva. A 
munka már körülbelül 2 hét óta folyik s augusztus végéi-
tar t . Eddig csak lakóházak kerültek felszínre, melyekben 
a mai légfűtésre emlékeztető fűtési berendezéseket találtak. 
Legértékesebb leletre a Diana-templom, közelében bukkan-
tak hol egy teljesen ép Diana-tő került felszínre, mely 
valószínűleg a templomot diszité. A felásott lakóházak 
körül számos házieszközt, arany fibulákat és nagyobb 
mennyiségű, többnyire a harmadik századból való ércz-
pénzt is találtak. 

— Falb jóslatai. Falb Rudolf, kinek jóslatai az idén 
szokatlanul gyakran beteljesültek, a következő jóslatokkal 
szolgál julius második felére. Julius 17-ig hűvös lesz az 
idő, aztán két napig esni fog az eső is. Julius 18-ika 
kritikus nap, e napon különben napfogyatkozás is lesz. 
Az időjárás hűvös, több helyen földrengés várható, az 
Alpesek közt pedig nagy viharok lesznek. Julius 20-tól 
24-ig szűnik az esőzés és az idő is melegebb lesz. Julius 
25 tői 31-ig it-mét sok vihar lesz, különösen 25-én és 
26 án nagy záporesővel, Ausztriában a hegyek közt hó 
fog esni, Falb Rudolf szerint, ki különben augusztus hó-
napra is hűvös időt jósol, jelentékeny csapadékkal. 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM V ezer eszmék es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítások. G y u l a f e h é r v á r ; 
A templom és a lelkész pótadója. — S z a t m á r : Még egy szót az iskolák államosításához. — Tárcza. — Kath. Nevelés- és tanitásügy. —• 

Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 
Irta : Simon György dr. 

Az egyházi könyvtilalom s bírálat az ó-korban. 

Maguk a szent atyák- elismeréssel szólnak a 
fejedelmek által az egyháznak t e t t szolgálatok 
hasznosságáról. „A donatisták", i r ja sz. Ágoston, 
„módfelett nyughatat lanok és nem árt, ha az 
Istentől rendelt hatóságok őket megzabolázzák 
és megjavítják. Mert örülünk, hogy sokan, miután 
hajdani tévelyeiktől megszabadultak, oly őszintén 
ragaszkodnak a katholikus egységhez ós védel-
mezik azt, hogy nagy örvendezéssel csodáljuk 
őket. Pedig ezek, nem tudom, hogy a megszokás 
minő erejénél fogva, de önmaguktól semmiképen 
sem gondoltak a megjavulásra ós csupán a fe-
nyegetéstől megrendülve kezdék fontolóra venni 
az igazságot." *) 

Sz. Ágostonhoz csatlakozik sz. Leo is, ki ezt 

x) Nimium iuquieti sunt, quos per ordinatas a 
Deo potestates cohiberi atque corrigi non erit inutile. 
Nam de multorum jam correctione gaudemus, qui tarn 
veraciter unitatem catholicam tenent atque defendunt et 
a pristino errore se liberatos esse laetantur, ut eos cum 
magna gratulatione miremur. Qui nescio qua vi consue-
tudinis, nullo modo mutari in melius cogitarent, nisi hoc 
terrore perculsi sollicitam mentem ad considerationem 
veritatis mducerent." (Epist. 95.) 

i r j a : „Sokáig hasznos volt az egyház szelid szi-
gora, a mely megelégedve az áldozári bírásko-
dással, bár kikerülte a véres boszuállást, de gyá-
mol i t ta to t t a keresztény fejedelmeknek szigorú 
rendeletei által, midőn a lelki orvossághoz folya-
modtak azok, a kik féltek a test i fenyítéktől ."2) 

Már a kereszténység első századaiban meg 
volt róla győződve mindenki, hogy a természet-
törvény is t i l t ja a keresztényeknek a hit s erkölcs 
ellen való t i l to t t könyvek olvasását. Igy tudjuk 
Eusebius történetirótól , hogy alexandriai Dénest 
sokan azért szólták meg, mer t rossz és kárho-
zatos könyveket szokott olvasni. Sz. Dénes ön-
maga eként ir Philemon római áldozárhoz : „Én 
azon fáradoztam, hogy az eretnekeknek könyveit 
ós értekezéseit megismerjem, jóllehet sokszor 
beszennyeztem lelkemet az ő kárhozatos véle-
ményeikkel. És mikor egyik paptestvérem figyel-
meztetett . mer t a t tól t a r to t t , hogy azok gonosz-
ságának sarába keveredem, — azaz, mint monda, 
lelkemet megfertőztetem, igazat mondott, miként 
ezt magam is éreztem, miként erről égi látomás 
által meggyőződtem. A fülemhez ju to t t szó 

2) „Profui t diu ista districtio ecclesiasticae lenitatis, 
quae etsi sacerdotali contenta judicio cruentas refugit 
ultiones, seven's tarnen christianorum principum consti-
tutionibus adjuvatur , dum, ad spirituálé nonnunquam 
recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium." 
(Epist . X V . ad Turrib.) 

8 
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ugyanis határozot tan ezt parancsol ta : olvass el 
mindent , a mi kezed ügyébe akad. Mert t e al-
kalmas vagy, hogy mindent kifürkész és meg-
vizsgálj. Felfogtam ama lá tomást , a mely meg-
egyezet t az apostoli szózattal, s mely a legszi-
lá rdabbakat is igy serkent i : Legyetek ügyes pénz-
becslők." 3) 

De, jóllehet az egyház tuda tában volt annak, 
hogy természet i és isteni törvény t i l t j a a kár-
hozatos könyvek olvasását, mégis felette üdvös-
nek t a r t o t t a az i lyetén könyvek olvasását a hi-
veknek tételes törvény alkalmazásával is meg-
t i l tan i . Ál ta lában semminemű iratot , mely vala-
mely eretnek tan szerzőjétől származott vagy 
annak védelmére vonatkozot t , olvasni s birni 
nem volt szabad.4) Legrégibb bizonyiték erre 
Originesnél o lvasható : „Ha az egyházfejedelmek-
nél vizsgálat t a r t a tnék , teszem azok fölött , a kik 
mást t an i tanak , min t az egyház és ez á l ta l az 
isteni boszuállásnak bünte tésé t reánk hozták, 
nemde ugy Ítélnének, hogy mindaz, a mi t csak 
mondot tak , t a n í t o t t a k vagy épenséggel í rásban 
hagytak , szerzőivel együt t veszszen el." 5) 

Megállapítot t szabály volt t ehá t , hogy az 
el i tél t szerzőnek minden könyve, valamint annak 
védelmére i ro t t minden mű olvasása megti l tas-
sék. S hogy e szabály mennyire lelkébe vésődött 
mindenkinek amaz őskeresztény korban, bizo-
nyí t ják a császárok törvényei , melyekkel az egy-
házi ha tá roza toknak érvényt szereztek.6) 

3) „Ego in libris et tractationibus haereticorum, 
cognoscendis operám posui execrandis quidem illorum 
sententiis animum meum tantispeé coinquinans. E t cum 
fráter quidam ex presbyterorum ordine prohiberet me, 
veritus, ne forte nequitiae illorum coeno, commiscerer, 
quippe animum meum, ita contaminatum iri ajebat, et 
quidem verissime, ut ipsemet sentiebam, visione coelitus 
missa cofirmatus sum. Et vox ad aures meas prolata 
diserte mihi praecepit hoc modo : Lege omnia quaecumque 
in manus venerint. Idoneus namque es, qui singula disquiras 
et examines. Amplexus sum visionem illam, utpote quae 
Apostolicae voci consentiret robustissimos quoque ita 
compellenti: Estote periti nummularii." (Euseb. Hist, 
«ccl. VII. 7.) 

4) Arndt, 37. 1. 
5) „Si apud ecclesiarum principes haberetur examen, 

•de iis verbi causa, qui divers» ab Ecclesia docentes divinae 
vindictae pertulerint ultionem, nonne judicarent, ut si quid 
locuti sunt, si quid docuerunt, si quid etiam scriptum 
reliquerunt, universa pariter cum ipsorum auctoribus 
-deperirent?" (Hom. 9. in Num.) 

6) Arndt, u. o. 

Hogy az egyház e ha tározata mily bölcs és 
üdvös in tézmény volt, bizonyít ja számos szomorú 
példa, melyek szerint azok, a kik tu l t e t t ék ma-
guka t az egyház gondos óvó intézkedésein s til-
to t t , kárhozatos könyveket olvastak, az eretnek 
vallás követői, sőt sok esetben elszánt előhar-
czosai le t tek . Origenesről i r j a Bel larmin: „Bár 
igen tudós volt, de Pla to bölcselete ál tal félre-
vezet te tvén, sok tévelybe keveredett ." 7) 

Áll í tásunk igazolására fényes bizonyiték 
alexandriai sz. Dénes esete is, melyet fentebb 
közöltünk, s a melyhez sz. Alfonz a következő 
megjegyzést fűzi : „Habár Dénes oly nagy egyház 
ólén volt pá t r i á rka és az eretnekek könyvei t 
csupán azért lapozgatta , hogy azokat megczá-
folja, mégis bevallja, hogy lelkét némileg be-
szennyezte, vagy legalább megzavarta . Es a mi 
még csodálatosabb, bár Dénes szent életű és tudo-
mányban j á r t a s volt, mégis midőn a hívek meg-
tudták , hogy Dénes az ere tnekek könyvei t for-
gat ja , nagyon megbotránkoztak, sőt még a pá-
pánál is bevádolták s a pápa megfeddet te őt és 
megt i l to t ta neki, hogy az ere tnekek könyveit 
tovább is olvassa, midőn ezáltal övéinek megüt-
közésére szolgál."8) 

A mi t rossz néven ve t t az előbb emi i te t t 
áldozár sz. Dénestől, a mia t t Teofilra, ki püspök-
társaival együt t el i tél te Origenes i ratai t , mind-
nyájan megneheztel tek. „Fokozta maga ellen a 
gyűlöletet azzal," i r ja Socrates, „hogy Origenes 
könyveit azután (Konstantinápolyból való mene-
külése után, a hol egyhangúlag elítélték) sem 
szűnt meg olvasni. Egy valakinek, a ki azt kér-
dezte tőle, hogy az á l ta la ká rhoz t a to t t könyveket 
miér t karol ja föl, újból igy felel t : Origenes 
könyvei hasonlók a különböző nemű virágoktól 
diszlő réthez. Ha bennök valami jóra akadok, 
leszakítom. Ha pedig tövises bukkan előmbe, a 

7) „Quamvis doctissimus fuerit, deceptus tarnen ex 
Platonis philosopbia in multos errores incidit." 

8) „Quamvis Dionysius Patriarcha exstaret tam magnae 
Ecclesiae et libros haereticorum tantum ad eos refutandos 
inspiceret, tarnen ex lectione animum suum nonnihil 
inquinationis aut saltem perturbat ions attraxisse fatetur. 
E t quod magis mirum est, licet Dionysius esset vir tanta 
sanctitate et doctrina praeditus . . . tarnen fideles cum 
novissent Dionysium libros haereticorum evolvere, magnum 
scandalum passi sunt, imo de hoc apud Pontificem eum 
accusarunt, et Pontifex reprehendit eum ac prohibuit, ne 
haereticorum lectionem prosequeretur, ubi suis offendiculum 
praeberet." (App. III. De prohib libr. c. II. d. 5.) 
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mely szúrós, o t t hagyom. És ezért Teofilt egy-
hangúlag k á r h o z t a t t á k / 9) 

Mivel ily esetek fordul tak elő, az egyház a 
püspököket is in te t te , hogy őrködjenek a hivek 
felett , nehogy gvanus könyveket olvassanak. „A 
ki a püspökök közöl nem t i l t j a meg, hogy a 
házakban hamis könyvek ta r tassanak, az tud ja 
meg, hogy ere tneknek tar tandó," mondja sz. Leo 
447-ben; „ m e r t a ki mást nem óv meg a tévelytől, 
azt bizoyitja, hogy maga is téved." Továbbá: 
„Ne is számitsa magá t a kathol ikusok közé az, 
a ki az egyház ál tal ká rhoz t a to t t Í rásokat 
használ." 10) Ugyané bünte tés t az egyház gyakran 
megúj í to t ta , igy pl. Hadr ián pápa 867-ben Pho-
tius ellen. 

Ugy látszik, a püspököknek meg volt en-
gedve az ere tnek i ra tok olvasása, a mennyi re 
azt szükségesnek vélték. Bizonyiték erre ama 
régi kánon, melyet, min t a IV. kar thágói zsinat 
ha tá roza tá t szokták idézni. „A püspök pogány 
könyveket ne olvasson, az e re tnekeké t pedig a 
szerint, a min t a korviszonyok követelik." u ) 

A pogányok könyveit olvasni oly értelem-
ben volt tilos, a min t azt sz. Je romosnak azon 
papokhoz in t éze t t intelméből olvashat juk, kik 
mellőzvén az evangéliumot, a prófé ták i ra ta i t , 
nem á ta l lo t ták vigjátékok, szerelmi s pásztor-
versek stb. olvasásában gyönyörködni. Hasonló 
ér te lemben nyilatkozik sz. Paulin is. A kánon 
második része kifejezi, mikor élhetnek a püspö-
kök a t i l t o t t könyvek olvasására nyer t ha ta l -
mukkal az egyház javára. Ennek gyakor la t i alkal-
mazását l á t juk ama levélváltásból, mely Possessor 
és Hormisdas közt t ö r t é n t 520-ban. Az előbbi 
igy ir Hormisdas pápához: „Minthogy némely 

<J) „Auxit odium contra ilium, quod Origenis libros 
absque verecundia legere deinceps non cessabat. Cuidam 
certe interroganti, cur libros, quos damnaverat rursus 
amplecteretur, in hunc modum respondit: Similes sunt 
Origenis libri prato cujusque generis floribus exornato. Si 
quid ergo in illis mihi occurrit boni, illud dtcerpo. Si 
quid yero spiuosum apparuerit, hoc, utpote quod pungit, 
missum t'acio. E t Theophilus quidem his de causis omnium 
suffragio damnabatur." (Hist. eccl. VI. c. 17. S. Alph. I. 
c. et c. IV. n. 8.) 

i0) „Si quis episcoporum apocrypha haberi per domos 
non prohibuerit, haereticum se noverit judicandum," 
„quoniam qui alios ab errore non revocat, se ipsum errore 
demonstrate „Néc inter catholicos censeatur, quisquis 
utitur scriptis ab Ecclesia damnatis." 

u ) Ut episcopus gentilium libros non legat, haereti-
corum autem pro necessitate temporis." 

t es tvére ink bizonyos Faustus nevü, regiumi püs-
pöknek könyvén nagyon megbotránkoztak, mig 
mások békülékenyen tek in tenek reá, azért jónak 
t a r t o t t ák , hogy e kétes ügyben tőlem kér jenek 
tanácsot . Az ő békességök kedvéért , vagy mivel 
alkalom kinálkozik, hódola tomat Apostolságodnak 
bemuta tn i , bá torkodom csekélységem daczára ez 
ügybe beavatkozni . Könyörgöm, hogy a tanácsot 
kérők tekintélylyel biró apostoli feleletből is-
mer jék meg, mi t t a r t s a n a k az előbb emi i t e t t 
szerző mondásairól ." 12) 

Erre Hormisdas eként válaszol : „Azoknak, 
a k ik annak a Faus tus nevü gall főpapnak mon-
dásait i l letőleg levélben kér tek tanácsot , ez szol-
gáljon válaszul: Sem őt, sem más t nem szabad 
elfogadni, a k ike t a kathol ikus h i tnek és az egy-
házi fegyelemnek vizsgálása az a tyák tek in té-
lyében el nem fogad, m e r t ez kéte lyt t ámasz t 
és a vallásos meggyőződésüeknek ká r t okoz. Meg-
á l lap í to t ták az atyák, a miket a hivek követn i 
ta r toznak. Nem róha tó fel vétkül , ha ismered, 
hogy m i t kell elkerülnöd és épen ezért nem 
azok esnek hibába a kik olvassák, hanem a kik 
követ ik a helytelenségeket." 13) 

Néha azonban a püspököknek is fel tét lenül 
t i l tva volt az ere tnek könyvek olvasása a gyanú 
veszélye miatt , mint azt a II. nicaeai zsinat fen-
tebb idézet kánon ja bizonyít ja.1 4) 

Az eddig felsoroltakból világosan lá tható , 
hogy a pápá t i l let te meg a ha ta lom a veszélyes 
könyvek el t i l tására a régi egyházban. Ha egyes 
ta r tományi , sőt közzsinatok hoztak is Í té le te t 
e re tnek könyvek felett , sohasem mulasz to t ták el 
ha tá roza tukra a római pápa szentesítését kikérni .1 5) 

12) Cum quorundam fratrum animus de codice Fausti 
cujusdam, Reginae civitatis episcopi, in scandalum moveretur, 
aliis in contrarium remittentibus, me crediderunt de hoc 
ambiguo cosulendum. Pro eorum pace vei pro obsequii 
occasione reddendi Apostolatui vestro praesumpsi apices 
parvitatis meae ingerere. Quaeso ut consulentes, quid de 
praefati auctoris dictis videatur, auctoritate Apostolicae 
responsionis cognoscant." Ep. LXX. 

13) „His. quae vos de Fausti cujusdam Galli antistitis 
dictis consuluisse litteris indicastis, id sibi responsum 
habeant : Neque ilium recipi, neque quemquam, quos in 
auctoritate Patrum non recipit examen catholicae fidei 
aut ecclesiasticae disciplinae, anbiguitatem posse gignere 
aut religiosis praejudicium comparare. Fixa sunt a Patribus, 
quae fideles sectari debent. Nec vitio dari potest nosse, 
quod fugias, atque ideo non legentes incongrua in culpam 
venient, sed sequentes." 

u) . V. Ö. 1. 
15) Arndt, 41. 1. 
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A könyvek jóváhagyása ez ideig az egyház-
ban leginkább hal lgatagon tö r t én t . Sz. Je romos 
szerint valamely könyv megbízhatósága a szerző 
tekinté lyétől függőt. Furiust a r ra inti, hogy a 
szentíráson kivül csak oly írók munká i t olvassa, 
kiknek hi te ismeretes . 

Általános jóváhagyás t Gelasius decretumában 
találunk, mely felsorolja az egyház ál tal elfo-
g a d o t t könyveket . 1 6) 

Nem t a r t o t t á k hi telesnek az oly könyvet , 
mely a szerző nevének felemlítése nélkül jelent 
meg, mer t a szerző ismeretlen vol tánál fogva 
nem volt semmi biztosíték sem a könyv elfo-
ga tha tósága melle t t . 

Azon ál talános szokáson kivül, hogy csak 
oly könyv olvasását t a r t o t t á k megengedhetőnek, 
melynek szerzője i smer t s jóhi rnevü volt, meg-
tör tén t , hogy maguk a szerzők is kér tek a római 
pápától jóváhagyás t kiadandó könyveikre. így 
sz. Ágoston, ki Pelagius két levele ellen i r t 
könyvét Rómába küldte megbirálás véget t . 1 7 ) 

Ez idő folytán az a szokás j ö t t gyakorlatba, 
hogy addig semmiféle a hi tről szóló könyvet 
nem adtak a hivek kezébe, mig a pápa helyben-
hagyását meg nem nyerte , sőt valószínű az a 
vélemény is, hogy az ily könyvekre előzetes jó-
váhagyás volt kérendő.1 8) Dr S. Gy. 

EGYHÁZI TUB0SITÂS0K. 
Gyulafehérvár. A templom és a lelkész pótaclója. — 
Több oldalról kérdést intéztek hozzánk arra vonat-

kozólag, vájjon a templom és a plébános kötelesek e 
községi pótadót fizetni. Továbbá, vájjon ugyanazok tar-
toznak-e törvényhatósági útadót és megyei pótadót (pl. 
kórházadót) fizetni. Mivel a kérdésekre adandó felelet 
sokat érdekel, valamennyi kérdezőnek itt adjuk meg a 
választ. 

A templom községi pótadót nem fizet, mert minden 
községi pótadó az egyenes állami adó arányában vettetik 
ki, tehát feltételezi azt, hogy az illető adótárgy után 
állami adó fizettetik. (Kivétel csak a napszámosokra nézve 

ltí) „Opuscula atque tractatus omnium orthodoxorum 
Patrum, qui in nullo a S. Ecclesiae Romanae consortio 
deviarunt, nec ab ejus fide vei praedicatione sejuncti sunt, 
sed et ipsius communionis per gratiam Dei usque is 
ultimum diem vitae fuere participes, legendos decernimus." 

17) „Haec quae istis duabus epistolis illorum ista 
disputatione respondeo, ad tuam potissimum dirigere 
Sanctitatem non tarn discenda quam examinanda et, ubi 
forsitan aliquid displicuerit, emendanda constitui." (Arndt, 
45. 1.) 

18) V. ö. Arndt, 47. s. k. 1. 

van.) Már pedig a templom állami adót (házadót) nem 
fizet. Ha azonban a templomalapnak volna valami birtoka, 
azután járna a községi pótadó, amint állami adó is járna. 
Ugyanilyen megítélés alá esnek az egyházközségek tu la j -
donát képező bérházak. A 27225/87 számú belügyminisz-
teri rendelet pl. kimondja, hogy „az egyházközségek a 
tulajdonukat képező bérház után községi iskolai pót-
adót szintén tartoznak fizetni, mert ezen pótadó rájuk 
nem mint egyház-községekre, hanem mint háztulajdono-
sokra és állami adófizetőkre rovatik ki.* Továbbá a 
4169/90 számú belügyminiszteri rendelet szerint „a temp-
lom pénztárának tőkekamatadóval terhelt jövedelme köz-
ségi adó alól fel nem menthető." 

A lelkészek nem fizetnek községi adót azon javadal-
maiktól, melyeket kizárólag az illető egyházközségben 
viselt lelkészi hivatalaik után élveznek. (1886 : XXII. 
t.-czikk 138. §.) A közigazgatási bíróság nemrégen, folyó 
évi május 18-án Bor3 László imecsfalvi plébános ügyében 
hozott ítéletével elrendelte a panaszos plébános javadal-
mához tartozó ingatlan után kivetett községi pótadó tör-
lését, mivel ezen javadalom az 1886: XXII. t.-czikk 138. 
§.-a értelmében községi pótadóval meg nem róható. Föl-
említi ez az ítélet azt is, hogy . illetéktelenül kivetett és 
befizetett községi pótadók visszatéritése, illetve törlése 
iránti igényeik az adók befizetésétől számított három éven 
belül az 1883. XLIV. t.-czikk 90. § a értelmében törvé-
nyesen érvényesíthetők. 

E tárgyban különben a következő határozatok 
léteznek : „Lelkészek stolajövedelmük után községi adóval 
meg nem róhatók." (22690/78. sz. belügym. hat.) „A 
lelkész a kereseti adó IV. osztályába tartozó lelkészi jöve-
delmei után községi pótadóval meg nem róható," (37045/84 
sz. belügym. hat.) „Lelkészséggel kapcsolatos apátplebánia 
jövedelme valamely jobb javadalmazásu plébánia évi 
középjövedelmét meghaladó részében szintén községi adó 
alá vehető." (24075/89. sz. belügym. hat.) I t t tudniillik 
oly reális apátságról van szó, melynek javadalmával lel-
készi teendők is járnak. „Papi javadalom . . . csak akkor 
mentes a községi adó alól, ha az illető lelkész javadal-
mazására szolgál s általa élveztetik." (69770/89. sz. 
belügym. hat.) 

Útadót a templomok szintén nem fizetnek, éppen 
mivel állami egyenes adót sem fizetnek; mert az útadó 
is az egyenes állami adó bizonyos százalékában vetették 
ki. A templomnak azon jövedelmei, birtokai, alapítványai 
azonban, melyek állami adókötelesek, egyúttal útadó alá 
is esnek. „Templomi alapítványok, amennyiben egyenes 
állami adóval meg vannak róva, útadóval is megrovandók. 
(77.782/92. sz. keresk. min. hat.) A lelkészek azon jöve-
delmeik után, melyek állami egyenes adóval vannak meg-
róva, útadót is kötelesek fizetni. 

Ugyanezt kell mondanunk a megyei pótadóról és 
annak egyes nemeiről, pl. a kórházi adóról. A mennyiben 
a templom állami adót nem fizet, megyei pótadót s igy 
kórházi adót sem fizet. Amennyiben pedig a templom 
bizonyos birtokai, alapitványai vagy jövedelmei állami 
adó alá esnek, megyei pótadóval is megrovandók. „Ha az 
egyházi tulajdont képező fekvőségek egyenes állami adó-
val ténylegesen meg vannak róva, akkor ezen egyházi 
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ingatlan a törvényhatósági pótadó alóli mentességre igényt 
nem tarthat ." (76160/87. sz. belügym. rend.) „Azon lel-
készi jövedelmek, amelyek után az egyenes állami adók 
fizettetnek, a megyei pótadó alóli mentességben nem 
részesíthetők." (6450/88. sz. belügym. hat.) A—ng. 

Szatmár. Még egy szót az iskolák államosításához. — 
El kell ismernünk, hogy Szatmár városa oly áldo-

zatot hozott a nevelés czéljaira a múltban, aminőt Debre-
czen és Nagy-Várad kivételével Magyarországnak egyet-
len egy városa sem képes felmutatni. Ez érdeme, melyért 
senki sem vitathatja el tőle a babért. De ez a hozott 
áldozat nem aránytalan azon erkölcsi haszonnal, mely a 
fennálló kulturális intézetek működéséből városunk lakos-
ságára hárul. Városunknak az a szellemi fölénye a me-
gyében, melylyel a vezérszerepet magának biztosította, 
tagadhatatlanul az általános művelődést előmozdító ama 
soknemü tanintézet felvirágoztatásának eredménye, — 
melyért Szatmárt már ma is sokan szeretik kis „Athén-
nek" nevezni. A tanintézetek, — specialiter a népiskolák 
fentartására kiadott összeg tehát, melyek egyrészről a 
népnevelésnek fontos tényezői, másrészt a magasabb ki-
képzésre előkészítenek, — nem sárbadobott pénz, bőven 
meghozta az gyümölcseit, mert bizonyára egy város fejlő-
désében a szellemi előhaladást kell legfontosabb momen-
tumnak tekinteni. 

Most azonban ugy látszik, hogy anyagi erőink egy-
szerre kimerültek, ugy látszik, fél a város azon kiadások-
tól, melyek a kultur-butgettet a jövőben bizonyos több-
lettel szaporítanák, — s ezért a közművelődés legfonto-
sabb előmozdítóinak fentartásáról le akar mondani, s 
átengedni azt az állani kezébe. 

Szót sem emelnénk, ha ez csak pénzügyi kérdés 
lenne, mert a népnevelésre magára utóvégre egészen kö-
zömbös, hogy a város vagy az állam teljesiti-e azon ki-
adásokat, melyek népiskoláink fentartására és fejlesztésére 
szükségesek. Hanem itt az éremnek más oldala van, 
melyre minden felekezet egyaránt féltékeny. Az a szellem, 
mely az állami iskolák beléletét átlengi, az a közömbös-
ség, mely a valláserkölcsi nevelésnek határozott ellen-
lábasa, nem oly attribútumok, melyekért akár a kath., 
akár a protestáns, akár bármely más felekezetnek rajon-
gani lehetne. Mi ebből a szempontból kiindulva a nép-
iskolák államosításának határozott ellenségei vagyunk, s 
perhorreskáljuk azt, mint a mely minden vallásfelekezet-
nek érdekét és érzékenységét egyaránt igen kellemetlenül 
érinti. Ne gondolja azt senki, hogy a valláserkölcsös ne-
velés szempontjából eleget tettünk, ha valamely taninté-
zetben a hittant kötelező tárgynak fogadtuk el, — szük-
séges, hogy az a szellem lengje át a tanárokat és a 
tanintézetet az egyes tantárgyak tanításában, melyért 
minden vallásfelekezetnek készséggel kell meghoznia a 
legmesszebb menő áldozatokat is. Mert micsoda nevelése 
az pl. a kath. gyermeknek, midőn némely állami iskolá-
ban még azt sem engedik meg neki, hogy keresztet ves-
sen magára. 

De másrészt az az összeg, mely a jövőben az iskola-
berendezésekből, esetleg egy tanyai, vagy a hegyi iskola 
felállításából a városra hárulna, nem oly rettenetes va-

lami, amitől kétségbe kelljen esnünk, vagy a mit észszerű 
gazdálkodással másutt meg ne takaríthatnánk. Nem volna 
nobilis eljárás a várostól, ha éppen a kultúrintézmények-
kel szemben tanusitana szükkeblüséget, melyekkel saját 
érdeke, saját fejlődése is a legszorosabban összefügg. 
Költünk mi eleget oly czélokra, melyeknél a hozott áldo-
zat nincsen ahányban azzal a haszonnal, mely közönsé-
günkre hárul. Tessék takarékoskodni ott. Milyen szép 
volt a várostól ezelőtt néhány évvel midőn a ref. gym-
nasiumnak 8 osztályúvá leendő kiegészítéséről volt szó, 
hogy 25 ezer forint alapítványt tett egy tanszék fentar-
tására. Nem tartozott vele és mégis megtette. Akkor nem 
félt a tehertől, nem is rójja fel neki senki, mert egy 
város jobb helyre nem adhat, mint midőn kultúrintézmé-
nyeit segélyezi. Miért retteg tehát attól a pár ezer forint 
többlettől ma, midőn a népiskolák jó karba helyezéséről 
van szó, melyeknek fentartására a város kötelezve van, 
melyeknek nagyobb részét — igaz, •— önkényt vállalta 
magára, — nem kényszeritette rá senki. 

De ha csakugyan olyan rémes az a teher, mely a 
jövőben felmerülni látszik, s félni lehet, hogy talán bele-
rokkannak anyagi erőink, államosítsa azokat az iskolákat, 
melyeket ezután akar felállítani, a meglevőket azonban 
nebántsa. 

Vagy ha ugy tetszik, teszünk a városnak egy pro-
position Mondja ki, hogy jövőben a népiskolák fentartá-
sára nem ad semmit, viseljék a költségeket a felekezetek 
maguk. Mi szívesen hajlunk reá, de iskoláinkat az állam-
nak átengedni semmi szín alatt nem fogjuk. 

Hanem itt álljunk meg egy pillanatra. A róm. kath. 
iskolákkal szemben a városnak bizonyos kötelezettségei 
vannak, melyek a patronátusi jogban gyökereznek. Tudni-
való dolog, hogy a város azért a körülbelül 7000 frtért , 
melyet évente a római kath. iskolák fentartására fordit, a 
kath. egyház és iskolája felett oly jogokat gyakorol, mi-
nőkkel egyik felekezet felett sem rendelkezik. Megjegy-
zendő továbbá az is, hogy a róm. kath. iskolákkal szem-
ben tartozó kötelezettségeinek teljesítésére kapta a nemes 
város a regále jogokat. Nem kegyelemkenyér tehát az, 
mit iskoláink tőle élveznek, mert eme költségek a kirá-
lyi kisebb jogok — jus regale — haszonbéréből fedeztet-
nek, melyeket akkor nyert a város a királyi kincstártól 
•— e peculio regio — midőn szabad királyi várossá lett. 
Rendezzük tehát e viszonyokat, ha a városnak teher az a 
7000 frt, melyet iskoláinkra áldoz. Hiszen abból a haszon-
bérből jut bőven még más felekezetek iskoláinak is. Ettől 
a kiadástól tehát, melyet a város a róm. kath. iskolák 
fentartására köteles fordítani, egyoldalulag és tetszése sze-
rint szabadulnia nem lehet. Le kell akkor mondania azon 
előjogokról és ama jövedelmi forrásról is, melyet ezen a 
czimen élvez. 

Egyébiránt bármint határozzon az államosítás ügyé-
ben a város, illetéktelen határozat lesz, mert az nem tőle 
függ, hanem az egyes vallásfelekezetektől, vájjon le akar-
nak-e mondani jogaikról. A katholikusok ezt tenni nem 
fogják, s lehet a dologból ugy városra, mint a felekeze-
tekre nézve egy igen kellemetlen harcz, melyet a város 
eddigi tapintatos vezetőségének kár volna felidézni. 

H. Sz. 
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T Á R C Z A . 
Pribék István. 

1814—1898. 

Az emberszeretet, jósziv és könyörület géniuszai mély 
gyászba borultan zokognak a veszprémi temetőkert egyik 
frissen hantolt sirja fölött. 

Pribék István, ez a csodaember, ez a szent életű 
főpap aluszsza örök álmait ama sirdomb alatt , a melyet 
— ha még végkép el nem költözött az emberi szivekből 
a hálaérzet, — sok-sok időn keresztül, kell hogy ned-
vesen tartson a szegények, özvegyek és elkagyottak 
könyár ja . 

A sablonos nekrológok czifra frázisai nem illenek 
ehhez az egyszerű sirhoz, a mint hogy nem fért életében 
az ott porladozó nemes szivhez a csillogó beszéd, s a 
hivalkodó élet üres, hideg hívságos pompája . Mesés, de 
t i tkolt jótékonyság, ima és a papi szent hivatás hü tel-
jesítése egy hosszú emberöltőn át nem jár a modern 
„törekvők" vásári za jával ; csöndben, nagy emócziók nél-
kül foly ez az élet, melynek folyása ú t já t nem az úgy-
nevezett „közéleti" ephemer alkotások, hanem a letörölt 
könyek nyomán annyi ezerek szivében támadt örök hála-
emlékek jelzik. 

De mit magyarázzuk mi itt, hogy ki volt Pr ibék 
István ! Kérdezzétek meg Veszprém város szegényeit, sze-
rencsétlened, nyomorult jai t , a kiknek atyja, gyámola és 
istápolója volt : azok majd megmondják, hogy kit vesz-
tettek benne. Hosszú élete hosszú küzdelem volt, de nem 
veszendő dolgokért, mulandó dicsőségért, hanem nemes 
lelkének örök nyugalmáért , s az égi ju ta lomért . 

Az örök, igazságos biró — hiszszük, — megadja 
neki mind a kettőt. 

* 

Pribék István régi nemes családból származott. 1814. 
márczius 18-án született Kenesén. A theológiát a bécsi 
Pázmáneumban végezte, s 1837-ben szentelték pappá a 
budai helyőrségi templomban. 1850-ben veszprémi káplán, 
majd szemináriumi spirituális lett. 1854-ben veszprémi 
kanonoknak és plébánosnak neveztetett ki. 1873-ban szen-
telték püspökké; 1875-ben, Ranolder püspök halála után 
káptalani helynök s 1887-ben, Kovács Zsigmond püspök 
halála után újból káptalani helynök volt. 1888-tól nagy-
prépost. 44 évig volt kanonok, 25 évig fölszentelt püspök. 

* 

A boldogult püspök egyik életrajzirója ir ja a követ-
kezőket : 

Századok múlnak el és századok jönnek, a mig egy 
olyan jótékony ember születik a földre, mint volt Pr ibék 
István. Az egyéni előnyt, fényt, a kitüntetést sohasem 
kereste s a püspöki süveg is, a mi ősz fürt jeire borult , 
az ő nagy szive jóságának volt jutalmazása. Mint egy 
régi, nemes magyar család sarja lépett az egyházi pályára. 
Bölcsője ott rengett a Balaton part ján, a hol a kies 
magyar tenger habjai megtörnek Kenese homokos hegyein. 
Apja tiszttartó volt, egyike azoknak a jó magyar gaz-
dáknak, a kiknek tipusa — sajnos — vagyon kihalóban. 

A hazafias érzés és a jótékonyság olvadt aztáu össze szép 
harmóniába gyöngéd s nagy lelkében, a mig rá nem bo-
rult nyolczvanöt esztendő halálba ringató aggsága. 

Pribék István élete pályáján a nagy alkotások sorát 
hiába keresnők, de hát ennek okát is megtalálhat juk 
egyéniségében. Ugy hatvan év előtt, mikor még káplán 
volt Veszprémben, már akkor is utolsó garasát kiosztá a 
hozzáforduló szegény emberek közt. Kopott volt ruhája , 
a reverendája, a mi egyszer föltűnt Ranolder püspöknek. 

— Mi az fiam uram, — kérdezte a püspök, a mikor 
egyszer Pr ibéket meglát ta, — hát te ilyen rongyos reve-
rendában jársz ? 

— Nem telik különbre méltóságos püspök — felelte 
a káplán nagy alázatossággal. 

Ranolder, a ki maga is egyik legnagyobb jótékony 
főpapja volt korának, jól tudta, hogy Pribék István mily 
czélra fordítja kápláni kevés jövedelmét, azért vigasztalta : 

— No fiam, majd küldök neked egy másik reve-
rendát, hogy ne szolgálj a leggazdagabb egyházmegye 
szégyenére ebben a gúnyában. 

Küldött is az egyháznagy nemcsak reverendát, hanem 
egy okmányt is, melyben kinevezte Pribéket, az akkor 
még fiatal papot a szeminárium lelki gondozójának, a 
mivel szép jövedelem jár t . Egyszer aztán — talán két év 
múlva — megint találkozott Ranolder püspök jó Pribék 
Istvánnal 

— Canis tota mater ! — kiáltott fel — mialatt össze-
vonta fekete szemöldjét, — te mégis rongyos v a g y ? ! 

— Az vagyok én, az kegyelmes, jó atyám. 
Há t nem kerül most sem pénz r u h á r a ? 
— Kell a koldusoknak — válaszolta Pribék. 
— No, teraj tad látom — felelte a püspök — nem 

segit immár más, mint egy kanonokság. 
Igy lett Pr ibék István negyvenegy éves korában a 

veszprémi káptalan kanonokja, a mi abban az időben, 
mikor még politikai érdemek nem jöt tek számba az egy-
házi kinevezéseknél s mikor leginkább öreg, kiérdemesült 
plébánosok jutottak be a dúsan javadalmazott kanonoki 
stallumokba, bizony nagy dolog volt. 

Hanem biz hiába lett kanonok, később nagyprépost , 
azután püspök Pribék István, azért sohasem lett mindig 
vadonatúj a reverendája. Háza — mely ott állt a püspöki 
rezidencziával szemben — valóságos búcsújáró helye volt 
a szegényeknek. 

Megesett nem egyszer, hogy mig az öreg templom-
ból lakásáig lépdelt, — a mely nem esett csak mintegy 
száz lépés távolra — minden nála lévő pénzét kiosztotta 
a koldusemberek és koldusasszonyok közt. Ilyenkor meg-
történt, hogy amúgy útközben kér t kölcsön egyik vagy 
másik kanonok-társától, hogy azzal is enyhítse a nyomort 
s letörölje egy-egy szenvedőnek könyét. 

Egyszer egy éjszakán — gondolom a hetvenes évek-
ben — egy tolvaj tört be a jó, akkor is már öreg kano-
nok hálószobájába s összekereste a pénzes szekrényét, az 
összes fiókokat, de nem talált semmit. Pribék István föl-
ébredt, de soká nem zavarta a tolvajt munkájában. Egy-
szer aztán, mikor a betörő egy antik szekrény felfeszité-
séhez fogott volna, nem állhatta tovább, hanem maga 
szólott : 
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— Soh'se vesződj fiaru, ott a „kaszni" kulcsa, 
A tolvaj megrémült, de az öreg főpap egyre csak 

biztatta : 
— Nyisd ki fiam bátran, ugy sem találsz abban egy 

árva fityinget. Elvitték az utolsó dénárig a veszprémi 
szegények. 

Bizony, bizony ugy volt, hogy a körülbelül har-
mincz-negyvenezer forint évi jövedelemmel rendelkező 
nagyprépost, jószívűsége miatt gyakran maga is szükséget 
szenvedett és leült ebédelni a közé a husz-harmincz sze-
gény diák közé, a ki ott táplálta magát a nemes ember, 
az igazi jó pap asztalánál s a kik közül azután nem egy 
jele9 tudós, biró, ügyvéd, pap került ki, a kik ma jelen-
tős állásokat foglalnak el a magyar közéletben. 

Bár az emberi szeretet munkája betölté lelkét, azért 
élénken foglalkozott a közügyekkel is. Eötvös Károly 
egykor neki köszönhette, hogy a veszprémi kerületben 
képviselővé választották, annál fájóbban esett az agg 
főpapnak, hogy Eötvös azután azokat az Ígéreteket, me-
lyekre neki Írásban is kötelezte magát, nemcsak hogy 
nem tartotta meg, hanem azoknak éppen ellenkezőjére 
törekedett. Magyar, hazafias lelkületére élénk világot vet 
a következő epizód is. Az ötvenes évek idején, az üldö ' 
zések korában kerestek nála egy politikai váddal illetett 
magyar embert, a ki csakugyan Pribék Istvánnál talált 
menedéket. Az osztrák kormányzat embere beállított 
hozzá : 

— Főtisztelendő ur, mondja meg, itt van-e önnél az 
ezzel és azzal vádolt Y. rebellis ? 

— Ont rossz helyre utasították, — szólt a még ifjú 
főpap. 

— Miért? — kérdezte az osztrák rendőr. 
— Azért, mert én Pribék István, a pap vagyok. 
— E s ? — tudakozta amaz. 
— Ont pedig valószínűleg a pribékhez utasították, 

a ki a hóhérmesterséget folytatja és a ki talán képes 
lesz elárulni azt, a ki hozzáfordul oltalomért, de én, a 
szeretet vallásának papja és a magyar ember soha ! 

* 
A püspök huzamosabb idő óta betegeskedett. Beteg-

ségének a magas életkorral járó fájdalmait angyali türe-
lemmel viselte el, s önmegadással, szelid nyugalommal 
készült a végső leszámoláshoz. Koporsóját — egyszerű 
tölgyfából — maga készíttette el, s intézkedett a temetés 
iránt. A gazdag javadalmazásból vagyon nem maradt — 
hiszen jövedelmét nem ő, hanem a szegények húzták 
állandóan ; — csatári szőlőjét, egyetlen ingó birtokát a 
veszprémi plébániára hagyta, borait a szent Ferencz-
rendiek zárdájának, s egy életbiztosítási kötvényt az egy-
házmegyében leendő tetszésszerinti felhasználás végett 
megyéspüspökünknek. 

E hó 12-én délután 4 óra tájban megkondultak 
templomainkban a harangok, s szomorú zugásuk jelezte, 
hogy Pribék István püspök kiszenvedett. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesitők. 

8. A pécs i püspöki tanítóképző-intézet Értesítője 
az 1897 — 98-iki tanévről. Közli Döbrössy Alajos, igaz-
gató. Pécsett, 1898. 8-r. 103 1. 

Az értekezés czime : „Néhány szó a népiskolai tör-
vény revisiójához", Döbrössy Alajos igazgatótól. Korszerű 
tanulmány. A tanári kar 8 tagból állt. A tanulók száma 
30, és pedig, róm. kath. 29, izraelita 1. 

9. Értesítő a győri kath. tanitóképzőintézetről az 
1897—8 tanév végén, közli dr Karácson Imre igazgató. 
Győr, 1898. 8-r 36 1. 

Megnyitja „A győri kath. tanitóképző-intézet meg-
nyitása ötven év előtt" czimű értekezés, az u j épület 
képmásával. A tanári kar 8 tagból áll. A tanulók száma 
121, és pedig róm. kath. 120. ág. 1. 

10. A nyitrai r. katli. nyilvános felsőbb leányiskola 
Értesitöje az 1897—98. tanévről közzéteszi Zongor József 
igazgató. Nyitra, 1898. 8-r. 140 1. 

Örvendetes jele a nyitrai kath. leánynevelés virág-
zásának. A vaskos füzet élén Bende Imre püspök ur 
rokonszenves arczképe látható. A vezető értekezést DudeJc 
János dr irta „Faludi Nemes Asszonya" czimmel. Faludi 
is Dudek is eltalálta, hogy mi koruknak egyik nagy szük-
sége? Keresztény, nemes lelkű anyák nevelése. Az intézet 
fénykép után készített képe gyönyörű épületet mutat be, 
templommal. 

11. ÉrtesitÖ a szatmári irgalmas nővérek vezetése 
alatt álló esztergom-vizivárosi érseki nőnevelő-intézetről 
az 1897—98. tanévben, közli az igazgatóság. Esztergom 
1898. 8-r. 95 1. 

Az intézet képben van bemutatva. A füzet 2 részből 
áll. Az első rész a polgári iskolát mutat ja be. Vezető 
értekezésül Keményfy Kálmán hittanár ünnepi beszéde áll; 
melyet „Márczius 15-én" mondott el az intézet ünnepélyén. 
Az elüljáróság dr Walter Gyula kanonok ur és Sr 
Bach M. Remigia kezében van. A tantestület 16 tagból 
állt. A tanulók száma 136. A második rész az elemi isko-
láról szól, hol 6 tanerő tanított 158 növendéket 

12. A szegedi apácza-tanintézetnck 1897—98. évi 
Értesítője és május 15-én eltartott jubiláris ünnepe köz-
zéteszi : Oltványi Pál prépost, pápai kamarás, aranymisés 
áldozár, III. o. vaskorona, Ferencz Józsefrend lovagja, a 
jeruzsálemi szent-sírról nevezett lovagrendnek középke* 
resztese. Szeged. 1898. 8-r. 28 1. 

Tanulságos történeti visszapillantás nyitja meg 
„Előszó" czim alatt. Egy táblázat bemutatja az intézet 
növendékeinek fokozatos szaporodását 1873/4—1897/8-ig. 
200-ról 681 szaporodott fel a növendékek létszáma. 

VEGYESEK. 
— A branyiszkói csata évfordulója. A szabadság-

harcz egyik legfényesebb haditette a branyiszkói csata, 
melyben Guyon Rikárd tábornok szuronyrohammal űzte 
el az osztrákokat a branyiszkói hegyről s ezzel megmen-
tette Görgey seregét a körülzáratástól. Görgey 1849. 
február 1-én Schlick ellen a Szepességbe vonult seregével, 
a hol azonban az osztrák csapatok útját mindenfelől 
elállották. Csak az Eperjes felé vezető ut volt még szabad, 
de az utolsó perczben az előőrsök azt hozták hírül 
Görgeynek, hogy egy osztrák hadosztály ezt az utat is 
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elállotta s legfontosabb pontját , a branyiszkói hegyet 
megszállotta. Görgey az ellenség elűzésére Guyon Rikárdot 
küldte ki a sereg leggyöngébb zászlóaljával, még pedig 
szántszándékkal, azért, hogy ennek a gyönge csapatnak a 
győzelme annál inkább megerősítse a magyar csapatok 
önérzetét. Guyon február 5-ikén déltájban kezdte meg a 
hegy ostromát, de csapatai minduntalan meghátrá l tak az 
ellenség tüze elől. Er re Guyon maga állt a csapat élére 
és szuronyrohammal egymásután huszonhárom erős állá-
sukból szorította ki az osztrákokat, a kik végül megfu-
tamodtak. Görgey serege szabadon mehetet t tovább, 
összeköttetésbe lépett a felsőtiszai hadsereggel, s az összes 
magyar haderők egyesülhettek a diadalmas tavaszi had-
jára t ra . Guyon mellett egy másik legendás alakja is va.i 
a branyiszkói csatának. Erdösi Imre kegyesrendi tanár 
ez, a ki paplétére kereszttel a kezében állott a szurony-
szegezve rohanó honvédek élére s hősi példaadásával elő-
segítette a diadalt. Ennek a nevezetes szuronyrohamnak 
évfordulóját nagy lelkesedéssel ünnepelte meg ma Szepes-
váralja hazafias lakossága. Az elesett hősök lelkiüdveért 
való mise után hatszáz emberből álló ünnepelő gyüle-
kezet kocsin Branyiszkóra indult. Korotnokon a honvéd-
sirnál Szilvásy polgármester emlékbeszédet mondott , majd 
Dvoriczki tót paraszt, volt honvéd mondot rövid, lelkes 
beszédet. A branyiszkói hágón felállított honvédemléknél 
a Hymnus eléneklése után Reisz Aladár alispán és Fiedler 
János méltatták a nap jelentőségét. A szép ünnepet sza-
valattal s .a Szózat eléneklésével fejezték be. 

— Különös emberek. Az 1785. évben kiadott „Ge-
nealógiai naptárban" mulatságos czikk van különös em-
berekről, a kiket a czikk két kategóriába sorol, olyanokba, 
a kik műveltségük és olyanokba, a kik más tulajdonsá-
gaiknál fogva válnak ki a nagy tömegből. A czikk ez-
után egy 18 éves leányról emlékezik meg, kit 1775-ben 
Mont-Sains-Jeanban fedeztek föl. Ez a leány arról lett 
nevezetes, hogy születésétől fogva teljesen érzéktelen volt. 
Szúrhatták, csíphették, nem törődött vele. A különös 
teremtés soha nem nevetett vagy kiabált ; a hová tették, 
ott marad t ; nem volt képes helyét változtatni vagy meg-
mozdulni. Napokig elhevert az ágyon mozdulatlanul és 
csak reggel és este valami levesfélét evett. Gyenge sziv-
dobogásán kivül semmi életjelt magáról nem adott. A 
leány szemei nyitva voltak és szemhéjai nem mozdultak. 
Rendkívül kicsi volt, mintha születése óta nem is nőtt 
volna. Még különösebb ember volt egy Wolduck nevü 
paraszt Mecklenburgban, ki 1775-ben negyvenedik élet-
évét töltötte be és születése óta nem ivott. Mióta dohá-
nyozni kezdett, a pipát szájából többé ki nem tette. 
Dolgozott, tűrte a hideget és meleget, mint bármely más 
emberfia, csak a folyékony tápszereket nem szenvedhette 
és születése után még az anyatejet is erőszakkal kellett 
belecsepegtetni. Különben pedig erős, egészséges és tevé-
keny ember volt. Louis de Bouflers, „az erős", mint a 
hogy nevezték, 1534-ben élt és olyan hatalmas izmu em-
ber volt, hogy ha lábait összetéve egy helyben megállt, 
senkisem volt képes őt előre vagy hátra lökni. Játszva 

tört kétfelé egy vaspatkót, a legerősebb bikát farkánál 
fogva hurczolta, két kézzel fölemelt egy erős lovat és 

I vállán vitte tovább, vagy teljes fegyverzetben fölugrott a 
; ló hátára, a nélkül, hogy lába a kengyel tér in te t te volna. 

Futni pedig olyan jól tudott ez az atléta, hogy kétszáz 
I lépésnyire a legjobban futó spanyol lovat is megelőzte. A 
; „Nouvelle Littéraires Florence* a latin leveleiről és görög 

prozódiájáról nevezetes Moccia ötven éves lelkészről em-
lékezik meg, a ki egy napon a tengerbe bukott, de csak-
hamar ismét függőleges irányban bukot t föl a viz szinére 
és melléig állt a vizben, a nélkül, hogy megmozdult volna. 
Ebben a helyzetben összefont karokkal maradt és ép oly 
biztosan tudot t járni a vizben, mint mások a szárazföl-
dön. Búvárok nem egyszer magukkal vitték a tenger 
fenekére, de mihelyest elbocsátották, parafa módjára gyorsan 
a viz színére bukott föl. Egy napon elaludt a vizben és 
kinyujtózott , mintha az ágyban volna ; hol az egyik, hol 
a másik oldalra fordult, de nem merült el. Azt mondta, 
hogy ő a vizén ép oly szilárd ellenállást érez maga alatt, 
mint mások a szárazföldön és ezen maga is csodálkozott. 
Természetbúvárok megmérték a különös embert és kon-
statálták, hogy ugyanolyan térfogatú viznél 30 fonttal 
kevesebbet nyom. Moccia ezt a maga különös tulajdonsá-
gát 1760-ban fedezte föl és azóta mindenféleképen igen 
jó hasznát vette. 

— Mikszáth a zsidókról . Mikszáthnak egy a zsi-
dókra, vonatkozó mondását kolportálják jelenleg liberális 
körökben, még pedig meglehetősen savanyu ábrázattal . 
Megesik ugyanis, hogy a nagy palócz néha elszólja ma-
gát, amit aztán igen sok szabadelvüség leírásával kel 
jóvá tennie. Ezúttal is talált ki egy mindenki által elfo-
gadható igazságot. Azt kérdezték ugyanis tőle, hogy mi-
ben áll az antiszemitizmus ? „Antiszemitának lenni" — 
felel Mikszáth — „az nem egyéb, mint jobban gyűlölni a 
zsidót, mint ahogy dukál !" Hát filoszemitának ? „Ez pedig 
annyi, mint jobban szeretni a zsidót, mint ahogy dukál!" 
Furfangosnak elég furfangos definiczió, de van benne 
igazság. 

— A világ l egegyszerűbb vasútja kétségkívül a 
japániaké, mely Atami és Odowara helységek közt közle-
kedik. A vasútnak keskeny vágánya van, a kis kocsikban 
csak négy utas fér el, s a két pár egymásnak háttal ül. 
Két-három kocsi, képezi az egész vonatot és egy tuczat 
kuli tolja hegynek fel, mig a tetőpontot elérik, ott 
ezek is felugranak a vonatra, mely a lejtőn aztán az 
esési törvények szerint fut, minek következtében aztán 
oly nagy gyorsaságot ér el, hogy az utasoknak el kell 
takarni szemeiket, hogy el ne szédüljenek, s mely gyor-
saság messze fölülmúlja a mi gyorsvonatunkat. Daczára 
ennek vasúti szerencsétlenség még nem fordult elő a 
vonaton. 

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

Kiadótulajdonos és lelelős szerkesztő : Breznay Béla, bittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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ként kétszer : 

! szerdán és szombaton. 
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Budapesten, julius 30. 9. 

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. 1898. 

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. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Az egyetem emelkedésének külső tényezői. — 
Egyházi Tudósítás. R a j n a m e n t e : Meghivó a németországi katholikusok Crefeldben tartandó 45-ik nagygyűlésére. — Kath. Nevelés -

és tanitásügy. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 
Ir ta : Simon György dr. 

A könyvtilalom a közép-korban. 
A középkori számos könyvtilalom közöl csak 

azokat fogjuk i t t elősorolni, a melyek vagy be-
folyással birtak ezen egyházi törvényhozás fej-
lődésére, vagy pedig a 16. századbeli Indexek 
által figyelembe vétet tek. 

A 9. században Claudius tur ini s Agobardus 
lyoni püspökök s Gottschalk ter jeszte t ték a képek 
tisztelete ellen i r t műveiket, melyek, hogy for-
maszerint el t i l tat tak volna, nincs róla tudomá-
sunk. Gottschalk, bár mint kiközösitett halt meg, 
az Indexbe nem került. *) 

Az 1050-ben t a r to t t verczelli zsinaton Beren-
garnak az oltáriszentségről ter jeszte t t tévtana 
Í tél tetet t el s egy ugyanerről i ro t t régibb könyv, 
melynek szerzőjéül Scotus Erigena-t t a r t ják , 2 ) 
bár valószínűleg Rat ramnus műve.3) 

Reusch, 1. 15. s Arndt 50. 
2) Heíele IV. 712, Mansi XIX. 774. 
3) Az indexben Bert ramus néven fordul elő, mely 

név alatt 1532-ben Kölnben (vagy Zürichben) s még több-
ször kinyomatott . Boileau Jakab igyekezett azt Hardouin 
ellenében megvédelmezni. Scotus Erigena De divisione 
naturae cz. müve a Sens-ban tar tot t zsinaton lőn kárhoz-
tatva. III . Honor pápa megparancsolta, hogy e könyvet 

1120-ban a soisfcons-i zsinaton Abaelard: 
Introductio in Tlieologiam cz. művét volt kény-
telen elégetni. II. Ince Abaelard és bresciai Arnold 
könyveit elitélvén, Abaelardéit4) maga vete t te a 
tűzbe.5) 

A 13. század közepétől kezdve a könyveket 
kárhoztató pápai bullákban gyakran találjuk fel-
említve, hogy az illető könyvet több bíboros 
vagy bíboros és theologus vizsgálta meg: ez 
intézkedés mintegy előképe a később keletkezett 
SS. Congregatio Inquisitionis et Indien-nek. IV. 
Sándor pápa 1256. okt. 5-én Saint Amour Vilmos, 
párisi theologus „Tractatus brevis novissimorum, 
temporum" cz. művét, mely szomorú világot vet 
az egyház akkori állapotára s élesen kikel az uj 
kolduló szerzetesrendek ellen, itélé el.6) A pápa 
elmondja, hogy négy kardinális tanácsára apos-
toli hatalmával kárhoztat ja a gonosz, istentelen 
tanokat tar ta lmazó könyvet s kiközösítés terhe 
a la t t mindenkinek megparancsolja, hogy azt 

mindenütt kutassák s Rómába vitetvén, nyilvánosan elé-
gessék. Ki e parancsnak ellene szegült, kiközösittetett. L. 
Hefele V. 833. s Mansi XIX. 774. 

4) Hefele V. 431. 
5) Arnold követője, a pisai zsinaton 1135-ben elitélt 

Petrobrusiani Henrik (Lausanne-ból) Henricus Tolosanus 
néven került az Indexbe eképen bejegyezve: „1. class. 
App. Ind. Trid." U. o. 

6) Bull. I., 112. Arg. l a 168. Döllinger, 330. 1. 
: 9 
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nyolcz nap a la t t megégesse. Saint Amonr könyvét 
átdolgozván, IV. Sándor utódának, IV. Kelemen-
nek á tküld te ily czim a l a t t : „Collectiones catho-
licae et canonicae Scripturae ad instructionem et 
praeparationem simplirium Christi fideliiim contra 
pericida imminentia Eccleslae generali per hypoc-
ritas pseudo-praedicatores et penetrantes domos et 
otiosos curiosos et gyrovagos." A pápa Í télete ez 
átdolgozot t könyvről nem ismeretes .7) 

XXII. János pápa 1325-ben kelt bullájában 
kiközösítés te rhe a la t t ká rhoz ta t j a azon köny-
veket, melyek ördöngösségekről, bűbájosságról s 
egyébb babonáról tárgyalnak. 8 ) 

A 14. század folyamán számos eretnek 
könyvet ká rhoz ta to t t az egyház; XXII. J ános 
e re tneknek ny i l tván i to t ta páduai Marsiliust, 
Eckard munkái t , Ví. Kelemen Nicolaus de Ultr i -
curia (de Autricourt) , XI. Gergely Raymundus 
Lullus i ra ta i t . 9 ) 

Ez utóbbi pápa buzgalmát nagy mér tékben 
igénybe ve t t e Wicleíf János t ana inak kiir tása. 
Miután könyvei t I. Richard s IV. Henrik király 
k i t i l to t ta , a canterbury-i érsek 1408-ban az 
oxfordi zsinaton kárhozatosaknak nyi lvání to t ta . 
Hasonlóan j á r t el Wicleíf i ra ta ival szemben XXIII. 
János pápa az 1413-ban t a r t o t t római zsinaton. 

A konstanczi zsinat 1415-ben Wicleíf és 
Huss J á n o s i ra ta i t ká rhoz ta t t a s II. Pius pápa 
1459-ben megparancsolta , hogy Pecock Regináid 
püspöknek Wicleíf szellemében í ro t t munká i meg-
égettessenek. 10) 

A báseli zsinat 1435-ben elitélte Favor ini 
Ágoston (közönségesen: August inus de Roma) 
könyvét , mely az Indexbe került. 

Hogy a középkori könyvti lalomról bár váz-
latos de egész képet nyerjünk, meg kell még 
emlí tenünk a XIII . századtól fogva k iadot t zsi-
na t i ha tá roza toka t a szent í rásnak nemzeti nyel-
ven való olvasásáról s a Talmud-ra, va lamint 
egyébb a zsidók által i r t könyvekre vonatkozólag. 

A szentírásnak a nép nyelvén való olvasását 
illetőleg a XII. század végéig semmiféle rende-
le te t sem találunk. A XIII. század folyamán 
Francziaországban egyes zsinatok a theologiai 
könyveknek s még inkább a szentírásnak f ran-

7) Saint Amour V. megmaradt tovább is hivatalában. 
Névszerint nem került az Indexbe, de előbbi műve az 
Ind. Trid. I. Regül, alá tartozik. 

8) Reusch, I. 23. 
9) Reusch, I. 26., 27. és Arnd t 59, s. k. 
10) Reusch, I. 36. és Arndt, 64. 1. 

czia nyelvre való fordí tását bünte tés te rhe a la t t 
t i l t j ák s a világi híveknek sem hi t tudományi 
munkáka t , sem a szentírást — kivéve a zsoltá-
roka t — olvasni nem volt megengedve. E ren-
deletek azonban nem sokáig maradtak érvényben. 
Angolországban pl. a XV. században csak a 
Wicleff-féles a nem egyházhatóságilag jóváhagyot t 
bibliafordítások olvasása volt tilos. Egyedül 
Spanyolországban volt a XIII . század végétől 
kezdve királyi rendelet te l elt i l tva a szentirásnak 
a nép nyelvén való olvasása. E fel tét len tilalom 
a XVI. századbeli spanyol indexekben is felta-
lálható.X 1) 

A közép-korban IX. Gergely s a többi pápa 
(1227—1241) a Talmud elégetését ismétel ten 
megparancsolta. A XVI. század első felében e 
t ek in te tben Rómában enyhébb felfogás uralkodott ; 
de III. Gyula pápa s az u tána következők ismét 
elrendelték a Talmud megégetését , mely IV. Pál 
óta az Indexben foglal tat ik. Az enyhébb rende-
le teket , a melyek a t r ien t i Indexben ta lá l ta tnak, 
VIII. Kelemen ismét megszigorí tot ta .1 2) 

Az egyetem emelkedésének külső tényezői.*) 
Mélyen tisztelt Icözgyülés! 

A magyar királyi egyetem tanácsa már 1780-ban 
elhatározta, hogy ennek dicső emlékezetű királynénk 
Mária Terézia által tör tént újjáalakítását örökös hála 
jeléül évenkint megünnepeli. Ebbeli határozatát az egye-
tem 1784-ben is megerősítette. Dr Bene Ferencz orvos-
tanár rektorsága alatt pedig 1810-ben az emlék-ünnep 
díszesebb megtartása iránt ugy intézkedett, hogy azon az 
egyetemi polgárok a magyar díszruhás if jak által kör-
nyezett egyetemi zászlóval, a tanári karok és az egyetemi 
tanács tagjai rendjeleikkel, már a kiknek esetleg ilyen 
rendjeleik vannak, a rektor pedig és a karbeli dékánok 
jogaraik és pedellusaikkal testületileg vegyenek részt. Az 
egyetem központi épületéből a résztvevő egyházi és vi-
lági vendégekkel az egyetem templomába vonuljanak a 
papnöveldének rek tora által tartandó nagymisére és innen 
az egyetem nagy dísztermébe, a hol a trón mennyezete 
alatt az ország jelvényeinek másai mellett kegyeletes köz-
szemlére kiteendők lesznek az egyetemnek 1780. évben 
kihirdetett kir. nagy kiváltságlevele s egyéb ünnepélyes 
okiratok, szám szerint hét, melyek az adományi jószá-
gok szerzésére vonatkoznak. 

Mindezek csak külsőségek, egyszerű alakszerűségek 
ugyan, de mégis nagyon szükségesek és fontosak arra, 

u ) Reusch, I. 43. 1. 
12) Reusch, I. 45. 1. 
*) Dr. Herczegh Mihálynak rectori beszéd". Egész terjedel-

mében közöljük a budapesti tudomány-egyetem nagytudományu és 
lelkes Rectorának ez év május 13-án tartott beszédét, bár minden-
ben nem értünk egyet a tudós Rectorral. 
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hogy egyetemünknek és egyes tanárainak külső tekin-
télye a nagy közönség szemében emelkedjék. — Azonban 
Mária Terézia még más tényezők által is iparkodott gya-
rapítani a tudomány-egyetem tekintélyét. 

Először is áthelyezte azt 1777-ben Nagy-Szombatból 
az ország fővárosába a budavári kir. lakba és egyéb sok 
költséggel átalakított kir. épületekbe, gazdag könyvtárral , 
könyvnyomdával, természettudományi gyűjteményekkel , 
csillagdai észleidével, füvészeti és gazdasági ker tekkel 
bőven e l lá t t a ; a birodalom egyéb egyetemeitől függet-
lennek nyilvánította, minden szabadalmakkal felruházta, 
Szent István első királyunk jobb kezének őrizetével is 
megbízta és az egyetemnek 1780 junius 25-én történt 
újjáalapítási napjá t mintegy országos ünneppé avatta. 

Azután neki adományozta a dunaföldvári, szegzárdi, 
pécsváradi és séllyei uradalmak messze terjedő bir tokait , 
melyeket az investitura alkalmával az egyetem rektora 
szegélyesen vett át és az egyetemi tanács a helytar tóság 
felügyelete alatt személyesen kezelt. Ezt a korszakot 
nevezi Fehér György az egyetem arany-korának s ennek 
visszaállítását sürgette már 1868-ban rectori elődöm dr 
Sauer Ignácz, midőn sajnálkozását fejezvén ki a felett, 
hogy az egyetem autonomiája időről-időre csonkit tatot t 
és hogy javainak kezelésére nézve az egyetem befolyása 
megsemmisít tetett , — azt mondja, hogy épp ezen körül-
ményben rejlik egyetemünk felvirágozásának főakadálya. 
Mert ki ismeri egyetemünk szükségleteit alaposabban, 
mint éppen az egyetemen működő tanárok és működő 
hivata lnokok; ki tud ja jobban kijelölni a módokat a tudo-
mány terjesztésére, tökélyesbitésére, mint a tudomány 
papjai, az egyetem tanárai és kinek fekszik inkább érde-
kében az egyetem jövedelmeit gyarapítani , mint annak, 
kinek az egyetem emelése, biztosítása és felvirágzása leg-
első sorban képezi feladatát ! 

A mult századokból felidézett ezen külső tényezők 
mellett a magam részéről még azokat akarom felsorolni., 
melyek az egyetem rektorának és tanárainak rangjára, az 
egyetem országgyűlési képviseletére és az egyetemi ifjúság 
internatusára, a diákotthonra vonatkoznak. Mind olyanok, 
a melyeknek esetleges megvalósítása szintén emelésére 
szolgálna egyetemünk tekintélyének. 

Szükségesnek, hasznosnak és fontosnak tartom ezek 
ismertetését, már csak azon oknál fogva is, mert egyete-
münk sorsa, felvirágozása : első sorban a tanárok önérze-
tének, működésének, munkásságának és tudományos szel-
lemének dolga. Bajaink és fogyatkozásaink orvoslásáról 
nekünk tanároknak kell legelső sorban gondoskodnunk. 
A hol a tanárok nem őrködnek éber gonddal a reájuk 
bízott tanintézet méltósága és fokozatos emelkedése felett, 
ott az visszafejlődik, vagy elenyészik. 

Megjegyzem, hogy a következőkben egyéni vélemé-
nyem foglaltatik és ezt a megjegyzést az esetleges félre-
értések, vagy félremagyarázások miatt teszem. Több mint 
30 éves nyilvános működésem bizonyítja, hogy sohasem 
törekedtem rangok és czimek elnyerése után. S ha eddig 
nem igényeltem fiatalabb koromban: nincs az érdekem-
ben most sem, tanári működésem alkonyán, midőn élet-
pályám végéhez közeledem. Magam mellett nem fút tam a 
tárogatót , nem vertem nagydobot soha. De az igazat 

éppen az igazság érdekéten mindig ki mertem mondani 
— még akkor is, mikor, mint talán, most is, előrelátható 
a megtámadtatás. Daczára annak, hogy azok, a miket a 
következőkben elmondandó vagyok, mind törtcneti tények, 
törvényes igazságok. 

A rector rangja. 
Valamint hajdan, ugy jelenleg is mindenütt az egye-

temek képezik a tudományos mozgalmak gyűpont ja i t . 
Innen indulnak ki, áradoznak szét az u j eszmék, u j 

gondolatok, melyek — ha utóbb a közönség körében 
elfogadtatnak — közszokássá, az emberiség közérzetévé 
közmeggyőződésévé válnak. 

Éppen azért az egyetemek még ma is elsőrangú 
hatalmas tényezői, legerősebb várai a józan haladás, fel-
világosodás, egy szóval : a cultura és civilisatiónak. 

Bizonyos nemével a büszke önérzetnek mondhat juk 
hogy egyetemek dolgában a mi hazánk is méltóan ver-
senyzett Európa többi országaival. — Sőt, hogy ezeket 
részben meg is előzte: bizonyítja a XII . században az 
Árpádok korában a veszprémi egyetem, mely a párisi 
egyetem mintájára a lap í t t a to t t ; a pécsi magyar egyetem, 
melyet Nagy Lajos király még a bécsi egyetem keletke-
zése előtt 1360-ban a lap í to t t ; a Zsigmond római császár 
és magyar király által Ó-Budán 1385-ben felállított Si gis-
mundea nevü ; továbbá a Vitéz János-féle pozsonyi s ké-
sőbb azon egyetem, melyet dicső Mátyás királyunk az 
ország fővárosában Budán 1465-ben alapított . Mindezek 
hazánk egykori művelődési á l lapotára termékenyítő ha-
tással voltak ; de bizonyára még jótékonyabb és tar tósabb 
eredménynyel működtek volna, ha a XVI., XVII . század-
beli török uralom és országos viszályok azon egyetemein-
ket legszebb fejlődésükben el nem foj t ják és hazánkat 
hosszabb időre el nem borí t ják a sötétség árnyaival. x) 

Az egyetem kicsinyben maga az ország. Régebben 
fgy egészen önálló külön status volt Rectora messze 
kiterjedő hatalommal birt : korlát lan ur, igazságos biró 
és tudós tanitó egy személyben. 

Éppen azért tudjuk, hogy Mária Terézia mily 
nagyra becsülte a Nagy-Szombatból átköltözködő egye-
temet, midőn mint előbb említettük, 1777-ben budai 
várpalotájába fogadta ezt ; ugy lévén meggyőződve, hogy 
királyi lak és teljes maiestas illeti meg azt az anyainté-
zetet, a hol a tudomány trónol és a mely a nemzet i f jú-
ságának elitjéből nagy tudósokat, bölcs államférfiakat, 
lánglelkü papokat , önfeláldozó hazafiakat és olyan szellem-
óriásokat nevel, kiknek vállain emelkedett és emelkedhetik 
nagygyá hazánk és nemzetünk. 

Éppen azért a külföldön, már csak a7. egyetem 
birtokánál fogva is, a többieknél előkelőbb rang illette 
meg azon városokat, melyekben ilyen főiskolák voltak. 
1501-ben». midőn Bázel a svájezi szövetséghez járul t , az ő 
előrangját azért ismerte el Freiburg és Solothurn, mer t 
Bázel már akkor egyetem birtokában volt. 

A milyen ősrégi eredetű az egyetem intézménye, éppen 
olyan régi a rectori méltóság is. Egyszerre született, együt t 

Dr. Ábel Jenő: Egyetemeink a középkorban. Budapest, 
1881. — Fass József : Hazai és külföldi iskolázás az Arpádkorszak 
alatt. 1862. 

9» 
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fejlődött az egyetemekkel. Még ma is középkori dicsfény-
ben ragyog. 

Magas társadalmi állásának tulajdonitható azon elő-
kelőség, az a külső fény, mely főleg a külföldön az 
egyetemek rectorait diszesiti. 

A többek közöt t : a „magnifions" czim, mely Róber t 
Károly királyi rendelete folytán csak az ország nagyzászlós 
urait, a nádort, országbírót, horvátországi bánt és az er-
délyi vajdát, utóbb fejedelmet illette meg. 

Ennek a „magnificus" czimnek ma már csak az 
„excellentiás" és „nagyméltóságúu czim felelhet meg. Mert 
ma már azok a személyek és főurak, kik még a mult 
században is, diplomaticus kifejezés szerint, „magnificus" 
czimmel bírtak, ma már mindnyájan „excellentiás" czimet 
használnak. 

Legyen itt megjegyezve, hogy a külföldi államok-
ban csak a berezegi rangúak élhettek a „magnificus" 
czimmel s ezzel is csak a XVI. századtól kezdve. 

A Rector magnificus fényes méltóságának emelésére 
szolgál az ezüstből való nagy kormánypálezája, ez is egyik 
kimagasló jelvénye a főúri hatalomnak és méltóságnak ; a 
biborpalást az aranyszövetü epomis (díszköpeny,) mely II . 
József koráig a rectorok vállait födte és az a nagyobb 
csillagos aranylánczr melyet I. Ferencz császár és király 
1819-ben adományozott a rectornak. 

Arra nézve pedig, hogy különösen Mária Terézia 
királyné egyetemünk újjászervezése alkalmával 1770-ben 
minő magas rangot és fényes testületi állást kívánt a 
rectornak tulajdonítani, semmi sem lehet erősebb bizo-
nyiték, mint az, hogy az egyetem főigazgatójává gróf 
Fekete György, kir. főudvarmestert és udvari alkanczellárt 
nevezte ki és azon rendelete (1773 junius 25-éu 3109. sz. 
alatt), hogy az urnapi körmenet alkalmával az egyetem 
rectora a szentség-mennyezetnek jobb oldalán első sorban 
foglaljon helyet. 

Ide járul , hogy még utóbb is olyan emberek állottak 
az egyetemi tanácsnak (regius senatus Universitatis) élén, 
mint báró Patachich Ádám, a nagynevű kalocsai érsek, 
vagy más országos méltóságok, mint gróf Széchenyi 
Ferencz (1802), Űrményi József országbíró (1807), 
Petrovics József (1811) septemvir, gróf Cziráky Antal 
(1830), báró Mednyánszky Alajos (1844), s tb . 2 ) 

A mi ellenben a külföldi egyetemeket illeti, kétség-
telen tények vannak arra nézve, hogy császárok, pápák 
és királyok versengve iparkodtak az egyetemi rectorok 
állását minél magasabbra emelni és a rectort, mint az 
egyetem fejét, a legkiválóbb kitüntetésekben és díszjogok-
ban részesíteni ; csupán csak azért, hogy ily módon az ő 
személyében minél nagyobb mérvben kifejezésre jut tassák 
hódolatukat , tiszteletüket a tudomány hatalma előtt, — 
ugy fogván fel a dolgot, hogy a tudományt becsülik meg 
akkor, mikor a rectort megbecsülik. 

Igy lát juk, hogy Németországban a rektorok a lovag-
rendek nagymestereivel egy színvonalra helyeztet tek, 3 ) és 
különösen Poroszországban a berlini egyetemi rectorok 

8) Pauler : Az egyetem története I. f. 53 1. „Ita ut rector 
Universitatis primum locum a dextris illius occupet, qui supremus 
in Capituio est." (Kovacsics: Mercur, II. évf. 135. 1.) 

3) Meisner : Gesch. d. hohen Schulen. III. 153 1. 

hivataloskodásuk ideje alatt herczegi ranggal és jogokkal 
bírnak. Hasonló kitüntetések illetik Szászországban a 
lipcsei egyetem rectorát is, a hol ő a II . raugosztályban 
áll, mig a rendes tanárok két osztálylyal hátrább, a IV. 
rangosztályba tar toznak. Németországban a rectorokat 
örökös pfalzgrafi ranggal ruházták fel Lajos bajor király, 
továbbá a német császárok közül I. Frigyes, IV. Károly, 
III . Frigyes, különösen pedig V. Károly 1530-ban, II . Miksa 
1576, I I Ferdinand 1613, I. Lipót (1693.) VI. Károly 
1734, stb. A német császárok ezen méltóságon kivül még a 
következő kiváltságos jogokat engedélyezték a rectoroknak : 
császári közjegyzőket kirendelni, császári koszorús költő-
ket avatni, czimereket osztogatni, törvénytelen gyermeke-
ket törvényesíteni, gyámot, gondnokot nevezni, becsület-
vesztés esetén a polgári becsületet helyreállítani, a gyer-
mekek nagykorusitását, örökbefogadását végezni, a szolga-
sorsban levőket felszabadítani, kiskorúak fekvőségeinek 
örökvallását jóváhagyni, egyházak és községek részére 
visszahelyezéseket (in integrum) teljesíteni, stb. 4) 

A bécsi egyetem rectora a mult idők emlékei sze-
rint az alsó-ausztriai praelatusok rendjének tagja , s mint 
ilyen a főpapok sorában nyert ülési és szavazati jogot . 5 ) 
Kegyúri jogot is gyakoro l : az ő hatáskörébe tartozván 
három bécsi és három linczi kanonoki állás betöltése. Egy 
1368 decz. 20-iki országfejedelmi rendelet „Durchlaucht"-
nak nevezi és rangban a püspököknek is fölé helyezi a 
r ec to r t ; 1751-ig pedig egyházi ünnepélyeknél a fejedelem 
helyét pótolta és az urnapi járdalatnál közvetlenül a 
szentséget követte. tí) 

Francziaországban semmi sem bizonyítja jobban az 
egyetemi rectorok kitűnő rangi állását, mint Fülöp Ágost 
királynak 1200-adik évi azon intézkedése, mely a rectorokat 
sérthetleneknek nyilvánította és a püspököknél, sőt a 
a párisi egyetemen még a bibornokoknál, még a pápai 
nuncziusnál is magasabb előkelőséggel ruházta fel. 7) 

Ámbár pedig az ujabb politikai és társadalmi 
átalakulások magának az egyetemi életnek is belső 
szervezetét sok tekintetben megváltoztatták : mind a 
mellett a rectori méltóság középkori külső fénye most 
sem változott meg. A kitüntetések, diszjogok és jel-
vényes szabadalmak, ezek a mindmegannyi vissza-
borongó reminiscentiái a rég elmúlt ősidőknek, még 
ma is megvannak és pedig az európai czivilisatió terén 
legelső helyen álló nemzetek és államok intézményeiben is. 

Elannyira, hogy az egyetemi rcetorságra való vá-
lasztást nemcsak Német- és Francziaországban, de ma-
gában Angolországban is az állam és a társadalom leg-
kimagaslóbb férf iai : koronás királyok, uralkodó fejedelmek, 
herczegi vérből származottak, lordok, ministerek előkelő 
kitüntetésnek tar t ják és önérzetes büszkeséggel hordozzák.8) 

Kirchner: Academ Propedeutik. 1842, 147 1. — Meiners-. 
Gesch. der Entstehung der hohen Schulen unseres Erdtheils. Göttingen 
1802. II. k. 320 1. 

b) Kintz,: Geschichte der Je. k. Universität in Wien. I. 595, 
II. 610. 

6) Kintz: Gesch. d. k. Univers, in Wien. I. 111. 
7) Meisners: Gesch. d. hohen Schulen. III. 115. 
8) Meisners, III. 152. Kirchner, Du Boulay : De dignitate 

rectoris, III. 574—76. 
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A sok közül csak például hozom fel az u jabb idők-
ből 11. Vilmost, a jelenlegi német császárt, ki a berlini 
egyetem rectori méltóságát viseü, a melylyel már mint 
porosz trónörökös felruháztatot t . A nem nagyon régen 
mult időkből idézem János ausztriai főherczeget, ki az 
innsbrucki, azután a hannoverai uralkodó fejedelmet, ki a 
gött ingai egyetem rectora volt. Felemii thetem még a 
freiburgi egyetemre nézve Károly ausztriai főherczeget 
1796-ból, b. Somarugát osztrák közoktatási ministert 
1849 bői a bécsi, a szászweimari nagyherczeget 1853-ból 
a jenai , 9 ) Stanley lordot 1869-ből a londoni egyetemre 

A haliéi, helmstädti, erlangeni és göttingai egyete-
mek fejedelmi alapitói a császári megerősítő levelekben 
maguknak tar tot ták fenn a „rector magnificentissimus" 
czimet, melylyel a porosz, ba jor és hannoverai királyok 
maiglan is élnek.1 0) 

Mindezen történeti tényeket azért emiitettem hazánk 
és a külföldi államok életéből, hogy okadatol jam, bebi-
zonyítsam, hogy a budapesti tudomány-egyetem rektori 
méltóságát fényesebb rang és magasabb czim illeti meg a 
mostaninál. A mult idők hagyományaihoz képest olyan 
czim és olyan rang illeti meg a budapesti tudomány-
egyetem rectorát, mint a kir. Curiának, vagy más ehhez 
hasonló magas közhatóságnak vezetőjét. Es ha ezeknek 
illő helyük van a főrendiházban : ugy méltán kívánható, 
de sőt illenének is, hogy ugyanot t hely adassék a buda-
pesti tudomány-egyetem rectorának és prorectorának is. 

Azért hangsúlyozom különösen a budapesti tudomány-
egyetemet és ennek rectorát, mert ámbár utóbbi időben 
az egyetemi élet mélyebbre ható módosulásokat szen-
vedett : tekintély dolgában azonban nálunk is ugy áll, 
mint Ausztriában, Német- vagy Angolországban. Tekintély 
dolgában a százados történelmi múlt tal dicsekvő budapesti 
egyetemmel nem mérkőzhetik sem a kolozsvári, sem a 
zágrábi egyetem ; valamint, hogy a londoni u jabb keletű 
egyetem is nagyon hátul marad fényben és dicsőségben 
a régi oxfordi és cambridgei egyetemek mögött , elannyira, 
hogy egy időben nem is emiitik őket. 

Próbálni csak valaki a bécsi egyetemet egy rangba 
helyezni a gráczi vagy a lembergivel, avagy a berlini 
egyetemet a németországi többi egyetemekkel. Azonnal 
kész volna a tiltakozás. n ) De minálunk Magyarországban 
senki sem ütközik meg azon, hogy mig a műegyetem és 
kolozsvári egyetem rectora méltóságos czimmel b i r : a 
budapesti egyetem rectora ezzel a ranggal nincsen felru-
házva. A mi a nagy közönség szemében ligy tüntetheti 
fel a dolgot, mintha rangi elsőbbségre nézve a budapesti 
egyetem, a műegyetem és a kolozsvári egyetem mögött 
állana. (Folytat juk.) 

9) Akademische Monatsschrift, IS53-ból. L. 450. 1. 
nézve. 

ia) Kirchner: Akademisehe Propedeutik, 1842. 172 1. 
n) Pauler Tivadar : Egyetemünk rectorai és cancellárjai 

(1856. évi Uj magyar Muzeum). — Kirchner: Akademische Pro-
pedeutik. Leipzig, 1842. 166 1. — Pauler Tivadar : A budapesti 
tudomány-egyetem története. Budapesten, 1885. . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Rajnamente, jul . 12. Meghívó a németországi katho-

likusok Crefeldben tartandó 45-ik nagygyűlésére.1) — 
Katholikusok ! 

A tavaly Landshutban ta r to t t katholikus nagygyűlés 
egyhangú határozatából kifolyólag Németország katholi-
kusainak 45-ik nagygyűlése itt, Crefeldben lesz. Augusztus 
21-én kezdődik ás 25-én végződik. 

Crefeld katholikusai jól tudták, mily súlyos felelős-
séget válaltak magukra , midőn azt a kitüntetést kérték, 
hogy a katholikus nagygyűlésnek falaik közt szállást ad-
hatnak. Az általok alakított helyi bizottság, folytonos 
érintkezésben az egyházi hatósággal és egyetértésben a 
nagygyűlések tisztelt biztosával, Löwenstein Károly ber -
ezeg ő fenségével, hónapokig tartó munkával minden elő-
készületet megtet t , hogy a 45-ig nagygyűlést az előb-
biekhez méltóvá tegye, számára méltó otthont készítsen 
és munkálkodásának sikert biztosítson.2) 

Crefeld városa nem rendelkezik ugyan nagy törté-
neti múl t ta l , tehá t kiváló történeti emlékeket sem mu-
ta tha t fel. Mint a német selyem-ipar régi fővárosa, csen-
des buzgó munkásságnak a székhelye, oly igénytelen, 
mint maga a mindennapi lelkiismeretes kötelességteljesítés, 
egyszerű és igénytelen, hasonlóan az Alsó-Rajna széles 
síkságához, a melyből kiemelkedett, de hasonlóan hozzá 
abban is, hogy vonzó kedvességekben nem szűkölködik. 
Egy dologban azonban Crefeld, melynek védőszentje szent 
Dénes püspök és vértanú, azt hiszi, hogy nem kénytelen 
bármely más város mögött hát térbe szorulni, és ez az ő 
katholikus öntudatának élénksége, valamint tetterejének 
ezéltudatos, fáradhatatlan igyekezete az iránt, hogy a 
katholikus meggyőződés a polgári életben is kifejezésre emel-
kedjék. Es igy Crefeldre nézve öröm a megtisztelés, 
hogy színhelye, tanuja és részese lehet a katholikus egy-
ség ama lélekemelő megnyilatkozásának, mely a katholikus 
hit gyökeréből fakadva, minden esztendőben u j virágokat 
és gyümölcsöket terem. 4) 

Mi itt Magyarországban, kik most készülünk az első katli. 
egyesületi közgyűlésre, sok tanulságot vonhatunk le ennek a meg-
hívónak tartalmából és szelleméből. Szerk. 

2) Mink Magyarország katholikusai példát vehetünk a 
német kaholikusokról, hogyan kell katholikus nagygyűléseket elő-
készíteni és tartani. Városaink katholikus lakosságával országszerte 
meg kell értetni, hogy egy-egy katholikus nagygyűlésnek falaik 
közt való megtartása az rájok nézve „kitüntetés", és hogy azt az 
előző nagygyűléstől, hogy ez határozhasson, kérniök kell. Meg kell 
értetni városaink katholikus lakosságával országszerte, hogy az igy, 
általok meghivandó kath. nagygyűlés és annak minden egyes tagjai 
az ő szívesen látott vendégeik kell hogy legyenek minden tekin-
tetben. Meg kell értetni városaink katholikus lakosságával, hogy 
erre a czélra mindnyájoknak össze kell tartaniok és az egyházi 
hatósággal (megyés püspök úrral,) valamint^a magyarországi egye-
sületi kath. nagygyűlések által felállitott állandó egyesületi köz-
ponttal vagy megbizottal egyetértve kell az előkészületeket megtenni. 

3) Szent Isten, — milyen lenne Magyarország katholikus 
közélete, hogyha az ország minden városának katholikusai ugy 
gondolkoznának, ugy beszélnének, avval az önérzettel és katholikus 
tetterővel, s ugy cselekednének, mint Németország katholikus nagy-
gyűléseket vendégül hiró, és fogadó városainak katholikus lakos-
sága teszi ! 

4) Minden esztendőben! Mikor mondhatjuk ezt mi el!.. . . 
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A 45-ik nagygyűlés jubileumi évbe esik. Félszázad, 
mindenféle felforgatásban és u j alakulásokban gazdag, 
különösen pedig a katholikus életnek Németországban 
termékeny kifejlésével nevezetes félszázad mult el az 
1848-iki forradalom éve óta.5) A forradalmi áramlatok 
vezetőinek szándékával homlokegyenest, az a vérvörös 
esztendő a katholikus mozgalomnak hatalmas lökést adott, 
és éppen csakis a katholikusok számára hozta meg azt, 
a mit amazok a politikai Németország számára akkor 
hiába igyekeztek megszerezni : az egyesülést.6) A mint a 
katholikusok akkor minden vidéken minden rendbontásnak 
kivétel nélkül ellenszegültek és a veszélyben forgott t ró-
noknak mindenütt rendületlen hi vei és oszlopai marad tak : 
ugy, a kivívott szabadságot meggondoltam és mérséklettel 
használva, az akkor Mainzban (október 3—6-ig) tar tot t 
egyesületi közgyűlésben állandó közös szervezetet alkottak 
érdekeik védelmezésére, a katholikus gondolkodás fejlesz-
tésére politikai, társadalmi jótékonysági tereken, a tudo-
mányban, irodalomban és művészetben. 7) A mainzi első 
katholikus nagygyűléstől datálódik a katholikus élet föl-
lendülése Németországban. Nehéz harczokon és fáradságon 
át, sőt a túlnyomó hatalom által keltet t zivatar és ül-
dözés alatt is, a német katholikusok azóta szakadatlanul 
és fel tar tóztathatat lanul előre haladtak, és teljesített mun-
káik és tetteik egyenrangúsága állal bebizonyították, hogy 
az alsóbb rendüségről (Inferiorität) vett szemrehányás 
régesrégen megszűnt jogosult lenni. s) 

A mi katholikus nagygyűléseinken mink a mi saját 
ügyeinkkel foglalkozunk, csak ezekkel, és semmi mással. 
Mink azokon minden esztendőben nyilvánosan meguj i t juk 
egyhangú hitvallásunkat Krisztus zászlójáról ; megvizs-
gá l juk és megerősít jük azokon, a mit e zászló alatt ki-
vívnunk s ikerül t ; ismerni és gyógyítani igyekszünk hi-
báinkat, gondoskodva a javítás minden eszközeiről és 
módjairól. A 45-ik nagygyűlés is igy fog majd működni : 
egységben, buzgón, örömmel és kedvvel. Adja Isten, hogy 
hathatósan hozzájáruljon ahhoz, hogy az a nagy alkotás, 
melyet őseink 50 év előtt bátran kezdeményeztek, szaka-
datlan sikerrel nyerjen folytatódást ! A feladat, mely rá 
vár, nagy és jelentőséggel teljes ; mert mi nem a mi 
dicsőségünkért fáradozunk, nem földi, muló sikerekért 
küzdünk, hanem a kereszt szolgálatában a kereszt dicső-

Majd ha városaink vetélykedni fognak egymással egy-egy katho-
likus nagygyűlésnek meghívásában és vendégszerető ellátásában. 

5) Mi 1848 óta nem dicsekedhetünk Dagy termékenységével 
a katholikus életnek. Az egész, a mit felmutathatunk, félszázados 
áhitozás az autonómiáért. Iskoláinkat egymásután elnyelte és nap-
napután elnyeli az elközösités és az államosítás áramlata. Delibe-
rante Roma Sagnntum perit. 

6) Nálunk megfordítva történt. Minden, protestantizmus, 
zsidóság, szabadkőművesség — egyesült a kath. vallás ellen, csak a 
katholikusok nem tudnak egymással megegyezni egész a mai napig 
Kezdte az egyesítést Apponyi György gróf. Nem kellett. Kezdte 
Apponyi Albert gróf. Nem kellett. Kezdte Zichy Nándor gróf. 
Egyetértés és összetaitás nem tud létre jönui 

7) Majd ha nekünk is lesznek a kath. körök és egyesületek 
szövetségének alapján évenkint katholikus nagygyűléseink, majd 
akkor fog csak sokaknak felnyílni a szernök, hogy hogyis tudtuk 
mi a katholikus gondolkodás ébresztésének ezt az eszközét oly 
sokáig nélkülözni. 

8) Nálunk sose volt jogosult ez a protestáns hánytorgatás, és 
a magyar társadalom mégis annak varázsa alatt él a mai napig. 

ségeér t ; a keresztért, mely a népeket igazi bölcseségre és 
el nem muló boldogságra vezérli. 

Katholikus testvéreink és barátaink ! Jöj jetek men-
nél számosabban, hazánk minden vidékéről hozzánk közös 
tanácskozásra, egyetértő munkára fel. Minden kedves ven-
dégeinket szívesen lát juk, szivünkből üdvözöljük ! 

Crefeldben, 1898. jul . 5 én. 

Németország katholikusai 45-ik 
nagygyidésének előkészítő helyi 

bizottsága: (nevek.) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSUGY. 
Tájékozás a nagyszombati kath. érseki főgymnasium 

mellett fönnálló kir. érs. konviktusról. 
A nagyszombati kir. érs. konvikhis alapítását Páz-

mány Péter bibornok-érsek hazafias gondolkodásának 
köszöni. Azóta mindenkor az időszerinti esztergomi érsek, 
most Vaszary Kolos bibornok herczegprimás ő eminen-
cziájának főgondviselése alatt törekszik alapitójának nemes 
czéljait, a reá bízott magyav if júság szellemi és testi ne-
velését megvalósítani. 

Az intézet jelenlegi épületét a dicső emlékű Mária 
Terézia királynő emeltette. Az épület berendezése minden 
igénynek megfelel, amit egy nevelőintézet természete 
megkíván : van szórakozásra alkalmas kertje, hol a nö-
vendékek szabad idejöket kellemes sétával és já tékkal 
tö l the t ik ; van tágas gymnastikai tere, mely télen kor-
csolyázó, nyáron pedig labdázó terül szolgál; van téli és 
nyári házi kápolnája, melyben a növendékek naponkint 
szent-misét hallgatnak és magán ajtatosságaikat végzik. 
— Közös te rmei : az étkező-, az egyes osztályok tanter-
mei, (musaeumok), a hálótermek terjedelmesek, szárazak, 
könnyen szellőztethetők és télen füttetnek. A háló-ter-
mekben az ágyak deszkafalazat és függönyökkel vannak 
egymástól elkülönítve, éjjel pedig a termek állandóan 
lámpával világitvák. 

A növendékek szellemi képzésére nézve kiválólag 
azon előnyös körülmény nyúj tha t a m. t. szülőknek biz-
tosítékot, miszerint a konviktusban az esztergomi érseki 
egyházmegye ugyanazon áldozó-papjai kezelik a nevelést, 
kik egyszersmind a konviktushoz szorosan kapcsolt érseki 
főgymnasiumnak tanárai, s mind a tanítás, mind a neve-
lés terén szerzett tapasztalataik és átérzett hivatásuknál 
fogva az erkölcsi, tudományos és testi nevelést a legsi-
keresebben reménylik vezethetni. 

Az iskolai tanulmányokban való haladás biztositékát 
a m. t. szülők a tanulmányi felügyelők által gyakorolt 
folytonos ellenőrzésben, az idő czélszerü beosztásában és 
a növendékek rendelkezésére álló segédeszközökben bír-
ják. A gymnasiumban az előadás nyelve magyar ; az 
általa kiadott osztály- és érettségi bizonyítványok teljesen 
állami érvényességüek. — A bővebb aesthetikai kiképzés 
végett a növendékek a franczia nyelvben, a rajzolásban, 
a műénekben és testgyakorlatban külön dij nélkül oktat-
tatnak ; a zenében pedig a m. t. szülők kívánatára mér-
sékelt .külön dij mellett nyerhetnek oktatást az illető 
mesterektől, melynek fejében a félévi dij a kormányzónál 
előre lefizetendő. 
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A növendékek erkölcsi viseletéről, a tanulmányok-
ban való előmeneteléről s egészségi állapotáról a t. szü-
lők az intézet elöljárói által havonkint értesíttetnek. 

Nem kisebb gondja van az intézetnek a növendékek 
testi fejlődésére, melyre városunk egészséges klímája ma-
gában véve is jó hatással van. 

Az élelmezést illetőleg délben rendesen három, csü 
tör tök- , vasárnap- és ünnepeken pedig négy tál étel van. 
Este leves és még egy tál étel ; mindig elégséges, jóízű 
és tisztán kezelt. Reggeli kávéról s az uzsonnái zsemlyé-
ről szintén az intézet gondoskodik. 

A tisztaság és egészség tekintetéből a növendékek 
gyakrabban lábvizet, orvosi rendeletre pedig, vagy a t. 
szülők kivánságára az egész télen át kádfürdőt vesznek. 
Nyáron a számukra meghatározot t órában a városi úszó-
iskolát lá togat ják s e mellett a szabadban kellő felügyelet 
alatt naponkint nagyobb sétát tesznek. 

A fehérruha minden héten legalább kétszer, az 
ágyruha minden harmadik héten váltatik. 

A megyei kórház igazgató orvosa, mint az intézet-
nek is orvosa, naponkint egyszer, ha szükseges többször 
is lá togat ja az intézetet és egészségi szempontból befoly 
tanácsaival az élelmezés, a helyiség rendezése és az egyes 
növendékeknél egészségi szempontból tán szükségesnek 
mutatkozó gyakoribb séták számára és idejére. 

Súlyos vagy ragályos betegség esetében a növendéket 
elkülönített helyiségben egy apácza ápolja. 

Külön kimenet a városba csak a szülők vagy roko-
nok kivánságára engedtetik meg. 

Kellő iskolai bizonyítvány mellett a gymnasium 
minden osztályába vétetnek fel i f jak, vallásra nézve azon-
ban csakis a katholikusok. 

Az egész iskolai évi eltartás fejében Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás 1895. junius 3-án 2177. sz. a. 
kelt magas rendelete értelmében minden fizető növendék 
350 frtnyi dijt fizet, melyért élelmezés, mosás, orvoslás, 
kiszolgálás, a rajzolásban, műénekben s a franczia nyelv-
ben való oktatás jár . •— Megjegyzendő, hogy a növendék 
javára rendelt gyógyszerek költségeit a m. t. szülők fe-
dezik félévenkint. 

Az eltartási dij első fele a felvételkor tétetik le a 
kormányzónál, a másik fele pedig január hó végén kézbe-
sítendő. Az év elején ugyancsak a kormányzónál fizetendő 
a gymnásiumi tandij 24 fr t 50 kr., az esetleges zene-, 
korcsolyadij 2 fr t és fürdőd ' j 3 f r t is. 

Az iskolai könyvekre, — ha azokat a szülők kíván-
ságára a tanulmányi felügyelők szerzik be, — továbbá, 
az írószerekre s egyéb apró szükségletekre megkívántató 
költséget a m. t. szülők az illető tamdmányi felügyelőnél 
előre kötelesek letenni, mert adott előleg nélkül a felügyelők 
nem vállalják el növendékeik kiadásainak gondozását. 

Elhozandó tárgyak: egy személyre evő eszköz, t. i. 
kanál, kés, villa és egy ivópohár, legalább 2 lepedő, 2 
fejvánkos, 4 vánkoscziha 1 paplan, 2 paplanlepedő, 1 
ágyterítő, 1 matracz, télre 1 pakrócz vagy dunna, 8 pár 
fehérruha, 12 zsebkendő, 6 törülköző, 12 pár harisnya 
vagy kapcza, 4 asztalkendő, 2 fésű, 1 liaj-, 1 fog-, 1 ruha-
kefe, 1 köpeny, legalább 2 téli és 2 nyári felső öltöny és 
3 nadrág, 3 pár lábbeli, 3 nyakkendő. 

1 

A felvételi véghatáridő f. é. szeptember 1. — Mind-
azonáltal felszóllittatnak a t. szülők, kik gyermekeiket ez 
intézetbe adni kívánják, hogy ebbeli szándékukról biztos-
ság okáért augusztus 15 ig tudósitsák a „konviktusi 
kormányzóság"-ot, s e tudósításhoz a bejelentett i f j ú 
utolsó iskolai bizonyítványát legalább másolatban okvetlenül 
odacsatolni szíveskedjenek; a válaszban tudtul fog adatni 
a t . szülőknek, mily szám jegyeztessék a felvett növendék 
minden egyes ruhadarabjára . 

Intézetünk az i f júság nemes szórakoztatására belső 
színházunkban évenkint farsangi színi előadást rendez, 
melyre a helybeli s vidéki t. cz. szülőket nyomatot t szín-
lapokkal szokta meghívni, hogy tanúi legyenek abbeli 
jóakaratú törekvésünknek is, hogy a mai, „modern" több-
nyire ledér szellemű színdarabokkal szemben, miképen 
igyekezünk a nevelésünkre bizott i f jakban az igaz, szép 
és jó iránti fogékonyságot fejleszteni. 

Kelt Nagyszombatban, 1898. jun. 17-én. 
Schlick István. 

esztergomi kanonok, főgymnasiumi igazgató és konviktusi kormányzó. 

VEGYESEK. 
*** Schus ter Constantin váczi püspök. Hódoló tisz-

telettel üdvözli az Ötvenhétéves „Religio" Vácznak nagy 
püspökét nyolczvankettedik születésnapján. Az ősz főpap 
és az öreg „Religio" egy és ugyanazon eszmének állottak 
szolgálatában és a férfias, komoly munkálkodást egy időben 
kezdeiték meg. A tudós piarista tanár , később kanonok 
és megyéspüspök, a krisztusi legszentebb erényeknek volt 
mindig apostoli buzgalmu tanítója ; a tanári kathedráról 
csak oly buzgalommal hirdette a vallá3 igazságait, mint 
később Kassa és Vácz székesegyházainak szószékeiről. 

A tanítás és cselekvés volt munkálkodásának t e r e ; 
az imádság és hasznos munka két legnagyobb fegyvere, 
melylyel a közjónak érdekében fényes tehetségeit az evan-
géliumi parancs értelmében kamatoztat ta . A nagy aposto-
lok szavai szerint e lmondhatja magáró l : mindenkinek 
mindene voltam. 

A váczi püspöki palotának ura 82. születésnapján 
jól eső örömmel tekinthet vissza érdemekben gazdag éle-
té re ; mert nemcsak kötelességét teljesítette, hanem annál 
sokkal többet cselekedett és a nagy emberek soraiba 
emelkedett föl. Nevét tisztelettel övezi a jelen, rajongással 
emlegeti majd a késő jövő, melynek aczélfogai nem 
emészthetők meg a valódi érdemet, inkább azokhoz 
ütődvén ékesszavu hirdetői lesznek. Szeretett paptársaim ! 
Imádkozzunk Constantin püspöknek, az igazi Apostolutódnak 
drága é le téér t : Dominus conservet Eum et vivificet Eum 
et beatum faciat Eum in terra et non t radat Eum ím 
animam inimicorum ejus. 

— Pápai fogadás 0 szentsége julius 21-én külön 
kihallgatáson fogadta Guidi Ker. Jánost , Braziliának az 
apostoli Szentszéknél hitelesített meghatalmazott ját . 

— Szent István szobrát jul. 24 én délután he 
lyezték el a Szent- ls tván-Társulat u j palotáiának első 
emeleti fülkéjében. A szobor, mely szent Istvánt álló 
alakban ábrázolja baljában az apostoli keresztet tartva, 
2'66 méter magas, kolozsmonostori kőből készült, Holló 
Barnabás terve után Balázs István faragta. 
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— Zongor plébános beiktatása. Az uj nyítravárosi 
plébánost f. hó 31 én jövő vasárnap d. e. 9 órakor a 
piarista, illetőleg a plébánia templomban iktat ja be hiva-
talába Vagner József prépost-kanonok.Esperesi installácziója 
másnap délelőtt lesz a plebániáu a kerületi paptársak 
jelenlétében. Ezt is Vagner kanonok fogja végezni. 

— Jubileum. Győr-Nádorváros népszerű esperes-
plebánosa, f t . Ruschek Antal áldozópapsága huszonötödik 
évének betöltével julius hó 31-én, vasárnap ta r t ja ezüst-
miséjét. A jubiláns ünnepét megülik hivei is s egy szűkebb 
bizottság azon működik, hogy az ünnep minél szélesebb 
köröket vonjon magához. A bizottság elhatározta azt is, 
bogy a jubiláló plébánost szeretettel üdvözlik s egy em-
léktárgygyal lepjék meg. Az emléktárgy sz. Antal-szobra, 
melyet a hivek jelenlétében akar a bizottság átadni az 
ünnepeltnek. Schlichter Lajos, a bizottság elnöke arra kéri 
a jubiláns tisztelőit, hogy azok, a kik az ünnepségen részt 
venni óhaj tanak, szándékukat vele lehetőleg azonnal tu-
dassák. 

— Bucsu a szervi táknál . Szent Anna napja alkal-
mából tar tot ták meg a bucsut a szervita atyák belvárosi 
templomában. A virágokkal gazdagon ékesített templom-
ban nagyszámú diszes közönség jelent meg. Tiz órakor 
volt az ünnepi nagymise, a melyen ft . Vézinger Károly 
esztergomi apát-kanonok czelebrált. Mise után ft . Gaibl 
Sándor garamkövesdi esperesplebános mondott szép egy-
házi beszédet. Délben a szervita-rend diszebédet adott . A 
bucsu külsőleg a templom előtt felállított néhány sátor s 
a vidéki bncsusok sokadalma jelezte. 

— József föherczeg huszárbravurja. Két napot 
töl tött Debreczenben József föherczeg, hogy szemlét 
tartson az ottani honvédség felett. Onnan ir ják a népszerű 
főherczegről, a következő jellemző apróságot : Második 
napon, mikor a huszárság szemléjére került a sor a szemle 
alatt egyik huszárt ledobta a lova. Röstelték a tisztek, 
hogy ez az inczidens megzavarta a gyakorlatok szép 
sikerét. A szemle után elutazott a föherczeg. A vasúti 
pályaudvar csak ugy hemzsegett a kíváncsiaktól, kik 
valamennyien a népszerű főherczeget akar ták látni. József 
főherczeget a tábornokok, a megye és város előkelő 
tisztviselői kisérték ki a vasúthoz. Még korai volt az idő, 
mikor a társaság kiért. Letelepedtek egy asztal mellé és 
ismét szóba került a délelőtti csapatszemle. Nemcsak a 
csapatszemle, de a huszár is 'szóba került , a kit lova 
minden Dienst-reglement ellenére ledobott a lóról. 

— Sebaj, — mondja a föherczeg, — derék szál 
legény az, kétszer is bokkolt alatta a ló, de mégis derekasan 
tar tot ta magát s csak azután esett le. Meg aztán baja sem 
esett. Volt nekem is egyszer dolgom ilyen bokkoló lóval. 
Bécsben történt az udvari lovardában. Hanem akkor én 
még fiatal legény voltam, lovagolni tanultunk. A rajcsulba 
volt egy ló, a melyik ugyancsak megpróbálta a lovasát. 
Sorra ültek rá a többi fiatal főherczegek, de biz az vala-
mennyit ledobta. A kapitány, ki lovagolni tanitott 
bennünket, német ember volt, oda szólt nekem : 

— No fenség, hát a magyar hogy lovagol ? 
Nem hagyhattam a becsületet, csak felültem én arra 

a lóra. Körülvit t vagy háromszor a lovaglóban, bokkolt 
is alattam, mikor aztán sehogy sem engedett, megrán-
tottam a kantárszárát olyan erővel, hogy a ló térdre 
hullott. Fel se kelt többet. Hátgerinczcsontja tört el. 

Hanem hát megmutat tam, hogy tud a magyar lóval 
bánni, Megmentettem a magyar lovas becsületét a sok 
német előtt 

— Életmentő mozdonyvezető. A garamvölgyi 
(léva - garam - berzenczei) vasút reggeli vonata útban 
volt Garam-Berzencze felé. Már elhagyta Saskő állo 
mást, midőn egy bevágás görbületén áthaladva egyenes 
irányba tért . I t t vette észre Márkus József mozdonyvezető, 
hogy a vágányok között, egy irányban a vonattal egy nő 
halad. Nyomban mérsékli a gép iramodását, vészjelzést 
használ, hiába, a nő, ki valószínűleg nagyot hallott , nem 
vette észre. Teljes ellengőz végre megállít ja a vonatot, 
de csak akkor, midőn annak előrésze a mozdonyvezető 
szemei elül a nőt már eltakarta. A derék ember már is 
azt hitte, hogy a nőt elgázolta. Nem igy történt, a nő 
ijedten ugrik a töltésről a rétre. Meg volt mentve. 

— Zsidófogás. Egy falusi gazda hozta be gabonáját 
a piaezra. A gabonát csakhamar el is adta, s mielőtt a 
kamrába vitte volna, le akar ta mázsáltatni a városi mázsán. 
A vevőügynök azonban erről lebeszélte, mert mint mondá, 
becsületes helyre viszi a gabonát . A gazda belenyugodott , 
s a kijelölt kamrába vitte. I t t mázsára rakták s lett 4 
mázsa 21 kilogramm. Ezt keveselte a gazda s a mázsáló 
látva, hogy a gazda nem haj landó belenyugodni, még 
egyszer megmérte. Ekkor már 30 kilogrammal több lett. 
Mikor aztán a gazda még most is azon erősködött, hogy 
a városj mázsára viszi, lett 4 mázsa és 91 kilogramm. 
Jó lesz az ilyen eljárás mellett vigyázni a gazdáknak, s 
vagy otthon, vagy a városi mázsán leméretni előzőleg az 
eladandó gabonát. 

— Ezüst menyegző . Keglevich Gábor gróf és neje 
Blaskovich Klementina f. hó 26-án ünnepelték meg az 
Ur oltára előtt tör tént egybekelésük 25 éves évfordulóját. 
A jubiláns grófi pár egy ezüsttel gazdagon hímzett pom-
pás kivitelű miseruhát készíttetett ez alkalomból, hogy 
ezüstmenyegzőjük napján ezen egyházi öltönyben mutat-
tassák be a hálaadó sz. mise-áldozat. A családi ünnepély 
végeztével az értékes miseruha a nagykátai templom tu-
lajdonába ment át. 

— Fűtött Város. Geneva városban New-York állam-
ban egy társulat nagy küzdelem után végre engedélyt 
kapot t arra, hogy az egész várost egy központból gőz-
fűtéssel lássa el. A gőzt, épugy, mint a villamosságot, 
vizet vagy a gázt szétvezetik a lakásokba, üzlethelyisé-
gekbe, kávéházakba és vendéglőkbe. Minthogy Genevában 
több kályha- és kazángyár van, ezek abban a hitben, 
hogy a központi fűtés által tönkremennek, nagy agitá-
cziót fej tet tek ki a vállalat ellen, most azonban az derült 
ki, hogy a gőzfűtésből az egész városnak nagy haszna 
van. Amerikai polgárok a fűtésért minden ház után na-
ponkint kb. 2 -5 forintot fizetnek, idegenek kétszer ennyit, 
a mi tekintettel arra, hogy az amerikai házak igen na-
gyok, drágának éppen nem mondható. 

— A szerkesztő távollétében a szerkesztésért felelős 
Acsny 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 f r t . 
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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 Â 
ÖTVEN HETE 

Budapesten, augusztus 3. 10. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. II. Félév. 1898. 

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

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

TARTALOM Vezêreszmek es Tanulmányok. A budapest-belvárosi főplebánia templom. — Az egyetem emelkedésének külső tényezői. — 
Egyházi Tudósítások. A u g s b u r g . — B e r l i n . — K o b u r g . — N ü r n b e r g . — P á r i s . — f Bismarck herczeg. — Tárcza. — 

Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A budapest-belvárosi főplebánia templom. 
Irta : Acsay Antal dr. 

A csákányok lármája, a portörmelék füstje 
betöltik a valamikor csöndes Belvárost. Pusz-
tulás, rombolás van mindenüt t ; egyik helyen 
élet, másik helyen megsemmisülés. A régi Bel-
város rövid idő ala t t eltűnik, helyet te uj támad. 

Nem vagyunk ellenségei az njitásoknak. 
ürömmel üdvözöljük inkább mindig, az emberi 
értelem és akarat munkáit megtudjuk becsülni. 
De minden ujitásnál, ugy véljük, kettőre kell 
különösen figyelni: az okosság és a kegyelet eré-
nyeire. Az első szerint kell cselekedni, az utóbbi 
ellen nem szabad véteni. Ennek a két erénynek 
nevében legyen szabad a Belváros szabályozá-
sához hozzászólni. 

A szálló hir rebesgeti, hogy a Belváros fő-
plebánia - templomát rövid idő múlva szintén 
lerombolják. Az uj templom terve is kész már, 
melyet a millenniumi kiállitáson be is mutat tak . 

Ez a hir engem, akárhányszor hallom, meg-
döbbent. 

Lehetséges-e ez, kérdem magamtól. 
A budapest-belvárosi főplebánia-templom 

történelmi emlék; az Árpád- és az Anjouk-korá-
ból. Kövei dicsőséges századokról beszélnek, nem-
zeti életünk fénykoráról szólanak hozzánk, mikor 
igazán nemzeti és őszintén vallásos volt Magyar-

ország. Hollós Mátyásunk ebben a templomban 
tar to t ta , a hagyomány szerint, esküvőjét a szép 
Beatrix királyasszonynyal, Árpád-házi királyaink 
ós főuraink közöl többnek volt kedves temploma, 
az akkor még igazán kis Pestnek, a Duna par t -
ján épült szentegyháza. Mint épitészeti emlék is 
érdekes ; román és gótst i l t muta t a mostani temp-
lom ; Rómer Florisunk szerint az Árpád-kori rósz 
román stilü, az Anjou-korban épült hozzá a 
gótstil. 

Uraim ! Oly gazdag ez az ország műemlékek-
ben, hogy egyik másikát lerombolni is szabad? 
Jól van, mondjuk gazdag; kegyeletes dolog-e, 
azt kérdem, az ilyen műemléknek megsemmi-
sítése 1 

Én tagadólag felelek erre a kérdésre. A ke-
gyeletben nincs sem érdek, sem elévülés, hanem 
egyedül önzetlen tisztelet. Ez az önzetlen tisz-
telet kiméletlenül itél el mindent, mely kegyele-
tének tárgya ellen vét; a kufárokat nem t a r t j a 
méltóknak arra, hogy Isten házának pitvarában, 
az anyagi előrehaladás nevében bár, üzérkedjenek. 

Ha a hid kész is lesz, elférne ot t a belvá-
rosi főplebánia-templom. Szerényen meghúzná 
magát a helyen, lemondana még a mostani jel-
legéről is; nem maradna főplebánia-templom, csak 
a mult idők emlék-temploma. 

Mert a kegyeletet ez esetben mi is az okos-
sággal akarjuk összekötni. 

10 
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Székesfővárosunk emelkedése a mostani Lipót-
város felé vergál. Ebben a városrészben emel-
kedik a Sz. István bazilika, (Lipótvárosi bazilika), 
mely a fővárosnak, az u j par lamentpa lo táva l 
együ t t legdíszesebb épülete. 

A régi Belváros tör ténelmi dicsősége nagyon 
szépen egyesülhetne a mostani Lipótváros nagy-
ságával. Az egyházi főhatóság és a főváros 
együttesen megtehetnék, hogy a mostani belvá-
rosi plébániának te rü le té t a Lipótváros felé 
megnagyobbí tanák, és a Sz. Is tván bazilikát bel-
városi főplebánia- templommá tennék. A lipót-
városi plébánia- templomot , ez esetben, a külső 
soron, a Lipót-köruton tul építenék föl. Ezt a 
főváros, mint kegyúr, annál inkább megtehetné, 
mivel úgyis rövid idők kérdése az, mikor emel-
jenek t emplomot a külső soron, Újpes t felé. 

A közmunkák nagy tek in te tü tanácsát , a 
nemzeti kegyeletes érzés nevében, mély t isztelet-
tel kérjük, méltassa figyelemre sora inkat és gon-
dolkozzék azok felett . 

Nem akarunk a szó erejével, inkább a tény 
hata lmával győzni. A rábeszélés fegyverét nem 
is alkalmazzuk, a szót nem szaporít juk. 

Hagyják meg mostani helyén a belvárosi 
főplebánia templomot , ezt kér jük első sorban. 

Az idealismus és a nemzeti érzés győzelme 
lesz, ha ez a tör téne lmi műemlék mostani helyén 
marad ! 

Az egyetem emelkedésének külső téDyezői. 
(Folytatás.) 

A tanárok rangja. 

A mi pedig az egyetemi tanárokat i l let i : éppen 112 
év mult, hogv a tanács ezen rangi kérdést fölvetet te ; 
mert már 1785. aug. 2-án 307. sz. a. indítványozza a 
tanács az egyetem egyházi tanárai számára a gyürü , a 
vörös-öv engedélyezését és a kanonoki rangot, a világiakra 
nézve pedig az akkor kiváló előkelőséget jelző kir. taná-
csosi méltóságot. Ez volt az első mozgalom az egyetemi 
tanárok rangemelésére nézve. 

Ez az indítvány 10 év múlva, 1796-ban megismétel-
te te t t Stipcsies Nándor rector és az orvosi kar által. De 
akkor a tanács jul . 29-én 248. sz. a. azt határozta, hogy 
e tárgyban egyelőre a további lépések felfüggesztessenek 
addig, mig a küszöbön levő uj tanulmányi rendtartás 
tárgyalás alá nem kerül. Ez volt a második kísérlet. 

En tehát rectori elődöm és az egyetemi tanácsnak 
ÍOO év előtti lelkes, buzgó és dicsőséges törekvéseik, 
példáik és kimagasló erényeik által ösitönöztetve, ú j ra 
fel akarom venni, tovább akarom folytatni a több mint 
100 év óta felfüggesztett tárgyalásokat. Mert az idők 
elenségei most még jobban bizonyítják, mint valaha, 

hogy az egyetemi tauárok rangi állapota éppenséggel 
nem felel meg ma már azon legmagasabb fokozatnak, 
melyet az egyetem az ő négy karával és tanácsával ugy 
a tudomány fejlesztése, mint a közoktatás terén elfoglal. 

Altalános szabály, hogy a közhivatali rangfokozatok 
a fizetési fokozatokkal állanak szoros összefüggésben. Ezen 
általános szabály a mult időkben mindig alkalmazásba 
vétetett az egyetemi tanárokra nézve is. Azt tapasztaljuk 
ugyanis, hogy az egyetemi tanárok fizetése és tiszti rangja 
között a mult időkben is mindenkor megvolt a kellő 
arány. 

Ezt tapasztal juk különösen 1871-ben, midőn a ma-
gyar törvényhozás az_ egyetemi tanárok fizetésének feleme-
lését elhatározta, — belátván, hogy az egyetemi oktatás-
nak és az ezzel kapcsolatban művelendő tudománynak 
érdeke az egyetemi tanárok fizetésének is korszerű javí-
tását igényli. 

A mint ez a felemelés 2500 f r t alapfizetéssel dr. 
Pauler Tivadar vallás- és közoktatásügyi minister által 
egy 1872 november 5-én 5082. sz. rendeletben az egye-
temmel közöl te te t t : az egyetemi tanács Hoffmann Pál 
jogkar i decán indítványára 1872 május 4-én 1142. sz. 
alat t teljes tanácsülésében elhatározta, hogy folyamodni 
fog a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz a 
rangfokozatnak a felemelt fizetéshez arányzott megálla-
pítása iránt. Ez volt a harmadik mozgalom a rangemelés 
iránt. És sem akkor, sem a mult századbeli két alkalom-
mal nem ütközött meg ra j ta senki. Sőt nagyon természe-
tesnek tar to t ta mindenki. 

E folyamodvány 1872 május havában fel is külde-
! tett , a hol az egyetemi tanács kérelmének méltányos és 

jogos voltát a felsőbb intéző körök is tekintetbe vévén, 
azt elfogadták, teljesítették és az egyetemi tanárokat dr. 
Paider Tivadar vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
indítványára oly rangba helyezték, mely 2500 f i t alap-
fizetéssel a VI. fizetési osztálynak felelt meg. 

Utóbb azonban az 1890 julius 6 án 1614. sz. alatti 
királyi rendelettel és az országgyűlésnek is hozzájárulá-
sával az egyetemi tanárok illetménye újólag rendeztetett 
és pedig az államnak legkisebb megterheltetése nélkül 3000 
frt alapfizetéssel, mely a negyedik korpótlékkal már 4200 
í r t ra emelkedik és őket tényleg az V. fizetési osztályba 
helyezi a ministeri tanácsosok közé. 

Kézzel fogható, hogy ezen felemelt fizetésnek a mai 
VI. közhivatali rangfokozat már nem felel meg többé. 
Ennek már 1800-ben változást kellett volna szenvednie oly 
értelemben, hogy az egyetemi tanárok az V. fizetési osz-
tályba, illetve az ennek megfelelő rangba tétetnek át. 

Es ezt már akkor, vagy azóta annál is inkább meg 
lehetett volna tenni, mert az államtisztviselők illetmé-
nyeinek szabályozása és rangfokozatáról szóló 1893: IV. 
t.-cz. 21. §-a c) pontja az egyetemi tanárokra nézve vilá-
gosan fentar t ja a kivételes intézkedéseket. Már akkor meg 
kellett volna ezt tenni, éppen ugy, mint Hoffmann Pál 
indítványára az egyetemi tanács támogatása mellett Paider 
megtette 1872-ben az alapfizetés felemelése alkalmával. 

Jogos, méltányos és igazságos tehát, hogy a mi 
1890 ben még meg nem történt, a változott fizetési vi-
szonyok szerint előbb vagy utóbb változás alá jusson s 
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azokkal összhangzásba hozassák az egyetemi tanárok fize-
tési osztályzata, illetve rangfokozata is. 

Bölcsen tudja és lá t ja ezt át a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minister ur ő exczellencziája is, a ki már 
eddigelé is több izben bizonyította be, hogy mily fontos 
tényezőnek ta r t ja ő az egyetemet a tudomány, a nemzeti 
előhaladás és felvilágosodás szolgálatában. 

Kétségtelen tényekkel bizonyította, hogy ő minden-
kor kész elismerni, ju ta lomban részesíteni azokat a kivá-
lóbb érdemeket, melyeket az egyetemi tanár a közoktatás 
és a tudomány terén szerzett. 

Figyelmet érdemel, hogy már a mult században egy 
1784 május 23-án 7872. sz. királyi udvari rendelet 
szerint a tanárok buzdításául, több évi sikeres tauitás 
után, az egyháziaknak kanonoki javadalmak, a világiaknak 
pedig fizetéseik felemelése, megfelelő kitüntetések vagy 
más előmozdítások, nevezetesen jutalomdijak helyeztettek 
kilátásba. 

Szokássá vált ujabb időben az ilyen jutalmazó elis-
merést a ministeri tanácsosi czim a lakjában ju t ta tn i kife-
jezésre. Es ezt mindannyiszor örvendetesen vette tudo-
másul az egyetemnek ugy a négy kara, mint tanácsa nem-
különben. 

Azonban bármily nemes szándék vezesse is egyéb-
iránt a minister ő exczellencziáját ezen kitüntetések alkal-
mával, teljesen megfelelőnek az egészen mégsem mondható : 

mert a „ministeri tanácsos8 elnevezés olyan érde-
mekre utal, melyek merőben különböznek azoktól, mi-
nőket az egyetemi tanári pálya megkíván ; — továbbá, 

mert elhomályosítja általános és önálló felfogását, 
értelmét, értékét annak az életfoglalkozásnak, melyet az 
egyetemi tanár az államban és társadalomban elfoglal ; — 
azután, 

mert hát térbe szorítván az egyetemi tanár előkelő 
hivatását , azon gondolatot ébreszti fel, mintha az egye-
temi tanári állásnak önmagában véve nem volna meg a 
kellő súlya; tehát mintha ezt csak ugy lehetne pótolni 
és fokozni a köztiszteletben, közbecsülésben, ha egy más 
hivatal fényéből, ragyogásából kéretnék az kölcsön az ő 
részére ; — végre, 

mert az egyetemi tanárság a legmagasabb fokozat 
lévén a tudomány és közoktatás terén, arra nézve, a ki 
ezen legmagasabb fokozatra már felemelkedett, a dolog 
természetéhez képest csak olyan czim, csak olyan kitün-
tetés lehet illő és minden tekintetben megfelelő, a mely 
fajsulyát, becsértékét vagy fényét nem más hivatás köré-
ből kapja, hanem önmagában birja, önerejéből származ-
tat ja. 

A közoktatásügyi ministernek éppen ugy, mint a 
társadalomnak is határozott szándoka bizonyos formát 
találni az egyetemi tanároknak általában, különösen pedig 
azoknak rangemelésére nézve, kik az 1890. julius 6-án 
1614. sz. a. kelt királyi rendelet értelmében már 4200 
frt rendes fizetést élveznek és már közhivatali pályájuk 
delelőjén, vagy alkonyán járnak és hosszas hű és hasznos 
szolgálatokat tettek ugy az államnak, mint a társada-
lomnak. 

Ezen rangemelésnek nem lehet kifogástalanabb for-
mát adni, mint azt, mely az 1893 : IY. t.-czikkben álta-

lában, különösen pedig ennek 27. § ában foglal ta t ik : mely 
szerint azok az államtisztviselők, kiknek a fizetése éven-
kint 4000 frt, az ötödik rang-, illetve fizetési osztályba 
tar toznak. 

A fizetés magassága tényleg az ötödik osztályba he-
lyezi azon egyetemi tanárokat , melyre már csak a felsőbb 
intézkedés szükségeltetik. 

Ez a megállapítás azonban nem zárná ki azt, hogy 
az egyetemi tanárok közül a legkiválóbbak még kivétele-
sen és különösen legfelsőbb elismerésben részesittessenek, 
megszűnt egyetemi tiszti méltóságok adományozásával, 
vaskorona- vagy Ferencz József renddel, vagy főrendiházi 
tagsággal is kitüntettessenek. 

Ilyen egyetemi tiszti méltóság, mely megszűnt, a 
hittani karbeliek számára az egyetem cancellárja, mely 
püspöki vagy más egyházi magasabb javadalommal volt 
rendszerint összekötve és József császár rendeletéből 
1784-ben eltörölve ; vagy az egyetem elnöke, felállítva 
1802-ben s erre az állásra kinevezve gróf Széchenyi 
Ferencz főkamarásmester , utóbb gróf Cziráky Antal, ki 
10 évig viselte e méltóságot és legutóbb 1844-ben báró 
Mednyánszky Alajos. 

Megemlítem végül, hogy jó hatással járna ez, nagy 
megelégedésére, nagy megnyugtatására szolgálna ez a 
vidéki jogakadémiáknak és lyceumoknak is. Mert az i t t 
működő tanárokat az 1891 : XVII . t.-cz. hasonszerüsége 
szerint fontos közszolgálati érdekekből, eddigi helyük és 
szolgálati minőségük meghagyasával egyetemi rendes tanári 
czimmel és jelleggel lehetne kinevezni, illetve előléptetni. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITÁSOK. 
Augsburg. 
Hogy a pápa ő szentsége a legjobb egészségnek 

örvend, bizonyítja az, hogy ő szentsége a consistorium nagy 
termében 300 hivő előtt szentmisét tar tot t , mely után 
nagyobb sétát tett a vatikán kert jében. 

Pápa ő szentsége Machi kardinális a „mexicói kereszt8 

nevet viselő „apostoli érsekek egyesületének8 védnökévé 
nevezte ki, Coputó nicomediai czimzetes érseket pedig a 
szent congregatió tanácsosának. 

Francziaországnak az apostoli szentszéknél lévő 
Poubelle M. nagykövete nagy ebédet adott Syria köve-
tének, mélt. Duval Péter és Pá l apostolokról czimzetc czim-
zetes püspök tiszteletére. E diszebédnek némi politikai 
színezete vo l t ; mert Duval ő mélt. azon nehézségekkel 
szemben, melyek néhány hó előtt a keleti egyesült syno-
dus megtartása érdekében felmerültek, a török kormánynyal 
szemben figyelemreméltóan szerepelt. Tudvalévő ugyanis, 
hogy Francziaország a török birodalomban szétszórva élő 
összes k a t o l i k u s o k fölött a védnökséget akar ja gyakorolni, 
mig az ellen a török kormány opponál, miért is a szent-
széknél lépések tétettek, hogy a katholikusok ügyeinek 
közvetlen tárgyalása végett a szentszéknél török követség 
állittassék fel. — Már augusztus hó 3 —4-én 12 ezer főből 
álló munkáscsoport fog zarándokolni Rómába Harmek 
Leo vezetése alatt. A zarándokok túlnyomó része a vatikán 
tulajdonát tevő épületekben lesz elhelyezve és teljesen 
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ellátva, raé? pedig díjtalanul. — Az „invito sacro"-ban, 
melyet Parochi bibornok helynök Péter-Pál apostolok ez 
évi ünnepén Róma katholikus híveinek mondott, kifejtette 
a bibornok a szentszéknek mindenek fölötti fenhatóságát 
és örömét fejezte ki, hogy Róma katholikus népe a leg-
utóbbi zavargásoktól magát távoltartotta; és kiemelte 
annak szükségességét, hogy az emberiség „első sorban 
Istennek és csak azután szolgáljon az embereknek," mert 
nincs o'y földi hatalom, mely az embert vallása iránti 
kötelmétől meggyőződésétől, egyháza iránti odaadásától 
feloldani, felmenteni képes volna. Haladjatok tovább is ez 
ösvényen és mutassátok meg tettekkel is, hogy ti Péter 
apostol hivei vagytok, tanait követitek s ebből kifolyólag 
nemcsak igaz katholikusok vagytok, és igy nemcsak hit-
vallásotok hivei, hű követői, de hasznos polgárai is vagy-
tok. kikre ugy az egyház mint a haza büszkén tekint. — 
A bibornok megemlékezett beszédében a jelenlegi spanyol-
amerikai háborúról is és felkéri az őt hallgató hiveket: 
imádkozzanak a háború mielőbbi befejezéseért. Záradékul 
a bibornok ajánlja azon imák végzését, melyek a vallástól 
tévedettek s eretnekek megtérítésére vannak irányozva, 
különösen pedig azon imákat, melyekre XIII. Leo pápa 
teljes búcsúkat engedélyezett. 

Berlin. 
Minapában Hammerstein minister látogatásával tisz-

telte meg a Mária-Weenben elhelyezett trappista telepet 
<'s a látottak fölött elismerését nyilvánitotta. A trappisták 
telepe Mária-Ween-ben már 9 éve áll fenn. A telep, 
mely kezdetben csak néhány szerzetesből és letelepültből 
állott, hasznavehetetlen homokos talajú silány rét volt, 
mely manapság szorgos müvelés folytán 800 holdas szán-
tóföldet képez, melyben rozs, krumpli és széna is terem, 
miért is a telep ez idő szerint mintagazdaságnak nevezhető. 

A minister behatóan megtekintette a gazdasági épü-
leteket, a marha állományt, a gazdasági eszközöket, a 
szántók és rétek müvelését, mely látottakért meleg elis-
merését fejezte ki, és azon reményét, hogy nem csak a 
letelepültek a tisztességes munka után jól megélhetnek, 
de a környéken élő embertársak is a még megművelhe-
tővé tehető íöld munkálatában segédkezet nyújtva, saját 
sorsukat javitják. 

ne leh ssen, hosrv a katholikus menyasszony külső tisztes-
ségét ne emelné jelenlétével, de nem mint eskető pap 
vagy mint annak küldöttje — megbízottja, az illetékes 
parochialis katholikus pap részéről. Ezen körülmény ma-
gyarázza meg, hogy Koburgban katholikus egybekelésről 
beszélnek, bár eddigelé a katholikus plébánia-hivatalban 
erről tudomással nem birnak. *) 

Nürnberg. 
0 fensége Miksa szász herczeg, ez idő szerint 

eichstädti lelkész, az itteni katholikus kör meghívása foly-
tán, halgatók által zsúfolva tömött egyesületi teremben, 
felolvasást tartott London város viszonyairól. Az egv órá-
nál jóval tovább tartott felolvasásban élénken ecsetelte 
London város közlekedési és iparviszonyait, és meglepő 
őszinteséggel ösmertette az óriás város szomorú társadalmi 
életét. — Oly őszintén, nyiltan, alaposan és kíméletlenül mint 
a hogyan e királyi hg a viszonyokról szóllott, csak az szól-
hat, ki azon város beléletét megismerve az ottani lakó-
sággal való érintkezések által magának megszerezhette, 
arról meggyőződhetett. — Óriási tetszésnyilatkozatban 
részesítette a nagyszámú hallgatóság a kir. herczeget a 
teremből távozásakor, másnap a „Bajor udvarhoz" czim-
zett vendéglőben díszebéd tartatott, melyen Nürnberg egy-
házi és számos előkelő polgári kath. kitűnőségek jelen-
tek meg. A díszebéd alatt a 14-ik számú gyalogezred 
zenekara játszott, mely élvezetért a kir. herczeg köszö-
netét és elismerését nyilvánitotta. 

Páris. 
Clermontban 1895. május havában tartott gyűlésen 

elhatározták, miszerint Clermontban 1095. évben L'Her-
mitt Amiensi barát által mondott prédikáczió emlékére, 
melyben az első keresztes háborúban leendő részvétre a 
hiveket felhívta, emlékoszlopot állítanak fel s egyidejűleg 
az emlékoszlop talapzatát le is tették. Az emlékoszlop 
ünnepélyes lelepzése f. év junius hó 26-án eszközöltetett 
9 püspök és a bourgi érsek jelenlétében, ki az oszlop 
tetejére helyezett II-dik Orbán pápa mellszobrát beszentelte. 
E mellszobor Guorgouillon szobrász remekműve. Az emlék-
oszlop a ttoyal-téren a kathedralissal szemben állíttatott fel 
Tayllard arcbitectus műve és a 11-ik századbeli stylusra 
mutat. 

Koburg. 
A schleswig-holsteini herczegnek a katholikus vallású 

Koburg herczeg kisasszonnyal megejtendő egyházfegybe-
kelést illetve, azon határozott hirt írják a „Germaniá" 
nak Koburgból : hogy az itteni katholikus templomban 
megtörténendő ezen esküvőről az itteni katholikus plebáuia 
hivatalban, ez ideig még mit sem tudnak. Ugy látszik, 
hogy a Koburgban még el nem fogadott Tndentinum 
(Tametsi) alapján, a különben egyházilag megengedhető 
inpedimentum dirémens által érvénytelen titkos egybekelés 
fog bekövetkezni, melynél az illető egyházi lelkésznek 
előzetesen megadandó nyilatkozat az esetleges gyermekek-
nek katholikus vallásbani neveltetése, tekintettel a vegyes 
házasságra, — elesik. Másrészt nem zárja ki az egyházi 
titkos egybekelés azon eshetőséget, hogy az egyházi eske-
tési szertartásnál Koburgban, egy katholikus főpap jelen 

A XIX. század alkonyán ő is sírba szállt, e század-
nak vasakaratu legnagyobb embere. Esz, erő és hatalom 
egyesült benne, ezekkel vitte végbe nagy tetteit, melyek-

I kel megteremtette a német nemzet hegemóniáját. Egy 
I elejtett fonalat emelt föl, melyet századokkal előbb fonni 

kezdettek a német tudományosság képviselői, kik a renais-
sance idejében, a XV. században, szintén azt az ideált 

*) Az esküvő jul. 30-án megtörte'nt Bécsben. 
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ápolták : nagygyá kell tenni a tudomány és művészet 
segítségével a német nemzetet, hegemóniát kell biztosítani 
számára Európában. A nagy német humanisták terve nem 
sikerült, a vallásreformáczió leszorította a szereplés teré-
ről a tudomány reformátorai t . 

Bismarck megteremtette ezt a német hegemóniát, a 
politika utján, vér és vas segítségével, eszközökben nem 
válogatván. 

Egy időben ellenségünk volt. De az emberi nagyság 
végzete őt is utolérte, a jelenkor Prometheusává vált, 
midőn a katholiczizmus ellen alkotot t törvényeinek siker-
telenségéről volt kénytelen meggyőződni. A vas megcsor-
bult Péter szikláján, a vallás glóriája, a hit fénye beha-
tolt a varzini palota termeibe, hol a század nagy embere, 
maga előtt bevallotta : Győztél XIII . Leo pápa. A néhány 
évvel ezelőtt büszke kanczellár öreg császárjával, I . Vil-
mossal együtt meghajol t az eszmény előtt, melyet Krisz-
tus földi Egyháza képvisel ; visszavonták egymásután a 
kulturharcz katholikusellenes törvényeit . 

Nehéz küzdelmébe kerülhetet t ez a vasakaratu em-
bernek. Önmagát kellett legyőzni. Ez pedig mindig a 
legnagyobb küzdelembe kerül ! 

Ma ő is csendes ember. De érdemei, nagy tettei 
bevilágítanak a késő jövőbe, a világtörténelem nagy alak-
jai közt örök időn át emlegetik. 

T Á R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

Irr a : Bucleh János dr. 

I. 

Faludi Ferencz helye és jelentősége az irodalomtörténetben. Élet-
viszonyai. írói kettős czélja : a romlott nemzeti nyelv tisztitása és 
tovább fejlesztése. Hazánk nemzeti szempontból szomorú társadalmi 
és irodalmi viszonyai a mult század derekán. A szatmári békével 
beállott nemzeti hanyatlásnak oka nem az osztrák önkényben, sem 
a magyar nemzet önmagáról való elfelejtkezésében, hanem a világ-
polgárias európai közszellemben és az ez által nálunk fölidézett 
átmeneti kor természetében keresendő. Grünwald és Beöthy nézetei 
e korról. Faludit kora szükségletei birták arra, hogy forditson és 
hogy erkölcstani műveket forditson. Az átmeneti kor nem volt 
ösztönző eredeti magyar müvek Írására. Faludi müvei és azok 

méltatása. 

Faludi Ferenczet irodalomtörténetünk kiváló elisme-
résben részesiti. Már kortársai magyar Cicerónak nevezték 
s nyomukban az irodalmi kritikusok sorban ri tka kitüntető 
figyelemre mél ta t ják . Bacsányi igaz és buzgó hazafinak, 
Toldy a legújabb irodalom atyjának, Beöthy sivár időszaka 
legérdemesebb irói közül valónak, nyelvben ujitó, gazdagító 
tehetségnek nevezi. 

Az idő és a viszonyok, melyek között Faludi élt, 
indokolják ezt a dicséretet. Nem absolut értelemben vett 
nagy író, a kit eszméi, eredetisége, nemzeti műveltségi 
fejlődésére gyakorolt korszakot alkotó hatása tettek ilyenné, 
hanem egyszerűen a magyar nyelv, a magyar próza körül 
szerzett érdemei, a nemzeti szempontból fölötte sivár 
kors7akban, a mult század derekán. 

Eredet i t költeményein kivül csak egy művet i r t ; 
közkézen forgot t hat munkája fordítás. Es mégis nagy az 
ő érdeme. Abban, a mit fordított és élete folyamán 
k iadot t : a keresztény erkölcs, és abban, a hogyan fordí-
tot ta az idegen szerzőket magyarra , van elévülhetetlen 
érdeme a magyar irodalom körül. Mestere ő a magyar 
nyelvnek és tovább fejlesztője, melyet megtisztít a latin 
keveréktől, leveti pongyolaságát, és szabatossá, fordula-
tossá teszi. Mult századi íróink között ő az egyetlen, kiben 
a magyaros eredetiség s a nyelvbővitő elem teljes egyen-
súlyban jelenik meg. Nyelvünk Faludi kezei között 
alkalmatossá vált az előrehaladt nyugoti gondolkodás 
eszméinek kifejezésére s munkái méltán szolgálhattak volna 
helyes kiinduló pont jául az általános nyelvreformnak, mely 
később Kazinczyval nyelvrontássá fajult . 

Ha pedig — Imre Sándor szerint — az irodalomnak, 
kivált a szépirodalomnak igazi alapja a nép lelkében, esz-
méiben, szép érzésében van ; ha az irodalmi nyelv a nép 
romlatlan nyelvében keresheti a maga megifjitó, tisztító 
e lemét : akkor Faludi a magyar nyelv népiesitése, meg-
elevenitése tekintetében, — ha ugyan szabad a kisebbet a 
nagyobbal párhuzamba állítani — oly helyet foglal el a 
mult század prózai irodalmában, mint Arany és Petőfi a 
jelen század költészetében. A néplélek romlatlan ősereje 
emeli műveiket ; ezekéét éppen ugy, mint Faludiéét. 

Jellemző Faludira és egész irodalmi működésére, 
amit első művének, a „Nemes Ember" -nek előszavában 
mond : „A mit ír tam, azért írtam, hogy messze bujdosásim-
ban (Rómában) ki ne kopnék élő nyelvünkből, példát 
adnék sok heverő pennának, olvasásra valót nyúj tanék a 
hivalkodóknak jóra emlékeztetném a világ gondjaiban 
elmerült elméket." Ebben jelöli meg irói hivatását, a miből 
kitetszik, hogy hazafiasan bánatos érzület adta kezébe a 
a to l la t ; egyrészt művelni akar ja az akkor elhanyagolt 
magyar nyelvet, másrészt ebben példával, buzdítással 
akar szolgálni sok „heverő" honfinak. Ha moralista is 
akar lenni, egyúttal s ilyen tar ta lmú életében megjelent 
mind a hat müve, ezzel csak azt mutat ja , hogy nemzete 
lazult erkölcsei nem kevésbé bánt ják , mint elhanyagolt 
nemzetisége s hogy szerzetesi hivatásáról sem feledkezik 
meg akkor, midőn hazafias érzését szolgálja. Téved azért 
Kardos Albert, midőn művei jellemzésénél ugy vélekedik, 
hogy : „Faludi előtt közömbös a tar talom, fő gondja a 
nyelvet illeti." Nemcsak Faludinak fennebbi nyilatkozata, 
de a csupa erkölcsi tárgyú művek következetes választása 
fordításra, ráczáfol e nézetre. 

Hogy az igy felfogott irói hivatásában mekkora 
Faludinak az érdeme, azt életviszonyai, de kivált korának 
állapota helyezik teljes világításba. Ebben a keretben 
domborodik ki teljesen irói jelentősége is. 

Faludi jezsuita volt. Született 1704. április 1-én 
Német-Ujváifott Vasmegyében. Abban a határszéli megyé-
ben, melynek a magyar kul tura fejlesztésében különben 
is rendkivüli érdemei vannak. I t t a Sárvár melletti U j -
Szigeten állították föl az első magyar nyomdát 1536-ban; 
azon jelent meg az első nyomtatot t magyar könyv, Erdősi 
Sylvester János Magyar Nyelvtana, az első teljes Ú j -
testamentum, az első nagy botanika ; a sárvári nyomdában 
látott napvilágot Magyari könyve, a hosszú hitviták meg-
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indítója, melylyel Pázmány vette föl a keztyiit. Vasmegyeiek 
voltak Rajnis, Berzsenyi. 

Faludi nemes szülőktől származott, iskoláit Sopron-
ban végezte. Tizenhat éves korában a jezsuiták közé 
vétetett föl. a kiknek kezében voltak akkor közép és felső 
iskoláink. Szerzete szokása szeript a legkülömbözőbb 
helyeken fordult meg, a mi természetesen nagyban 
gyarapította ember- és világismeretét. A két próbaévet 
Bécsben, a bölcselet három évi kurzusát Gráczban végezte. 
Visszajövet Pozsonyban, majd Pécsett négy évig tanította 
a poétikát és a rhetorikát. Innen Bécsbe ment egy évig 
mathezist és négy évig theologiát tanulni 1734-ben pappá 
szentelték s Budára, a vizivárosba került német hitszónok-
nak. Budáról Beszterczebányára ment a harmadik próba-
évet kiállani. Onnan Bécsbe került s egy évig az egyetemen 
mint az erkölcstan tanára s a Pázmáneumban mint lelki 
igazgató működött. Bécsből Gráczba, majd Linczbe küld-
ték tanárnak. Tanév közben Rómába küldetett a sz. Péter 
templomhoz magyar gyóntatónak, hol öt évet töltött. Ez 
az idő irodalmi működésére nagy jelentőséggel bir ; itt 
fogott fordításaihoz. Udvari Embere előszavában mondja : 
ifjantan kezdettem, távul bujdosva írdogáltam jobb részét, 
s a Nemes Embert és a Nemes Asszonyt itt készítette el 
1744-ben. Hazajővén Rómából, a nagyszombati egyetemen 
egy évig magyarázta a sz. írást, innen az akkor fölállított 
Tereziánumba került mint aligazgató s miat a német és 
a római jogtörténet tanára. Ismét visszatért Nagyszombatba 
s itt 3 éven át a könyvnyomda igazgatója, a következő 
három évben a kollégium rektora volt, a másik három 
évben Kőszegen mint tanulmányi felügyelő működött. 
Utána két évig Pécsett lakott a kollégium alrektoraképen, 
azután egész 1773-ig, a rend eltörültetéseig Pozsonyban a 
könyvtárosi hivatalt viselte. Ezen évben, 70 éves korában 
a vasmegyei Rohonczra, a Batthyányiak egyik városába 
vonult, visszavonultan élt és dolgozott a Bölcs Emberen 
és a Téli Éjszakákon, mig 1779. évi decz. 17-ikén este 
vérhányás vette elé, más nap szélhűdés érte s ezzel be-
fejezte munkás pályáját. A helyet diszes emléktábla jelzi. 

Ily változatos pályán s ilyen természetű foglalkozások 
között Faludi irodalmi működése mindenesetre feltűnő jelen-
ség. Hivatása leginkább theologiai tanulmányokra szorítja; 
ame ly re foglalkozása vezeti: kolostorban, iskolában latin 
szót hall s ime ez az ember együtt érez a nemzettel, a 
latin nyelv mellett folyton fülében cseng a magyar nyelv 
és más természetű tanulmányai között sértetlen marad a 
szépirodalom, sőt a költészet iránti szépérzéke is. 

Szerzetesi működése mintegy ráutalja az idegen nyelvek 
tanulására, megtanul, németül, olaszul, írancziául ; meg-
ismerkedik az idegen irodalmakkal s ekkor föltámad 
benne a vágy a magyar irodalom szolgálatába lépni : 
ugyanaz a jelenség, mely Bécsben Bessenyeinél s testőr-
társainál ismétlődött. 

Mikor legelső irói kisérleteit teszi és forditani kezd, 
akkor veszi észre, mennyire haladtak a nyugoti nyelvek s 
mennyire elmaradt, fejletlen a mienk, ugy hogy amazok ' 
eszméinek visszaadására alkalmatlan. De sőt egyebet is 
tapasztalt. Nemcsak nyelvünk elmaradottságát észlelte, 
hanem annak a legújabb időben beállott romlását is. Nem 
a mult századi Pázmány és Gyöngyösi nyelve volt az többé; 

ellenkezőleg, a különféle idegen befolyások folytán valóságos 
pusztulásnak indult ; régibb erőteljes rövidségét bágyadt 
terjengés váltotta föl, több nyelvalak, igy az ikes ige 
szabályos használata is feledésbe ment. Megfogyatkozott 
hozzá az ezen nyelven beszélők száma s a kik beszélték 
is, tömérdek idegen (latin, német, franczia) kifejezés 
közbekeverése által tisztaságát megrontották. Benyák, 
a Faludi iskolájából való piarista „tófűit" magyarságnak 
nevezte. 

Azonnal tisztában volt Faludi irói feladatával s ő, a 
különben más irányban elfoglalt férfiú, vállalkozott is 
arra : a magyar nyelv tisztításának és tovafejlesztésének 
kettős munkájára, az elnemzetietlenedett társadalom 
közepette. 

írni akar, nehogy kikopjék élő nyelvünkből és írni, 
hogy példát adjon sok heverő pennának. Mily emelkedett 
szellem, mekkora érdem ez! 

Faludi irodalmi működésének teljes méltatására azon-
ban hazánk mult századi nemzet társadalmi állapota vet 
tulajdonképen világosságot. 

A szatmári békével beállott korszakot mind a 
történelemben, mind pedig az irodalomban a nemzeti 
hanyatlás korának szokás nevezni. 

Sajátszerű egy korszak ez, páratlan történelmünkben» 
melyet egy részről virágzó tudomány, kivált történet-
tudomány; állami, kulturális és gazdasági fejlődést meg-
indító intézmények fölállítása; másrészről a nemzeti ma-
gyar jellegnek az intézményekben és a társadalmi életben 
való szerfölötti megfogyatkozása jellemez. Tulajdonképen 
a haladás korszaka volt ez, de külsejében nem magyar ; 
a nemzet élt és fejlődött, de nyelvében, szokásaiban 
elidegenedett önmagától, s igy tartott ez egész a II. 
József önkényes intézkedéseivel szemben támadt általános 
visszahatásig. 

Nemzeti szempontból valóban sötét kép az, melyet 
kivált Grünwald Béla e korszakról megrajzolt. Hazafias 
keservében tagadhatatlanul: túlozva. 

A mi a nemzet legelső rendjét, az arisztokracziát 
illeti, az kivetkőzött nemzeti jellegéből, Mig a 17. század-
ban a magyar főurak egyek voltak nemzetökkel nyelvben 
és érzésben, Mária Terézia alatt idegenek lettek. 1706-ban 
II. Rákóczy Ferencz tábornoka, Károlyi Sándor gróf 
25—30 ezernyi tiszántúli hadtestében nem találkozott 
ember, aki egy elfogott német levelet megérteni képes 
lett volna. Sem maga Károlyi, sem mágnás tisztjei, a 
gróf Csákyak, báró Pere'nyiek, Sennyeyek, Palocsayak stb. 
meg nem értették. Az udvarhoz ritkán jártak, a király 
személye körül is kevesen voltak; váraikban laktak vagy 
a háborúskodás az országhoz kötötte őket s azért nem 
is voltak kitéve a német befolyásnak. 

E korban ellenben a főurak rendje elidegenedik a 
nemzettől, az udvar szolgálatába áll, sőt a maga politikai 
jogait arra használja, hogy a nemzetnek nemzeti irányú 
fejlődését megakadályozza Nemcsak családi életéből 
száműzi a magyar nyelvet, de ellenzi használatát a köz-
életben is. A magyar mágnást mindenelőtt az jellemezte, 
hogy nem volt magyar, hanem német vagy franczia, a 
czopfos udvari divat bábja. 

Az előbbi időben még voltak magyar államférfiak, 
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diplomaták és hadvezérek, kik országos ügyekkel önállóan 
foglalkoztak, magyar hadseregeket vezéreltek, saját 
czéljaikért küzdöttek. Ismerték Európa helyzetét, a hatalmak 
egymáshoz való viszonyát, érdekeit ; mert mindez nagy 
befolyással volt hazájuk sorsára. 

A szatmári békével, 1711-ben ennek vége szakadt. 
Magyarország területének nincs oly része, mely önálló 
magyar élet színhelye lehetne. III . Károly alatt az ország 
még szorosabb függésbe ju t Ausztriával, önálló hadseregről 
is lemond, s bárhogy takargat ják is azt törvényeink, nem 
önálló, saját érdekei szerint kormányzott állam többé. 

Az udvar a magyar főurakat nagy méltóságokkal, 
tekintélyes hivatalokkal ruházza föl, de a nagy politika 
intézéséből ki vannak zárva; legföllebb végrehaj tói a 
magyar király német ministerei által megalapi tot t politikai 
elveknek és szabályoknak. 

A nemzet lassanként elszokik a nagy viszonyokkal és 
érdekekkel való foglalkozástól; sülyed minden. E korszak 
nem adhatott a hazának alkotó szellemeket, legfelebb 
fényűző, hazátlan arisztokratákat . 

A kasztokra oszlott társadalom második rétege : a 
nemesség a maga visszavonultságában elzárkózott az 
udvari hatásoktól, de elszigetelte magát egyúttal a haladó 
műveltségtől is. Sokáig, sőt nagy része mindvégig meg-
maradt magyarnak, de mint a sekély tó mozdulatlan vize, 
poshadásnak indult. A vármegyei életen kivül közügy nem 
foglalkoztatta, élt magának. 

Életmódja nagyon egyszerű volt. A gazdaság sem 
okozott fejtörést. Egy ispán vagy gazda felügyelete alatt 
a jobbágy műveli meg a földet, kezdetleges módon s a 
zsellér végzi a napszámos és a cseléd munkájá t . Sok kész-
pénzre nincs szüksége, mert a gazdasági beruházásra, 
munkások fizetésére, adóra nem kell. A házi butor, a 
ruha nincs alávetve a divatnak s eltart sok ideig, mert a 
nők nagyanyjuk ruhá já t is viselhetik, a nélkül, hogy ezért 
valaki kigúnyolná őket. 

Nagyobb távolságra nem igen szoktak járni, mert 
utak nincsenek, s a közlekedés az év nagy részében vagy 
teljesen lehetetlen, vagy komoly nehézségekkel j á r t . 
Újságok nincsenek, könyveket nem olvasnak : unatkoztak ; 
azért szivesen láttak vendéget, ki félbeszakítja az unalmat 
s valami uja t tud mondani. Jellemző, hogy Kazinczy Ráth 
Mátyást, az első magyar hirlap, a „Magyar Hírmondó" 
megindítóját, a nemzet Prometheusaként üdvözölte. „Mik 
valának — ir ja — eddig összejövésink falukon, mint 
arról űzött discussiók, hogy a sárga kopó e jobb vagy a 
fekete." Ennek a hirlap vetett véget. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
= A „BOROMAEUS,tt közkedveltségnek örvendő liit-

szónoklati folyóirat. (Nagy Antal, ó-szőnyi plébános 
kiadásában: Ó-Szőny, ára 4 frt) XI I . évfolyamának 9-ik 
füzete a következő gazdag tartalommal jelent m e g : I. 
Pünkösd után X. vasárnapra : Szivünk gyakori fölemeléséről 
Istenhez. Schlegel Péter, győri székesegyházi kanonoktól. — 
2. Pünkösd után XI. vasárnapra: A megszólás, rágalom 

és gyalázásról. Végh Kálmán, csányi plébánostól. — 3. 
Nagy-Boldogasszony ünnepére : Miért Nagy-Boldogasszony 
a szűz Mária ? Schultz Károly, német-mároki esperes 
plébánostól. — 4. Szent István király ünnepére: I. Csak 
a hit és erkölcs tet te boldoggá a nemzeteket — teszi 
boldoggá hazánkat is. Kováts Lajos, gvömörei plébánostól.— 
5. Szent István király ünnepére : II. Minden országnak 
legbiztosabb alapja a kereszténység. Andriszek János, 
ettyeki káplántól. — 6. Pünkösd után XII. vasárnapra : Milyen 
legyen felebaráti szerete tünk? Horváth Lajos, győr-ujvárosi 
plébánostól. — 7. Pünkösd után XII I . vasá rnapra : Az 
Isten iránt való hála kötelméről Nagy Antal, szerkesztőtől. 
Példák a vasárnapi szentbeszédhez. — A L K A L M I A K : 8. 
Templommeguji tás i hálaadás a lka lmára : A templom és 
diszitéseinek tanulságai. Német Vincze, halászii plébánostól. 
9. Esketés a lkalmára : A drága kincs. Dr Stegmüller 
Károly, pápai praelátus, szombathelyi püspöki helynök és 
apátkanonoktól . 

— Adatok é s Okmányok az illavai róm. kath. plébánia 
történetéhez. Közli dr Chorényi József illavai plébános. 
Nyi t ra . Huszá r István könyvnyomdája 1898. 80 lap. 

Dr Chorényi József kiérd, esperes, jelenleg illavai 
plébános a fenti czimen a történész éles kri t ikájával ösz-
szegyüjtöt te a plébániája és templomára vonatkozó adato-
kat a legrégibb forrásokból s ezáltal a nyitrai egyház-
megye monográf iá jának megírásához bő anyagot szol-
gáltat . Az egyes fejezetekben előadja a plébánia leg-
régibb k o r á t ; Illava városának életét bemuta t ja a refor-
máczió idejében s a visszafoglalás utáni korban, melyben 
elősorolja a plébánosok és segédlelkészek nevei t ; előb-
bieknek működését is. Végül a Kánoni Visitátiók s levél-
tárak alapján hét eredeti okmányt közöl. Igen érdekes 
a füzet végén található két költemény. 

(1766-iki visitátióban Nr . 11. 40 lap.) 

— A g y e r m e k n e v e l é s . V. László magyar király 
számára irta Aeneas Sylvius trieszti püspök. Fordí tot ta 
és jegyzetekkel kisérte Acsay Antal dr., egyetemi m. tanár, 
a kegyes-tanitórend budapesti hit tudományi és tanárképző 
intézetének tanulmányfelügyelője. Ára 80 kr. Megrendel-
hető a Franklin-Társulatnál . Egyetem-utcza. 

A munka nevelés- és tanitástanból áll. Az elsőban 
az ér te lmi; erkölcsi és testi nevelést tárgyalja , a tanitás-
tanban pedig a középkori iskola tantárgyainak hasznossá-
gáról és szükségességéről szól kimerítően a tudós huma-
nista püspök. Az általános szemponton kivül nemzeti 
szempontból becses ez a munka, mely a mellett tanúsko-
dik, hogy műveltségűnk és tudományos törekvéseink ma-
gas színvonalon állottak a XV. század közepén, midőn a 
magyar király nevelőjének kérésére ilyen ajándékkal ked-
veskedik a szeretett „szöszke királyfinak" a hires huma-
nista püspök. 

Fölhívjuk a munkára a szülők és nevelőtanárok 
figyelmét. 

— „A humanisták és scholasztikusok küzdelme." 
Ir ta Acsay Antal, a bölcselet- és hittudományok doktora, 
egyetemi m. tanár. Ára 80 kr. Kapható a szerzőnél. (Bu-
dapest IV., Városháztér, piaristák kollégiuma). 
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H I V A T A L O S . 
I. Vallás- és közoktatásügyi magy. minsterem elő-

terjesztésére a pozsonyi társas káptalanban megüresedett 
préposti javadalmat báró Horeczlcy Ferencz czimzetes 
prépost és ottani olvasó-kanonoknak adományozom. Kelt 
Bécsben, 1898. évi junius hó 15-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F 
s. k. Dr Wlassics Gyula s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére a győri székeskáptalanban dr Surányi János 
szent Adalbertről nevezett győrhegyi prépostnak őrkano-
nokká, Mladoniczlcy Ignácz székesegyházi tőesperesnek 
szent Adalbertről nevezett győrhegyi préposttá, Schlegel 
Péter soproni főesperesnek székesegyházi főesperessé, 
Kutrovátz Ernő felszentelt püspök mosoni főesperesnek 
soproni főesperessé, dr Balits Antal locsmándi főesperesnek 
mosoni főesperessé, Braun Adolf rábaközi főesperesnek 
locsmándi főesperessé, Karall Lőrincz komáromi főesperes-
nek rábaközi főesperessé, Hahnekamp György pápai fő-
esperesnek komáromi főesperessé és dr. Giesswein Sándor 
iskolás kanonoknak pápai főesperessé való fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő iskolás 
kanonokságot Nagy Antal szentszéki ülnök és ó-szőnyi 
plébánosnak adományozom. Kelt Ischlben, 1898. évi julius 
10-én. 

III . Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Iványi János tornyos-pálczai és Vaszhó 
János huszti esperes lelkészeket a munkácsi görög szer-
tartású katholikus székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá 
dijment°sen kinevezem. Kelt Ischlben. 1898. évi julius hó 
9-én F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

IV. A személyem körüli magyar ministerium ideig-
lenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm elő-
terjesztése folytán Füzy Szaniszlónak, az irgalmas-rend 
főnökének, a betegápolásügy terén szerzett érdemei 
elismeréseül, harmadosztályú vaskorona-rendemet díjmen-
tesen adományozom. Kelt Ischlben, 1898. évi julius hó 
24 én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k., br Bánffy, s'. k. 

VEGYESEK. 
— Dr Kisfaludy Árpád ezüstmiséje . Régi nemes 

család sarjadéka, fényes tehetségek birtokosa, a legelső 
kath. társulat első embere, a költő és tudós, Szerecseny-
ben, a legszűkebb körben a napokban ülte áldozópapsá-
gának 25 éves fordulóját . Szerte e hazában ismerik nevét, 
egyesületek ünnepein, szépirodalmi lapok hasábjain halljuk 
zengeni dr Kisfaludy lant ját , még pedig oly költemények-
ben, melyek a „Válogatott Költői Müvek" közé sorolva 
még ma is élnek. De a tudomány emberei előtt is nagy 
neve ; magyarul, mint ő, bizony bizony kevesen tudnak, 
gondolatainak mélységét és magas röptét pedig csak 
messziről nézi a gyalogjáró ember. Ezek a gondolatok, 
melyek különféle, főleg hittudományi értekezésekben és 
könyvekben kerültek szinre az ősbányából, dr Kisfaludy-
nak tehetségekkel oly pazarul megáldott lelkéből, ezek az 
eredeti gondolatok emelték föl az egyetemi tanári székbe. 

Tizenegy év óta ad már egy ország kiválasztott i f júságá-
nak irányt, hogyan kell tanulni az ágazatos hittant. E 
mellett a Szent-István-Társulatnak gyönyörű palotát épít-
tet, megalkotta a Szent-István Társulat a tudományos és 
irodalmi osztályt megalapítót La a müveit közönség szá-
mára a „Katholikus Szemlé ' - t , a nép számára a „Nép-
i ra tkák"-a t , e mellett tagja az „Országos Közoktatási 
Tatifcics'-nak, több ízben dékán-viselt tag ja a hittudományi 
karnak, mind oly foglalatosságok, melyek nemcsak időt 
emésztenek, nemcsak a léleknek nem adnak pihenést, 
hanem meggyötrik a pihenéshez, csöndes nyugalomhoz 
nem jutó fizikumot is. Isten kegyelme folytán azonban a 
legjobb egészségben ünnepelte di Kisfaludy ezüstmiséjét, 
ünnepelték a közel s távolban tisztelői, kikkel mi is azt 
kívánjuk : Legyen az ezüstmise az aranynak hajnala. 

— Francziaországból írják : A Szent-Háromság-
ról nevezett szerzet 1198. évben történt megalakulása em-
lékére f. év. junius 28. 29. 30-án tar to t t hétszázadik 
emlékünnep Touconban matai szt. János szülőföldjén, 
fényesen sikerült. — A Sivas és Kaiseria közti ország-
úton franczia missionáriusokon elkövetett rablás miatt a 
franczia kormány által emelt panaszra a török kormány 
kijelentette a legerélyesebb rendszabályok foganatosítását 
a bűnösök kipuhatolása és megbüntetése végett. 

— Az amerikai Egyesült-Államok. Minnesotta tar-
tományának jól ösmert püspöke : Freland, ő szentsége a 
pápa által Rómába hivatott. Mivel a szentszéknél már 
hosszabb idő óta az amerikainak nevezett szabályok vizs-
gálatával foglalkoznak, fellehet tenni, hogy nevezett püs-
pöknek Rómába tör tént meghívása, ama szabályok meg-
vizsgálásával öszefügg. 

— Freiburg. Hírlik, hogy Haffner Pál mainzi püs-
pökkel tárgyalás folyik érsekké leendő kineveztetése érde-
mében. Kineveztetését legfeljebb magas életkora (70 éves) 
gá to lha t ja a római kúriánál. Ez ügy befejezése még julius 
havában megtörténik. 

f Arany László. Arany Jánosnak fia, augusztus 
1-én délelőtt 10 órakor meghalt . 

— Mohrenheim műtárgyai. Báró Mohrenheim, a 
volt párisi orosz nagykönyvet, a Hotel Drouotban elár-
vereztette képeit, szobrait s egyébb műtárgyait . 

Nem igen lehet pénzre szüksége, de talán rösteli a 
szállítás költségeit. Guido Rení-nek egy képét 1700 fran-
kon, Marko da Oggiononak egy festményét 1800 frankon, 
Mostaert egy arczképét 1000, Palmezzano Szent Sebes-
tyénét 1480, Ruysdael egy tá jképét 1550 frankon adták el 

A mesterek ára egy kissé leszállt, Párisnak, ugy 
látszik, megfogyot t kissé a pénze, vagy megfogytak az 
idegenei. 

Egy XV. Lajos idejebeli női íróasztalért 3800 fran-
kot, X V . L?josnak egy czizellált bronz faliórájáért 1500, 
hat nagy ó-japán porczellán-tányérért 1100 frankot értek 
el az érdekes árverésen. 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, augusztus 6. 

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. 1898. 

„ 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-

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

TARTALOM Vezereszmek es lapuim any ok. Az aradi bünper. — Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. —Az egyetem emelkedésének 
külső tényezői. — Egyházi Tudósítás. B u d a p e s t : Valami a katholikus körök és egyesületek első kongresszusának alkalmából. — 

Kath. Nevelés- és tanitásügy. — Vegyesek. 

A z a r a d i b ü n p e r . 

I r t a : Acsay Antal dr. 

A megbotránkozás moraja kiséri az aradi 
bűnper tárgyalását. Az esemény maga tán nem 
is érdekli annyira a magyar közönséget, mely 
évek óta hozzászokott a nyári időkben előforduló 
szenzácziós bűnperek tárgyalásához, melyek fölött 
azután napirendre is tér. De magának a rideg 
eseménynek inditó oka i ránt annál nagyobb kí-
váncsisággal kérdezősködhetik mindenki; hogyan 
is tör tént és miképen tö r ténhe te t t az ? 

A tör ténet í rót a mult tényei, a lélekbúvárt 
pedig a jelen eseményei érdekük. A gondolkodó 
és cselekvő ember kiinduló pont ja okoskodásának, 
a húsból és vérből álló individuum után szokott 
indulni Ítéleteinek formálásában. Nagyon kár, 
hogy csak a lélekbúvár cselekszik igy, az em-
berek legnagyobb része elitélendő könnyelműség-
gel él és cselekszik. 

Korunk főhibája a gondolkodás hiánya, az 
Ítélet fölületessége. Az emberek egy nagy része 
nem tud, a másik nem akar Ítéletet mondani. 
A harmadik rész még nevetségesebb szánalomra 
méltó helyzetében, mikor végtelen könnyelmű-
séggel, az intelligenczia, az okosság teljes hiányá-
val, élők és holtak birájává tolja föl magát. Tár-
sadalmunknak ezt a harmadik osztályát, szocziális 
és individuális szempontból, a legkártékonyabbnak 

tar tom. Méltóztassanak meghallgatni, miért tar -
tom annak. 

A logikának örök törvénye az, hogy a gon-
dolkodás substratuma a gondolkodó előtt isme-
retes legyen. Materialis ismeret nélkül képtelen-
ség az Ítélet koczkáztatása. Az már mindegy 
akár személyi, akár tárgyi dolog Í téletünknek 
tárgya. 

Az emberek fölött mondot t Ítélet az ember-
nek ismeretén kell hogy alapuljon. Főleg az eset-
ben, ha lesújtó í té le te t mondunk, vigyázzunk, 
hogy í téletünknek való, igaz alapja legyen. 

Kell-e ezt i t t leírni? Fájdalom, igen. Nem-
csak leírni, hanem kürtölni kellene ennek szük-
ségességét, föllármázni a társadalmat, hogy nem-
csak az erkölcs, hanem az emberi gondolkodó 
értelem nevében hallgattassák el azokat az embe-
reket, kik szivüknek rosszaságából embertársaik-
nak birái lesznek, meg- és elitélik azokat, nem for-
dítván semmi gondot arra, vájjon ismerik-e azokat 
tisztában vannak-e értelmi ós erkölcsi világukkal^ 

Az ilyen emberek legnagyobb fegyvere a 
vakmerő .bátorság, melylyel értelmi fogyatékos-
ságukat palástolni tudják, sőt az emberek sze-
meiben ugy tűnnek föl, mint nyilt eszű, „félelem 
és gáncs nélkül való" lovagok. 

Mit tesz a nagy társadalom, mint erkölcsi 
testület, az ilyen emberekkel szemben? 

10 
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A társadalom egy része örömmel csatlakozik | 
hozzájuk, a „similis simili gaudet" örökké igaz 
elv szerint nagyon szereti, ha a nagy mindenség | 
emberei közt olyanokra akad, akiknek lelki vi- ; 
lága, még inkább törekvése teljesen megegyez az ' 
ő törekvéseivel; kész örömmel ismeri el a vele 
egy gondolkozású férf iakat vezéreinek is, midőn 
tapasztal ja, hogy mily bátorsággal merészelnek 
azok mindenkivel szembeszállni. 

A társadalom másik része lá t j a az i rány és 
törekvés helytelenségét, de nem érez magában 
hivatást , hogy drámai hőssé legyen, hogy szembe-
szálljon azokkal az emberekkel, kiknek egész 
lelki világa ellenkezik az ő egyéni és társadalmi 
felfogásával. 

A tá rsada lomnak ez a két osztálya engedi 
uralkodni a Bácsokat, Kriványokat . Egyik része 
akt iv szereplő, a másik része passziv. Mind a 
ke t tő lá that ja , hogy az ily vakmerő emberek nem-
csak erkölcsi, hanem ér te lmi szempontból elité-
lendő becstelenek, vagy legalább szánandó nyeg-
lék, de egyik sem mer velük szembeszállni, hanem 
engedi haladni az uton, mely u to l jára is megsem-
misülésükre vezet. 

Az én tapasz ta la tom az, hogy a társadalom 
becstelenei és nyegléi legvakmerőbb itélő birái 
ember társa iknak. Roullet te t já tszanak, tud ják , 
hogy előbb utóbb veszitenek, de legalább a végső 
megsemmisülés bekövetkezéseig já tszák szere-
peiket. 

Hogy ez a szerepjátszás lehetséges, ebben 
találom én a tá r sada lomnak romlot tságát . Rossz, 
gonosz emberek csak ugy lesznek mindig min t 
szegények. Nem is ez a társadalom romlot t ságá-
nak s imptomája . A társadalom romlot tságának 
világos jele az, midőn a rosszak vakmerőségeik-
kel annyira terror izál ják az értelmileg és erköl-
csileg helyesen gondolkodókat, hogy az ál talános 
megfélemlités hatása a l a t t a jók hal lgatni kény-
telenek. 

Nem gyávaságból, bár ennek is van réeze 
hal lgatásukban, hanem a sikertelen küzdelem 
előrelátásából teszik azt. Minden vi tatkozás hiába 
való, sőt a becstelenek és nyeglék consor t iuma 
nagy gondot fordi t arra, hogy az ál taluk gyűlölt 
egyének szóhoz ne jussanak. 

Nem hiszem én azt, gondolom mások is igy 
gondolkoznak, hogy az aradi társadalom tagjai 
közt többen nem lá t t ák a két becstelen sikkasztó 
életkörülményeiben azt, hogy cselekedeteik u tán 

megérdemelnék a társadalomból való száműzetést, 
illetőleg azt, hogy bűnös manipulácziójuk isme-
retes legyen a világ előtt . De egyik sem m e r t 
volna a darázsfészekbe nyúlni, és igy a Bácsok 
és Kriványok szabadon grasszálhattak. 

Az ilyen szereplés nemcsak erkölcsi szem-
pontból hivja föl a gondolkodó ember figyelmét, 
hanem ér te lmi tek in te tbő l is. Az ér telmes ember 
cselekvéseiben mindig szem előtt szokta t a r t an i 
a czélt, melyet te t te ivel szolgál. Tudja, hogy a 
rossz je lenét és jövőjé t bélyegezheti meg, és 
ér te lmi kor lá to l t ságra vall mindig, olyant válasz-
tani, mely a rossz kaini bélyegét nyomja magára 
az egyénre. Önámitás kell hozzá, hogy ilyet te-
gyen az ember. 

Tudom ugyan nagyon jól, hogy a rosszat 
választó ember azért haj landó az erkölcsi világ-
rend törvényét taposni, mivel a te t tben van rá-
nézve valami jó, mely képzelőtehetségét csiklan-
dozza. De a fantáziának féktelen ura lma mindig 
az ér te lmi rósz kisebbitésére vezet. Azért is 
szülői ház ós az iskola legfontosabb kötelessége 
az, hogy ennek gá ta t emeljen, az ér telmi erőt 
és az erkölcsi érzéket egyaránt nevelje. Akkor a 
romlo t t társadalom elvesziti befolyását, az értel-
mileg és erkölcsileg fe j le t t egyén semmiféle 
előnyök mel le t t sem lesz hajlandó egyéni ér tékét , 
szeplőtelen hirnevét, holmi kétes vállalatokkal, 
vagy még inkább becstelen te t tekkel beszennyezni. 

De ilyen magasla t ra csak akkor emelkedik 
az ember, ha lelkében a vallás eszménye ural-
kodik, ha az értelmi és erkölcsi tökéletességeiben 
megvan az összekötő kapocs: az abszolút észnek, 
a legtökéletesebb Istennek ismerete és alázatos 
imádása. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum* kez-

detű konstitucziójára. 
Ir ta : Simon György dr. 

A könyvtilalom az új-lwrban. 

A könyvnyomtatás feltalálásával könnyebbé 
t é te tvén az eszmék, gondolatok s a tudomány 
közlése, az irodalom felvirágoztatásával karöl tve 
haladt az ál talános műveltség terjedése is. De 
mint mindennel, ez ujabb ta lá lmány nyal is visz-
szaélt az emberiség. Az V. la terani zsinaton 
(1512—1517) még nagy lelkesedéssel beszélnek 
az uj találmányról , az „Ég kegyéről" s mérle-
gelik, mennyi üdvöt fakaszt ez ars divina az 
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istenes tudományok gyors és mindenüvé k i t e r -
jeszthető közlése, a hasznos könyvek terjesztése 
által, de csakhamar felhangzik a panasz is az 
uj mesterséggel űzöt t visszaélés miat t . 

VI. Sándor pápa 1501. jun. 1-én kényte len 
vol t az egyházellenes sa j tó túlkapásai ellen „Inter 
multiplices" kezdetű bul lá já t kiadni, melyben ezt 
i r j a : *) „A mily kiválóan hasznosnak t a r t j u k a 

„Sicut ars impressoria librorum utilissima habetur 
ad faciliorem multiplicationem librorum probatorum et 
utilium, ita plurimum damnosum foret, si illius artifices ea 
arte perverse uterentur, passim imprimerdo, quae perniciosa 
"sunt. Debent igitur impressores ipsi compesci opportunis 
remediisi ut ab eorum impressione, désistant, quae fidei 
catholicae contraria noscuntur vel adversa aut in mentibus 
fidelium possunt versimiliter scandalum generare. Unde 
Nos, qui illius locum tenemus in terris, qui ad illuminadum 
hominum mentes et errorum tenebras exterminandum 
descendit e caelis, cum fideli relatione intellexerimus, 
artificio dictae artis plurimos libros atque tractatus in 
diversis mundi partibus praesertim Coloniensi, Moguntina, 
Trevirensi, Magcleburgensi provinciis fuisse impressos, in 
se varios errores ac perniciosa dogmata etiam sacrae 
christianae religioni inimica continentes, et in dies etiam 
passim imprimi, hujusmodi detestandae labi sine ulteriori 
dilatione occurrere cupientes, ut ex comissio desuper 
officio tenemur, omnibus et singulis dictae artis impresso-
ribus et illorum obsequiis quomodolibet insistentibus et 
se circa eorum imprimendi artem quoquo modo exer-
centibus in provinces praedic'is degentibus, sub excommu-
nicationis latae sententiae poena, quam eo ipso, si contra 
fecerint incurrisse noscantur, et poena pecuniaria per 
Venerabiles Fratres Nostros Coloniemem, Moguntiensem, 
Treviensem et Magdeburgensem Archiepiscopos vel eorum 
vicarios in spiritualibus generales aut officiales, quemlibet 
videl, eorum in provincia sua pro eorum arbitrio imponenda 
et exigenda ac Camerae Apostolicae adplicanda auctoritate 
Apostolica praesentium tenore districtius inhibemus, ne de 
cetero libros, taractatus aut scripturas qualescumque 
imprimere aut imprimere facere quoquo modo praesumant, 
nisi prius consultis super hoc Archiepiscopis vel vicariis 
aut officialibus praefatis ac eorum speciali et expressa 
impetrata licentia gratis concedenda, quorum conscientias 
oneramus, ut antequam licentiam hujusmodo concédant, 
imprimenda diligenter examinent sive a peritis et catholicis 
examinari faciant et procurent ac diligenter advertant, ne 
quid imprimatur, quod orthodoxae fidei contrarium, impium 
et scandalosum existât. Et quia parum esset adversus 
futuras impressiones providere, nisi quae jam fere noscuntur 
erronea, impia et scandalosa, supprimantur, eisdem Archi-
episcopis, vicariis vel officialibus mandamus auctoritate 
praedicta, ut videl, quilibet eorum in dicta provincia sua 
moneant et requirant auctoritate Nostra omnia et singula 
inventaria librorum et tractatuum quorumcumque impres-
sorum, ac libros et tractatus impressos in quibus per 
Archiepiscopos sive vicarios aut officiales praedictos aut 
eorum singulos aliqua fidei catholicae contraria, impia 

könyvnyomta tás mes terségé t a jóravaló és hasz-
nos könyvek könnyebb sokszorosítására, ép oly 
nagy mér tékben káros volna, ha annak mesterei 
e foglalkozásukkal visszaélnének, válogatás nél-
kül nyomta tva oly dolgokat, melyek veszélyesek. 
Ennélfogva maguka t a könyvnyomta tóka t kell 
a lkalmas eszközökkel korlátozni , hogy többé ne 
nyomtassanak oly dolgot, a mi a ka thol ikus hit-
te l ellenkeznék, azt t á m a d n á vagy a hivők lel-
kében valószinüleg bo t rány t okozhatna Ugyan-
azért mi, kik annak he ly ta r tó ja vagyunk a föl-
dön, ki az emberek elméjének fölvilágositására 
és a tévelyek sötétségének eloszlatására szállott 
le az égből, miu tán hiteles tudósi tás u t j án arról 
ér tesül tünk, hogy az emi i t e t t mesterség munká-
jával a világ különböző részeiben, k ivál tképen a 
kölni, moinzi, trieri s magdeburgi t a r t o m á n y o k b a n 
számos oly könyv és dolgozat nyomato t t , melyek 
különféle t év tanoka t , veszedelmes ós a szent 
keresztény vallás ellen irányuló t é te leke t t a r t a l -
maznak s napról -napra most is kor lá t lanul nyo-
matnak , ezen kárhoz ta tandó romlásnak minden 
további halogatás nélkül elejét venni óhaj tván, 
a min t Is tentől reánk ruházot t h iva ta lunknál 
fogva ta r tozunk az emi i t e t t könyvnyomta tóknak 
összesen ós egyenkin t s mindazoknak, kik bár-
miképen ezek szolgálatában á l lanak és a könyv-
nyomta t á s mesterségét bá rmi módon gyakorol ják 
s a mondot t t a r tományokban tar tózkodnak, ki-
szabott kiközösités te rhe alatt, melynek az ellen-
kező cselekvés következtében azonnal alá lesznek 
vetve, ezenkivül t isztelendő testvéreink, a kölni, 

adversa, scandalosa aut male sonantia contineri indicatum 
sive declaratum fuerit, omni fraude et dolo ces9antibus, 
infra terminum eorum arbitrio praefigendum coram eis 
respective praesentent et consignent sub simili excommu-
nicationis latae sententiae et eorum arbitrio exigenda 
pecuniaria poena, ut praefertur incurrenda, studeantaue 
sic impressos etiam alios, prout expedire putaverint, ad 
eos deferri et delatos, comburi facere ne quispiam illos 
legere vel tennere praesumat, sub similibus censuris et 
poenis auctoritate Nostra piohibere, nec omittant diligenter 
inquirere, quibus procurantibus taies libri impressi fuerint, 
quave de causa illud procuraverint, in fidei catholicae, 
quam profitentur, detrimentum, et an procuratores ipsi 
de haeresi auspecti sint, contradictores quoslibet et rebelles 
etiam, cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et 
conditionis, nec non communitates, universitates et alia 
collegia quaecumque per excommunicationis suspensioni.-s 
et interdicti aliasque stententias, cer suras et poenas 
ecclesiasticas cum illorum aggravatione et reaggravatione, 
appellatione postposita, compescendo, invocato etiam, si 
,opus fuerit, auxi'io brachii saecularis." 

11* 
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mainzi, t r ie r i és magdeburgi érsekek, vagy ezek-
nek a lelkiekben helyettesei, vagy pedig hiva-
talos közegei által, mindegyiktől t. i. a maga 
t a r tományában és a sa já t Í télete szerint rá jok 
rovandó, beha j tandó és az apostoli kamarának 
beszolgáltatandó pénzbirság te rhe alat t , jelen 
rendeletünk értelmében apostoli tekintélyünkkel 
szigorúan megti l t juk, hogy ezentúl bármily köny-
veket, munkála tokat , vagy i r a toka t nyomta tn i 
mer jenek , hacsak ez i r án t az emi i t e t t érsekeket, 
vagy a lelkiekben helyet tese iket vagy hivatalos 
közegeiket előzetesen meg nem kérdezték s e r r e 
vonatkozólag különös, ha tá rozot t és d i ja t lanul 
adandó engedélyt nem nyer tek az előbb mon-
do t tak tó l , k iknek lelkére köt jük, hogy mielőt t 
ilyen engedélyt adnának, a nyomta tandó i r a toka t 
szorgalmasan megvizsgálják, vagy kathol ikus és 
tudós férfiak által megvizsgáltassák és gondosan 
őrködjenek, nehogy olyas valami nyomassék ki, 
a mi istentelen ós botrányos." 

„És miután elégtelen volna a jövőben meg-
jelenendő nyomta tványok ellen óvintézkedéseket 
tenni, hacsak azok ter jedése meg nem akadályoz-
tat ik, melyek mint tévesek, is tentelenek és bot-
rányosak nagyrészt már most ismeretesek, azért 
ugyanazon érsekeknek, helyet teseiknek, vagy hi-
vatalos közegeiknek fenneml i t e t t tekinté lyünkkel 
meghagyjuk, hogy t. i. mindegyik a maga t a r -
t ományában a mi tekintélyünkkel intsen és hivja 
fel az összes könyvnyomta tóka t s a könyv- és 
dolgozat-gyűjtemények tulajdonosai t , hogy az oly 
nyomta to t t könyveket és munkála tokat , a melyek-
ben az emi i te t t érsekek, helyettesek, vagy hiva-
talos közegek, va lamit a kathol ikus h i t te l ellen-
kezőnek, ellenségesnek, botrányosnak, vagy rosszul 
hangzónak ta lá lnak vagy nyi lvání tanak, azokat 
minden csalás és csel kizárásával, sa já t tetszésök 
szerint kitűzendő ha tá r időn belül nekik beter-
jeszszék ós összeírják, a már előbb emi i te t t s 
hasonlókép kiszabott kiközösítés és í té le tük sze-
r in t beha j tandó pénzbírság te rhe ala t t , legyenek 
azon, hogy más ily nemű nyomta tványok is hoz-
zájuk föl ter jesztessenek ós azután megégettes-
senek, hasonló czenzurák és büntetések terhe 
a la t t a mi tekinté lyünkkel t i l tsák meg, hogy 
bárki is azokat olvasni vagy magánál t a r t an i ne 
merje, s ne mulaszszák el szorgalmasan kipuha- i 
tolni azt is, hogy kik nyomat t ák az ilyen köny-
veket, vagy mily okból nyomat ták azokat ká-
rára a katholikus hitnek, melyet vallanak, tuda-
kolják meg azt is, váj jon a nyomatok maguk az 

eretnekség gyanújában vannak-e, az el lentmon-
dókat és ellenszegülőket mind, bármily méltó-
ságú, hivatalu, rangú, rendű és állású egyének 

: legyenek is, nem különben az egyesületeket, 
egye temeket és bármely más in téze teket a kikö-
zösítés és t i la lom s más egyházi í téletekkel , 
czenzurákkal ós büntetésekkel , azoknak súlyos-
bításával és ismétel t szigorításával s a felebbezés 
kizárásával fenyítvén s ha szükséges volna, még 
a világi k a r h a t a l m a t is segítségül hiván." 

X. Leo az V. la te ran i zsinaton k ih i rde te t t 
„Inter sollicitudinesu kezdetű bul lá jában hasonló 
indokolással nyi la tkozot t a saj tó hasznos és káros 
voltáról s a szinat hozzájárulásával szintén meg-

! teszi óvó intézkedéseit a káros irodalmi te rmékek 
ellen 2) 

Mig VI. Sándor pápa emi i te t t bul lája csak 
részleges tö rvény t tar ta lmaz, X. Leóé már az 
egész egyházra ki ter jedő rendeletet ad ki, mely-
nek következtében minden könyvet a püspök 
czensurája alá kell bocsátani. A törvény ellen 
vétők kiszabott kiközösítés, a kiadójog elvesztése, 
100 arany for in t pénzbüntetés s ismétlés esetén 
még más egyházi bünte tés alá is estek.3) A mint 
lá t juk, ez ujabb pápai bul lák a könyvek czensu-
rá jában a praevent iv módszert alkalmazzák, mig 
a korábbi rendeletek a már k iadot t könyvek 
megvizsgálására vonatkoznak. 

X. Leóról megemli t jük még, hogy ő kárhoz-
t a t t a Luther i r a ta i t „ Exurge" kezdetű bullájában. 

I (1520. jun. 15.) (Folytatjuk.) 

Az egyetem emelkedésének külső tényezői 
(Folytatás.) 

Az egyetem országgyűlési képviselete. 
Szálló igévé vált, hogy a tudomány hatalom. Hatalom 

az államban, hatalom a társadalomban. Legnagyob hata-
lom, mert hatalmának legfőbb forrását önmagában birja, 
önerejéből származtatja. Működése sikerrel, diadallal jár . 
Kell, hogy ezzel járjon, mert önálló, független ; leköte-
lezve senkinek sincs; senkinek másnak, csak azon elődök-
nek, kik életpályájukon értelmi nyomokat, észbeli örök-
séget, szellemi vagyont hagytak hátra. 

Semmi sincs, a mi a haladást és felvilágosodást 
inkább fejleszsze, jobban biztosítsa, mint a tudomány, mely 
a szenvedélyeket helyes irányba tereli, a közerkölcsiséget 
öregbiti, az egykorúakat egymással, az elhunytakat a szü-
letendőkkel s egyáltalán a nemzet tagjait , nyelvre és val-
lásra való tekintet nélkül, szorosabban összefűzi — az 

2) Olvasható Arndtnál, 69, s. k. 1. 
3) Hollweck, i. m. 3. 1. 
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értelmi fejlődés átvétele, továbbadása, fejlesztése és kibő-
vítése által. 

A tudománynak, ennek az ellenállhatatlanul győző 
hatalomnak még ma is legfontosabb, legáldásosabb té-
nyezői: az egyetemeit. Valamint hajdan, ugy mostanában 
is gyupont já t képezik a tudományos mozgalmaknak. Innen 
van, hogy az egyetemek száma és minősége a külfölddel 
szemben nagy nyomatékkal bir minden ország hangadó 
és i ránymutató szereplésére nézve. 

Nem ok nélkül való tehát egyetemünk azon törek 
vése, hogy ő az országgyűlésen képviselve legyen és ott 
ülési és szavazati joggal ruháztassék fel. 

Nem is u j dolog ezen óhajtása a budapesti tudomány-
egyetemnek. Már 1790. évi márczius havában Markovics 
Mátyás rector indítványozta az egyetemnek országgyűlési 
meghívását Indítványa azon jogczimre alapí t ta tot t , hogy 
a jezsuita-rend az általa bir tokolt turóczi, bozóki, földvári 
és pécsváradi apátságok és prépostságok révén már 1715 
óta országgyűlési ülési és szavazati joggal bír t . Mivel 
pedig ezen birtokok Mária Terézia királyné 1780 márczius 
25-iki adománylevele folytán a budapesti tudomány-egye-
temre szál l tak: ez a törvényhozási jog most már mint 
jogutódot az egyetemet is megilleti. 

A rector ez indítványa a kir. udvari cancelláriához 
és helytar tótanácshoz is fe l ter jesz te te t t ; pártolására pedig 
gróf Pálffy Károly udvari cancellár és országbíró, mint a 
tanulmányi ügyek akkori védője (studiorum protector) 
kéretet t fel. 

A helytartótanács azonban 1790 márczius 19-én 
9314. sz. a. kelt intézvényével az egyetem eme kívánalmát 
a törvényhozás hatáskörébe tartozónak jelentet te ki. 

Ezek után a tanács Markovics rectort és Ni t t rayt , a 
jogi kar seniorát bizta meg azzal, hogy a magyar nyelven 
is megszerkesztett emlékiratot az országbírónak és Ürményi 
személynöknek átadják ; a ki azonban előbb egyes pontok 
megváltoztatását és annak a felavatási oklevél megállapí-
tása után leendő bemutatását hozta javaslatba. *) 

Mivel pedig az országgyűlés időközben Pozsonyba 
helyeztetett , a memorandum benyújtása abban maradt és 
elintézése az 1791 : LXI. t.-cz. által kiküldöt t országos 
választmányhoz utasí t tatott , mely azt javasolta, hogy az 
egyetem a rendek táblájáuái egy követ által képviseltessék 
s ennek helyét a káptalanok és szabad kerületek aszta-
lánál a túrmezei gróf és a jászkun kerületek követei közt 
jelölte k i . 2 ) 

Azonban ezen indítványa az országos választmány-
nak a bekövetkezett franczia háborúk miatt nem kerül-
hetet t országyyülési tárgyalás alá. Éppen azért az egye-
tem 1811-ben ú j ra megismélte említett indítványát, azzal 
toldván meg ezt, hogy az 1780. évi nagy kiváltságlevelét 
s az ebben foglalt jogok és jószágok elidegenithetlenségét 
beczikkelyeztetni kérelmezte ; arra hivatkozván, hogy a 

») Egyetemi jegyzőkönyv 1790. évi junius 13-áról 210 ik szám 
alatt. 

2) Opus Exc. Deput. regnic. elaboratuvi. Posonii, 1826. 1. 63, 
65. 72. Az országgyűlés rendezésének kidolgozásával megbizott hét-
személynök, ócsai Balogh Péter az egyetemet két követ küldésére 
feljogositandónak véleményezte. — L. Pauler : A m. kir. tud.-
egyetem története. III. f. 208 1. 

sokkal csekélyebb fontosságú alapítványok is a törvény 
oltalmát élvezik.3) Megemlítendő itt, hogy ugyancsak 
ekkor készített javaslatot az egyetem a magyar tudóstár-
saság felállítása iránt is, de a mely szintén nem nyert 
felsőbb támogatást és jóváhagyást, 4) 

Később 1825 ben Aradvármegye intézett e tárgyban 
feliratot az országgyűléshez.5) Mig legutóbb 1836-ban 
gróf Cziráky János, mint az egyetem elnöke volt az, a 
ki javasolta, hogy az egyetem, mint a tudományos érde-
kek képviselője, országgyűlési ülésben és szavazatban 
részesittessék s kiváltságos helyzete törvényesíttessék. Ez 
a javaslat az országos választmány elé terjesztetvén, ez 
által is jóváhagyó helyesléssel fogad ta to t t , 6 ) épp ugy, 
mint ez már egyszer 1791-ben tör tént . 

Ezek szerint már csaknem 110 éve mult annak, 
midőn az egyetem II. Rudolf és II . Ferdinánd királyok 
intézkedései értelmében a szükséges lépéseket megtet te 
arra nézve, hogy az országgyűlésen illő hely és szavazat 
biztosíttassák neki, mint olyan nemes testületnek (sicut 
una nobilis persona), a mely az 1715 : LXXIII . törvény-
czikk és Mária Terézia 1769. és 1780. évi adománylevelei 
alapján prépostságok és apátságokkal , teljes autonómiával, 
polgári és bűnvádi joghatósággal ruházta tot t fel. 

En, mint áz egyetem rectora, nem tudom milyen 
sikerrel, de épp oly lelkesedéssel veszem most kezembe 
110 esztendő leforgása után egyetemünk e nagyfontosságú 
kérdését, mint ezt hálás emlékezetre méltó rectori elő-
döm, Markovics Mátyás tet te . Tudatában lévén annak, 
hogy a mi akkor jogos, méltányos és igazságos volt, most 
is becsületére, hasznára és díszére válnék a mi hazánknak, 
nemzetünknek, az ország fiatalságának és a tudománynak. 

Más külföldi ál lamokban az állam közjavát, hasznát, 
a tudósok és a tudományok tiszteletét, nagyrabecsülését, 
előmozdítását ta lá l ják fel abban, ha egyetemeiknek a tör -
vényhozó testületben képviseletet engednek. 

Ezt lá t juk első sorban Angolország oxfordi és cam-
bridgei, dublini és az 1825-ben alapított londoni egye-
temeinél, melyek két-két követ által vannak képviselve a 
parlamentben. Az edinburgi és st.-antrewsi ketten külde-
nek egy képviselőt, a glasgowi és aberdeeni hasonlókép-
pen ketten egyet. Választók a tanárokon kivül az egye-
tem graduáltai, azaz doctorai, magisterei összesen mintegy 
30.000 en. 

Ez t tapasztal juk Poroszországban is, hol a berlini, 
gött ingai , marburgi , kiéli és königsbergi egyetemeknél a 
tanácsot illeti a kijelölési jog, mely a rendes tanárok 
közül prasentál a királynak tagokat a felsőházba, hová 
azután az ajánlot t tagok élethossziglan neveztetnek ki. 

Szászországban a lipcsei egyetem rendes és rend-
kívüli tanárai gyakorolják a választási jogot s a rendes 
tanárok közül küldenek egy képviselőt a felsőházba. 

Wiirtembergában a tübingi egyetem cancellárja, 
a hesseni- nagyherczegségben pedig a giesseni egyetem 
cancellárja hivatalból tagjai a felsőháznak. A badeni 

3) 1811. évi 307. egyetemi ügyszám. 
4) Egyetemi iratok : 1807. évi 285., 461. 1808. évi 343 ügyszám. 

Az 1836. országgyűlés irományai. II. k. 97. 
6) Pauler : Adalékok a hazai jogt. történetéhez. Budapest* 

1878. 111-134 1. 

I 
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nagyherczegségben a heidelbergi és freiburgi egyetemek 
rendes tanárai választanak egy-egy képviselőt a felsőházba. 

Spanyolországban az egyetemek rendes tanárai egy-
egy képviselőt rendelnek ki maguk közül a törvényhozó-
testületbe. 

Mig ellenben Romániában a bukaresti és jassi egye-
temek tanárai 8 évi ta r tamra választanak egy-egy tagot a 
senátusba. 

A mi végre Ausztriát illeti : az egyetemek rectoral 
hivataluknál fogva tagjai a Landtagoknak. Igy volt ez az 
1790 október 4-én történt legfelsőbb császári határozat 
szerint az ausztriai egyetemekre vonatkozólag már előbb 
is; kimondatván, hogy a bécsi egyetem rectora a tar to-
mánygyülésen a főpapok között foglaljon helyet Lipót 
császár ez intézkedése a prágai egyetemen 1845-ben, a 
lembergin pedig 1820-ban vétetett foganatba . 7 ) 

Éppen nem volna tehát indokolatlan, ha a történeti 
előzmények alapján a budapesti tudomány-egyetem tanácsa 
a/on kérelemmel fordulna az országgyűléshez, hogy : tekin-
tettel a budapesti egyetem nagyter jedelmü birtokaira ; 
tekintettel a külföldi egyetemek követésre méltó példáira ; 
tekintettel továbbá a tudósok és tudományok megbe-
csülésére és nagy jelentőségére az ország közállapotainak 
előmozdítását és felvirágozását illetőleg ; tekintettel végre, 
a mint ezt már az 1790. évi emlékirat is mondja, hogy 
, a tanügyi kérdések országos elintézése alkalmával az 
egyetemnek követségben küldendő férfiai, a kik életüknek 
nagyobb részét az i f júság nevelésében és a tudományok 
előmozdításában töltöttek, — nem kevés haszonnal szól-
hassanak, voksolhassanak" : ismétlem, hogy nem volna 
indokolatlan, ha az országgyűlés törvényhozás u t ján bele-
egyeznék abba, hogy a budapesti tudomány-egyetem két 
képviselő által, a rector és prorector személyében a főren-
diházbau ülési és szavazati joggal ruháztatnék fel. — Mert 
ugyancsak az 1790. évi emlékirat szerint „a tudományok-
nak nem kis csorbulására és hátramaradására lenne, ha a 
Felséges Haza maga és az ország dolgainak elintézésére 
összegyűlve, a tudományoknak ezen kérésünkkel egyező 
megbecsülésében is magát kegyesnek nem muta tná . 8 ) 

Az a körülmény pedig, hogy az egyetem rectora és 
prorectorának személye évenkint változás alá esik, nehéz-
séget vagy akádályt éppen nem képezhet. Mert az egyetem, 
mint jogi személy s erkölcsi testület állandó jelleggel bir 
s állandók azok a hittani, jog- és államtudományi, orvosi 
és bölcseleti tudományok is, melyek a rector és prorector 
által évenként váltakozólag képviseltetnek s a mely tudo-
mányok első rendű és szakismerő férfiai, illetve ezek véle-
ménye a mi országgyűlésünknek sem lehetnének hátrányára. 

(Folytatjuk.) 

EGTHAZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest , aug. 5. Valami a katholikus körök és 

egyesületek első kongresszusának alkalmából. — 
Már egyszer nyilatkoztunk ennek a nemsokára ösz-

') Knik : Gesch. der k. k. Univ. Wien. Wien, I. 595, II. 610. 
— Tomek : Gesch. der Prager Univ., 344. — Herbst : Juridische 
D«ctorencolleg in Prag. Prag, 1862. 

8) Pauler : Egyetem története. III. f. 523 1. 

szeülendő kongresszusnak messze vágó jelentőségéről. 
Ebből a századból az e kongresszus által megindítandó 
működéshez fogható katholikus akczió nem megy át a 
jövő század folyamába. Két föltétel a la t t : először, ha az 
ország 10 millió katholikus lakossága megért ' , hogy mi-
ről van a szó ; másodszor, ha a vezető férfiak tudni fog-
ják kötelességöket s ál lhatatosságukat semmiféle akadaly 
által nem hagyják visszariasztatni. 

Miről van a szó ? 
Katholikus társadalmi szellem és élet megteremtésé-

ről, hogy a protestáns és zsidó szövetség szelleme többé 
ne uralkodbassék 10 millió katholikus, vagyis az ország 
többsége fölött . 

Ily óriás átalakuláshoz az ország minden katholikus 
lakosának hozzá kell járulnia. Odáig kell fejleszteni ná-
lunk a katholikus öntudatot és hitéletet, a hol az például 
Németországban van. Mikor hire megy ebben az ország-
ban, bogy „a katholikusok nagygyűlését" ebben vagy 
abban az évben hol fogják megtartani : a híradást min-
den katholikus család tudomásul veszi, minden katholikus 
egyesület meghívottnak érzi magát , minden katholikus 
férfiú, ha otthonról távozhatik, kötelességének tar t ja , leg-
alább a közelből megjelenni, hogy ragaszkodását a kath. 
egyházhoz kimutassa, hogy tájékozódást szerezzen köte-
lességei teljesítéséhez, hogy u j erőt merítsen a küzdelmek-
hez. Igy jönnek létre azok a világhírű német katholikus 
nagygyűlések, a hol a közgyűléseken 6—8000 ember vesz 
részt, a kik országokra kiható határozatokat hoznak s 
évről-évre friss anyagot szolgáltatnak a katholikus társa-
dalmi életnek feldolgozás végett. 

Nálunk egyszerre felemelni az erő és hatásosság eme 
magas fokára a katholikus nagygyűlést nem lehet. Ez 
hosszú évek munkája lesz majd. Kezdetnek igen jó lesz 
a kath. körök és egyesületek országos szövetségének 
megalakítása és a következő években fejlesztése végett 
tar tandó kongresszusok működése. Ennek hatása alatt a 
körök és egyesületek szaporodni fognak s a szép fejlő-
désnek indult kath. sajtó segítségével beviszik majda kath. 
öntudatot és hitéletet a kath. szellemben jelenleg annyira 
szűkölködő magyar családi élet szentélyébe a hol az, ha 
n j ra virágzani fog mint hajdan, Magyarországban a ka-
tholikus vallás, és a mi hozzá van kötve, nemcsak meg 
lesz mentve, hanem újra országos hatalommá emelkedik, 
mely nem megtörésért fog esedezni, mint jelenleg, hanem 
irányt fog szabni és tiszteletet fog parancsolni. 

Ámde, hogy idáig fejleszthessük a szunnyadó katho-
likus erőket, már most, az akczió fejlesztésének kezdetén, 
őrizkednünk kell egyfelől az erők szét forgácsolásától, más-
felől pedig törekednünk kell az erők összefoglalására, 
vagyis arra, a mit concentratiónak neveznek a világon 
mindenütt. 

A mi az elsőt illeti, már volna egy igénytelen észre-
vételünk, melyet a legönzetlenebb jó akarat sugall. Né-
metországban sok mindenféle oknál fogva, idő és pénz-
kimélés tekintetében is, rendes eljárás az, hogy az egyes 
katholikus egyesületek az egyetemes katholikus nagygyű-
léssel kapcsolatosan tar t ják meg esetleges értekezleteiket 
vagy közgyülésöket. Vagyis, mikor hire megy, hogy a 
jövő évi katholikus nagygyűlés hol fog összejönni, némely 
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egyesületek időközben elhatározzák, hogy elnöki érteke-
zéseiket vagy esetleg közgyülésöket is a katholikus nagy-
gyűlés helyén és ideje alatt fogják megtartani. Ezzel az 
eljárással a kath. nagygyűlés is, az egyes egyesületi cso-
portok is c a k nyernek. Evvel az igen jónak bizonyult 
szokással ellenkezőleg, Magyarországban csaknem egyide-
jűleg két egyesületi kougresszus j.s fog û'ésçzni: Buda-
pesten a kath. körök és egyesületek, Kassán a kath. 
legény-egyesületek megkötendő szövetségének a kongresz-
szusa. Nem lehetett volna-e e két összejövetelt helyre és 
időre nézve összekötni ? Eltekintve a pénz- és időbeli 
nyereségtől, nagyobb lett volna bizonyára a concentrált 
katb. erők erkölcsi hatása is. 

Ha már a katholikus egyesületi erők összefoglalásá-
nál vagyok, elmondom, hogy min fáradoznak jelenleg 
Németországban a katholikus egyesületi élet vezéremberei. 

Minap vezérczikk jelent meg a , Köln. Volkszeitung"-
ban, a melyben ugylátszik egy plébános azt fejtegeti, 
hogy valamint már a kath. legény-egyesületek, egy-egy a 
püspök által kinevezett egyházmegyei főelnök vezetése 
alatt egyházmegyeileg vannak concentrálva és szervezve: 
ugy kell tenni, úgymond, legközelebb valamennyi ifjúsági 
egyesülettel is. A katholikus egyesületi életnek éppen 
ugy mint a kath. hitéletnek általában, a püspök keze a 
kormányosa. Ebben kell összefutni minden összekötő és 
irányitó szállnak. 

Volt idő, mikor mi is pengettük már ezt az eszmét 
ebben a lapban. Kértük akkor, hogy valamint az elemi 
iskolaügy minden egyházmegyében egy-egy főtanfelügyelő 
kanonok vagy más dignitárius kezébe van letéve : ugy 
legyen a katholikus egyesületi élet vezetésére minden egy-
házmegyében egy-egy egyházmegyei fő- és vezérelnök 
vagy felügyelő püspökileg kinevezve. Visszhangja is ha-
tása is volt felszólalásunknak annak idején. Országos 
eredményt azonban nem hozott létre. Most letesszük az 
eszmét a kath. körök és egyesületek első nagygyűlésének 
a kezébe. Vegye kezébe a dolgot ez s indítványozza a 
püspöki hatóságoknál az egyesületi élet egyházmegyei fel-
karolását — egyházmegyei egyesületi vezető hatóság fel-
állítása által. ? ? 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
Iskolai Értesítők. 

1, A nagyszombati róm. kath. autonom hitközség 
által fentartott és a szent Orsolyáról nevezett apáczák 
vezetése alatt álló külső és belső elemi-polgári iskola és 
tanitóképző intézet Értesítője az 1897—98. tanévről. Közli : 
az igazgatóság. Nagyszombat 1898. nyomatott Horovitz 
Adolf könyvnyomdájában. 

Az értesítőt egy tanitónőjelölt értekezése nyitja meg: 
„A tanitónő kötelességei Istennel és hazával szemben." 
Az intézet szervezetét s a hivatalos látogatásokat az ünne-
pélyek elősorolása követi. 0 felsége tiszteletére hálaünnepet 
rendeztek; a szabadságharcz jubileumát április 14-én tar-
tották. 

A tanév folyamán „Angela Önképzőkör" is alakult. 
Továbbá Schlik István kanonok igazgató vezetése alatt 
Mária kongregátió 126 taggal fejtette ki áldásos tevé-

kenységét, mint a nevelés fájának legtündöklőbb koronája . 
Az intézetben internátus is van számos alapítványi helylyel. 
A külső elemi iskolában 433 növendék volt 11 tanerővel 
ellátva. A gyakorló iskolában 41 gyermek oktattatott . A 
belső elemiben 48 növendéket 7 tanitó képezett, a polgári 
iskolában 162 növendéket szintén 7-en tanítottak. Az elemi 
tanitóképző intézetben négy tanfolyamban 69 növendék 10 
tanár vezetése alatt állott. 

Az Írásbeli tételeknél nagyobb súlyt kellett volna a 
katb. vallás erkölcsi tárgyak kidolgozására fektetni. A 
képesitett tanítónők száma 18. 

Sajnálattal vettem észre, hogy az intézetben dicső-
ségesen uralkodó X I I I . Leo pápa gyémántmiséje alkal-
mából az intézet ünnepélyt nem tartott, holott a szabadság-
harczi ünnepélyen elhangzott világi tanár beszéde egész 
terjedelmében közölve van. Továbbá az értesítő szóval 
sem emlékszik meg az intézet élén 27 évig áldásosán 
működött apátkanonok Ocsovszky Ferenczről, ki f. évi 
január 30-án hali meg. E kitűnő tanférfiu, kinek sirhal-
mára a lapok nefelejts koszorút kötöttek, hogy az intézet, 
kiadott értesítőjében küíön lapon gyászolja felejthetlen 
egyházi tanfelügyelőjének elhunytát. A főgymnásiumi érte-
sítőben sem találom az ily kegyeletes megemlékezésnek 
nyomát, pedig az elhunyt apát bőkezűségét a tanintézet 
számos növendéke évek hosszú során át élvezte. A Nagy-
szombatban megjelent értesítők között egyedül a községi 
polgári iskola értesítője szentel a megemlékezés szép nek-
rológját az elköltözött dicső tanférfiu emlékének. A nagy-
szombati Orsolyarendü zárdaszűzek a nevelő intézetéről 
Maryzula János tanitó kisebb tanulmányt irt, melyben a 
rend keletkezését, s a nagyszombati zárda múltját s jelenét 
méltán mpgérdemelt dicséretben részesiti. 

2. A pannonhalmi sz. Benedekrend soproni kath. 
főgymnasiumának értesitője az 1897—98. iskolai évről; 

Közli: Horváth Kristóf, igazgató. Az értesítő elején 
Hollósi Rupert tanár értékes tanulmányát ta lá l juk: „A 
régi rómaiak művészete" czimen. Didaktikai szempontból 
kiváló dicsérettel emlékezhetünk meg a tudós tanár mun-
kájáról, ki a tanulóifjúság igényeihez alkalmazkodott akkor, 
midőn olyan tanulmányt közölt a gymnasium értesítőjében, 
melynek olvasása a tanuló ifjúság számára hasznos és 
szükséges. 

Tanulmányát sikerült kép-illusztrácziókkal kisérte, 
mely körülmény még értékesebbé teszi a magában is ki-
tűnő dolgozatot, mivel az óvilág múltjának és életének 
ismertetésével az ideális gondolkodást, a művészi érzéket 
neveli a tanuló ifjúságban. Annál melegebben gratulálunk 
a tudós szerzőnek, minél jobban tapasztaljuk napról-napra 
iskolai és magán tanításunkban, nevelésünkben a művészi 
nevelésnek hiányát, és az avval járó hátrányokat. Az 
értelmi, erkölcsi és testi nevelés mellett nem szabad mel-
lőzni a művészi érzék fejlesztését, mely az erkölcsi érzék 
fejlesztésére folyhat be üdvösen. 

A tanári kar 15 tagból áll, köztük 14 pannonhalmi 
sz. Benedekrendi áldozópap, és egy, tornamester, ez világi. 
Az összes tanulók száma 355, kik közül 330 róm. katb., 
14 ág. evang. és 11 zsidó. 
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VEGYESEK. 
— Füzy Szaniszló kitüntetéséhez. Pozsonyból 

i r ják lapunknak, s örömmel csatlakozunk mi is a követ-
kező sorokhoz : A király a vaskorona rend harmadik osz-
tályával tüntet te ki f t . Füzy Szaniszló, kir. tanácsost, az 

, irgalmas-rend tar tományi főnökét félszázados jubileuma 
alkalmából. A királyi kitüntetés a munka emberét ju ta l -
mazta, ki fáradságot nem ismerő buzgalommal szentelte 
magát a humánus rendnek s páratlan eredményt tünte t 
fel. Vezéreszméje folyton arra irányult, hogy szerzetét a 
modern idők követelményeihez alkalmazva, a lehető leg-
magasabb színvonalra emelje Az irgalmas-rend kórházai-
ban felekezeti különbség nélkül ápolják a betegeket, a 
mi már magában véve is hirdeti a rend lét jogosultságát . 
Ft . Füzy radikális magyar, ki át van hatva a nemzeti 
öntudattól s rendtársaiban is mindig élesztette és éleszti 
a hazafiság lángját . 50 év óta áll a humanizmus szolgá-
latában s ötször volt már egyhangúlag provinciálissá, 
választva. Rendjét kormányzása alatt minden izében rege-
nerálta, a rendházakban mindenütt megizmositotta a nemes 
erkölcsi irányt s a mi igen fontos dolog, minden rend-
házat jó anyagi helyzetbe hozott. Közmondásos szerény-
sége kikerül minden ünneplést. F t . Füzy kir. tanácsos 
kebelén immár a Ferencz József- és vaskorona-rendeken 
kivül egy másik kitüntetés ragyog, melylyel a szenvedő 
emberiség ruházta fel, és ez a hála érdemjele, mely az 
előbbieknél még sokkal jobban csillog, mert ezerek ég 
ezerek könyeinek letörlését jelöli. 

— Díszoklevél a félegyházi apát-plébánosnak. 
Agócs János félegyházi apát-plebánost szép kitüntetés érte 
a napokban. A váczegyházmegyei tanítóegyesület ugyanis 
díszoklevéllel tüntet te ki a fáradhatat lan kerületi esperest 
és tanfelügyelőt, a tanügy terén szerzett érdemei hálás 
elismeréseül. Agócs meghatot tan fogadta e ri tka kitünte-
tést és Kiss Boldizsár kerületi jegyzőnek nyomban 30 
f r to t adott át, hogy hálája és szeretete jeléül jut tassa az 
összeget az egyesület elnökségéhez. A legmélyebb tisz-
telettel üdvözöljük a ki tüntetet t tanférf iu t ! 

— Tiszte l jétek az I s tent ! Érdekes és kedves do-
logról irnak mostanában az orosz újságok. Az uráli bánya-
tulajdonosok és az állami bányák felügyelői — az emlí-
tet t lapok hire szerint — elhatározták, hogy leszoktatják 
alkalmazottjaikat a bűnös istenkáromlásról, amely nemcsak 
a férfiaknak, hanem az asszonyoknak és gyermekeknek 
is szokásává vált. A dolog azonban igen nehezen ment. 
A különben igen vallásss emberek minden csekély bosz-
szuságukat káromkodással csillapították régi idők óta. — 
A figyelmeztetés és testi büntetés, amelylyel kezdetben 
kúrál ták őket, nem használt semmit. Er re aztán szigo-
rúbb lépésre szánták magukat a vezető egyéniségek. Tud-
ták, hogy a keveset kereső munkásnak és hivatalnoknak 
leggyöngébb oldala a pénz, tehát ezzel fogták meg őket. 
A jekaterinburgi bányák alkalmazottait a követkeaő rend-
szabálylyal lepték meg egy napon : 

Istennek nevében ! 
A köztetek elterjedt bűnös Istenkáromlás, mely lel-

keteket megrontja, nekünk is nagyon ellenünkre van, 
mivel megbántjátok vele az Úristent, akinek neve mind-
örökké dicsértessék. Mivel ti sem intő szavainkra, sem 
a testi büntetésre nem hagytátok abba bünüs szokás-
tokat, arra határoztuk el magunkát , hogy minden híva' 
talnokot, aki ezután is beleesnék ebbe a nagy bűnbe, 
félhónápi fizetéselvesztésére, a munkást pedig, aki elkö-
veti, első ' alkalomkör ; egy rubel büntetésre ítéljük, 
visszaesés esetében pedig ugy a hivatalnok, mint a mun-
kást elbocsájt juk a szolgálatból. Vegyétek ezeket lel-
ketekre ! 

Tiszteljétek az Istent ! 
A rendszabályozás hatott . Azóta egyetlen egy károm-

kodás sem hangzott el a bányákban, legalább a felügye-
lők fülehallatára nem. 

— Szobor László kir. herczegnek . Nem feledke-
zik meg sohasem a magyar közönség a nyelvében, gon-
dolkodásában egyaránt magyar László kir. herczegről, a 
kinek halálát az egész nemzet gyászolta. A kegyeletes 
érzés, mely akkor megnyilatkozott , most újból kifejezésre 
jut. Kis-Jenön indították meg a szép mozgalmat, hogy 
szobrot állítson az ország közönsége a fiatalon elhunyt, 
t ragikus véget ért kir. herczegnek, a kivel a nemzet any-
nyi szép reménye, ábrándja tünt el a sírba. A mozgalom 
természetesen országos jellegű lesz, bár a kezdeményezés 
Kis-Jenőről indult meg, a hol a szobrot felállítani akar-
ják . Bizton remélhető, hogy a szép terv élénk pártolásra 
talál az országban s mihamarabb érczemlék hirdeti azt a 
kegyeletet, melylyel a magyar közönség viseltetik a feled-
hetetlen László kir. herczeg iránt. 

— Villamos világítás a piramisokon. Az „Elec-
tricien" c/.imű folyóirat irja, hogy az egyiptomi pirami-
sokba legközelebb bevezetik a villamos világítást. Az 
évezredes régiségü óriási épületek homályos és titokzatos 
folyosóit t^hát nemsokára izzó lámpák fogják világosságba 
vonni, a piramis tetejéről pedig hatalmas reflektor fogja 
fényét szórni a vidékre, sőt talán a sphinxnek is kijut 
majd a villamos lámpákból. Az újítás bizonyára nem fog 
előnyére válni a régi idők e maradványaihoz fűződő 
poézisnak és gyakoilati haszna sem igen jelentékeny, de 
az ős-kor munkája összepárosodik a legújabb kor vív-
mányával. 

— Húsvét napjának ujabb megállapítása. A bécsi 
és vatikáni csillagda vezetői részéről húsvét idejének 
könnyebb és határozottabb megállapítása újból el lett 
határozva. A 325-ben tar tot t niczeai zsinat határozata 
értelmében busvét-ünnepe az első tavaszi holdtöltét kö-
vető első vasárnapra esik és igy ez ünnep márczius 22 iké-
től kezdődőleg április 25-ikéig bármely napon lehet Most 
a két csillagász megállapítása szerint, husvétünnepe a nap-
éjegyenlőség után a harmadik vasárnapon lenne, igy ez 
ünnep és a többi is, amelynek napja mostanig húsvét 
után igazodott, ezután mindig csak egy meghatározott 
héten belül ingadozhat. Igy húsvét hétfője csakis április 
4-ike és 11-ke között, pünkösd pedig május 23-ika és 
30 ika között lehet. 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

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

timus.'1 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

TARTALOM. Vezêreszmek es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Az egyetem emelkedésének külső tényezői. — 
Egyházi Tudósitás. U n g v á r : Naptáregyesités. — Tárcza. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Ofüciorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 
I r ta : Simon György dr. 

A könyvtilalom az új'korban. 
(Folytatás.) 

Mellőzvén a római császárságnak Luther 
ellen hozott törvényeit, csupán az „In Coena 
Domini" néven ismeretes bullát emiit jük meg, a 
melyben VII. Kelemen pápa kiközösítéssel súj t ja 
azokat, a kik Luther Mártonnak, vagy bármely 
más, ugyanazon eretnek-párthoz tar tozóknak 
könyveit az ő ós az apostoli szók engedélye nél-
kül bármiképen olvassák vagy házaikban ta r t ják , 
nyomatják, vagy bármely módon, bármi okból 
nyilvánosan, vagy ti tokban, bármi ürügy vagy 
szin alat t védelmezik." *) 

Az értekezésünk elején felsorolt s az egyes 
országokban alkalmazott könyvtilalom hasznos, 
de a folyton szaporodó eretnekségek kiirtására 
elégtelen volta arra inditotta a római &zentszéket, 
hogy általános, az egéss egyházra kiterjedő s 
érvónynyel biró, a kor viszonyainak megfelelő 

„Libros ipsius Martini, aut quorumvis aliorum 
ejusdem sectae sine auctoritate Nostra et sedis Apostolicae 
quomodolibet legentes aut in suis domibus tenentes, 
imprimentes aut quomodolibet defendentes ex quavis causa 
publice vei occulto, quovis ingenio vei colore." 

módozatról gondoskodjék, mely által a hivőket 
az eretnek tanok veszedelmétől megóvhassa. 

Caraffa János Péter biboros a jánlatára III. 
Pál pápa a hi tnyomozásnak uj szervezetet adott, 
megalakitván „Licet ab initio" kezdetű s 1542. 
jul. 25-én kiadot t bullájában a római Inquisitiót, 
melynek Car a ffaval az élén hat biboros volt 
tagja, kiknek mint főinquizitoroknak te l jha ta lmat 
adott arra, hogy a bárhol ta lálható eretnekek 
(Apostolicae Sedis in omnibus reipublicae Chris-
tiana e terris tarn citra quam ultra montes super 
negotio fidei Commisarii generales et generalis-
simi) s az eretnekség gyanújában állók ellen fel-
léphessen s a szervezendő albizottságok, hitnyo-
mozó törvényszékek, még a spanyolországi felet t 
is, a felsőbb forumot képezhesse. 

Caraffa IV. Pál néven elnyervén a pápai 
méltóságot (1555—1559) a római Inquisitiót 
azzal bizta meg, hogy egy „generalis Index"-et 
állítson össze. Ez Index 1557-ben elkészült ugyan, 
de nem té te te t t közzé.2) A következő évben uj 
kiadás készült s 1559-ben ily czimen jelent meg: 
„Index Auctorum et librorum, qui ab officio Sanctae 
Romanae et Universalis Inquisitionis caveri ab 
omnibus et singulis in universa christiana Republica 
mandantur, sub censuris contra legentes, vel tenentes 
libros in Bulla quae lecta est in Coena Domini 

2) Holweck, 7. 1. 
10 

Í 
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expressis, et sub aliis poenis in Decreto ejusdem 
Sa cri officii contentis. Index venundatur apud 
Antonium BJadum, Cameralem irnpressorem, de man-
dato speciali Sacri Officii. JRomae Anno Domini 
1Ő5 9. Mense Jan." „Az eddig megjelent indexek-
től eltérőleg ennek három osztálya van. Az 1. 
osztályban azon szerzők vannak elősorolva, kik-
nek minden könyve t ek in te t nélkül arra, hogy 
művét előbb vagy utóbb ir ta-e, mielőt t ere tnek 
lett , foglalkozik-e vallással, vagy nem, kárhoz-
t a tva van. A 2-ikban azok, k iknek külön meg-
nevezett munkái t i l ta tnak, a 3-ikban pedig a 
névtelen s álnévvel biró i r a tok foglal taknak. E 
részben egész sorozata van a t i l to t t könyveknek. 
Kivétel nélkül t i l t a tnak mindazon iratok, me-
lyeket e re tnekek i r tak vagy csak n y o m a t t a k ; 
minden az 1519. évtől fogva megjelent könyv 
és i ra t , a püspök vagy inquisi tor engedélye nél-
kül k iadot t i ratok, továbbá, melyek chiromantia, 
necromantia, babonás astrologia s egyébb hasonló 
dolgokkal foglalkoznak; az Istent , szenteket, 
szentségeket, vallást, az apostoli szentszéket sértő 
vagy gyalázó iratok. Végül 62 könyvnyomta tónak 
névjegyzéke van csatolva, kinek minden kiad-
ványa gyanúsnak ta lá l t a to t t . 

Ez index rendkívüli szigora mia t t IV. Pius 
pápa „Moderatio Indicis librorum prohibitorum" 
czimen u jabbat adot t ki.3) 

Az eddig emi i te t t indexek előzték meg a 
legújabb időkig érvényben volt t r i en t i indexet. 
A mint a t r ient i zsinat kilencz évi megszakítás 
u tán ismét megnyil t , a 18-ik ülésben, 1562. 
február 26-án egy tizennyolcz tagból álló bizott-
ság küldete t t ki a jelenlevő s különböző nem-
zetiségű a tyákból a könyvtilalom szabályzatának 
kidolgozására s a t i l to t t könyvek jegyzékének 
összeállí tására. 

A bizottságnak hosszú időn át készült s 
i smétel ten felülvizsgált munká la t á t IV. Pius 1564. 
márcz. 14-én „Dominici gregis" kezdetű bul lájában 
megerősí te t te s k iad ta Rómában : „ Index librorum 
prohibit or um, cum regulis confectis per Patres a 
Tridentina Synodo delectos auctoritate S. D. N. 
PH Pont. Max. comprobatus" czimen. 

Ez index, melyben IV-ik Páléhoz hasonlóan 
a szerzők három osztályra osztatnak, tu la jdon-
képen csak átdolgozott s j av í to t t kiadása az 

3) E munkát a pápa parancsára Ghislieri Mihály 
bíboros főinquisitor i r ta ; de jelentékenyebb enyhítés nél-
kül. Reusch, I. 299. s Arndt 72. 

előbbinek. A fontosabb uj i tás csak abban áll, 
hogv az ál talános szabályok elől t é t e t t ek : az 
elitélt ( többnyire német) könyvnyomta tók név-
jegyzéke e lmarad t s egy „quosque expurgatus 
fuerit,u vagy később: „donec corrigantur" kifeje-
zéssel je lzet t könyvjegyzék lőn hozzáfüggesztve. 

A szabályok jelentékenyebben enyhébbek IV. 
Páléinál .4) 

E helyt az indexeknek egy külön osztályáról 
kell megemlekeznünk, melyek Indices librorum 
prohibitorum et expurgatorum vagy röviden Indices 
cxpurgatorii névvel je löl te t tek. Már IX. Gergely 
pápa a párisi egyetemhez 1231. ápr. 5-én intézet t 
le i ra tában megjelöli a módot, a melylyel a kü-
lönösen iskolai használat ra szánt, de tévelyt és 
eretnekséget t a r t a lmazó könyveket szakférfiak 
által használhatókká lehet tenni a káros tételek 
kiselejtezésével.5) E munkára utas í tás t ad a 2., 
5., 7. s 8. index-szabály, VIII. Kelemen Instruc-
tiója. Főleg a belga püspökök s az egyetemek 
igyekeztek ily indexek kibocsátásával a sajtó túl-
kapásai t ellensúlyozni. Igy keletkezet t az 1571-iki 
Index .expurgatorius Antwerpiensis, ehez csatla-
kozot t az 1581-iki lissaboni, bár ez kisebb jelen-
tőséggel bir. A Quiroga-féle spanyol Index expur-
gatorius szintén nevezetes. A fentebb elsorolt 
spanyol indexek egyút ta l prohibitori i és expur-
gatori i-k is. A Sandoval- és Sotomayor-féle 
Németországban is megjelent. Rómában 1607-ben 
az akkori Magister S. Palat i i , Fr. Joannes Maria 
Brasichellensis adot t ki egy ily indexet, Index 
librorum expurgatorum in studiosorum gratiam con-
fectus czimmel, mely hivatalos jelleggel sohasem 
birt , több ilyen pedig nem jelent meg Rómában, 
de a t i l tó (prohibitorius) indexek a j av í tha tó 
könyveke t mindig e l lá t ták e jelzéssel : Donec 
corrigatur vagy d. c.6) 

A folyton gyarapí to t t t r i en t i Index lénye-
gében nem vál tozot t VII. Sándor pápáig. Jól lehet 
V. Sixtus az uj kiadásban a szabályok számát 
10-ről 22-re emelte s részben megszigorí tot ta ,7) 
VIII. Kelemen azt eredeti a lakjába visszahelyezte 

1 s csak néhány függeléket 8 ) s beható utasí tást 

4) Reusch, I. 325. 
5) . . . quousque examinati fuerint et ab omni erro-

rum suspicione purgati. Raynald. ad a. 1231. n. 46., 48. 
V. ö. Id. Kirchenlexikon 654. 1. 

tí) V. ö. Id. Kirchenlexikon, 655. 1. 
7) Reusch, I. 330. 
8) Dr. Holweck (i. m. 9. s 10. 1.) ez indexre vonat-

1 kozólag a következő megjegyzést fűzi: „Der Jesuit Zac-
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adot t hozzá a püspökök s hi tnyomozók számára, 
a mely zsinórmértékül szolgált az irodalom ter-
mékeire való felügyeletnél, különösen pedig a 
javi tásnál s az előzetes censura alkalmazásánál . 9) 

(Folytatjuk.) 

Az egyetem emelkedésének kiilso tényezői. 
(Vége.) 

Egyetemi internátus. 
Hazánk fővárosában az egyetemi polgárok között 

igen nagy számban vannak azok a szomorú és szenvedő 
alakok, a kik elzüllenek, féltudósok maradnak, proletárok, 
a társadalom legveszedelmesebb elemei lesznek, ha ideje-
korán nem segittetnek. 

Olyan tény ez, olyan megdöbbentő valóság, melyet 
első sorban a nagybirtokosnak, a milliomosnak, a virilistának, 
általában a vagyonos osztálynak kell tudomásul venni. 
Ezek részéről a segélynyújtás nem egyszerű jó cselekedet 

caria, welcher 1777 zu Rom eine Storica polemica delle 
prohibizioni de1 libri herausgab, fand in den dortigen 
Bibliotheken nur mehr zwei Exemplare. Der Anglikaner 
Jos. Mendham hat 1835 einen Neudruck besorgt . Reusch, 
I. S. 401. if. stellt die ganze Sache so dar, dass Clemens 
VII I . im Einführungsbreve zu seinem Index v. J . 1596 
sich zum mindesten einer Zweideutigkeit, wenn nicht 
wissentlicher Unwahrheit schuldig gemacht hätte, da er 
sagt, Sixtus V. sei re minime absoluta, also vor voller 
Erledigung der Herausgabe, gestorben. Aber gerade die 
Beschreibung, welche Reusch S. 501 von dem Index 
Sixtus V. gibt, ist ein Beweiss, dass der Druck noch nicht 
correct hergestellt war, denn die Blät ter sind unregel-
mässig numerir t . Reusch kann zudem nicht den mindesten 
Beweiss dafür erbrigen, dass der Index publicirt worden 
ist. W i e kann er also Clemens VIII . einer Unwahrheit 
zeihen ? Sollte denn dieser so unklug gewesen sein, sechs 
Jahre später zu behaupten, der Sixtinische Index sei noch 
nicht vollendet gewesen, da doch wenigstens in Rom Alle 
das Gegentheil davon wüsten? Die von Zaccaria gefun-
denen Exemplare kommen höchst wahrscheinlich von 
Persönlichkeiten, welchen der gedruckte Entwurf zur 
Begutachtung übergeben war. Im Sixtinischen Index be-
finden sich auch Bellarmins Controversen und Franz 
Viktorias Relectiones, beide desswegen, weil sie im schein-
baren Gegensatz zur traditionellen Ansicht dem Papste 
nur eine indirecte Gewalt in weltlichen Angelegenheiten 
zuerkannten. Sixtus V. hat im Widerspruch mit der 
Indexcongregation die Enreihung beider Auetoren in den 
Index vollzogen. Wahrscheinlich ist dadurch wie durch 
andere den Vorschlägen der Index-congregation zuwider-
laufende Massnahmen Sixtus' V. die ganze Sache ins 
Stocken gekommen und dann überhaupt ohne Abschluss 
geblieben. Bellarmin und Viktoria wurden auf ein Gutach-
ten der Indexcongregation hin (bei Reusch, I. S. 505.) 
natürlich in den späteren Ausgaben des Index getilgt." 

9) Hollweck, i. m. 10. 1. 

csupán, hanem szigorú kötelesség, a mely elől el nem 
zárkózhatnak. 

Hazánk érdeke, nemzetünk java és a felebaráti 
szeretet kivánja, hogy érdeklődjünk, baj lódjunk, gondos-
kodjunk a jövő nemzedék nyomoráról, enyhítve, oszlatva 
és a szenvedők könyeit letörülve az irgalmasság test i 
cselekedetei által. 

Az intelligens i f júság nyomora egyiránt veszedelmes 
vallásra, erkölcsre, hazára, nemzetre és társadalomra. 

Nekünk igen sok tanult emberre van szükségünk. 
A kellő szám a gazdagokból ugy sem telik ki. A sze-
gényeket kell tehát istápolnunk, elősegítenünk. Ezeket az 
éhező egyetemi polgárokat kell gyámoli tanunk, kik egytől-
egyig a munkából élő erős nép fiaiból emelkedtek föl az 
alma mater magaslatára — izzasztó fáradtság, vasszor-
galom, virradtig tar tó tanulás és ernyedetlen ki tar tás ál tal . 

Hazánk és nemzetünk legizmosabb, legkipróbáltabb, 
legmegedzettebb i f jú sarjadékait , legmunkabiróbb fiatal-
ságát, az állam leghata lmasabb őserejét semmisít jük meg, 
ha akkor hagyjuk őket magukra , és akkor engedjük 
elzülleni, elpusztulni őket, mikor már oly közel vannak a 
czélhoz, oly közel vannak az önálló életfentartáshoz, az 
önálló életpálya megalapításához. 

Ezt nem engedheti meg egy olyan társadalom, 
melynek szive dobogni, lelke lángolni tud még az 
idealizmusért. De nem engedheti meg a kormány sem, 
melynek annyi szüksége van minden hű fiának buzgó 
tevékenységére. 

Igaz, hogy mai napság sokan tódulnak a tudós pályákra. 
.a.mde ezt már nem itt az egyetemen kell megakadályozni, 
hanem a gymnasiumban. 

A ki már itt van a tudós pályán, az egyetemen: 
azt már nem lehet innen kiszorítani ; ennek módot kell 
adni arra, hogy tanulhasson, mert ennek a tanulás éppen 
olyan életszükséglet, mint viz a halnak, vagy mint a 
levegő a madárnak. H a ezt elvonjuk tőle, elvonjuk tőle 
az életet is. 

A külföldi egyetemeken roppant alapítványokkal 
segítik elő a tanuló i f júság megélhetését s előhaladását 
tanulmányaikban. Ott nem hagyják elveszni; örülnek, ha 
támogatha t ják a tehetségeket. Büszkén mutatnak később 
azon tudósokra, kiket fölneveltek s kik nemcsak 
maguknak, hanem azon főiskoláknak is nevet, dicsőséget 
szereztek, a hol t anul tak és olyan szolgálatokat tettek 
nemzetüknek, mely nélkül ma talán egy századdal hát rább 
állanának. 

Roppant a száma azon fényes neveknek, kik nem a 
palotákból emelkedtek ki. Mert a tehetség, a lángész 
nincs vagyonhoz, vagy születéshez kötve. 

Vegyük csak sorba nemzeti fejlődésünk külömböző 
ágait. A legelsők között akárhányszor találunk olyanokat, 
kik nern. hivatkozhatnak hires ősapákra ; szegényebb 
szülőktől ssármaztak és mégis vezérszerepet játszottak. 

A ministerek közül ott talál juk Kossuth Lajost , 
Trefor t , Paulei t , Horváth Boldizsárt, Baross Gábort, 
Szilágyi Dezsőt, Wlassics Gyulát, Wekerlét , Lukácsot. 
Az egyházban Simort, Vaszary Kolost, Haynaldot, 
Samassát, Schlauchot, Székácsot. — Az irodalomban 
Vörösmartyt , Fetőfit, Katonát, Szigligetit, Aranyt Tompát , 

12* 
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Jókait. A tudományban Hunfatvyt, Csengerit, Vámbéryt, 
Szabó Józsefet, Toldi Ferenczet, Czuczort. — Liszt, 
Erkel megteremtették a magyar zenét ; Marko, Lötz, 
Benczúr. Munkácsy a magyar festészetet. Ybl építőmestere 
lett Budapestnek, stb. 

Igy lehetne folytatni iveken keresztül névsorát azon 
országhirű embereknek, kik úttörők voltak és nevüknek 
fényt szülőiktől nem kölcsönöztek. 

Hagyjuk azonban most ezt abba, térjünk a dologra, 
áldozzon minden természeti személy és erkölcsi testület a 
haza oltárára, az egyetem nyomorgó szegényei számára. 

Több módja van ennek. Ezek közé tartozik első 
sorban az országos egyetemi internátus vagyis a diák-
otthon. Egy nagy középület volna ez, olyan mint a Ludo-
vica akadémia, — földszint a diákasztal (mensa akade-
mica) az olvasó-kör és a segélyegyletek irodái; az első, 
a második és harmadik, esetleg a negyedik emeleten a 
tanuló- és hálószobák, mindenik két-két fiu számára be-
rendezve. Igaz, hogy ehhez milliók kellenének. De a 
Ludovica akadémiához is milliók kellettek, mégis létre-
hozta egy országos lelkesedés. 

Nincs hatalmasabb tőkeforrás, mint ez az országos 
lelkesedés. Megyék és városok, kisebb és nagyobb birto-
kosok, főpapok, gyárak, pénzintézetek, klubbok, kaszinók 
versenyezhetnének az alapítványok megtételében, melyek-
nek csak évi kamatjait kellene kifizetni, a tőkét nem. 

A másik mód : az általános egyetemi segélyalap. Ez 
alapítvány lenne a tudomány- és műegyetemi szegény 
tanulók számára. Első alapitója a mi legkegyelmesebb jó 
királyunk a rendelkezésemre bizott 500 írttal. A többit 
ugy lehetne összehozni, hogy ha a főváros, a megyék és 
törvényhatósági joggal biró városok, továbbá a főispánok, 
alispánok, polgármesterek, főorvosok és az úgynevezett 
virilisták évnegyedenkint 5—10 forintra köteleznék magu-
kat. S e végből az alispánok és polgármesterek gyűjtő-
iveket bocsátanának ki. Mi volna egy-egy virilistának év-
negyedenkint 5—10 frt . Ha az egész országból csak ezer 
virilista áldozna egyenkint 10 frtot, évnegyedenkint : már 
40.000 frt jönne össze csak a virilistáktól ezer után. Es 
ez már szép segitség lenne. 

A harmadik mód egy daloskör főúri és más előkelő 
családok egyetemi tanulógyermekeiből alakitva. Saját költ-
ségén beutazná az országot. A nagyobb városokban és 
megyei központokon hangversenyeket adna. Ilyen dalos-
kör Skót- és Norvégországban négy millió koronát gyűj-
tött össze az ottani diák-internátus javára és azt tényleg 
meg is alapította. 

Ilyen idea lehetne végre egy sorsjáték is, melyet a 
m. kir. pénzügyminister bizonyosan engedélyezne az egye-
temi internátus javára. Keresni kellene egy pénzes vállal-
kozót, ki a sorsjátékot rendezze. Vállalkozó bizonyosan 
akadna, ki ha kétszázezer egy koronás sorsjegyet 100.000 
f r t értékben kibocsátana : a siker biztos lenne, a sorsje-
gyek mind elkelnének. Mert nem hiszem, hogy akadna 
széles e hazában olyan gazdag vagy szegény hazafi, ki 
szivesen ne áldozna egy koronát az egyetemi ifjúság ér-
dekében a haza oltárára. 

Erősen hiszem, hogy az internátus palotájának föl-
építésére már ezen most jelzett háromféle szerzési mód is 

szép összeget hozna össze; összehozna legalább is 200.000 
frtot . Ha ehhez hozzáadnók a vallás és közoktatási m. 
kir. minister beleegyezésével a Mensa-Akademikának már 
is begyült mintegy 100.000 frtiát, a tudomány-egyetem és 
műegyetemen fennálló különféle segély-egyleteknek több 
mint 200,000 f r t ra rugó segélyalapjait : már együtt lenne 
az 500.000 fr t . Olyan összeg, melylyel biztonsággal lehetne 
hozzákezdeni egy olyan négyemeletes internátus építésé-
hez, a hol 350—400 szoba volna berendezhető 700—800 
szegény egyetemi ifjú benlakására, teljes ellátására. 

A mint az 500.000 fr t együtt lenne, a főpolgármes-
ternek már is megígért támogatása mellett nem volna 
nehéz alkalmas téren egy megfelelő helyet ingyen kiesz-
közölni a székes-főváros közgyűlésétől, a mely a két 
egyetemnek több mint 7000-re menő ifjúságától fogyasztás 
révén különben is annyi jövedelemben részesül, — nem 
volna nehéz ingyen kieszközölni mintegy viszonszolgálat-
képen ezen jövedelmekért. H a pedig már a telek is meg 
volna, az igy együtt levő tőke már 600.000 frtot képviselne, 
melyre már könnyű szerrel lehetne kapni egy 500.000 
frtos épitési kölcsönt. 

Igaz, mondhatná valaki, hogy igy fölépülhetne az 
ét'cezési, olvasó-köri és irodai helyiségekből és 400 lakó-
szobából álló internátus. De miből szereztetnék be az 
étkezési és ellátási alap ? Mert a benlakónak élni is kell 
ám. Erre pedig azon segély és ösztöndijakat lehetne 
felhasználni, melyeket ez idő szerint évenkint a szor-
galmas szegények közt kiosztani szoktak. Hiszen e 
czélból a pénzügyi segélyalap egymaga 3,000.000 frt. 
Ide lehetne fordítani azt a 4000 fr t évi segély is, melyet 
most felerészben az olvasókör, felerészben pedig a 
Mensa-Akademika évenkint lakbér fejében kap és más 
hasonlókat. 

Most a szegény egyetemi ifjak a különböző segély-
egyletektől az istápolást legtöbbnyire készpénzben kapják, 
melyet tapasztalat szerint nem fordítanak mindig a ren-
deltetésszerű czélra. Ha az internátus palotájában, a lakást, 
eltartást, élelmezést, szórakozást és mindezt szabályszerűen 
berendezve természetben kapnák : soha el nem költhetnék, 
szorult helyzetbe soha nem juthatnának s a szorgalmas 
előmenetelre, egy szóval a tanulásra sokkal több 
gondot fordíthatnának és az élet küzdelmeivel elfoglalva 
nem lévén, a vizsgálatokon is nagyobb készültséget 
bizonyítanának. 

A nemzet szive egybe van forrva egyetemével. Ide 
küldi a nemzet az ő szellemi kincseiből a legdrágább 
színaranyat. Innen kerül az megnemesitve és a nemzeti 
feladatokra teljesen alkalmassá téve az élet komoly munka-
műhelyébe, hogy annak idején az ország szabadságjogainak 
törhetlen védelmére szolgáljon. 

Kell tehát, hogy a nemzet mindent megtegyen if jú-
ságáért, mert az ifjúság sorsa szorosan összefügg hazánk 
felvirágozása és közszabadságának fejlődésével; szorosan 
összefügg azon sok fényes névvel, sok fényes tehetséggel, 
kiknek munkálkodásához az ország dicsősége fűződik. 

Ha az egyetemi internátus eszméjét a nemzet komoly 
várakozása és lelkesedése ténynyé varázsolja: meg vagyok 
róla győződve, hogy egyetemünk falait évről-évre több és 
több kitűnő képzettségű fiatalság hagyja el. — Es ez az 



RELIGIO. 93 

évről-évre több és szellemi erőben megnövekedett fiatal-
ság lesz majdan a tanári karnak legnagyobb büszkesége, 
az egyetemnek pedig olyan fényes dicsősége, mely a 
nemzet ragaszkodását iránta mindig melegebbé s vára-
kozásainak betöltését mindig teljesebbé teszi. 

Önök pedig, i f jú barátaim, a kik az egyetem 
internatusának falai közül majdan kikerülni fognak, a 
fiatal kor eltűntével is, az élet komoly gondjai között is 
örömmel gondolnak vissza később azokra a verőfényes 
szép napokra, melyeket i t t eltöltöttek. Abból a sikerből 
és dicsőségből, melyet majdan a komoly munka által 
maguknak és hazájuknak biztosan megszereznek egy-egy 
ragyogó sugár vissza fog esni az internatusra is, arra az 
internatu8ra, hol barátságban és testvéri egyetértésben 
mosolygó örömmel végezték egyetemi pályafutásukat . 

Ezt a derűs, kedves és boldogító visszaemlékezést 
nem fogja önöktől elvenni, de nem is veheti el soha 
semmiféle életviszontagság. Elmondhat ják majdan a 
költővel : 

„Bár örömre, bura hitt az élet, 
Én megőrzöm mindörökre képed. 
Fényes napja, tiszta kék egével, 
Azt az időt hogy felejteném el ? !" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Ungvár. Naptáregyesités. — 
Hogy ama mozgalom, mely Melles Emil görög kath. 

esperesplebános tanulmányának hatása alat t megindult 
nem muló jelenség, de czéltudatos irányú tevékenység 
számba vehető, bizonyitja az, miszerint az egész ország 
gk. klérusánál eddig nem tapasztalt közös érdeklődést 
keltet t a naptáregyesités eszméje iránt, mig egyházme-
gyénkben folyton szaporodik a kerületek száma, melyek 
az ügy mielőbbi foganatosi tását óha j t ják . A következők-
ben közöljük a hozzájárulási nyilatkozatokat. 

Az eperjesegyházmegyei hosztoviczai kerület f tdő 
esperese igy ir a tanulmány szerzőjének : 

261. 98. szám. 
Főtisztelendő esperes ur ! 

Mindeneklelőtt fogadja szivélyes köszönetemet a nap-
táregyesitésről irt, s megküldött szép s érdekes tanulmá-
nyáért. 

Mi már régen foglalkozunk ezen eszmével. 
Az eperjesi egyházmegye úgyszólván egyhangúlag 

óhaj t ja . Az én egyh. kerületem már 2-odszor is foglal-
kozott s sürgeti a ftdő egyházmegyei kormánynál . Igy a 
tavaszi papi gyűlésen újólag ez ügygyei foglalkozott . 

A naptáregyesitést okvetlen keresztül kell vinnünk, 
ez igy nem maradhat . 

Kiváló tiszteletem nyilvánitása mellett maradtam. 
Pcsolinán, 1898. junius 24. 

Szerető oltártestvére : 
Biliary Emmanuel, 

esperes-lelkész. 
A nagyváradi egyházmegyéből a világosi kerület 

esperese a következő üdvözlő sorokat küldte Mellesnek : 
„Kedves testvér ! Naptáregyesités czimü tanulmányi 

röpiratában kifejtett logikai érveiért, nem mulaszthatom 
el, hogy ez uton is tiszteletemet ki ne fejezzem. Igazán 

vallási és kulturális érzelmeinkre örökké szégyenfolt lesz, 
hogy a tudomány által elitélt nap tá r t eddig is használtuk 
és el tűrtük azon egyházban, mely a felvilágosodás szövét-
nekét van hivatva az orthodoxismus sötét tömkelegein 
előhordani. — Isten áldása önre és törekvéseire. 

Világos, 1898. junius 9. 
Patkutz Marli sk. 

esp. pleb. 
Ugyancsak a nagyáradi egyházmegyéből Szabó Gyula 

makói segédlelkész tollából egy igen rokonszenves köz-
lemény foglalkozott e kérdéssel a Balázsfalván megjelenő 
„Unirea" czimű román nyelvű gör. szert. ka th . egyházi 
közlönyben. 

A munkácsi egyházmegyéből a következő hozzájá-
rulásokat kaptuk. A nyiri kerület f tdő esperese a követ-
kezőket m o n d j a : 

238. 98. szám. 
Főtisztelendő esperes lelkész ur ! 

Van szerencsém főtisztelendő Uraságodat értesiteni, 
hogy a nyiri kerület lelkészei egyhangúlag osztják azon 
véleményt, hogy az ünnepek méltó megtartása tekintetéből 
mellőzhetlen föladatunk, a régi naptárra l szakitani. és az 
ujabbhoz csatlakozni. Ezen véleményünknek a tavaszi 
gyűlés jegyzőkönyvében kifejezést adtunk, bizalommal kér-
vén megyés püspök ő méltóságának e téren kegyes intéz-
kedését. Vájjon be fog-e következni ezen mozgalom a 
közel jövőben ? Attól függ , hogy a kérelmező kerületek 
száma elég tekintélyes nagyra növekszik-e ? — Főtisztelendő 
uraságod lelkes buzditása bizonynyal igen nagy hatást 
gyakorol azon kerületek számának gyarapodására. 

Egyébi rán t szives üdvözlettel vagyok Fábiánházán, 
1898. junius hó 2-án. Főtisztelendő uraságodnak. 

Krisztusban rokona : 
Pap Antal, 

helyb. lelkész, nyiri ker. esperes. 
A szatmárnémetü kerületből jö t t értesités a követ-

kezőképen hangzik : 
160. 98. sz. 

Főtisztelendő esperes ur ! 
A naptáregyesités ügyében a szatmárnémetü kerület 

papsága tavaszi gyűlésében felvett jegyzőkönyv VII.-ik 
pon t ja alat t a következő sorok foglaltatnak. — „Megbot-
ránkozását fejezi ki a gyűlés a naptáregyesités ügyében 
kifejlődött hirlapi polémiákban használt tisztességtelen 
kifejezéseken és a kar társ i és testvéri szeretetet nélkülöző 
ezen el járást elitéli. Kifejezést ad egyszersmint azon meg-
győződésének, hogy a mindannyiunk által óhaj tot t naptár-
egyesitést az egyházmegye főpásztora püspök ő méltósága 
u t ján s kezdeményezésére kivihetőnek reményli." 

Erő t és kitartást kivánva a további munkára ma-
radtam Jánkon, 1898. junius 24-én. 

Testvéri szeretettel : 
Mitrovich István, 

h. esperes. 
A karászi kerület nevében és megbízásából a követ-

kező kérvényt intézte a megyés püspök ur ő méltóságához 
a kerületi esperes: 

Méltóságos és főtiszt, püspök ur, 
Legkegyesebb atyánk ! 

Azon mozgalom, mely a naptáregyesités kérdésében 
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egész egyházmegyénkben — egy pár maradi gondolko-
dású kivételével — élénk és pártoló értelmű visszhangot 
ke l te t t ; azon mozgalom, mely czélul tűzte ki a naptár 
különbözet fotytán fennforgó erkölcsi és anyagi hátrányok 
megszüntetését, mely czélul tűzte ki az egyesítés által a 
vallásosság hatályainak a biztosítását, mert az egységben 
van az erő ! — ez a sz. mozgalom a magyar vidék lakói, 
szóval vegyeskedve élő görög ka th . népünkre a legkardi-
nálisabb érdek és valóságos életkérdést foglal magában. 

A mik ugyanis a hír lapokban, füzet és röpiratokban 
a naptáregyesités indokolására fel lettek hozva, azok a 
közéletből vannak merítve és a tényeknek megfelelnek; 
az egyesítés czéljában pedig édes mindnyájunk érzelmei és 
aspiratiói vannak visszatükröztetve. 

Es mert ezen sz. mozgalomban oly momentuosus 
megnyilatkozások kerültek felszínre, minő pl. Melles Emil 
paptársunké, kitől ez ügyben kifejtet t nagyérdemű fára-
dozásaiért még ez alkalommal sem tagadhat juk meg az 
elismerés adóját, — mely megnyilatkozások a tudomány 
fényével világítják meg az egész naptárkérdést , — meg-
világítják a legapróbb részletekig menőleg a naptár ügy-
nek a mi ősi sz. szertartásainkhoz való viszonyát, s a 
Gergelynaptárnak a mi szertartásainkra alkalmazhatóságát, 
ugy hogy ebből sem rázkódtatás, sem jogaink bármi cson-
kítása nem fog bekövetkezni. 

Es mert az is tudva van, hogy a másfél év múlva 
bekövetkező 1900-ik év a maradiság fentartása mellett a 
már felpanaszlott ezerszeres hát rányokat még jobban 
tetézné a különbözet nagyobbodásával, s népünk, akár 
igy, akár amúgy válság előtt áll, — nekünk, kik szivünk 
egész szeretetével és szent lelkesedéssel csüggünk a naptár -
egyesités eszméjén, lelkiismereti kötelességünk szavunkat 
felemelni, s a mi, valamint ezrek és ezrek kérelmét mél-
tóságod atyai szive előtt kifejezésre jut ta tni 

Ezen kötelességnek felelt meg a karászi ker. pap-
sága, a midőn gyűlési jkönyvének 7-ik pontjában engem 
bízott meg a naptáregyesitésre vonatkozó általános és 
osztatlan hő kívánságunk tolmácsolásával s ezen tolmácso-
lásnak alázatos kérelemkép méltóságod kegyes színe elé 
juttatásával. 

Fogadja kegyesen méltóságod a karászi ker. papsá-
gának és híveinek itten és ebben hamisítatlanul kifejezett 
alázatos kérelmét : vegye legsürgősebb és legszentebb 
atyai feladatai sorába a naptáregyesités kérdését, mely 
szoros összefüggésben áll az Isten nagyobb dicsőségével, 
a lelkek üdve s híveinknek a sz. hit mély érzetében és 
ősi szent szertartásainkhoz való hűség és szeretetbeni 
megőrzésével, — és mi imádkozni fogunk a Mindenható-
hoz, hogy méltóságod apostoli lelkét és buzgalmát segitse 
meg és vezérelje ezen közörömöt eszközlő, s nevének 
áldást és történelmi dicsőséget szerző szent törekvése és 
czéljában. 

Méltóságod atyai kegyelmébe ajánlottan sz. jobbjá-
nak csókolása mellett vagyok Ajakon, 1898. junius hó 
20-án. 

Méltóságod legengedelmesebb fia : 
a karászi ker. papsága nevében: 

Orosz Tál, 
kerületi esperes. 

A bodrogközi kerület lelkészei ez évi tavaszi gyűlé-
sének jegyzőkönyvében a 16. pont alatt a következők 
foglal tatnak : 

16./98. szám. 
Ntdő Csopey Antal agárdi lelkész indítványozza, 

hogy a kerületi gyűlésből fiúi alázattal kéressék fel püs-
pök-atyánk ő mél tósága: miszerint a legújabban megin-
dult naptáregyesitési mozgalmat, — mely a vegyes val-
lású lakosokkal biró vidékeken lakó görög kath. hívek-
nek ez időszerint közóbaját képezi, — magas pártfogá-
sába venni kegyeskedjék s annak mielőbbi keresztülvitelét 
s illetve megtestesitését lehetővé tenni méltóztatnék. 

Határozat : 

A ker. gyűlés tagjai a fenti indítványt a legnagyobb 
készséggel magukévá teszik s egyben fiúi alázattal ese-
deznek ő méltósága kegyes főpásztorunk t rónja előtt : 
miszerint a naptáregyesités ügyét magas pártfogására mél-
tatni kegyeskedjék. Ezen alázatos esedezésünk indokolá-
sát ez időszerint feleslegesnek ta r t juk , mert hisz kerüle-
tünk jeles képzettségű és mély tudományu esperese, főt. 
Melles Emil, mint e mozgalom alapos készültségü és lel-
kes előharczosa legújabban „Naptáregyesités" czime alatt 
kiadott tanulmányában megdönthetlen érvekkel kimutat ta 
azt, miszerint a naptáregyesités hitelveink legkisebb sé-
relme nélkül megoldható ; l i turgikus és rituális intézmé-
nyeink változtatást nem szenvednének ; de szentegyházunk 
nyerne benne fényt és dicsőséget, mi pedig híveinkkel 
együtt nem lennénk kitéve annyi megaláztatásnak s lelki 
veszedelemnek, mint a hogy jelenleg fájdalommal kell 
tapasztalnunk, hogy híveink egy igen nagy része képtelen 
anyaszentegyházunk parancsainak megfelelni, szent ünne-
peinket méltóan megülni s ezáltal lelki üdvét mun-
kálni. 

Esdve kérjük ő méltóságát, hogy főpásztori bölcse-
ségével, kimagasló szellemi fölényével és akadályt nem 
ismerő akarat-erejével támogassa ezen szent ügy óhajtva-
várt lebonyolítását; s legyen meggyőződve, hogy imáink 
áldásért fognak esedezni Istenhez ezen korszakotalkotó 
nagy munkájához s Nevének dicsősége, mig az egyház-
megye fenn fog állani, nemzedékről-nemzedékre élni fog. 

A fenti indítvány kapcsán erkölcsi kötelességének 
ismeri a ker. gyűlés azt is, hogy ftdő Melles Emil ker. 
esperesnek, a nélkül, hogy ismert szerénységét sérteni 
akarná, — ez alkalommal a naptáregyesités ügyében eddig 
kifejtet t irodalmi működésért elismerését kifejezze. Igen 
jól tudjuk, hogy ő fáradhatat lan és sokoldalú irodalmi 
munkásságával nem anyagi érdekért, de szentegyházunk 
fényének, 'dicsőségének emeléséért küzd; tudjuk azt is, 
hogy eddigi irodalmi tevékenységeért is kiérdemelte 
a magyar görög-katholikusoknak háláját , — de kétszeres 
örömmel sietünk beismerni azt is, hogy „Naptáregyesités" 
czimén legközelebb kibocsátott tanulmányával a mig egy 
biztos és megingathatlan alapot nyúj tot t a várva-várt 
naptáregyesitéshez, addig mindnyájunk legnagyobb örömére 
megdönthetlen érvekkel beigazolta annak lehetőségét, 
szükségességét és üdvös voltát. 

Isten adjon neki erőt és kitartást, hogy mint a 
naptáregyesités egyik legbuzgóbb és legszakavatottabb 
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előharczosa, ezen szent ügyet minél előbb győzelemre 
jut tassa! Deus ad juva t ! 

Kelt mint fent. Jegyzet te ; 
Damjanovics Ágoston, 

egyh. ker. jegyző. 
Ezek szerint a munkácsi egyházmegyéből a nap tá r -

egvesités mellett nyilatkozott eddig 1) a szerencsi, 2) a 
mária-pócsi, 3) a rahói, 4) a nagykállói, 5) a nyiri, 6) a 
szatmár-németii, 7) a karászi, 8) a bodrogközi egyházi 
kerület. 

Hisszük, hogy alig fog maradni kerület , mely e 
mozgalomhoz ne csatlakoznék és épp azért bizalommal 
mondjuk : vivant sequentes. Censor. 

T Á R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r ta : Dudek János dr. 

(Folytatás.) 

A helyhez kötöttség, a helyi viszonyokba való elme 
rülés, az elszigeteltség, más országok gazdasági és politi-
kai viszonyainak nem ismerése, magyarázza meg azt a 
megelégedést, mely a nemesség lelkét ily viszonyok kö-
zött is eltöltötte. Sejtelme sem volt elmaradottságáról s 
nem volt magasabb mértéke, melylyel az ország ál lapotát 
megbirálhat ta volna. 

A közoktatás azelőtt is s most főképen latin lévén, a 
katholikusoknál és a protestánsoknál egyaránt, nem 
fejleszthette eléggé a nemzeti szellemet, kivált miután a 
társadalmi élet sem dolgozott kezére. Nem csoda, ha a 
nyelv a nemesség között se fejlődik, sőt romlik s a nemzeti 
érzület gyengül. A módosabb osztályok tudatlanságba, 
műveletlenségbe sülyednek, lévén Petőfinek jelen századi 
„nsmiró, nem olvasó* nemese hagyományos tipus. I lyképen 
a nemzet szelleme tesped, nincs benne fejlődés, megif jodás, 
nincs mi fölrázná aluszékonyságából. Az egyéniség eredeti-
sége legfelebb különczködésekben nyilvánul, de nem a 
szellemi tar talomban. 

A műveltség hiánya hozta magával, hogy a nemesség-
nek nincs eszménye, melyet megvalósitson, nincs komoly 
problémája, melyet megoldjon. Néhány elavult gondolaton s 
kiváltságait biztositó törvényen kérődzés : az egyedüli szel-
lemi munka, melyre még képes. 

A magyar műveltség hiányának a nemesség körében 
egy más nemzeti érdekbe vágó következménye is volt. Oly 
vidékeken, hol a nép nem magyar, még a század elején 
magyarul beszélt a tehetősebb nemes ember. Mária Terézia 
idejében oly vármegyékben, hol a nép nem beszélt ma-
gyarul, mint Trencsén, Nyitra, Turócz, Liptó, Árva, 
Zólyom, Szepes, Sáros, a nemesség a paraszt nyelvét kezdi 
beszélni és elfelejti a magyart. Egész vidékek eltótosodtak. 
A főnemességet elidegenítette a nemzettől az udvar s az 
idegen műveltség; a nem magyar vidékeken lakó köznemes-
séget a paraszt. 

A műveltségben elmaradt nemesség nagy tömege 
nem lehetett aktiv tényező a nemzet egyéniségének fejlesz-
tésében s fentartásában. Egy része elvesztette nemzeti 

jellemét ép oly vidékeken, a hol nemzeti hivatást teljesít-
hete t t volna. Az a rész pedig, mely megmaradt magyarnak, 
csekély szellemi tőkével rendelkezett. A rendi felfogás 
volt minden, mi a nemesnek az előző korból megmaradt ; 
nem fizetünk, ez érdekelte őt utol jára és semmi egyéb. 

A polgárság rendje, mely a városokat képezte, jobbára 
német, idegen volt s kevés kivétellel nem is olvadt be a 
magyarságba, nem vett részt a nemzet szellemi életében. 
Üzlete érdekelte, nem a nemzeti eszmény. Az utolsóról, a 
jobbágyságról , mely mint II. József első népösszeirásából 
tudjuk, vagy 7 milliónyi számban szerepelt a négyszázezer 
nemes mellett, itt, hol a magyar társadalmi élet jellem-
zésével foglalkozunk, szólni is alig lehet. Ennek jogai 
nem voltak, csak kötelességei s ezek sem voltak meg-
határozva 1767-ig. 

Oly légkör volt ez tehát , melyben minden fejlődhetett , 
csak nemzeti társadalom nem. S ez volt az a társadalom, 
melynek Faludi nemzeti irányú munkásságát szánta. 

A kép sötét, amint nem is lehet egy nemzet életében 
szomorúbb korszak, mint midőn az levetve nemzeti jel legét , 
önmagáról, faji lényéről feledkezik meg. Es ez a korszak 
Thököly, II. Rákóczy Ferencz idejére következett . Hogyan 
lehetséges ez? A kuruez vér hogyan vált egyszerre 
vizzé ? Történészeink s maga Grrünwald is egyenesen 
osztrák számlára, királyaink befolyására ir ják ezt a 
sajátszerű változást. 

Ez a magyarázat nem elégit ki, nincs összhangzatban 
a magyarnak a legválságosabb időkben s nevezetesen 
magát a szatmári békét közvetetlenül megelőző időkben 
tanusi tot t önérzetével, faj i tudatával. Ismeretes, hogy a 
magyar t nyomhat ta az osztrák, de azért magyarnak nem 
szűnt meg lenni soha. 

A nemzeti hanyatlás korszakának is más lesz a ma-
gyarázata, amint minden állapotnak megvan, meg kell 
lennie a maga érthető, természetes okának. 

Az események mérlegelése arra a meggyőződésre 
vezet, hogy a szatmári békekötést követő korszak, az 
úgynevezett hanyatlási kor, történeti fejlődésünkben át-
meneti korszak természetével bir, az átmeneti korszakok 
minden gyarlóságaival és fogyatkozásaival, a minőket ezen 
vagy más formában minden fejlődésre képes nemzetnek 
átélnie kell. Tehát ennek a nemzetietlen kornak oka sem 
magyar őseink hanyagságában, gyávaságában, sem az 
osztrák-háznak esetlegesen nemzeti jellegünk eltörlésére 
irányult poli t ikájában nem keresendő, hanem keresendő a 
korszel lemben, amaz általános európai világpolgárias 
áramlatban, mely akkor az összes nemzeteket hatalmába 
kerítette. 

A százados harezok s legutóbb a Rákóczy-fölkelés 
sikertelensége — legalább ezt vélem kiolvasni az esemé-
nyekből — a nemzetnek függetlenségébe, az osztrák-
háztól való szabadulás lehetőségébe vetett hitét teljesen 
megingatta. A körülményeknek és a nemzet jövőjének 
mérlegelése tétet te le a nemzettel Károlyi Sándor gróf 
alatt a kardot a majtényi sikon. Ennek folytán a kik az-
előtt az uralkodó-ház erejének gyengítésében keresték 
erejöket, most a trón oldalára állanak, annak a hálájától , 
jóakaratától várják a nemzet boldogulását, az alkotmány 
biztosítása mellett. A pozsonyi 1741-ki jelenet Mária 
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Teréziával szemben, első és párat lan eset, mióta Habs-
burg ült a magyar trónon. Jele az idők változásának, a 
magyarnál* ismét a hazafias erények tetejére került első 
erénynek : a király-hűségnek. 

Beállott a jó viszony a király és a nemzet között s 
evvel az addig csak az erdélyi fejedelmi udvarral s annak 
magyaros divatával érintkező arisztokrácziának érintkezése 
Bécscsel. U j életmód, u j eszmék és egyáltalán az akkor 
felszínen lévő európai áramlatok számára csatorna nyilt 
meg Bécs felől hazánkba. III . Károly alatt már mutat-
koztak a hatás jelei, de a nemzet még magyar ; Mária 
Terézia alatt azonban az átalakulás tetőfokra hág, mert a 
franczia fölvilágosodás szelleme a régi egyházias szellem 
helyett ekkor lett uralkodóvá Bécsben s ennek ut ján 
hazánkban; valamint Mária Terézia lett híve az akkor a 
trónokon divó felvilágosult abszolutizmusnak is, mely már 
a népek jólétével is — szemben a XIV. Lajos abszolutiz-
musával — törődni kezdett, hata lmának gyakorlásában 
azonban korlátokat nem ismert. Példája ennek ezen időben 
külföldön II. Frigyes, orosz Katalin s más kisebb fejedelmi 
udvarok. (Folytat juk.) 

VEGYESEK. 
*** Nagyvárad biboros püspökének drága életeért 

egyházmegyéjének papsága szivből jövő imát bocsát a 
kegyelmek Atyjához a mai napon, Védszentjének ünne-
pén. A magyar egybázirodalom munkásai is csatlakoznak 
az egyházmegyei papsághoz. Nagyvárad biborosa nemcsak 
a váradi egyházmegyének püspöke, hanem a magyar egy-
házi tudományosság Vezére is. Mi a Vezért üdvözöljük : 
Fort i tudo nostra et refugium nostrum es : et propter 
nomen tuum deduces nos et enutries nos ! 

t Sembratovics biboros. Dr. Sembratovics Szilveszter 
biboros, lembergi gör.-kath. érsek f. hó 4-én csütörtökön 
d. u. Lembergben meghalt . Sembratovics 1836. okt. 3-án 
született Galicziában, Doszniczán. Theológiai tanulmányait 
a római „Collegio greco e ru teno"-ban végezte be, s 
miután a hi t tudományok doktorává avatták, a lembergi 
egyetemre a dogmatika tanárának nevezték ki. 1879. 
febr . 28 -án juliopolisi püspökké nevezték ki, 1882-ben 
pedig a lembergi érseki megye apostoli adminisztrátora 
lett. 1884-ben Galiczia helyettes marsallja, 1885. febr. 
12 én lembergi érsek 1892-ben v. b. t. tanácsos, 1893-ban 
pedig megkapta a bíbornoki kalapot. Az elhunyt biboros 
köztiszteletben állt egész Gácsországban. Törhetetlen 
vallásos buzgóságáért , emberszereteteért, hűségéért, tudo-
mányáért és leereszkedő nyájasságáért mindenki szerette. 
Temetése hétfőn, f. hó 8-án volt. 

— A Juliánüaptár adatai a köziratokon. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister f. évi 
33025. sz. alatt a Ju l iánnaptár szerint 1895. évi október 
hó l - ig közhitelességgel vezetett felekezeti anyakönyvek-
ből kiszolgáltatott anyakönyvi kivonatok tárgyában a kö-
vetkező átiratot intézte a gör. kath. egyházi főhatóságok-
hoz ; „Az 1896. évi január hó 29-én és február 12-én, 

4096. sz. a. kelt azonos tartalmú intézvényeim után is 
arról értesültem, hogy a Julianus-féle naptár szerint 
1895. évi október hó l - i g közhitelességgel vezetett 
felekezeti anyakönyvekből kiszolgáltatott anyakönyvi ki-
vonatokban az időpontoknak a Gergelv-féle naptár sze-
rinti kitüntetése még mindig számos esetben hiányzik. — 
Különösen föl kell hivnom a ft. egyházi főhatóság becses 
figyelmét ama körülményre, hogy oly esetekben, a midőn 
nem állapitható meg, hogy mely kivonaton, melyik idő-
számítás szerint vannak az időre vonatkozó adatok fel-
tüntetve, a szóban forgó mulasztás, — hogy csak többet 
ne említsek — a házassági jog körében, vagy pl. a nagy-
korúsítás esetében, •— számos zavarra adhat alkalmat. Van 
szerencsém ennélfogva a ft . egyházi főhatóságot felkérni, 
hogy az egyházi főhatósága alatt álló anyakönyvvezető 
lelkészeket szigorúan utasítani méltóztassék, miszerint : az 
1895. évi október l - ig közhitelességgel vezetett felekezeti 
anyakönyvekből kiszolgáltatott minden oly felekezeti anya-
könyvi kivonaton, a mely a Julián időszámítás szerint 
vezetett felekezeti anyakönyvből adatott ki, az időponto-
kat tör t számjegy a lakjában (pl. január 1/1 3) a Gergely-
féle naptár időszámítása szerint is feltüntessék. Oly ese-
tekben pedig, a midőn az illető felekezeti anyakönyvek 
különben is a Gergely-féle időszámítás szerint vezettettek, 
az ily anyakönyvekből kiadott kivonatokon — minden 
fé l reér tés kikerülése és zavarok keletkezésének meggátlása 
végett — a nyomtatot t szövegen kivül, alkalmas helyen 
határozottan tüntessék fel azt a megjegyzést, hogy az 
illető anyakönyv a Gergely-féle naptár időszámítása sze-
rint vezettetett . 

f Télfy Iván dr. egyetemi tanár. Egy tudós em-
berrel ismét kevesebb van ; pár nap óta a kerepesi temető 
csendjében pihen a jó Télfy tanár . Magyarország jelen-
legi vezérlő értelmiségének egy nagy része ismerte és 
őszinte fájdalommal gyászolja a kiváló tudóst, az egész 
embert, kinek életműködése embertársai közjavára irányult . 
A nemes eszmék kultuszában találta igaz örömét, az 
egész emberiségnek, első sorban hazája polgárainak sze-
retete dagasztotta mindenkor kebelét. Istenért, a tudo-
mányért és az emberekért élt. Vegye el ju ta lmát Istentől ; 
legyen e földön kifej tet t munkássága eredményekben 
gazdag ugy a tudományra, mint az emberiségre, melyet 
csak azok a nemes eszmék boldogíthatnak, melyek Télfy 
lelkét hevítették. 

f Follimonovi Folly Emil, a csanád-egyházmegyei 
káptalan őrkanonokja és pápai praelatus, mint táviratban 
jelentik, Karlsbadban hirtelen meghalt . Folly, ki alig töl-
töt te be 56. évét s már 34 éves korában kanonok volt, 
tulajdonképpen nem gyógyhasználatra, hanem üdülni já r t 
Karlsbadba, mert beteg soha sem volt. Folly Emil igen 
érdekes ember volt. Mindenben a franczia abbékra emlé-
keztetett , a kik papi hivatásuk mellett a művészetek és a 
közélet minden mozgalma iránti érdeklődéssel tűntek ki. 
Az év egy részét Párisban és Versaillesben töltötte s 
egyáltalán sokat utazott . Holt testét Temesvárra hozzák. 

f Szápáry Ivánné g rófné f. hó 9 én hatvannégyéves 
korában Albertin meghalt . 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása: 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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§ kir postahivatalnál : 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
Ö T V E N H E T E 

Budapesten, augusztus 13. 13. 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYOIRAT 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

„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-

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

TARTALOM Vezér eszmék ès Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Nagy 
események, nagy következmények. — U n g v á r : Az általános tanitóegylet kérdéséhez. •— Tárcza. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 
I r ta : Simon György dr. 

A könyvtilalom az új-korban. 
(Folytatás.) 

VII Sándor 1664-ben ú j ra rendezte az Indexet 
az által, hogy megszüntet te a három osztály 
szerint való felosztást s a szerzőket s munkáka t 
egyszerűsítés czéljából betűrendben á l l í to t ta össze. 

Az 1664. márczius 5-én kiadot t „Specula-
tores" czimű bullájában VIí. Sándor ekként nyi lat-
kozik: „ . . . Az osztályoknak ilyetén megkülön-
böztetése igen sok, nemcsak közönséges, hanem 
tudós embert is t évút ra vezetett , mivel azoknak 
sorrendjéből vélték megítélendőnek a fenyités 
súlyát, min tha az előbbi osztályokba sorozott 
könyvek olvasói ellen alkalmazott bünte tő el járás 
mindig szigoruabbnak látszanék, min t az utób-
biakkal szemben ; pedig hogy másként áll a dolog, 
az könnyen érthető magából a t r ien t i zsinat 
által behozott osztályozásból, a melyben, mint -
hogy megelőzőleg csupán a szerzők hibája, vagy 
a veszedelmes tan és a bennök foglalt tévelyek 
mia t t kárhoztatot t , másrészt pedig a színlelt, 
vagy t i tkol t nevü szerzőktől származó könyvek 
között té te t ik különbség (illetve a könyvek ezen 
két csoportra osztatnak), ebből kifolyólag meg-

esik, hogy igen sok ismeret len szerzőtől i ro t t 
könyv, mely a harmadik osztályba soroztatik, 
sokkal rosszabb az első, vagy a második osztály-
ban felsoroltaknál." x) 

Különösen nagy jelentőséggel bir a XIV. 
Benedek ál tal 1758. évben kiadot t Index, mely-
nek érvénye napja inkig fennáll. A korábbi 
Indexek sokféle hibával vannak tele, a mi az 
akkori csekély bibliographiai ismereteknek s i ro-
dalmi segédeszközök h iányának t u d h a t ó be, va-
lamint ama bizonytalanságnak s ingadozásnak, 
mely a czim- s helynevek Írásában, a helyes-
írásban stb. volt észlelhető. XIV. Benedek maga 
s Ricchini Tamás Ágoston, az index-congregatio 
t i t ká ra fogot t az Index átdolgozásához s szám-
ta lan javí tás t eszközölt ra j ta . XIV. Benedek 

x) „Accedit, quod illa classium distinctio plurimos 
nou modo vulgares, sed etiam eruditos saepe decipiebat, 
dum ex earum ordine confixionis gravitatem aestimandam 
putabant , quasi severius actum semper videatur cum legen-
tibus anteriorum quam posteriorum classium libros, quos 
tamen secus esse ex ipsa classium institutione a Concilio 
Tridentino facta colligi facile potest, ubi cum solum ante-
cedat distinptio inter libros auctorum vitio ac demerito 
vel perniciosae doctrinae errorumque in eis contentorum 
ratione damnatos ac inter praeferentes aut dissimulantes 
auctorem, contingit, ut plerique libri ignoti scriptoria, qui 
tertiae classi assignantur, pejores multo sint quam in 
prima aut secunda recensiti." Arndt, 76. 
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Indexe alapul szolgált az összes, eddig megjelen-
teknek. Az ujabb index, min t függelék, mindig 
időről-időre az utolsó kiadáshoz, a betűsor meg-
felelő helyén csatol ta tot t . Az uj kiadásokat 
1603—1610-ig a Magister Sacri Palatii, 1613-tól 
kezdve pedig a Congregatio Indicis időkori t i t -
ká ra eszközölte. XIV. Benedek után 1786-ban 
VI. Pius kész i t te te t t u ja t , de e kiadás többféle 
nehézség mia t t csak 1806-ban l á to t t napvilágot 
ily czim a l a t t : „ Index librorum prohibitorum S. 
D. N. Pii VI. jussu editus et, sub Pio VII. ad 
annumusque 1806. continuatus." 1819-ben a t r ien t i 
zsinat u tán az 5. kiadás j e len t meg, a 6-ik pedig 
XYI. Gergely parancsára. IX. Pius két izben adot t 
ki Indexet, 1855. és 18 7«'-ben, XIII. Leo pedig 
1880.. 1887., 1891. s 1895. évben, mely utóbbi-
ban az 1894. évig ká rhoz ta to t t könyvek foglal-
taknak. Az uj pápai konst i tuczió bevezetésében 
egy ujabb, szorgos figyelemmel összeállitandó 
Indexet — Index diligentissime recognitus — igér. 

Az uj Index a hivatalos átvizsgálás u tán 
decretum kiséretében t é t e t e t t közzé Rómában, a 
mely minden kathol ikusra nézve kötelezővé vál t ; 
de ezt a módot némely országban nem tekin-
t e t t ék érvényesnek. Nevezetesen Spanyol- és 
Francziaországban a kihirdető bulla s breve csak 
akkor b i r t kötelező erővel, ha az szabály szerint 
ki le t t hirdetve. Az Inquisit io s Indexkongregá-
czió decre tumai t Francziaországban egyáltalán 
nem, Spanyolországban (s Siciliában) pedig csak 
akkor i rmer ték el kötelezőnek, ha az Inquisi tor 
által, Yelenczében, Nápolyban s Belgiumban, ha 
a kormány beleegyezésével le t t kihirdetve. Hogy 
a római indexek egyáltalán nem nagy figyelem-
ben részesültek, m u t a t j a az o t t k iadot tak csekély 
száma; a legtöbb ugyanis a 17. s 18-ik század 
folyamán Olaszországon kivül je lent meg.2) 

XIY. Benedek Indexének kiadása alkalmával 
nemcsak ar ra törekedet t , hogy a könyvek jegy-
zékét gondosan állitsa össze s a h ibákat kiirtsa, 
hanem 1753-ban „Sollicita ac Provida" czim a la t t 
közzétet t konst i tucziójában a római kongregá-
cziók ügyrendjé t is alaposan szabályozta. Kiemeli 
a pápa, hogy az eddig szokásban volt eljárási 
módozatot megvál toz ta t ja ama gondos meg-
figyelés alapján, a mire, m in t a nevezett kong-
regáczió volt tanácsosának s előadójának bő 
alkalma volt. 

„Ezen ter jedelmes hivatalos utasi tás alkalmas 

2) Reusch, II. 17. 18. 

arra, hogy helyes fogalmat nyúj tson azon gondról, 
melyet a könyvti lalom ez ügyére Rómában for-
dítanak." 3) 

A XIV. Benedek á l ta l k iadot t Index, mely 
alapul szolgált minden ez u tán következet t u j 
kiadásnak, következőleg van beosztva. Legelői 
közli a pápa az 1757. deczember 23-án kel t bré-
véjét, ezt követi az Index-kongregáczió t i tká-
rának, Ricchini Tamás Ágostonnak előszava, a 
t r i en t i Index szabályai, VIII. Kelemen s VII. 
Sándor pápa observatioi (s egy uj observatio a 
4-ik szabályhoz csatolva, mely a biblia-olvasásról 
szól), VIII. Kelemen Instruct iója s a már fen-
tebb emii te t t , 1753-ban kiadot t „Sollicita ac Pro-
vida" kezdetű bulla, majd egy „Décréta de libris 
prohibitis nec in Indice expressiskésőbb közön-
ségesen Décréta generalia czimmel jelzet t füg-
gelék s végül a t i l t o t t könyvek jegyzéke«4) 

Az Indexben t e t t változásokra nézve Ricchini 
előszavában ezeket mond ja : „Magokat a szer-
zőket pedig, kiknek vezeték- és keresztneveit 
nagy gonddal a sa já t eredet i kiejtésök szerint 
helyesbítve ir tuk, betűrendben ál l i tot tuk össze és 
azok felsorolásánál nagyobb súlyt fek te t tünk a 
vezeték- mint a keresztnevekre, mivel ezek ama-
zoknál kevésbbé ismeretesek. Vezetéknevek gya-
n á n t ve t tük azonban a koholt, i l letve álneveket 
is, melyek a la t t az álnevű irók rejlenek, valamint 
néha azok hazáját , vagy maguka t a szenteket is, 
kiknek neveit némelyek vezetéknevek gyanánt 
használják. A té te lekről i r t ér tekezéseket ós vi-
t a tkozásoka t n é m a tani tványok, hanem a tani tók 
vagy az elnökök nevei alá foglaltuk, a kik több-
nyire azok szerzői szoktak lenni, hacsak esetleg 
valamelyik ( tani tvány) vagy es k a sa já t nevét 
t e t t e ki ós nem egyszersmind a t a n á r é t is, vagy 
ő maga nem t a r t a t o t t ugyanazon értekezések 

3) Diese weitläufige Amtsinstruction ist geeignet, 
eine richtige Vorstellung zu geben von der Sorgfalt mit 
welcher diese Angelegenheit des Bücherverbotes in Rom 
behandelt wird." Fessier, i. m. 77. 

A Décréta generállá czéljára vonatkozólag XIV. 
Benedek eként nyilatkozik: „Cum non omnes libri, qui 
vi constitutionum Apostolicarum aut decretorum Congre-
gationum S. Officii et Indicis prohibits sunt, singulatim 
describi in Indice propter eorum ingentem numerum 
possint; necessarium visum est hujusmodi libros ad certa 
quaedam > capita revocare, ac per materias, de quibus 
agunt, eorum veluti indicem conficere, ut, si quod circa 
librum aliquem in Indice non descriptum aut in Regulis 
ejusdem Indicis non comprehensum, exoritur dubium, 
intelligi possit, utrum inter prohibitos sit computandus." 
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igazi és biztos szerzőjének. A ké t szerző ál tal 
i ro t t könyvek azon szerző vezetékneve a l a t t for-
dulnak elő, a ki sorrendben az első; azon könyvek 
pedig, melyek több szerzőtől származnak, mái-
nem azok vezetékneveivel, hanem saját czimeik-
kel jelöl tetnek. A névtelen szerzők könyvei t 
hasonlóképen betüsoros rendbe á l l í to t tuk össze; 
ha ezek közöt t felsorolva néhány olyan könyv 
ta lálható, a melynek biztos szerzője van és 
a mely sohasem a d a t o t t ki névtelenül, ez ugy 
a megelőző indexben, mint jelen indexünkben 
nem t ö r t é n t ok nélkül. A könyvek czimeit pedig, 
a melyeknek ki javí tására szintén vállalkoztunk, 
ugyanazon or thographiával írva hoztuk elő, a 
melyet magok a szerzők használ tak . . . Az el-
t i l tás évét, hónap já t és nap já t ma jdnem minden 
egyes könyvnél megemlí te t tük , mely az 1596» 
év u tán le t t kárhozta tva . Azon könyveke t pedig, 
melyek a fenneml i te t t év e lő t t IV. Pius pápának 
„ t r ient i" néven ismeretes Indexében és VIII. 
Kelemen pápa Indexében vannak összeírva, mely 
utóbbi a „ t r ien t i" függelékének neveztet ik, ezen 
jelzésekkel különbözte t tük m e g : Ind. Trid. App. 
Ind. Trid. Azon könyvekre vonatkozólag pedig, 
melyekhez t ek in te t t e l arra, hogy némileg hasz-
nosak lehetnek, e szavak vannak csa to lva: Mig 
k i j av í t t a tnak , vagy: Mig (a hibáktól) megtiszt í t -
t a tnak . Megjegyezzük: hogy ezen javí tás senki 
által sem eszközölhető sa já t egyéni nézete és te-
kintélye alapján, hanem az egész ügy az Index 
sz. kongregácziója elé terjesztendő." 5) 

5J Auctores autem ipsos, quorum nomina, ac cogno-
mina, magna adhibita diligentia, germanae lectioni resti-
tuimus, in alphabeticum ordinem redegimus, majoremque 
in iis asserendis rationem habuimus cognominum, quam 
nominum, quod haec illis minus nota esse videantur. Cog-
nominum tarnen loco babuimus quoque simulata cogno-
mina, quibus Pseudonymi delitescunt, tum aliquando 
Pátriám, aut etiam Sanctos ipsos, quos sibi nonulli tam-
quam cognomiüa assumunt. Theses, atque Disputationes 
non Discipulorum, sed Magistrorum aut Praesidentium 
nomine, qui plerumque earum auctores esse soient, dis-
posuimus, nisi forte quis vei suum unice, non Magistri 
nomen attulerit, vei ipse quidem earumdem Thesium 
verissimus auctor habitus sit. — Libri a duobus aucto-
ribus conscripti ejus auctoris cognomine referentur, qui 
primus ordiue reperitur. Qui vero libri a pluribus com-
positi sunt, jam non auctorum cognominibus, sed ipsis 
suÍ3 titulis designantur. — Eadem ratione Anonymos 
libros, alphabeti ordine retento, recensuimus; quos inter 
siquis libros aliquos annumeratos deprebendat, qui certos 
auctores habent, nec unquam Anonymi editi sunt, id et 
in praecedentibus Indicibus, et in hoc nostro non sine 
causa factum esse intelligat, 

E római Index mel le t t az egyes országokban 
külön-külön, sa já t czéljaiknak megfelelő Indexek 
keletkeztek, melyek mind a t r i en t in alapulnak. 
Ilyen je len t meg Münchenben 1569. s 1582-ben, 
Lüt t ichben 1569., Antwerpenben 1570., Lissa-
bonban 1581., 1624., Madridban 1588., 1612., 
1632., 1640., 1707., 1747., 1790-ben. Belgiumban 
(Namur) a 18. század folyamán ké t Index té te-
t e t t közé, de mindke t tő magán dolgozat. Hiva-
talos jelleggel a Precipiano, mechelní érsek ál tal 
1695-ben k iadot t decretum birt, melyben 73, 
többnyire jansenist icus i r a to t ká rhoz ta to t t . F ran -
cziaországban XIV. Lajos rendele té re 1685-ben 
Harlay párisi érsek ado t t ki Indexet a pro tes táns 
i ra tok elnyomására. 

Bajoroszágban 1769-ben j e l en t meg egy 
Index III. Miksa József a l a t t ; a többi németbi-
rodalmi t a r t o m á n y b a n nem t e t t e k közzé Indexet 
s az ál talok k iadot t könyvt i la lomra vonatkozó 
rendelet csekély számban van a jegyzékekben kép-
viselve. A legújabb ál lami Index 1882-ben közöl-
t e t e t t a birodalmi tö rvény a lapján, mely az 1878. 
óta e l t i l to t t socziáldemokrat ikus nyomta tványo-
ka t foglal ja magában. Egy ujságközlemény szerint 
1884. szeptemberéig 795 ily nyomta tvány , job-
bára röpirat , je lent meg, melyek száma jelenleg 
t á n az ezeret is meghaladja . 

1571-ben ad ták az első osztrák Indexet, 
Catalogus librorum rejectorum per consessum Cen-
surae czimmel; 1758—1781-ig Mária Terézia, 
főleg II. József a la t t van Swieten befolyása kö-
vetkeztében egész sorozat t é t e t e t t közzé Catalo-

Titulos vero librorum, quos paritei emendandos 
suscepimus, eadem orthographia descriptos attulimus, quam 
auctores ipsi adhibuerunt . . . Diem mensem et annum 
prohibitionis singulis fere libris, qui post annum 1596. 
proscripti sunt, adiunximus. Descriptos vero ante prae-
dictum annum in Indice Pii IV., quem Tridentinum 
vocant, et in Indice Clementis VIII., qui Tridentini Ap-
pendix vocari solet, hisce notis distinximus : Ind. Trid. 
App. Ind. Trid. — Quibus autem libris eo quod utilitatem 
aliquam praeferre videantur, additum es t : Donee corri-
gcintur, seu : Donee expurgentur : earn correctionem a 
nemine privato judicio, atque auctoritate fieri posse, sed 
rem totam ad Sacram Indicis Congregationem esse refe-
rendam mronemus." 

XIV. Benedek Indexe két kiadásban jelent meg: 
Index librorum prohibitorum Ssmi D. N. Benedicti XIV. 
Pontificis Maximi jussu recognitus, atque editus Romae, 
1758. Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae. 
Cum Summi Pontificis privilegio. 5. XXXIX. s 268. 4. r. 
6, XXVI. 304. 1. 8. r. Mindkét kiadás rézmetszettel van 
ellátva s az Ap. csel. 19. 19. versével. 
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gus librorum a commissione Aulica prohibitorum 
czimen.6) 

Később minden 14 nap a la t t egy l i tographi-
rozoí t jegyzéket adtak ki amaz i ra tokról , me-
lyekről h iányzot t a Wiener Central-Bücher-Revi-
sions-Amt „ Impr ima tu r" vagy „Admi t t i tu r" jel-
zése; e jegyzéket közölték a többi biráló hiva-
tallal (ßevisionsämter), nyilvános könyvtárakkal 
s rendőri ha tóságokka l ; utóbb havonkin t vagy 
két havi időközökben je len t meg a t i l to t t köny-
vek jegyzéke n y o m t a t o t t folio-lapokon. 

A régebbi bécsi indexekben sok oly i ra t 
van, mely a rómaiakban is közzé van téve ; ugy 
látszik ebből van átvéve minden terv és válo-
gatás nélkül. A későbbi indexekben többnyire 
u jabb keletű i ra tok vannak felsorolva. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUD0SITÄS0&. 
B u d a p e s t aug. 12. Nagy események, nagy következ-

mények. — 
Kettőről kell megemlékeznünk itten : a német császár 

jeruzsálemi út járól és a brüsszeli eucharisztikus kongresz-
szusról. Mind a kettőt világtörténelmi nevezetességű kö-
rülmények veszik körül. Lássuk előbb az utóbbit . 

Sok helyen volt már eddig eucharisztikus kongresszus, 
de sem lefolyásában, sem befejezésében oly fényes sőt 
nagyszerű nem volt eddig egysem, mint ez az ezidei a 
belgák fővárosában. Már Julius Caesar kiváló jelzővel 
tisztelte meg a belgák őseit, midőn azt mondá róluk : 
„Galloram fortissima natio belgia gallok legerősebb, 
legvitézebb nemzete. Most is, a czivilizáczió minden mun-
kájában hatalmas erővel vesznek részt s a világ legelőre 
haladottabb nemzeteinek sokban vetélytársai az elsőségben. 
A mai Belgium élő példa arra. hogy nem kell ám az 
európai nemzeteknek Amerikába menni példáért s onnan 
venni a ker. vallás és a modern szabadságokra fektetett 
állam közti viszonyra nézve a mintát. Belgiumban minden 
modern szabadság megvan ; csakhogy az ottani katholi-
kusok ezeket a szabadságokat nem nézik tétlenül, s nem 
engedik az egyház ellenségeinek a ker. vallás elnyomá-
sára ürügyül és eszközül használni, hanem maguk veszik 
igénybe ezeket a szabadságokat, a sajtószabadságot, az 
egyesülési és gyülekezési szabadságot, a politikai pártállás 
szabadságát stb. s maguk alkotnak maguknak kormányt , 
a mely kötelességének ismeri az ő választóinak és támo-
gatóinak katholikus vallását nemcsak elvileg tiszteletben 
tartani, hanem azt az életben is, vagyis gyakorlati lag 
megtartani és alkalmazni. 

A Brüsszelben tar tot t eucharisztikus kongresszus 
világraszóló, csattanós bizonyiték erre nézve. Ez a kon-
gresszus az eddigieket nemcsak abban multa felül, hogy 
az egész világról ily bámulatos számú résztvevő egy ily 

kongresszuson sem jelent meg eddig (a megnyitásig 8500 
résztvevő jelentkezett s az ülésekben 36 püspök vett részt,) 
hanem főleg az által, hogy úgyszólván az egész belga 
társadalom magáévá te t te az eucharisztikus kongresszus 
ügyét s a záró ünnepélyen, a hires brüsszeli búcsúval 
összekötött eucharisztikus procession, részt vett a belga 
államnak úgyszólván minden nem szabadelvű, tehát kath. 
va' lásához ragaszkodó celebritása. Valóságos nemzeti hit-
vallás volt ez a processió, a melyhez hasonlót, a helyi 
viszonyok kiváló hatásánál fogva, egyhamar aligha lehetne 
másutt ily könnyen rendezni. Az oltáriszentséggel való 
processiónak, ebben az időben, julius hó 2. vagy 3-ik 
vasárnapján, itt nagy történeti háttere van. A 15-ik szá-
zad elején, a brüsszeli zsidók, bosszúból, mert egy hit-
sorsosukat a kath. egyház kebelébe fölvette, szentségtörő 
templomrablást követtek el és még szentségtörőbben az 
oltáriszentség ellen gyalázatos tet t re vetemedtek. Ennek 
expiatiójául a brüsszeliek évenkint engesztelő körmenetet 
tar tanak a szent Gudula tiszteletére épült hatalmas temp-
lomból. Hajdan ebben a processióban részt vett a feje-
delem is ; időfolytán azonban annyira összezsugorodott az 
egész ünnepség, hogy a körmenetben néha alig vett részt 
100 férfi. U jabb időben némi javulás kezdett ugyan be-
állni ; egy szerencsés gondolattal, vagyis jobban mondva 
apostoli ihlettel megtar tot t eucharisztikus kogresszus kel-
lett hozzá, hogy ismét egész Brüsszel, sőt egész Belgium 
ünnepévé emelkedjék a st. guduléi eucharisztikus proces-
sió. Legalább is 12 000 ember vette körül ezúttal az 
oltáriszentséget a menetben, a kik pedig az utczákon tisz-
telettel fogadták az áldást, azoknak a száma százezerekre 
tehető. Goosens bibornok, Belgium primása és Vanutelli 
bibornok, a pápa külön képviselője a kongresszuson, fel-
váltva vitték a szentséget. A papság hosszú sora végén 
31 püspök haladt pásztorbottal a kezökben. A kath. 
munkásegyesületek 4500 tagot állítottak be a sorba. 
Antwerpenben minden templom gondnoksága megjelent 
testületileg, fényes történeti ornátusban. A munkás-egye-
sületek énekkara 300 tagból állt. Az oltáriszentség után 
haladt a kormány képviseletében a belügyminister, to-
vábbá Bernaert és Woeste államministerek, sok senator és 
képviselő, a semmitő és más törvényszékek tagjai és más 
állami hivatalnokok és magánosok. Rebesgették napokkal 
a processió előtt, hogy a vallásgyülölők a csőcseléket me-
rényletre igyekeztek csábítani. Mikor a rendőrfőnök ezt 
meghallotta, határozottan kijelentette, hogy „jaj lesz 
annak, a ki a rendet meg meri zavarni ezen a napon, 
amely Brüsszel üzleteinek 1 millió f rankot hozott kívül-
ről. " *) A katonaság, gyalogság és lovasság is ki volt 
vezényelve tisztelgésre az oltáriszentség előtt, mi a pol-
gárság 1000 zászlójának lobogtatása mellett a fényes 
piacztéren ment végbe. 

Szóval, a belgák ugy tudnak élni a modern szabad-
ságokkal, hogy az oltáriszentség tiszteletére világraszóló 
ünnepet sikerült rendezniök. 

A másik nagy esemény, melyről itt egyszerű tudó-
sítás alakjában szólni kivánok, az ifjú német császár jeru-

ü) Reusch, II. 895. 
*) T. i. régi szokás szerint ez a búcsú napokig tartó orszá-

gos vásárral van összekötve. 
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zsálemi utazása protestáns templomszentelés alkalmából. 
Ennek az eseménynek is valószinüleg világraszóló követ-
kezményei lesznek. Ha a „La Vérité" czimü franczia lap-
nak hinni lehet, nem csekélyebb dologról van ugyanis 
szó, mint, hogy a Sión hegyén levő u. n. „Coenaculum" 
nevü szentélyt, a hol t. i. az utolsó vacsora volt s a hol 
az apostolok a Szentlelket kapták, ezt a legeslegclső ke-
resztény templomot, „matrem omnium ecclesiarum", a 
szultán II. Vilmos császárnak ajánlja fel, a ki azt viszont 
XII I . Leo pápának szándékozik ajándékba adni. Meg-
jegyzendő, hogy ezt a templomot a törökök 1531-ben 
vették el a szentferencziektől, a mely kiváló szerzetesrend 
abban a páratlan kitüntetésben részesült, hogy búcsúja 
van, melyet maga Krisztus Urunk adományozott és tem-
ploma volt Sión hegyén, ez a Coenaculum, melyet szintén 
maga Krisztus Urunk avatott fel a kereszténység első 
szentélyévé. A német katholikus lapok közöl az „Augsb. 
Postzeitung" természetesen dicséri II. Vilmos császár szán-
dékát, tehát hisz benne ; kevésbbé valószinűnek a szultán 
ajándékozását tart ja. Mi van a dologban, még nem tud-
hatni. Annyi világos, hogy ha a szultán. „Coenaculum" 
nevü őskeresztény szentélyt, melyet a szentferencziektől a 
16-ik század elején cselszövéssel és erőszakkal vett el a 
török uralom, vissza akarja adni a katholikus vallásnak, 
hát az ajándékozást maga egyenesen is megteheti a pá-
pával szemben. A párisi „La Vérité" szerint sokkal na-
gyobb dolog lappang nemcsak ez ajándékozási hir, hanem 
a protestáns német császárnak egész jeruzsálemi utja mö-
gött. Arról van ugyanis szó, hogy az a befolyás, melyet 
Francziaország a Szolimán szultán által Ferencz franczia 
királynak adott kiváltság következtében Keleten, mint a 
keresztények védőhatalmassága élvezett, Németországra 
szálljon által. A „La Vérité" keserű igazságokat mond a 
franczia szabadelvű kormányok szemébe avval az eshető-
séggel szemben, ha Francziaország a keleti keresztények 
protektorságát Németország javára elveszti. A sza-
badkőműves franczia kormányok a protektorsággal járó 
politikai és gazdászati hasznot zsebre vágták, a vallási 
érdekeket pedig elhanyagolták. 

Nevezetes a német császár jeruzsálemi útjában az 
is, hogy a magyar protestáns felekezetek fejeit is meg-
hívták a német protestáns hatalom jeruzsálemi térfogla-
lásához. Kíváncsiak vagyunk, hogy fogják az atyafiak ezt 
az ügyet megoldani. A mi apostoli királyunk viseli a 
jeruzsálemi királyság czimét. Előle halászta el a franczia 
királyság a keleti keresztények védőségével járó tisztet és 
hasznot. Most szóba se hozzák a jeruzsálemi királyt, a 
német protestáns császár készül Francziaországtól a pro-
tektorságot elvenni, s a mi magyar protestánsaink hiva-
talosak a német protestáns hatalom térfoglalásánál szol-
gálattételre. 

A dolgok fejlődésére igazán kíváncsiak vagyunk. 

I 
Ungvár. Az általános tanitóegylet kérdéséhez. — 
Egyházmegyénk tanítósága tömörülni, egyesülni óhajt, 

hogy ez által ugy a haza, valamint a saját érdekei körül 
felmerülő ügyes bajos dolgoknak mikénti menetét annál 
könnyebben megoldhassa. Egy u j intézmény ez, melynek 

eddig történt elmaradásáért a tanítók bátran késedelem-
mel vádolhatók. Hisz kevesen voltak, kik ebbeli óhajunk 
nak testté való átalakítása érdekében a nyilvánosság előtt 
kifejezést adtak volna, holott nincs tanitó, ki lelkének 
egész erejével, szivének minden dobbanásával ne óhajtotta 
volna ez intézménynek életrevaló keltését. Maga főpász-
torunk, kevés hozzászólásunk után, belátta ennek égető s 
elmaradhatatlan szükségességét, s kibocsátott határozatával 
kegyesen megengedte ennek megvalósítását, tanítóinak 
általános egyesülését. 

E lapok hasábjain szóllittattak fel az érdekelt férfiak, 
miszerint nyilatkozatukat el ne mulasszák megtenni az 
iránt, vájjon a szervezendő általános tanítói-egyesület a 
kor követelményeként szükséges és hasznos-e, vájjon annak 
működése a már meglevő országos, megyei, kerületi egye-
sületeknek hátrányára nem lesz-e, s kedvező esetben minő 
módon szervezendő az anyagiakra nézve, hogy az fenn-
állhasson s abban minden tag megterheltetés nélkül részt-
vehessen ? 

Hiszem, hogy e tárgyhoz sok tapasztalt tanférfiu 
hozzászóland, kik az akadályok utbóli elhengeritésének 
módjait s eszközeit nálamnál jobban ismerik, mindazon-
által — miután e tárgy érdekében a „Kárpáti Lapok" 
1896. évi 29. számában utóbbi időkben majdnem kezde-
ményezőleg szólottam, — most újólag az ige testté leendő 
alakításakor is hozzászólok. 

Fentebbi soraimból a t. olvasó biztosan kiveheti, 
hogy én a munkács-egyházmegyei általános tanító-egye-
sületnek tántoríthatatlan híve vagyok, annak minden 
érdemes dolga iránt érdeklődöm ; mert éppen ennek 
hiányában láttam be ama elvitázhatatlan tényt, hogy míg 
az egyházmegyéhez tartozó kántor-tanítók szétforgácsolt 
erővel fáradoznak ügyeik előbbre vitelében, sorsuk javí-
tása érdekében, ugy hogy e miatt ma jajkiáltásaikat se 
igen hallja meg senki, mi több, éppen ennek hiánya viszen 
sokat olyan gondolatra, hogy egyházmegyéjük iránt hü-
telenek legyenek ; mint például ennek hiánya miatt sodor-
tattam magam is olyan helyzetbe, melynek folytán 
kénytelenitve valék egyházmegyémet, annak szent törvé-
nyeit, rítusomat, melyet gyermekkorom óta mindenek 
felett szerettem, kartársaimat, kikkel az iskola- és az Isten 
házában kötelességemet híven teljesítettem, szóval mindent 
mi csak lelki kívánságaim kielégítésére bőségesen alkalmas 
vala, — elhagyni s eljöttem egy olyan helyre, bele 
jutottam egy oly helyzetbe, hol eme magasztos s istenítő 
dolgokról úgyszólván mitsem tudok, hol csupán a lapok 
utján tudom meg, mikor van ünnepem, de sokszor ezt is 
elkésve. 

Ilyen egyesület a kántor-tanítók részére múlhatatlanul 
szükséges és bizonyára nem az első egyházmegyei tanító-
egyesület leend ez már e hazában. Egy ily intézménynek 
sikeres munkássága sok ügyes-bajos dolgot elsimít s el-
távolít a tanítók életéből, föltéve, hogy a püspöki kor-
mány az ebbeli munkásságból eredendő határozmányokat 
minden egyes esetben bölcs megbirálása alá veendi s a 
felmerülő bajokon komoly fellépéssel segitend. Míg ellen-
ben a mindezekből kifolyó határozatok, kérelmek majdan 
csupán muló fellegként oszlanak szét, akkor jobb, ha 
meg sem tesszük a további lépéseket. 

1 
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Mindezekből belátható tehát, hogy a fent említett 
tanító egyesület elodázhatlanul szükséges ; de hogy az 
népes is legyen, valamint hogy a gyűlések is lá togatot tak 
legyenek, anélkül, hogy a tagok tul ne terheltessenek, erre 
nézve a következőket tar tom szükségesnek: 

Ismerek több kerületi tanító-egyesületet, melynek 
tagjai a gyűlésen való megjelenésök alkalmával semmit 
sem költenek ; mert oda bemegy kiki a saját lelkészével, 
s ott ellátja őket a gyűlést elfogadó tag. 

Ismerek több megyei általános tanitó-egyesületet, de 
ennek igen kevés mérvben, vagy éppen nem tagjai a 
felekezeti tanítók. Különben is a községek utasítva vannak 
arra, hogy ez esetben a tanítónak fuvart és napidijat ille-
tőleg segítségére legyeuek. 

Az országos tanító-egyesületbe a munkács egyház-
megyei fel. tanítóknak alig 9 százaléka iratkozott be. 

Ebből lá tható, hogy egyházmegyénk tanítósága e 
tekintetben nincs túlságosan megterhelve s azért ez u j 
egyesületnek anyagi oldalát könnyen megoldhatja. — Fel-
merül még a kérdés, hogy ha az egyesület ilyeténképen 
alakul s pártolással megerősödik és gyűléseinek megtai-
tására kiválaszt egy központot, hogyan segittessék azon? 

hogy ott minden tag megjelenhessen minden megterhelte-
tés né lkül? 

Ha ezen gyűlésre leendő elmenetelök alkalmával a 
k.-tanítók a saját erszényökre lesznek utalva, előre is be-
látható, hogy azok a gyűlések néptelenek lesznek. Ezen 
valamely uton-módon segíteni kell, még pedig első sor-
ban a püspöki kormány, másodsorban az államkormány, 
harmadsorban az egyházközségek által. 

A püspöki kormány akként segíthetne a dolgon, ha 
minden megjelent tagnak megfelelő nap- és fuvardijat 
á l lapi tana meg. Nekünk az állam 1 f r t napi, és kilo-
méterenkint oda és vissza 30 kr. fuvardijat fizet. Ámde 
ez évenkint csupán napidijak fejében (két napon) 1000 — 
1200 forintot igényelne, a fuvardijak összege körülbelül 
1500—1800 forintot tenne ki s igy az évi szükséglet 2500 
3000 forint lenne. Az a kérdés már most, hogy honnan 
vegye a püspöki kormány ezt a tőkét, melynek kamataiból 
évenkint ez összeget kifizetheti? Szerintem első sorban — 
miután a tanítók a hitközségeknek tesznek szolgálatot, 
részben a hitközségeknek kell fedezniök a költséget. 

Másodsorban a szintén érdekelt ál lamkormány is rész-
ben hozzájárulhatna ez összeghez, s ezt ha kérné, meg is 
kaphatná a tanítóság ugy hiszem. 

Ily módon lehetne a szükséges költségeket elő- ' 
teremteni ; addig czélszerü lenne a püspöki kormánynak 
odahatni, hogy minden egyházközség eleve felvilágosittassék 
e nagyfontosságú dolog felől, mert ez a mód a legczél- j 
szerübb, legkivihetőbb anélkül, hogy az egyházközségek 
súlyos megterheltetésnek lennének kitéve. Végre is ha a 
nagy érdekek istápolására előteremthetjük, annak keresz-
tülvitelével az egyházmegye tanítósága egy oly intézményt 
nyerne, melynek munkássága áldást hozna egységes mű-
ködésökre. K . 

T Á R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : JDudek János dr. 

(Folytatás.) 
Mária Terézia minden tet te azt mutat ja , hogy sze-

ret te a magyarokat s mindenkor hálás volt irántuk t rónja 
megmentéseért , egyik levelében egyenesen „jó magyar 
asszonynak" nevezi magát . Azért a mit nálunk tett, nem 
a nemzet elnyomására, hanem saját, akkor az európai 
politikában divó eszméi szerint való boldogitására tette. 

Igaz, hogy azt a változást, mely nemzeti fejlődé-
sünket megakasztotta, részben ő idézte elő, de ebben poli-
tikai czélzatosság nem vezette, ellenkezőleg az a meg-
győződése szerint való jóakarat , hogy a magyar élet 
addigi elszigeteltségén segítsen s elmaradt műveltségünket 
európai magaslatra emelje. 

Embereinket kitüntette, az udvari életet kedvessé tet te 
előttük, a magyar arisztokracziának az osztrákkal való egybe-
olvadását elősegítette, sőt az alsóbb magyar nemesség ré-
szére, hogy abba is u j életet öntsön, a nemes testőrségi 

I intézményt léptette életbe Bécsben, 
Be is szivárogtak az u j divatok, uj szokások, u j 

i erkölcsök, u j nyelvek, a magyar nemesi osztály tetemes 
részének egész életmódja megváltozott. Ez volt a lelkes 
magyar írók által csúfolt „náj módi," melyről Apor, Orczy 
azon időben nem tudnak eleget panaszkodni. 

A legnagyobb áldozat, melyet az u j viszonyok köve-
teltek, természetesen nyelvünk volt ; de a veszedelmet, 
mely fenyegette, természetesnek, majdnem kikerülhetet-
lennek kell mondanunk. Ha az u j művelődés fokozatosan 
jut át hozzánk, akkor a kimíveletlen és a haladott eszmék 
kifejezésére alkalmatlan nyelvünk, lassan hozzáfejlődhetett 
volna. De igy nyelvünk és az uj kul tura között áthidal-
hatlan ür t á tongot t ; az uj , a finomabb társalgásra csak 
egy gazdagabb nyelv lehetett alkalmas. A magyar nem 

i volt ilyen. 
Embereink, kik belátván elmaradottságukat, az u j 

' eszmekörhöz teljes odaadással csatlakoztak, kényszerítve 
látták magokat a nyugati kulturát annak nyelvén — 
franczián, németen — elsajátítani. Ily körülmények között 
ju tot t be hozzánk az idegen nyelv s szorult háttérbe a 
magyar. 

A deákos, az iskolázott emberek, papok, táblabírák, 
prókátorok meg közvetítőt kerestek a saját nyelvük és a 
nagy világ között s ez a latin volt, országunknak kezdetétől 
fogva úgyszólván második anyanyelve. 

Kit kell tehát ebben vádolni ? Őseinket nem, hisz ők, 
látván elmaradottságukat, az általános kultura után töreked-
tek ; Mária Teréziát sem, hisz ő jót akart . A nemzetiségi 
elv, a nyelv nemzeti fontossága, a mint azt ma valljuk 
mi, akkor ismeretlen volt; nem a németség szeretete 
vezérelte a királyné tetteit, hisz ő Bécsben is, épen ugy 
mint II . Frigyes Berlinben, a franczia divatnak hódolt. 

Az európai korszellem volt az oka, a melynek akkor 
a nemzetek széltében-hosszában hódoltak. 

„Mária Terézia nem ismerte, annál kevésbé érezhette, 
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hogy a nemzeti létnek a nyelv leghatalmasabb tényezője, 
— mondja Beöthy Zsolt a szépprózai elbeszélésről ir t 
klasszikus művében. Ama kozmopolita szellemben élt, mely 
a nemzetek inkább csak politikai, mint nyelvi fogalmaknak 
tekintette. A nemzetiség eszméje, mai ter jedelmében és 
elveivel akkor nem létezett, ép oly kevéssé a németé, mint 
a magyaré. A bécsi udvar és társasága sem volt német, a 
mint nem volt a berlini és drezdai sem. Nyugoteurópai 
udvar volt, a mi akkor körülbelől annyit jelentett , hogy : 
franczia. III . Károly alatt, kinek udvarában spanyol 
szokások divatoztak, még a spanyol és olasz nyelvek 
uralkodtak. Utóbb a franczia emelkedett tú lsú lyra ; a 
királyné neveltetése ez idegen szellemben és formák között 
történt . . . Midőn a királyné és egész köre ily könnyen 
és szivesen meghódolt , szokásaiban és nyelvében, egy 
magasabb mivelődés előtt, különös ellenségeskedés kellett-e 
ahhoz, hogy a magyar nemességet hasonló hódolatra kész-
t e t t e? Nem lenne igaztalanabb az okoskodás, ha inkább 
vonzalmat és jóakaratot keresnénk benne. Nem sokat 
törődött saját nemzetiségének sem azzal az oldalával (a 
nyelvvel,) mely iránt mi, a magunké irányában, ma különös 
tiszteletre és gondozásra szeretnők kötelezni. De csak ma 
követeljük ezt. Mária Terézia korában főméltóságaink, 
országgyűléseink, vármegyéink egyetlen szóval sem sürget tek 
változást, a magyar nyel? védelmét, a nemzetietlenkedés 
meggátlását , a nemzetiségi sérelmek orvoslását. Kérdés, 
ha sürgetik, ha felvilágosítják a királynét egy előtte 
ismeretlen érdekökről, ő, a ki nevezetesebbnek ta r to t t 
kérdésekben annyiszor adta engedékenység által jeleit 
haj lamának, nem tesz-e ezen a téren is valamit." 

Hogy e tekintetben nem vezette semmi ellenérzés, 
abból az egy tényéből is következtethet jük, hogy fiának 
Józsefnek tanitójául Baj tay Antal magyar piaristát fogadta. 
Faludi viszont, a nemzetietlenkedés daczára is, annyira 
tisztelte a királynét, hogy ódaszerü költeményt ir t 
hozzá. 

Nem figyelmeztette a királynét a nemzetiségnek 
nyelvi oldalára senki, hisz akik figyelmeztethették volna, 
azok jó részben elfelejtették azt és idegent beszéltek. A 
miben szintén semmi természetellenesség nincsen, *) 

Mindig ugy volt az a történelemben, hogy az idegen 
műveltségi áramlat, mely hirtelen lepi meg az embereket , 
nyelvével együtt hóditott . A humanizmus korában például 
oly láz fogta el az embereket a régi klasszikus műveltség 
után, hogy még neveiket is latinra, görögre változtatták. 

(Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 

— Havi Közlöny az elméleti és gyakorlati lelkipász-
torság köréből. Huszonegyedik évfolyam. 1898. juliushavi 
füzetének t a r t a l m a : Irányczikkek, fejtegetések: Agrár-
socialismus (Folytatás), Gyakorlati kérdések : VII . Hamis 
vád, VIII . Gyóntatóatyai itélet s annak következményei, 
Kegyurasági biráskodási jogunk ezidőszerinti állása. (Foly-
tatás.), A S. R. C. egy fontos határozata (Vége.), Szekres-
tye-berendezés, A templom és a lelkészek pótadója. — 

*) Erről disputálni lehet. Szerte. 

Rendeletek : A tanitói fizetés pontos kiszolgáltatása, E l -
ti l tott katekizmusok, A törvényhatósági, községi, feleke-
zeti és egyesületi Muzeumok és Könyvtárak országos fel-
ügyeletének, szervezésének és gyarapításának szabályzata. 
— Vegyesek: 45. Felhívás a magyar katholikusok szep-
temberhavi országos lourdesi zarándoklatára, 46. A pápa 
legújabb költeménye, 47. A spiritismus tilos volta, 48. 
Üvegből készült rózsafüzérek benedikálhatók-e P 49. Imád-
ság „ad mentem Pontificis", 50. Osculum pacis in Missa 
solemni, 51. Francziaország és a szerzetesek. — Iroda-
lom : A „Havi Közlöny" Tárgy- és Névmutatója , Kováts 
S. dr., Alapvető hi t tan (Előfiz. felhívás), Kiss J . dr. leg-
újabb kiadványai : 1. Joyau-Szabó Aqu. szt. Tamás élet-
rajza, 2. Melcher-Kiss, Vasárnapi szentbeszédek, 3. Éne-
keljetek az Urnák ! Erdélyi K. dr., Róm. kath . tanárok 
kongresszusa Kolozsvárott , Bodnár G., Magyar földmivelő, 
Jeske-Choinski-Rada, Alkonyat felé. — Személyzeti hirek : 
Az esztergomi és egri érseki, a csanádi, győri, nagyváradi 
lat. szert., nyi trai , pécsi, szamosujvári gör. kath., székes-
fejérvári, váczi és veszprémi püspöki megyékből, a szent 
Benedek-, kegyes tanitó-, lazaris ta és jászóvári prémon-
trei-rendből. — Tárcza : Az egyházi könyvtilalom. — 
Függelék: Szabályzat és utasitás a plébániai vagyon ke-
zeléséhez. (Folytatás.) , A kath . körök szövetsége. — Be-
küldött könyvek, Hirdetések. — Szerkesztők : Tokody 
Ödön és Patzner István. 

— Külföldi egyházi szónoklatok. (Szerk. König 
Gusztáv) II. füzetének tar ta lma : I. Pünkösd után X. 
vasárnapra. A templom legalkalmasabb helye az imádság-
nak. (Sauter.), II . Pünküsd után 10. vasárnapra. A ke-
vélység szomorú következményeiről. (Fuhl ro t t J.) , I . Pün -
kösd után 11. vasárnapra Üdvös süketség. (Kluespies J.), 
11. Pünkösd után 11. vasárnapra. Pá l apostol életéből. 
(Riotte.), Nagyboldogasszony napjára . Regina sanctorum 
omnium. (Kröll.), Szent István napjára, I. Pünkösd után 
12. vasárnapra. A barátságról . , II . Pünkösd után 12. va-
sárnapra. Homilia. (Riotte.), I. Pünkösd után 13. vasár-
napra. A gyónás halogatása veszedelmes.. (Venedien.), II. 
Pünkösd után 13. vasárnapra. Hogyan viselkedjünk a 
gyóntatószéknél ? (Riotte.), I . Pünkösd után 14. vasár-
napra (Őrangyal.) Az őrangyal i ránt való kötelességeink. 
(Fuhlrott .) , II . Pünkösd után 14. vasárnapra. Senki sem 
szolgálhat két Urnák. (Heffner.), Kisasszony napjára . Ho-
gyan ünnepeljük Mária születése napjá t . (Venedien.), I. 
Pünkösd után 15. vasárnapjára. (Mária neve.) Causa no-
strae laetidiae (Kröll.), II. Pünkösd után 15. vasárnapra. 
Sir janak-e a szülők gyermekük halála mia t t ? (Heffner.), 
Szent kereszt fölmagasztaltatása. Valódi fölvilág03ultság, 
valódi szabadság, valódi egyenlőség. I. Pünkösd után 16. 
vasárnapra. A vasárnapok megünneplése. II . Pünkösd után 
16. vasárnapjára. A fösvénységről. (Riotte.) 

V E G Y E S E K . 
— Aranymisés praelatus. Szent Anna napján bol-

dog reggelre virradt Brassó városának katholikus közön-
sége s e közönségnek buzgó, érdemekben megőszült 
plébánosa Möller Ede pápai praelátus ur ő méltósága. E 
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napon mutat ta be ugyanis Istenének aranymiséjét. Szivé-
nek alázatosságában csendben zaj nélkül akar ta e szent 
ténykedést végezni, minthogy 50 év óta zaj nélkül teljesí-
tette Krisztus szolgáinak áldásos kötelességeit. Ámde 
tisztelői nem engedték, hogy teljesen elrejtve tör ténjék a 
dolog, és rendeztek rögtönözve olyan ünnepséget, mely a 
maga egyszerű voltában is szép, magasztos és megható 
volt. Egyszerű volt az egész, hiszen a ragyogónak ígér-
kező jubileum majd október hóban fog megtartatni , a mi-
kor majdan nemcsak a hivek serege lesz teljes, hanem 
együtt lesznek, a kik annyira a szivéhez forrtak, az 
iskolásgyermekek is, s a mikor egyúttal brassói ple-
bánosságának 40 éves jubi leumát is meg fogja ülni. 
Istennek és 50 erényien, imádságban és munkában töl töt t 
évnek áldása maradjon ezentúl is az aranymisés, arany-
szívű főpappal. 

— Gyémántmisés nagyprépost . Egész csöndesen, 
minden világi zajtól távol ülte meg ft. Liptay Ferencz 
novii czimzetes püspök és szepesi nagyprépost e hó 2-án 
Lőcsén pappá szenteltetésének hatvanadik évfordulóját . 
Lefolyt ünnepe alkalmából igen sokan üdvözölték a 
jubilánst, köztük ft . Szmrecsányi Pál megyés püspök ő 
méltósága, a szepesi káptalan és Csáky Zénó gróf főispán. 
Gyémántmiséjét vasárnap, e hó 7-én mutat ta be az Urnák. 

— A „protestáns keresztes-hadjárat ." A „Reichs-
wehr" czimü bécsi lap a minap hevesen megtámadta a 
német császárnak azt a tervét, hogy az ősszel Palesztinába 
utazzék. Elnevezte ezt az utazást protestáns keresztes-had-
járatnak, amely az osztrák császárnak és magyar király-
nak érdekeit veszedelembe viszi. Ezzel szemben a »Berli-
ner Tagblat t" azt mondja, hogy ennek a helyén nem levő 
harczi riadónak a tendencziája nem egyéb, mint hogy 
elhintse a gyanakvás konkolyát, mivel a „Reichswehr* 
németfaló iránya eléggé ösmeretes még Badeni gróf ideje-" 
bői. A berlini ú jság meg van győződve, hogy Bécsben 
senki sem kételkedik abban, hogy a német császár szent-
földi utazása hiján van minden politikai karakternek.*) 

f Jámbor Antalt, az ő felsége által csak e napok-
ban kinevezett munkácsi székeskáptalani nagyprépostot, 
f. hó 6-án, d. e. 10 órakor végelgyengülésben, rövid szen-
vedés után élte 82-ik évében az Ur magához szóllitotta. 
8-án temették. Az ö. v. f. n. 

— Felsült sze l l em. A fővárosban tudvalevőleg 
erősen uralkodik a spiritisztaság. Meglehetősen népes 
tábort alkotnak a hivők, akik hetenkint kétszer, még pedig 
kedden és pénteken ta r t j ák üléseiket, a nagymester elnöklete 
alatt. Az ilyen ülések, amelyeknek tar tamán a különféle 
elhaltak szellemeit megidézik, hozzájuk kandi kérdéseket 
intéznek, természetesen többnyire mulatságos humbug 
jellegével biró ártatlan szórakozások. De csodálatosképpen 
sok olyan jámbor férfiú és hölgy akad, akik ezt a komédiát 
teljesen komolyan veszik és ezt szentül el is hiszik. Ne-

*) Fölhivjuk t. olvasóink figyelmét a ruai lapban közölt 
„Egyházi tudósitástt-ra. 

hány nappal ezelőtt azután egy igen mulatságos dolog 
történt egy ilyen ülésen. Persze csak azok nevetnek ezen 
a történeten, akik egyébként is csak nevetni tudnak a 
spiritiszták nagyképüsködésein ; a hivők azonban mélyen 
meg vannak zavarodva. Történt ugyanis, hogy egy orvos, 
aki feltétlen hive a csodás spiritizmusnak, váltig biztatta 
egyik mérnök barát já t , hogy lépjen be a hivők táborába. 
A mérnök azonban semmiképpen sem akar t a többi 
rajongóval együtt rajongani, hanem távol maradt az 
ülésekről. Kijelentette, hogy az egész szellemidézési 
komédiából nem hisz el egy kukkot sem ; ám ha meggyőzik 
őt arról, hogy komolyan hitelt érdemlő valami a szellem-
idézés, há t buzgó tagja lesz a hivők táborának. Nos hát 
az orvos el is vitte őt egy pénteki ülésre, hogy ime a 
hitetlen maga lásson és higyjen. Az ülés kezdetét vette. 

A nagymester az u j vendéghez, a mérnökhöz fo rdu l t : 
— Melyik szellemmel óhaj t ön beszélni ? 
— Boldogult apám szellemével. 
Er re pokoli sötétség támadt a szobában és csakhamar 

a következő párbeszéd hal latszott : 
— Miért zavarsz fel csendes nyugalmamból, fiam ? 
— Szeretném tudni, jó atyám, mint érzed magad a 

másvilágon ? 

-— Oh ! nagyon jól fiam. Oly jó itt, oly édes a 
nyugalom ? 

— És hogy érzi magát nővérem ? 
—* Sorsa és élete hasonló az enyémhez ! 
— Feltalálta férjét , kit a kegyetlen sors oly szörnyű 

módon elszakított oldala mellől, itt lennt ? 
— Megtalálta őt, fiam ; most már mind a ketten 

boldogok. 
— Köszönöm, atyám ; t é r j most vissza pihenni. Nem 

háborgat lak tovább. 
— E g veled, fiam ! 
— Most a nagymester fordult a mérnökhöz : 
— Nos, meg van ön győződve m á r ? — kérdé tőle 

megelégedet t arczczal. 
— Igen. Valóban a legcsodálatosabb valami ez ; de, 

nagyon kérem, idézze elő még egyszer a szellemet. 
— A szellem volt oly szives, hogy új ra megjelent 

és megszólalt ekképen : 

— Mit akarsz még tőlem, fiam ? 
— Azt akar tam megtudni tőled, hogy minden szel-

lem feledékeny ? 
— Éppenséggel nem, fiam, a szellemeknek kitünö 

tudási képességük van. 
— Akkor hát annál csodálatosabb, ó jó atyám, hogy 

miképpen feledkeztél meg arról, hogy neked sohasem 
volt még egy akkora leányod sem mint a kisujjam ! ? 

Természetes dolog, hogy a mélyen megsértődött szel-
lem erre nem válaszolt egy kukkot sem, A mérnök pedig 
ma még kevésbbé hisz a spiritizmusban, mint azelőtt. 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, augusztus 17. 14. 

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. 1898. 

„Perge 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 Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítások. B e l g i u m . — A n g o l -
o r s z á g . — A m e r i k a . — A f r i k a . — A u s z t r á l i a . — S t u t t g a r t . — B e r l i n . — P r á g a . — Tárcza. — Katholikus 

Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Irta : Simon György dr. 

A könyvtilalom az új-korban. 
(Folytatás.) 

Mária Terézia 1752-ben a protestáns i ra tok-
nak a nép közt való terjesztését megakadályo-
zandó elrendelte, hogy a katholikusok minden 
könyvüket tar toztak lelkipásztoruknak bemutatni , 
a ki a gyanúsakat visszatartotta, az olvasható-
kat pedig saját aláirásával s a plébánia pecsét-
jével ellátva visszaadta. E rendelkezések azon-
ban csupán a népiratokra szorítkoztak. Ugyan-
azon évben Mária Terézia a birálatot kiterjesz-
te t te a már nyomtatot t , a következő (1753.) 
évben pedig a kinyomandó könyvekre is, s e 
feladatot, melyet addig a bécsi egyetem teljesí-
te t t , ezúttal a könyvbiráló bizottságra (Bücher-
Revisions-Commission) vagy udvari könyvbiráló 
bizottságra (Hof-Bücher-Censur) ruházta át, mely 
van Sivietens utasítása szerint készitette el a 
t i l to t t könyvek jegyzékét. E rendelkezés némi 
változással 1848-ig állt fenn. A könyvek részint 
feltétlenül el t i l ta t tak, részben pedig azzal a kor-
látozással, hogy eruditis, acatholicis, continuantibus 
vagy erga schedam, t ehá t tudósoknak, akatholi-

kusoknak, füzetes munkák előfizetőinek vagy 
olyanoknak, a kik az udvari rendőri hivataltól 
erre különös engedélyt nyertek, eladhatók vol-
t ak ; II. József császár 1781-iki censura-törvó-
nye szerint pedig e könyveknek egyszerűen fel 
kellett volna szabadulniok a ti lalom alól, de az 
erga schedam való elárusitás megint divatba jöt t . 
A nem t i l to t t könyvek „Admittitur* vagy „Tran-
seatu jellel l á t t a t t ak el; az utóbbiakat szabad 
volt ugyan eladni, de újságokban közölni nem 
volt megengedve. 1784-ben a püspököknek hatá-
rozottan megt i l to t ta II. József, hogy mást, mint 
állami könyvti lalmat kihirdetni nem szabad. 

Prágában 1726-ban jelent meg az 1704-iki 
római Index külön lenyomatban, az 1716-iki 
Appendix-e\ együtt . 1729-ben Königrätzben a 
római Index kiegészítéséül egy Index prohibito-
rius et expurgatorius adatot t ki, melyben jobbára 
csehországi káros iratok foglal ta t tak. Ehhez ha-
sonló, de csupán cseh könyvekre vonatkozólag, 
jelent meg 1767-ben. 

Régibb magyar tudományos munkával nem 
találkozunk a t i l to t t könyvek jegyzékében. Az 
ujabb keletűek közül egyik-másikat felvették az 
egyes országokban kiadott Indexekbe. 

Az 1693-iki spanyol Indexben pl. a követ-
kező bennünket érdeklő munkát találjuk : Con-
ferenzia de la asemplea popular, que convoco en la 

14 
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•puerta del Sol Catalina délia Parra explicada en 
una carta que escrive cc Emerico Teleki. 

Az 1581-ben megjelent Lissaboni Indexbe 
Bánffy Ferencz György neve is fel van véve 
Coelius Pannonius név a la t t , ki a Coelius hegyén 
levő zárdában főnöki t isztséget viselt.*) Mun-
k á j a : In. s. Apocalypsum Collectanea (1541., 1547.). 
Az Indexre kerül tek még Dávid Ferencz unitá-
rius püspök művei,2) Hon te r Jánosnak a brassói 
egyház számára i r t könyve: Peformatio ecclesiae 
Coronensis et ac totius Barcensis provinciáé cum 
praef. Melanchtonis. (1543. Wi t tenberg . 3 ) 

Luther i ra ta i hazánkban is e l t i l ta t tak . Lajos 
király 1524. márcz. 24. Luther i ra ta inak eladá-
sát , az esztergomi érsek 1524. aug. 15-én a pá-
páról s a papságról i r t gúnydalok, va lamint 
Luther eretnekségéről i r t t rac ta tusok eladását 
b e t i l t o t t a ; mindket tő elrendelte az illető köny-
vek megégetését . 4) 

Az Indexre kerül t Bonfiniusnak kevéssé is-
mer t műve : „Symposion trimeron s. De virgini-
tate et pudicdia con jug all dialog i trés." — Nunc 
pr imum ex bibliotheca Io. Sambuci in lucem 
prolati . (Bázel, 1572. F rankfu r t , 1621.) E műben 
Mátyás király neje Beatrix, és több bibornok 
között a czimben jelzet t dialógus foly.5) 

Reusner Éliás műve : Ephemeris s. Diarium 
historicum (Frankfur t , 1590., 1603.) hasonlóan az 
Indexre kerül t . 6 ) 

Reusch k i m u t a t j a , 7 ) hogy az Inquisit io a 
magyar eretnekek gúnyolása mia t t e l t i l to t t szá-
mos képet, mely a Szentháromságot ábrázolta. 
Érdekes Mária Teréziának 1756-ban k iadot t ama 
rendelete is, mely a könyvkötőket arra köte-
lezte, hogy a nekik bekötés végett á t ado t t evan-
gélikus könyveket a papságnak szolgáltassák ki.8) 

Az i t t felsorolt Indexek közül, min t lát juk, 
főleg a spanyolországiak vetélkedtek számban 
és tekintélyben a rómaiakkal . 

(Folytatjuk.) 

J) Reusch, I. 487. 1. 
2) U. o. 536. I. 
3) U. o. 239. 1. 
4) U. o. 85. 1. 
5) Századok, 1886., 374. 1. 
6) Reusch. i m. I I . 189. 1. 
7) I. m. II. 277. 1. 
8)J3zázadok, i. h. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Belgium. 
A tar tományi tanácsosok választása a katholikus 

pár t ra nézve kedvező eredménynyel fejeztetett be. A tarto-
mányi kilencz kerület összesen 658 tagból á l l ; ezek közt 
van 423 katholikus, a többi 235 részben szabadelvű, radi-
kális és szoczialista.— Brüsszelben julius 13—17-ike közt 
megtar tot t eucharisztikus gyűlésen megjelentek : Goossen 
biboros érsek a belga primás, — Langenieux bibornok 
érsek Reimsből ; — Vanutelli bibornok mint ő szentsége 
a pápa helyettese; — Radini Tesechi ő méltósága karnagy 
Rómából a szegények templomának nevében; — továbbá 
az Utrechti — Cahorsi — Casale Monferrato, — La-
Rochelli és az összes belga püspökök, praelatusok és 
számos szerzetes és pap több országból. — Brüsszelben 
minapában ta r ta to t t meg a Szt Ferencz-egylet gyűlése 
fenállásuk 60 ik évfordulta megünneplésére, melyen jelen 
vol tak: Begerenbe lga igazságügyministerés Woeste állam-
minister, nem különben számos kitűnőség Francziaország 
nagyobb városaiból, sőt még Haag — Köln és Düsseldorf 
is képviselve voltak. Ezen egylet czélja a vadházasságoknak 
beszüntetése, melyek az alsóbb néposztályokban és a nagy 
városokban sajnosan elharapóztak. Ezen vadházasságok, 
melyek csak azért vonják ki magukat az egyházi házasság 
kötése alul, mert e ténykedés költséggel jár, ugyanazért 
ezen nemes egylet ezen költségeket saját alapjából födözi. 
Ezen egylet rövid fenállása daczára, már eddig is 70 ezer 
egyházikötést hozott létre és ez által 30 ezer gyermeket 
törvényesített ; és ezen egyesületnek lehet köszönni azt is, 
hogy az azelőtti házasságkötési belga szabályok, már 
nagymérvben egyszerűsítettek. A prémontrei reudtagok 
egy nagy része, minapában Antwerpenben hajóra szállt 
Afrikába merendő, hol XII I . Leo pápa rendelete folytán 
a Kongó vidékén misszióval bízattak meg. Ezen kiküldött 
misszionáriusok létszáma három rendtagból, két testvérből 
áll, kikhez csatlakozik még Ghyseghi rendház három tagja 
és a katholikus vallásban nevelt kongóbeli fiatalság. — A 
távoli világrészbe utazó misszionáriusok búcsúzó ünnepélye 
Antwerpenben a jezsuiták templomában tar tatot t meg 
nagyszámú hivők jelenlétében, kik érzékeny szivvel 
búcsúztak el rendtársaiktól és híveiktől. Lebon S J . atya 
szívhez szóló búcsúbeszédet mondott, mely után Tongerló 
apát áldást osztott ki a vándoroknak, a rendtársak pedig 
távozó testvéreiknek egyenként lábaikat csókolták meg. 

Angolország. 
Az angol „Church Assotiation" társulat óvást emelt, 

hogy a Welsi herczegné, katholikus árva gyermekek javára 
rendezendő jótékony bazárban a védnökséget elfogadta, 
mert ily eljárás az angol királyi ház alaptörvényeivel 
ellenkezik, mely k imondja : hogy az angol királyi ház „a 
pápát és ügynökeit mindenkor mellőzze * A welsi 
herczegné azonban tulteszi magát e tilalmon, mit sem ád 
a fenyegetésre, hanem szive sugallatát követve e nemes 
czélhoz nem vonja meg támogatását . — Londonban katho-
likus betegápi lda felállításán fáradoz egy bizottság, mely 
az első és legszükségesebb költségek fedezhetése végett 
sorsjátékot rendez, melynek főnyereményét képen, XIII. 
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Leo pápa ő szentsége által küldött rendkivül értékes és 
pompás minerva fejképével ellátott Comee képezi, mely 
fejkép rubin és igaz gyöngyök által koszorú alakban van 
körül kerifcve. — Az angol dominikánusok provincziálisá-
nak Procter János atya választatott meg újólag 4 évi 
időtartamra. 

Amerika. 
Canadában a szt. Bonifácziusi érseket, Langevint 

bizta meg a pápa az egyházi határ kijelölésével az 
athabaskai, mackenziei és az alaskai tartomány közt. — 
Curtis püspököt, ki 1896. évben a wilmingtoni püspök-
ségről saját akaratából lemondott, Gibbon bibornok a 
baltimorei érsekiszék főhelynökévé nevezte ki- Bottmann 
Ede S. J. ki több éveken át Sheridáni várban (Chicago) 
mint lelkész ügyködött, a tampai katonai táborba ment, 
hogy az ott levő papságnak mint vezető élére álljon, 
melyek közt ő külömben is koridősb. 0 kivüle még több 
Jézus társasági pap is táborba ment, hogy az amerikai 
harczosoknak vallási teendőikben segítségükre legyenek. 
Mac Kinley, az amerikai Egyesült-Államok eluöke által 
legutóbb kinevezett tábornokok közt van Coppinger János 
tábornok is, ki származására nézve írországi, és még több 
évek előtt a pápai hadseregben szolgált, mely minőségében 
több csatákban is részt vett. Sierra Leonéban előfordult 
minapi lázadások alkalmával tiz misszionárius is életét 
vesztette. 

Afrika. 
Az afrikában élő katholikus koptok száma ez idő 

szerint 20—30 ezerre tehető, — legnagyobb részük felső 
Egyptomban lakik. — A schismaticus koptok számát 
700 ezerre mondják. Vallásuk : keresztény és török vallás 
egyvelege; használják a körülmetélést és a soknejüséget, 
hiszik a törökök számos babonáit. A schismaticus koptok 
megtérítése örvendetesen halad ; nem csak egyesek, de 
egész családok sőt községek is tömegesen áttérnek a 
kathoíikus vallásra. A megtérteknek szükségük van erélyes 
lelkipásztorokra, mert különben a legelső alkalommal, 
midőn kételyeik támadnak, vissza esnek schismájukba. Az 
összes koptok megtérítése még sok időt és fáradtságot 
igényel. Megtérítésüknek akadályul szolgál e nép roppant 
szegénysége, tudatlansága és mohamedán környezetük; 
mindazonaltal jótékony befolyással van reájok a katholikus 
koptok nagy erélye s ezek ragaszkodása a római szent-
székhez, valamint az angol occupatio által nyújtott biz-
tosság, mely paralisája a törökök fanatizmusa és a 
schismaticusok szenvedélye ellen. 

Ausztrália. 
A katholikus egyház haladása s vivmánya örvendetes 

befolyással van a „barátságos szigeteken" lakókra. Az 
óriási nehézségek daczára, az ott lakóknak már mintegy 
15°/o katholikus. A Tonga szigetcsoport keleti része, a 
francziák által birt Wallis és Futuna északi földrészlettel 
eg) ült, képezik közép Oczeánia vicariatusát. Mivel a 
francziák altal megszállt népes szigetek lakosai mind 
katholikusok, igy ezek száma 10 ezerre tehető, kiknek 
nagyobb része Tongán lakik. — Miután a vicariatus még 

kis területü — lakóinak száma circa 27 ezer lélek, — 
igy az egyházi főhatóság a samoi szigetek püspöke áltat 
gyakoroltatik. — A kerületnek Wallisban virágzó semina-
riuma van, melyből már nem egy benszülött mint fel-
szentelt pap került ki, kik közül egy misszionáriust a 
vértanúságot szenvedett Chamel atyát, a pápa kanonokká 
léptette elő. Miután benszülöttekből álló papiosztály is 
már van Tongán, igy a katholiczizmus haladása ugyanott, 
daczára a roppant szegénységnek, örvendetes haladást 
mutat. — Valódi isten áldás lenne a „barátságos szigetek" 
csoportjára, ha azon világrészben egy hatalmas állam 
alakulna meg, mely az ottani politikai rossz viszonyokat 
és még rosszabb erkölcsi állapotokat okvetlen megjaví-
taná, s üdvösbbé tenné. 

Stuttgart. 
A katholikus missióknak: Wiszmann, Dr. Meyer 

János, Jakobsen és több más nevezetes utazók által ismé-
telten dicsérő bizonyítványok állíttattak ki eredménydús 
működésükért a pogányok országaiban. Ezen elismerő 
meleghangú nyilatkozatokhoz, melyek annyival is inkább 
méltánylandók, inert ezeket nem katholikusok nyilatkoz-
tatták ki, sorakozik egy igen nagybecsű Ítélet, melyet a 
világot körülhajózott Rentgarten Constantin Stuttgartban 
kimondott azon alkalommal, midőn ott Perzsia belállapotá-
ról felolvasott. — Midőn ezen az islam által teljesen 
tönkre jutott országról értekezett, többi közt mondá: A 
protestáns hittéritők, azon óriási öszegek élvezete mellett, 
melyet ők az amerikai missiók társulatától kapnak (1,350 
ezer font sterling) igen szép, gyönyörű életet élnek, de 
tenni, nem tesznek semmit. Kivételt képeznek a „katho-
likus missionariusok kiknek munkásságát, egyszerűségét, 
igénytelenségét az előadó saját észlelete, ugy a követsé-
geknél szerzett tudomásvétel után, dicsérnie kell, ha ez 
a protestáns missionáriusoknak nem is lenne kellemes. 
Rengarteri ezen dicsérete, melyet a katholikus missiókról 
mondott, annál hatásosabb s nyomatékosabb, mivel ő 
maga is Rigából származó lutheránus. Beszédének zár-
szavai sajnos, a katholikus missiók száma még mindig 
kevés ugy a katholikusoknak miut más vallásuaknak is 
lelkükbe vésődjön ; szívleljék meg azt, különösen a ka-
tholikusok, hogy missióikat ezentúl hatályosabban istá-
polják. 

Berlin. 
A „National Zeitung" irja : Királynénk testvérének 

nősülése, a monarchikus érzelmű körökben, kik részére 
a királyi családi ünnepségek egyéni ünnepeket képeznek, 
csak örömet kelthetnek. — Mivel azonban az ultramon-
tán lapok, az uralkodó párt közegei, a Centrum, azon 
véleményt kapcsolják hozzá, hogy ezen házasságból 
születendő,, gyermekek a katholikus vallású menyasz-
szony vallását követendik, melyhez a vőlegény már 
beleegyezését, hozzájárulását adta, — ugyanazért ezen 
feltevés, ami evangelikus hitvallású népünkben, súlyos 
aggodalmat keltett. Ezen feltevés azonban, közelebb-
ről tekintve az ügyet, alaptalan azon okból, mert 
Günther herczeg porosz katonatiszt. — Az 1853. év julius 
hó 7-én megjelent királyi kabinet rendelet szerint, mely 

14* 
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1873. év szeptember hó 23-án I. Vilmos császár által 
kiadott rendeletben megújítva, friss emlékezetbe hozatott 
(Lásd a közlést Hübner Bernhard lenyomatában. 66 lapon 
883 évben. Házasságkötések Poroszországban vegyes 
házasság esetében) az áll : Minden evangelikus vallású 
katonatiszt, ki gyermekeinek katholikus vallásbani nevelését 
eskü alatt fogadja , szolgálatból való elbocsájtással feoye-
gettetik. Günther berezeg tehát azon esetben, ha mint a 
lapok hozzák, ama fogadalmat valóban megtette volna, 
nem csak a katonai szolgálatból kilépnie kellene sőt ugy 
sa já t személyét valamint nejét illetve is a porosz udvarból 
távoznia kellene. Ez által ezen udvarra netalán óhaj to t t 
befolyás kizáratnék. Ha azonban Günther herczeg hasonlóan 
azon eljáráshoz, melyet néhány év előtt egy mecklenburgi 
herczeg Windischgrätz herczegnővel kötőit egybekelésnél 
követett, szintén követne, és a gyermekek katholikus vallás 
szerinti neveltetését megigérte volna, az esetben ez szintén 
ugy mint a most emiitett egybekelésnél, tisztán magán 
ügyé válna. 

Prága. 
Az ottani „katholikus lap" egy felhivást tesz közzé, 

melyben egy „cseh katholikus napnak" f. év augusztus 
22-től 26 ig tartandó megtartását ajánlja. A felhivást szá-
mosan irták alá, köztük van : Lobkovitz Móricz ée Fer-
dinand herczegek, — Schönborn Károly és Albert grófok, 
— Choteck Imre és Ferdinand grófok, — Sternberg és 
Thun-Zdenkó és több konservativ nagybirtokos. 

T Á R C Z A. 
Képek egy fiatal papnak életéből.*) 

1. A fölszent élés előtti est. 
Áldozó-pappá való fölszenteltetésem előestéje vala. 

Utol jára gyültünk egybe a papnevelő-intézet kápolnájába, 
hogy lelki-igazgatónknak, ennek a komoly és mégis sze-
retet tel jes férfiúnak végső intelmeit meghal lgassuk; s 
midőn a szentbeszéd és imánk végeztével a lakásom felé 
vezető lépcsőkön fölfelé ballagtam s a finevelő-intézet 
tágas helyiségében magam egyedül éreztem, olyan ko-
molyság fogott el, a minőre eleddig nem emlékezem. Már 
mint papnövendéket megbíztak a gimnázisták fölötti 
felügyelettel s ennek következtében társaimtól különválva 
laktam a nagy épület egy más szárnyában. A gimnázisták 
már régóta vakáczióztak s a tágas termek körülöttem, 
melyek máskor a vidám deáknépség zajától visszhangzot-
tak , most üresen állottak. A magány igazi anyja az elmél-
kedésnek, főképpn akkor, ha maga a pillanat is a komoly 
gondolkodásra, a magába szállásra inti az embert. Mind-
eddig keveset törődtem a jövővel ; hiszen mig tanuló ko-
runka t éliük, oly egyformán telik-mulik az élet, hogy 
elvégre is azt kell hinnünk, hogy ez örökké igy fog tar-
tani s máskép nem is lehet. A czél, a mely felé törek-
szünk, oly messzi, ködös távolban áll, — a napnak fel-
adata és munkája oly annyira igénybe veszi időnket és 
minden gondolatunkat, hogy alig vagyunk képesek sza-

*) Édes hazánk uj papjainak szeretettel ajánljuk. 

badon eszmélni. Ha lassanként elhagyjuk az alsóbb osz-
tályokat s jövendőbeli hivatásunk tanulmányaival foglal-
kozunk, ha együtt töltött boldog évek után szivünkhöz 
nőtt idősebb barátainktól s pályatársainktól, kik kimennek 
az életbe s az Ur szőlőjébe, bucsut veszünk, támad ugyan 
némi homályos sejtelmünk akkor egy a szeminárium fa-
lain kivül levő uj világról, u j életről ; óh de egészen más 
azt az életet személyesen látni s átélni, mint annak miben-
létét másnak beszédjéből ismerni. Az ember oly szívesen, 
sőt erőszakosan kapaszkodik a jelen pillanathoz, mintha 
attól félne, hogy helyzetének, eddigi élete boldog folya-
mának bármi csekély változása reá nézve végzetteljes vagy 
legalább is kellemetlen volna. 

Es ime most itt a döntő pillanat, — egy az egész 
életre visszavonhatlanul döntő pi l lanat! Néhány nap múlva 
már ki vagyok űzve a muzeum csendes falai közül, a 
melyek közt oly lelki nyugalommal éltem s kimegyek 
aztán a küzdelmes életbe, az ismeretlen emberek közzé, 
kiknek legszentebb ügyeikben, éltök legnehezebb viszo-
nyaiban vezére, tanácsadója kell hogy legyek, holott én 
magam is alig nőttem ki a tanulás és fegyelmezés igája 
alul ! A papi tiszt sokkal magasabb minden földi állásnál ; 
mi papok egy szent és csaknem emberi erőket felülmúló 
életet kell hogy folytassunk ; s ez az élet oly feladatokat 
tüz elénk, melyek a legideálisabb lelkületet igénylik s oly 
terheket ró reánk, melyek önfeláldozó erőt és kitartást 
követelnek. Az épen ma végződött lelki szt. gyakorlatok 
élénk visszhangot keltettek lelkemben. Lelki igazgatónk 
elragadó ékesszólással beszélt a papi hivatal magasztos 
voltáról ; gyönyörűen ecsetelte a jó pásztor boldogságát s 
egyúttal boldogtalan és vigasztalan jövőjét annak, kit nem 
igazi hivatás vezetett a szemináriumba s ki végül könnyel-
műen lépi át az Ur szentélyének küszöbét. Mennyire meg-
ráztak ama szavai, melyekben a méltatlan papnak lelki 
ál lapotát tár ta fel e lő t tünk! „ H o g y a n ? Elég merész vagy 
Isten igéjének hirdetése czéljából kihivó tekintettel a szó-
székre fellépni s nem tudod, hogy miközben Isten .törvé-
nyeinek komolyságát fejtegeted, önmagad felett mondod 
ki a rettentő Ítéletet ? Elég merész vagy, hogy másokat 
oktass, ints, dorgálj, feddj, miközben lelkiismereted han-
gosan kiált ja : medice, cura te ipsum, gyógyítsd meg előbb 
önmagadat ! Te igy szólasz bűnbánó felebarátodhoz: ego 
te absolvo, bűnös lelked pedig azt harsogja feléd : ego te 
condemno ! Elég merész vagy, hogv másoknak vigasztalást 
nyújts oly áldással, melynek üdvös erejét, önmagad nem 
érzed, — oly Ígéretekkel, melyekben tenmagad nem 
hiszesz? A lelki állapotodra való komoly tekinteted nem 
fagyasztja-e meg a szót ajkaidon, a vért ereidben ; az 
Isten előtt való súlyos felelőség megrerdi tő érzete nem 
dönt-e téged vigasznélküli kétségbeesésbe, hiszen tudod, 
hogy felebarátod üdvösségén való munkásságod minden 
egyes szent ténykedése reád nézve örök kárhozatot esz-
közlő szentségtöréssé válik?" S minő hévvel figyelmezte-
tet t minket áldott lelki-igazgatónk, hogy a pap lelkes 
tevékenységének egy soha ki nem apadó, köröskörül éle-
tet és megújhodást teremtő forrásnak kell lennie, ámde 
nem sebesen tova rohanó hegyi pataknak, a mely csak 
akkor zuhatol, midőn a kegyelem esője daggas/ t ja , s szá-
razság idején kiapad s csak kavicsos ágya látható ! Mily 
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szivrebatóan hangsúlyozta a folytonos tökéletesbülés és 
önismeret szükségességét ! Mily könnyen férkőzik be szi-
vünkbe a hanyagság, a könnyelműség, sőt a bűn is ! Isten 
lehet egyedül a pap része és öröksége, ki hiv szolgáját 
dúsgazdagon meg is fogja jutalmazni! 

Ilyen és ezekhez hasonló gondolatok támadtak lel-
kemben s komoly eszmélődésre késztettek. Vájjon birok-e 
oly hivatással s ennek megfelelő lelki állapottal, minő a 
holnapi nagy naphoz feltétlenül szükséges? S vájjon egész 
éltemen át állandóan sajátom fog-e maradni ? Ha nem, 
még mindig visszaléphetek . . . 

A csengetyü hangja riasztott fel komoly tépelődé-
semből. Vacsorára szólott ; a holnapi fontos nap előtti 
legutolsó találkozásunkra hivott. Lelki igazgatónk arcza 
szelidebbnek tetszett előttem, mintha az utóbbi napok 
szigorát akarná enyhíteni. Elfáradva a hosszas ekzerci-
ciumoktól s a holnapi esemény komolyságától teljesen 
áthatva, csakhamar szétoszlottunk s rövid ima elvégzése 
után ágyamba dűltem, hadd álmodjam jövendőbeli sor-
somról, életemről. 

2. A primicia. 

A lelkipásztori működésre való csendes és komoly 
előkészülettel az uj papnak rendesen fényes ünnepséggel 
összekötött primiciája kirivó ellentétet képez. A papnak 
hivatala oly ünnepélylyel veszi kezdetét, minőt más állás-
beliek csak jubileumok alkalmával szoktak tartani. Vájjon 
illik-e, szabad-e ez ? Van-e a kezdő papnak, ki még sem-
mit sem működött, joga arra, hogy diadalünnepet tar tson? 
Szabad-e neki küzdelem, munka nélkül diadalkoszornzott 
hős gyanánt fellépni? Avagy talán hős az, ki az Ur 
igáját magára vette, de még semminemű jelét sem adta 
annak, hogy azt egyúttal viselni is képes leend ? A pri-
micia fénye, pompája hogyan egyeztethető össze az Üdvö-
zítő szándékával, ki tanítványait e szavakkal küldé szét a 
világba : „Ne hordjatok erszényt, se táskát, se sarut és 
senkit az uton ne köszöntsetek" ? (Luk. 10, 4.) 

Göthe „Wilhelm Meister" c művében (5, 13.) annak 
a felfogásnak ad kifejezést, hogy semminemű állapotot, 
mely még tovább fog tartani, s mely esetleg élethivatássá 
vaçry életmóddá fog válni, nem szabad ünnepséggel meg-
kezdeni. „Csak azt ünnepeljük, a mi szerencsésen bevan 
fejezve ; a kezdet ceremouiái kimerítik a kedvet s az erőt, 
pedig ezek a munkásság szülői és későbbi támaszai. Az 
összes ünnepségek közt a menyegzői ünnepség a legke-
vésbbé illő ; semmi más alkalomkor sem kellene több 
csendet, alázatot és reményt tanúsítani, mint éppen ekkor." 
Tehát még a menyegzői ünnepség sem illő ! Pedig a me-
nyegzői ünnepségre, mely örömünnep, a kölcsönös szere-
tet diadala, a hosszas kitartásnak s egy uj élethivatásnak 
koronája még mindig inkább találhatni mentséget, mint 
az uj papnak fénynyel és pompával megülni szokott pri-
miciájára; hiszen az u j pap aszketikus hivatást válasz-
tott, képességét be sem igazolta, sőt tisztjét s az azzal 
járó munkát meg sem kezdette. 

Es mégis oly édesbús hangulat jellemzi a primiciát 
az ifjú bucsut mond övéinek s a világnak és örömeinek ; 
olyan forma ünnep ez, mint a régi latinok „ver sacrum "-a. 
Ime ott áll az ifjú pap megkoszorúzott áldozat gyanánt 
átszellemülve, csaknem meghalva; félelemmel tekinte-

nek reá testvérei és rokonai, hiszen reájuk nézve már 
idegenné vált, válaszfal emelődött fel köztük; egy meny-
nyei szózat hivta el őt oly szolgálatra, melyet némelyek 
becsülnek, mások meg gyaláznak, — óh sajátságos a ka-
tholikus pap helyzete modern korunkban ! Az összes tu-
dományos pályák közt az övé a legutolsó a világban való 
érvényesülés és fizetésre nézve, s mégis a legmagaszto-
sabb czélját és feladatát tekintve ! 

Primiciám egyszerűen folyt le. Lelki-igazgatóm volt 
a manuduktorom — oly kitüntetés, melyben senki pap-
társaim közül előbb nem részesült, — ifjabb barátaim 
pedig segédkeztek. Egyik magasabb állású barátom volt 
szives ünnepi szónoklatot mondani, melyben a papság 
magasztos voltát fejtegette. Az emberi életben — mondá 
— három szent, nevezetes és feledhetlen nap van, a melyek 
sohasem térnek vissza : az első az, melyen a keresztség 
szentségében részesülünk ; a gyermeket, ki alig pillantá 
meg a világot, a templomba viszik s ott édes anyjának, 
az egyháznak szivére, oltalmába helyezik, hogy annak édes 
és üdvhozó emlőin táplálkozva erősbödjék s az örök 
életre nevelődjék. A második s az imént vázlalt napnál 
sokkal szebb az első szt. áldozás ünnepnapja; ekkor már 
nem a ki nem feslett bimbót, hanem viruló ifjúságának 
ékes virágát teszi le az if jú az Ur oltárára s öntudatosan 
ismétli s kötelezi magát annak megtartására, mire mint 
csecsemő a keresztelés alkalmával öntudatlanul vállalkozott. 
Ritkább a harmadik ünnep, az emberi méltóság szent 
betetőzése, koronája ; itt már nem a gyermek, nem a 
fiatal kor virágában gondatlanul élő ifjú, hanem a férfi 
áll Isten elé, hogy magát neki egészen á tadja ; nem áll 
félénken a templom bejárata előtt, mint a megkeresz-
telendő, — nem lép csupán az oltár legalsó lépcsőjére, 
mint az áldozó, —• hanem merészen siet fel az Ur hegyére, 
mint Istennek fölszenteltje és megbízottja ; mint szt. János 
egykor ugy nyugszik meg a Megváltó kebelén, — mint 
Isten titkainak sáfára munkálkodik, a hivek üdvösségén. 
Ennél magasabbat ember el nem érhet, fontosabb és 
nagyobb felelőséggel járó tisztet be nem tölthet s ép 
ezért az ő szivében a keresztény tökéletességnek kell 
lakoznia. Ha az első szt. áldozás alkalmával ártatlanságát, 
gyermekded jámborságát mutatta be Istennek tetsző 
áldozat gyanánt, most már mint áldozó-pap, ki érett és 
tapasztalt, szilárd férfias elhatározásának, a világ összes 
még megengedett örömeiről való önkéntes lemondásának 
nehéz áldozatát ajánlja fel az Urnák s épen ezen hősies 
elhatározása által jut be Isten barátainak és kiválasztottjai-
nak kis seregébe. Szépen vázlalta aztán az ünnepi szónok 
a papnak hármas viszonyát Istenhez, önmagához és a reá 
bizott hitközséghez viszonyítva, a melynek őrző-angyala 
kell hogy legyen, hiszen már az apostolok az egyház 
elöljáróit „angyaloknak" nevezték. 

Szűkebb körben tartott barátságos lakoma követte a 
szent ténykedést. Néhány paptársam kvartettben előadott 
énekekkel emelte az örömünnepet; egyik kedves emlékű 
tanárom toasztot mondott reám, a melyre félénken és 
meghatottan válaszoltam. Szép és feledhetlen ünnep; husz 
hosszú év alatti oly sok hányattatás s hol boldog, de 
annál több keserves tapasztalat után mily édesbús hangu-
latot keltesz most lelkemben ! 
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K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Â kongua-bizottság kiegészítése. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister az elég-

telenül javadalmazott mindkét szertartású kath. papság 
kongruájának rendezése czéljából kiküldött központi 
kongruabizottságot uj tagokkal egészítette ki. 

A bizottságba, melynek elnöke dr. Samassa József 
egri érsek, előadója dr. Timon Ákos egyetemi tanár, a 
püspöki kar négy kiküldöttje Mihályi Viktor gyulafehér-
vári gör. szert. kath. érsek, Bende Imre nyitrai, dr Steiner 
Fülöp székesfejérvári és Ivánkovits János rozsnyói püs-
pökök mellett, az egyházi férfiak köréből meghivattak: dr. 
Walter Gyula esztergomi kanonok, Szmreesányi Lajos 
egri kanonok, dr. Várossy Gyula kalocsai kanonok, dr. 
Laurán Ágoston nagyváradi gör. szert, kanonok, gróf 
Széchényi Miklós jaáki apát, dr. Dunszt Ferencz hahóti 
apát, Bosos István siófoki plébános, Csapó Gábor t. ka-
nonok, kaáli esperes-plebános, Babár János cz. apát fő-
esperes, nagykomjáti plébános, Dedek Crescens Lajos 
esztergom-főegyházm. áldozár, egyetemi könyvfárnok. 

A világiak sorából: a régi tagok gróf Andrássy 
Tivadar v. b. t. országgyűlési képviselő, Bossányi László, 
Fenyvessy Ferencz főispán, Horánszky Nándor országyü-
lési képviselő, Mohay Sándor országgyűlési képviselő, 
Németh Péter kúriai biró, Pallavicini Ede őrgróf, főren-
diházi tag, báró Rudnyánszky József főrendiházi tag, 
Spett Vincze, Unger Alajos. 

Uj tagokid meghivattak : Angyal József nyug. mi-
nisteri tanácsos, országgyűlési képviselő, gróf Desseicffy 
Aurél főrendiházi tag, Emmer Kornél nyug. kúriai biró, 
országgyűlési képviselő, Ernuszt Kelemen ny. kúriai biró, 
főrendiházi tag, Forster Gyula ny. ministeri tanácsos, 
földhitelintézeti igazgató, Győrffy Gyula országyülési kép-
viselő, dr. Gyürky Ödön, a Budapesti Kath. Kör titkára, 
Kammerer Ernő országgyűlési képviselő, Klobusiczky János 
országgyűlési képviselő, Nedeczey János országgyűlési kép-
viselő, gróf Mailáth József főrendiházi tag, Bauler Gyula 
ministeri tanácsos, orsz. főlevéltárnok, Buffy Pál ország-
gyűlési képviselő, Szabó Jenő ny. ministeri tanácsos, fő-
rendiházi tag, ifj. gróf Széchenyi Imre főrendiházi tag, 
Szentiványi Zoltán, gróf Serényi Béla országgyűlési kép-
viselő, Smialovszky Valér országyülési képviselő, ifj . gróf 
Zichy János országgyűlési képviselő. 

A ministeriumok kiküldöttjeiként meghivat tak: a 
belügyministeriumból Széli Ignácz ál lamti tkár; az igazság-
ügyi ministerium részéről dr. Vavrik Béla kir. kúriai 
tanácselnök és dr. Töry Gusztáv ministeri osztálytanácsos ; 
a pénzügyminisztériumból Bakonyi Géza osztálytanácsos és 
Tonházi Gyula jogügyi főtanácsos ; a vallás- és közokta-
tásügyi minister kiküldöttei dr. Várady L. Árpád osztály-
tanácsos és Tószt Gyula ministeri tanácsos, közalapítványi 
kir. ügyigazgató. 

IRODALOM. 
— A Habsburg-ház második megalapítása. Tudo-

mányos színvonalon álló könyv aligha jelent meg még 
akkora aktualitással, mint most az Athenaeum r. társaság 

kiadásában megjelenő a Magyar Nemzet Története czimü 
tiz kötetes nagy munkának nyolczadik kötete, melyet 
Marczali Henrik egyetemi professor irt és a melynek 
teljes czime : „Magyarország története I I I . Károlytól a 
bécsi kongresszusig 1711—1815.u Százados torzsalkodás, 
véres tusák után végre a mostan uralkodó dicső királyunk 
bölcseségével és a haza bölcsének, Deák Ferencznek, 
valamint legjobbjainknak közreműködésével 1867-ben 
sikerült a magyar birodalom és az uralkodó család örökös 
tartományai közti viszonyt a természetes alapokon 
szabályozni, de e mellett a Habsburg dinasztia nagy-
hatalmi állását biztosítani, alapul véve az 1723. évi I., 
II., III. t.-C7.-ben foglalt pragmatica sanctiót, mely a 
személyében azonos uralkodó alatt levő két állam, két 
birodalom együttes birtoklását és ebből folyó közös 
védelmi kötelezettséget állapit ja meg. Mint tudjuk, most 
ennek a dualisztikus monarchiának szervezete erős próbá-
nak van kitéve. Ezen mostani szervezetnek alapgondolatát 
az képezi, hogy mind a két birodalom parlamentáris, 
alkotmányos intézményekkel legyen ellátva, mivel csak 
alkotmányos uton érintkezhetik egymással a két birodalom. 
Ez az alkotmányosság azonban Ausztriában most válságba 
jutot t és ebből a nagy zavarokból való szerencsés kijutás-
hoz^ igen behatóan ismerni kell az Ausztriával való mai 
viszonyunk alapját képező pragmatica sanctió kelet-
kezésének történetét és mindazon körülményeket és okokat 
a melyek bövjcs őseinket arra birták, hogy a férfi ágában 
kihaló Habsburg-dinasztiát a nőági örökösödés elfoga-
dásával másodszöS megalapítsák és alatta azt a nagy 
országtömböt, mely vTJI- Károly jogara alatt volt, továbbra is 
együtt tartsák. Ennefo a nagyfontosságú és most több-
szörös szempontból fontos korszaknak történetét ismerteti 
Marczali Henrik ebben a i kitűnően kidolgozott könyvében, 
melynek második részét IVAária Terézia kora, majd utána 
József, II. Lipót és I. Fere n c z császár korának történelmi 
leirása tölti be. Ez utóbbi borszakok pedig épen azért 
tanulságosak, mivel ezekből i l á tha t juk azokat a majd 
alattomos, ravasz, hízelkedő fogásokat , majd azokat az 
erőszakos kísérleteket, amelyek az pragmatica sanctió ki-
játszásával, a magyar független á b V a m n a l i és birodalomnak 
az örökös tartományokkal való ös szec \ l v a 8 z t a s a r a > a magyar 
nemzet, a magyar nyelv, a magyar t ö r t e í n e l m i hagyományok 
kiirtására irányultak, de a nemzet e ^ é l y e s ellenállásán 
mindannyiszor hajótörést szenvedtek. Niik ics tehát az egész 
történetünkben reánk nézve tanulságosabb h<5orszak jelenleg, 
mint épen ebben a nyolczadik kötetben t á r g y a l t korszak. 
A könyv rendkívüli széles körismerettel, nailgy tudással 
van megírva és bátran mondhatjuk, hogy am* legtökéle-
tesebb munka erről a korról. Az élénk toll:,^ megirt 
korszakot számos szövegkép. nagybecsű mÚ0Tie^®klet, 
művészi kivitelű hasonmás világítja meg. Korhűikéiül 
negyven a müioellékletek, több mint százötven a $<?z°veg-
képek száma. Végül megjegyezzük, hogy ennek a m i l l ö t n i u m l 

nagy munkának a még hiányzó két kötete, ugymi.^I?t a 

hetedik és a tizedik, még ez év folyamán be lesz feje?lzve ' 
Egyes kötet ára diszes kötésben 8 frt. Kapható min(d^en  

hazai könyvkereskedésben. \k 

— Benedek Elek „A magyar nép múltja é s je", " 
lene" czimű hatalmas munkájának 18., 19. és 20-ik füze- " 
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tében. Mintha a nagy események még jobban megihlették 
volna tollát, a kép, melyet fest: csupa szin, csupa élet. 
Ott lüktet soraiban a Széchenyik, Wesselényik, Kossuth 
Lajosok, Beöthyk, Deák Ferenczek és a többi nagyok 
munkájának láza, lelkesedésük heve és a szent ügy iránti 
szeretete. A titáni küzdelem rajza magával ragadja Bene-
deket a költőt és a mint jellemzi az eseményeket, az ala-
kokat : beszéde hol harsogó és lángoló, mint e kor nagy 
szónokaié, hol nyugodtan folyó mint a mérséklésre intő 
bölcseké. Ám Benedek, a történetíró : mindig higgadtan 
birál, megfontolva elemez. A történetírói objektivitás és 
az irói lelkesedés harmonikusan egyesül művében. Olva-
sása tanulságos, mint tudós kutatásáé és élvezetes lelke-
sítő mint a költő szózata. A munka, mely szerzőjének 
bizonyára sok dicsőséget fog szerezni az Athenaeum 
kiadásában összesen 40 füzetben jelenik meg és egy-egy 
füzet ára 30 kr. 

— Wundt rendszerének ismertetése és kritikája. 
Jutalmazott pályamunka. Irta : Kozáry Gyula. Ara 2 
korona. Budapesten. I f jú Nagel Ottó bizománya. 1898. 

Kiváló bölcselőnk, Kozáry Gyula, ismét egy szép 
munkával jelen meg a magyar köny ypiaczon, melyben az 
ujabb bölcseleti irány egyik képviselőjének, Wundtnak, 
bölcseletét ismerteti és kritizálja. 

Az alapos tudással, a bölcselettudomány szeretetét 
e^ru ló gonddal, emelkedett stílussal megirt munkát az 
irodalom barátainak figyelmébe ajánljuk. 

— Magyar Sión. Egyházirodalmi havi folyóirat. 
(Kezdettől XXXVI. az uj sorozatban XII . évfolyam.) 
Hetedik füzetének tartalma : (Megjelent julius 25-én ) 
„Noblesse oblige." Dr. Kereszty Viktortól, Honnan ered 
a szocziálizmus ? Dr. Rott Nándortól, A keresztény hit 
boldogító fénye. Nyőgér Antaltól, Vándorlások a szom-
szédban. Felhévvizitől, Hagyományok a bűnbeesésről. 
Erhardt Viktortól, Irodalom és művészet. A. Baumgartner 
S. J . : Geschichte der Weltliteratur. Ism. Dr. Pethő. — 
Jeske-Choinski Tivadar : Alkonyat felé. Ism. X. — Horváth 
Győző : A szentmise-áldozat. Ism. Dr. Pethő. — Joyau 
Károly : Aquinói sz. Tamás életrajza. Ism. N. Vegyes 
közlemények. 

— Isten Igéje szentbeszédekben. Szerkeszti : Dr. 
Halmos Ignácz, kanonok. A ftdö főeggházmegyei hatóság 
jóváhagyásával. A XXIII. évfolyam 9. füzetének tar ta lma: 
Pünkösd után X. vasárnapra. A beszéd tárgya: a) Miben 
áll az alázat; b) hogyan gyakorolhatjuk az t? Pethőtől, 
Pünkösd után XI. vasárnapra. A beszéd tárgya : Mi a 
kegyelem ? Nagyboldogasszony ünnepére. A beszéd tárgya : 
Mária boldogságának alapja az ő alázatos és rendithe-
tetlen hite. Dr. Metzker József, budapest-józsefvárosi káp-
lántól, Szent István első magyar király ünnepére. A beszéd 
tárgya : Szent István a magyarok boldogító atyja ! Pün-
kösd után XII . vasárnapra. A beszéd tárgya : Szeresd 
felebarátodat mert 1. Az eszed és a szived sugallja ezt 
2. az Ur parancsolja ezt ; 3. mert a szentek példája köny-' 
nyüvé teszi ezt. Izsóf Alajos, bajnai káplántól, Pünkösd 
után XIII. vasárnapra. A beszéd tárgya: Isten iránti 
háladatosság. f Somogyi Károly irataiból. — Előfizetési 
ára egész évre (12 füzet) 2 frt. o. é. 

— Reménységünk. Az Oltáriszentség-imádás és 
Mária-tisztelet havi folyóirata. Szerkesztő-kiadó : Varga 
Mihály székesegyházi karkáplán. A Il-ik füzet tartalma : 
Égő szerelem, Lorétói zarándokiásom, Szent Alajos, Szentelt 
gyertyácska Mária tiszteletére, Szent Antal áldásai, Az 
életből, Köszönetnyilvánítás, Hirek. 

VEGYESEK. 
— Sz. István ünnepe Bécsben. Bécsből vett tudó-

sítás szerint a kapuczinus atyák templomában augusztus 
20 án, Sz. István király napján az ünnepélyes szónoklatot 
ft . Fetser Antal ft. dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi 
biboros-püspök ur ő emja t i tkárja fogja tartani ; az ünne-
pélyes sz. mi*ét pedig nagyságos és ft. Palotay László 
nagyváradi apát-kanonok ur. 

— Csillaghullás. Augusztus 10-ike és 12 ike 
között remek csillaghullásnak voltunk tanúi. A föld 
ugyanis augusztus 10-én találkozott a „perseidák" 
rajával, melyet azért neveznek igy, mivel a „Perseus4 

képből látszik kisugározni. — A perseidák másodperczen-
kint 42,000 méter sebességgel haladnak s minthogy a 
föld gyorsasága 29,000 méter, a velünk szemközt jövő 
meteorok 71,000 méter másodperczenkinti sebességgel 
hatolnak be légkörünkbe. Ezen őrületes gyorsaság miatt 
a légkörben izzóvá lesznek és ártalmatlanul porrá égnek 
már 80 kilométer magasságban. Ha a légkör nem 
volna, a hullócsillagok zápora már rég összetört 
volna mindent a földön. így csak finom, meteorikus por 
hull folytonosan a földre, melynek nyomát mindenütt 
megtaláljuk, legyen az esővizben, az Oczeán iszapjában, a 
sarki vidékek örökös havában vagy az alföldi rónaság 
területén. Ennek a meteorikus pornak főalkotórészei a 
vas meg a nickel. Mondják, hogy egy évben több, mint 
146 milliárd meteor esik a földre, a mik együttvéve 
igen tekintélyes tömeget képeznek. így a föld tömege 
évről-évre mindegyre nagyobb lesz, a minek természet-
szerű következménye az, hogy a föld tengelyforgása 
lassabbodik, vagyis hogy a napok hosszabbak lesznek, 
továbbá, hogy a hold mozgása a föld körül gyorsabb lesz 
s igy a hetek rövidebbekké válnak. Hátra volna még az 
a kérdés, hogy hogyan keletkeztek azok az apró kozmikus 
testek, a mik a hullócsillagokat képezik. Ma már bizonyos, 
hogy ezek messze világok küldöttei, régente azonban egé-
szen mást hittek az emberek. Igy Humboldt, az ünnepelt 
tudós, a „Kosmos"-ban azt irta, hogy a hullócsillagok a 
föld légkörében keletkeznek s nem nagy magasságból 
hullanak alá. Burney 1821-ben a nyári nap melegének 
tulajdonította a meteorok keletkezését, mig mások azt 
tartották, hogy a hideg és derült téli éjszakák jobban 
segítik elő ennek a tüneménynek a létrejöttét. Ezek az 
elméletek mind lejárták magukat. Schiaparelli kimutatta, 
hogy a legtöbb meteorraj pályája azonos valamely üstökös 
pályájával s igy igen valószinü, hogy a meteorok az 
üstökösök szétmállása által keletkeznek. A perseidák 
szintén egy üstökös pályáján haladnak s keringési időtar-
tamuk 108 év. Ugylátszik, hogy ez a leggazdagabb raj, 
mivel minden esztendőben a szokott bőségben jelenik meg. 
ellentétben a novemberi rajjal, mely utoljára igen szegé -
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nyes volt A ritka szép természeti tünemény bizonyára föl 
fogja kelteni a kíváncsi érdeklődők figyelmét. Legjobb 
valamely magaslatról, mint például hegyekről nézni a 
csillaghullást, a kik ezt nem tehetik, legszebben a Duna 
hídjáról fogják láthatni. Éjfé l után az égi tűzijáték egyre 
erősebb volt és maximumát hajnal i 2 óra tá jban érte el. 

— Színházból templom. A tatai Esterházy-kastély 
parkjában álló régi tatai színházat, a hol Esterházy Mik-
lós gróf életében gyakran játszottak német művészek, 
kápolnává alakítják át. Esterházy Ferencz gróf, az u j 
tatai várúr, a nagy fénynyel berendezett helyes kis szín-
házban családi kápolnát rendez be. A színház a grófi 
családnak közel százezer for int jába került . 

— Ezüstmisés papok. Markovics János nyitrai 
papneveidei igazgató f. hó 10-én mondotta ezüstmiséjét 
Nyitrán. Hellmuth Ignácz nagyági (Erdély) plébános 
julius 31-én, éppen nevenapján ülte huszonötéves papi 
jubileumát, Csiky János kerületi főesperes manuduktor-
sága mellett. Hám József kegyesrendi áldozár, a nagy-
károlyi főgimnázium igazgatója, augusztus 5-én tar to t ta 
meg ezüstmiséjét szülőföldjén, Gyöngyösön. 

— Halál az oltárnál. Toór Sándor kilitii plébános 
saját kérelmére, tekintettel előrehaladott korára nyug-
díjaztatását kérte. Az egyházi hatóság helyt is adott a 
buzgó plébános kérelmének. Jul ius hó 31-én járul t az Ur 
oltárához, hogy utol jára áldja meg hiveit, kiknek 30 esz-
tendőn keresztül gondos lelkiatyjuk volt, másnap kellett 
volna átadnia a javadalmat az uj helyettes plébánosnak. 
Az isteni Gondviselés azonban másként intézkedett, litánia 
közben összeesett és ott az Ur házában 67 éves korában 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Az ö. v. f. n. 

— Az ideál i s szocziá l i s ta . Schmidt Jenő dr., akit 
ideális szocziálistának neveznek, a pécsi szocziálista lap 
egyik utóbbi számában czikket tet t közzé, mely az ő el-
veit körvonalazza. A czikket nem olvastuk el, de ugy 
tudjuk, hogy Schmidt dr. állam nélkül óhaj taná a világot 
berendezni és a közrend biztosítására valami szocziális 
vallást akarna uralomra jut tatni . Czikkét egy pécsi isten-
tagadó szocziálista megtámadta „Theologiai u j köntösben" 
czimü czikkben. Schmidt dr. elveinek személyes megvé-
dése czéljából Pécsre érkezett, mire a helybeli agitá-
torok este 8 órára gyűlést rögtönöztek a gyárutczai 
szocziálista otthonban. Amint azonban együtt ülének 
és az ideális „apostol" ajkairól lesték vala az igét, 
be toppant a rendőrség, a mely szintén kíváncsivá lett az 
előadásra. A rendőrség megjelenésekor a szocziálista hall-
gatóság szétoszlott, Schmidt Jenő drt pedig Kovács biztos 
fölkisérte igazolás végett a rendőrkapitánysághoz. I t t 
Vaszary főkapitány kihallgatta, valamint a hallgatóságból 
is két szocziálistát s aztán szabadon bocsájtotta őket. 

— írott biblia. Gut tenbeig egy jelenkori tanítványa 
azt a különös dolgot cselekszi meg, hogy visszatér a 
Guttenberg előtti álláspontra. 0 , a szedő fejébe vette, 
hogy leírja a bibliát. Igaz, hogy gyönyörű írása van és a 
másolásnak lesz művészi értéke is. Immár több év óta 
dolgozik a munkán és most a zsoltárok közepén tart . 

Azt hiszi, hogy két év múlva leirhat ja már az utolsó 
szavakat. 

— Hat pap-testvér. A brünni székesegyházban dr 
Bauer püspök julius 31 ikén szentelte pappá Kolisek 
Jánost , kinek már öt idősebb fivére pap. Ez alkalomból 
a brünni Petersbergen, legidősb fiánál élő anyát, egy pro-
tivanovi takács és házaló özvegyét a király Ischlből a 
következő távirat tal tüntet te k i : „Benső örömmel érte-
sültem, hogy önfeláldozó odaadása folytán most már a 
hatodik fiát szentelték pappá. Önnek a legteljesebb elis-
merésemet fejezve ki a szép eredményért, melylyel Isten 
megjutalmazta fáradozásait, szivemből kivánom, hogy de" 
rék fiaiban még sok öröme legyen. Ferencz József." — 
A hat fiu nevei : Kolisek Ferencz hittudor, zsinati taná-
csos és káptalani helynök Brünnben ; Lipót, lelkész Vor-
kloster-Tischnowitzban ; Alajos, bölcsészet-tudor, lelkész 
és hi toktató az eibenschitzi siketnéma-intézetben ; Ignácz, 
káplán Lundenburgban ; Károly, káplán Höstingben és 
János, kinek első miséje e hó 7-ikén volt szülővárosában 
Protivanowban. 

— Erdősi é s a keresz t . A Budapesti Hírlap 
julius 17. számában olvastuk a következő közleményt: 
„Lőcséről i r ja levelezőnk : A szepesi tanítóegyesület, a 
F. M. K. E. szepesi választmányával egyetértőleg, julius 
19-én és 20-án Szepesváralján egyetemes gyűlést ta r t és 
ebből az alkalomból a szabadságharcz ötvenedik évfordu-
lójának emlékére nagy ünnepet rendez a Branyiszkó 
hegyen, a szuronycsata gzinhelyén. Ekkor viszik föl ün-
nepi menettel a branyiszkói hegyre azt a keresztet, a 
melylyel Erdősi (Poleszni) piarista szerzetes rohamra 
vezette a honvédeket. A keresztet hazafias beszédek után 
a honvédemlék mellett fogják fölállítani." E közleményre 
az a megjegyzésünk, hogy Erdőssi piarista hős tábori pap 
tudtunkkal csak egy kereszttel vezette rohamra a hős 
honvédeket, ezt az egy keresztet pedig Erdősi nem a 
szepesieknek küldte, de a szaladó németeket kergető 
magyar hadsereggel bevonulván a Branyiszkó közelében 
fekvő Siroka községbe, a nevezetes és szóban lévő keresz-
tet magával hozta s azt a sirokai plébánián hagyta. E 
kereszt azóta a legújabb időkig a sirokai r. k. elemi nép-
iskola tulajdonát képezte, s látható volt pár hónap előtt 
a kassai wzabadságharczi ereklyekiállitásban is. Ezentúl 
tulajddonává fog válni a Felsőmagyarországi Muzeumnak . . . 
Ez tény, a miből levonni nem lehet semmit azzal, hogy 
a szepesiek azt állítják, hogy náluk volt a hires kereszt. 

— Augsburg. Wiedermann Tivadar phil. tudora és 
a „Salzburger Zeitung" főszerkesztője, f. év junius 19-én 
ünnepelte áldozárságának 50 éves aranyjubileumát, Salz-
burg közelében lévő Mária Piain nevü búcsújáró templomban. 
Enged je a Mindenható, hogy a most jubilált főtisztelendő 
ur és vele együtt 1848. évben felszentelt paptársai a 
gyémánt jubileumot is megérhessék, megünnepelhessék. 

— 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. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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Egyházi 

N E M Z E T I I ' N X K I \ 
I r t a : Acsay Antal clr. 

A templomok tömjénfüst jének magasba szál-
lása simbolizálja a magyar nemzet fiainak ma-
gasra törekvő gondolatait és érzelmeit, melyek 
elfoglalják lelkét első szent királyának, a nagy 
Istvánnak ünnepén. A nemzeti akara t spontán 
megnyilatkozásában hálatel t szivvel gondol visz-
sza a nagy királynak érdemeire, és leborulva az 
isteni Gondviselés előtt, örömkönyek közt ad 
hálát, hogy oly sok vihar és veszély között 
megőrizte, megvédelmezte Magyarországot. 

Az akara t irányitása hata lmunkban is van 
teljesen, a jelen esetben is. De az Ítélet formá-
lása, Ítéletünk kijelentése nincs már hatalmunk-
ban. A nemzeti öröm pillanatában sem mond-
hatunk le róla, a jelen idők eseményei a szük-
ségszerűség erejével hívják föl figyelmünket arra, 
hogy társadalmi állapotaink szigorú megfigyelése 
alapján jelentsük ki: milyen a magyar nemzet 
társadalmi élete, a külső és belső világ szemlé-
lete mily képekben muta t ja a jelen Magyaror-
szág társadalmát. 

A nemzetek életében az a legfontosabb, hogy 
a nemzet fiai egységes életben tűnjenek föl. 
Nyelvéhez, erkölcseihez, közös hagyományaihoz 
ragaszkodjék, ezeknek kultuszában találja létföl-
tételének ós boldogságának alapját. 

A közös hagyományok közös kultusza, a 
nemzeti erkölcsökhöz SZÍVÓS ragaszkodása, nyel-
vének és irodalmának szeretete uralkodjék az 
egész nemzetben, a nemzetet kormányozó feje-
delemben. 

A közös hagyományok közös kultusza igaz 
bensőséget, valóságos együvé tar tozást tud terem-
teni a nemzet és uralkodója között. Mert ezek-
ben a hagyományokban talál juk meg a nemzet 
gondolkodását, erkölcsének és akara tának eleven 
erejét, mely ugy a jelenre, mint a jövőre nézve 
üdvös hatásokat foglal magában. 

Az a királyság mindig hatalmas, mely ily 
erős nemzeti hagyományokra támaszkodik, mely 
a nemzeti társadalmi élet boldogulásában fön-
költ gondolkozással egyesíteni tudja azt a fön-
séges erőt, melyet a vallási és a nemzeti motí-
vumok magukban foglalnak. 

Ily nemzeti boldog társadalomról álmado-
zom ón sokszor, mely nem a külső cselekedete-
ket szabályozó jognak erejére támaszkodik, ha-
nem benső világának összhangját akar ja minde-
nekelőtt megteremteni a közös nemzeti hagyo-
mányokhoz, a nemzeti erények kultuszához való 
ragaszkodásával. 

A mai társadalom sokban hűtelen a közös 
hagyományokhoz, régi nemzeti erényeink tűnő-
iéiben vannak. A század realizmusa letördeli 
ezeknek kultuszát, a mai kor embere mind job-
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ban individuális ha tá rok közöt t mozog, a társa-
dalmi összekötő erények t iszteletéről az uj Ma-
gyarország emberei ajkbigyesztéssel, vagy teljes 
megvetéssel beszélnek. 

Az anyag uralkodik, a szellem há t té rbe 
szorul. Pedig él tető ereje csak a szellemnek, az 
igazi nemzeti szellemnek van. 

A régi Magyarország hagyományos szeretet-
tel ápolta a t iszta vallásosság erényét, Isten esz-
méjéből, akara tában való megnyugvásból merí-
t e t t e ere jé t az élet küzdelmeiben. Az egyén 
ugyan munkálkodot t , sa já t boldogságának elő-
mozditására tőle telhetőleg mindent megte t t , de 
lelkének meggyőződése volt. hogy az egyes érde-
kének, az isteni törvény értelmében, há t t é rbe 
kell szorulni, mikor a közjónak előmozditása jő 
szóba. Is tenén kivül szerette hazáját , szerette 
fölkent királyát,, első sz. királyának jogutódjá t . 

A haza és királyszeretet szintén a magyar 
nemzet közös hagyományaihoz és erényeihez 
tar tor ík . Százados küzdelmeiben ezek t a r t o t t á k 
fenn a magyar nemzetet . Az uj Magyarország 
nem t é rhe t le erről az útról, de egyút ta l a nem-
zei fiainak azt is be kell látni, hogy az idők 
követelményei hangosan szólnak a tekinte tben, 
hogy a régi eszmények kultuszához ujabb eszmé-
nyek kultuszát csatolják. 

A nemzet i önérzet erősitése, a magyar tá r -
sadalom megteremtése nem le^et máskép, csak 
az igazi műveltség segitségével. 

A magyar társadalom tag ja i a művel tségre 
való törekvésben első sorban nemzet i szempontra 
ügyeljenek, az egyéni érdek csak ez u tán követ-
kezzék. így a műveltség nem á r t sem az erköl-
csöknek, sem a nemzeti hagyományoknak, ellen-
kezőleg nagyon is fejleszti mindaket tő t , ós ezek 
fejlesztésével erőssé teszi az egész nemzetet . 

A műveltségre való törekvést és a régi ha-
gyományok kultuszához való ragaszkodást min-
den nemzet életére fontosnak ta r t juk , de külö-
nösen hangsúlyozni kell ennek szükségességét a 
magyar népnél. Nemzeti társadalom nem létezik 
nemzeti műveltség nélkül. Ezzel ki jelentjük azt 
is. hogy a műveltségre való törekvésben nagy 
súlyt akarunk fekte tn i a nemzet i követelmé-
nyekre, melyek a nemzet fiainak lelki világában, 
gondolkodásában, érzésében és akara tában meg-
őrizni törekszenek a régi nemzeti vonásokat, a 
műveltség nevében nem legyőzni, hanem éppen 
megerősiteni akar ják a nemzet i szellemet. 

Az uj Magyarország társadalma igy lesz 
erős a régi hagyományok alapján, melyeknek 
erejéből táplálkozik A nemzeti társadalom ereje 
nagyobb, intensivebb lesz, ha a műveltség áldá-
saiban részesitjük azt. Az emberi boldogtalan-
ságnak, nagyon sokszor, az ér te lmi műveltség 
hiányában talál juk okát. Da mihi intel lectual et 
vivam, énekli a királyi lantos. 

Magunk jóvol tának előmozdítására óha j t juk 
a magyar tá rsadalomnak a műveltség erejével 
való erősitését első sorban. Ue az ál ta la elérhető 
kincseket örömmel bocsát juk az egész emberiség 
jólé tére is, mint első sz. királyunk te t te , ki a 
keresztény erényeknek nemcsak hazánkban, ha-
nem az egész kereszténységben tisztelt hérosza 
marad minden időben. Keresztény és nemzeti 
tá rsadalmunk az európai népek társadalmának 
erősítésére is szives készséggel bocsát ja a mű-
veltség kincseit, ér telmi tőkéjét , a többi nemze-
tek rendelkezésére. — Nemzeti érzésünk emel-
kedésére szolgálhat a gondolat, hogy a magyar 
műveltség közkincseiben a világ művelt népei 
részesülni óha j t anak . 

A nemzeti ünnep öröme lelkesítsen minden 
magyar t , első sorban a nemzet fiatalságát, tegye-
nek sz. fogadást, hogy a régi hagyományokhoz, 
a régi erényekhez való ragaszkodás, ós a mű-
veltségre való törekvés lesz társadalmi pro-
gram mjuk. 

Ezzel ünnepelné meg igazán első királyának 
ünnepét , a legelső nemzeti ünnepet , minden 
m agyar ! 

XIII. Leo pápa 
encziklikája az olasz papsághoz és a néphez. 

Tisztelendő testvéreinknek, kedves fiainknak üdvözletünket 
és apostoli áldásunkat. 

Pápaságunk alatt, szent apostoli föladatunkból kifo-
lyólag számos esetben kellett fölemelnünk panaszunkat és 
tiltakozásunkat, oly megtörtént tények alkalmából, melyek 
az Egyház és a vallás ártalmára elkövettettek, s mint 
többször ismétlődő esetek, folyton foglalkoztatják Olasz-
ország közvéleményét. 

Fájdalommal vagyunk kénytelenek újra megtenni 
ezt egy oly súlyos körülmény miatt, mely a mi lelkünket 
szomorúsággal tölti el. Arról akarunk megemlékezni, hogy 
ismét oly sok katholikus intézetet nyomtak el a Félsziget 
különböző részeiben. Ez a meg nem érdemelt és igazság-
talan intézkedés fölháborodást keltett minden becsületes 
lélekben, s ebben legnagyobb fajdalommal látjuk folyta-
tását és betetőzését annak a sok sérelemnek, melyet a 
lefolyt évek alatt Is ekünk elszenvednünk kellett. 
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Jóllehet ismeretes a dolog előttetek, tisztelendő test-
vérek, mind a mellett ösztönöztetve érezzük magunkat, 
hogy rámutassunk újólag az intézmények eredetére és 
szükségességére, melyek a mi gondoskodásunk és a ti 
szeretettel teljes ápolástok gyümölcsei voltak, hogy min-
denki megértse az eszmét, mely azokat áthatotta és a 
vallási, erkölcsi és emberbaráti czélt, melynek szolgála-
tában állottak. 

Miután megsemmisítették a pápák világi fejedelem-
ségét, egymásután fosztották meg Olaszországban a ka-
tholikus Egyházat és elemeit az életföltételektől és mű-
ködési képességtől, a köz- és társadalmi rendre századokon 
át gyakorolt természetes befolyásától. Folytonos törek-
véssel és rendszerességgel zárták be egymás után a mo-
nostorokat és szerzetesi társházakat ; az egyházi javak 
konfi^kálásával megfosztották az Egyházat birtokának leg-
nagyobb részétől, rákényszeritették a papokra a katonai 
szolgálatot, önkényes és igazságtalan rendeletekkel békót 
raktak a lelkészkedő papságra, állhatatos erőszakossággal 
kiirtottak minden keresztényi és vallásos jelleget a közin-
tézetekből ; kedveztek a disszidens felekezeteknek, e mel-
lett a legteljesebb szabadságban részesítették a szabadkő-
műves szektákat, s gyűlöletes türelmetlenséggel és zakla-
tásokkal bántak az egyetlen vallással, mely mindig dicső-
ségük, vezérük és erejük volt az olaszoknak. 

Nem mulaszthatjuk el, hogy újra följajduljunk az 
ismételt, súlyos merénylet miatt. Fájlaljuk ezt szent val-
lásunkért, mely a legnagyobb veszedelemnek van kitéve, 
fájlaljuk továbbá, és ezt szivünk egész őszinteségével 
mondjuk, hazánk érdekében; mert a vallás a forrása a 
nemzet virulásának és nagyságának s alapja minden ren-
dezett társadalomnak. 

A vallási érzés meggyöngitésével, mely nemessé ma-
gasztosítja a lelket s mélyen belevési az igazság és a 
becsületesség tudatát, az ember csakhamar átadja magát 
a vad ösztönöknek és anyagi érdekeknek ; és ebből ered-
nek, mint logikai következmények a gyűlölség, harag, 
meghasonlás, a társadalmi rend megzavarása, megsértése, 
elzüllése, mely bajok ellen nem ád biztos és elég oltalmat 
sem a törvények kegyetlensége, sem a biróságok szigoru-
sága, sem a fegyveres erő alkalmazása. A vallás hanyat-
lásából származik a lázadások és rendbontások szelleme. 
Több alkalommal, nyilvános iratokban figyelmeztettük a 
hatalmat, hogy minő óriási felelősség terheli, rámutat-
tunk a szocziálizmus és anarchizmus kikerülhetetlen gya-
rapodására, és azokra a végnélküli bajokra, melyeknek a 
nemzet ki van téve. 

De nem hallgattak meg bennünket. Az ármányos és 
szektárius balítélet ködöt borított az elmékre, s a vallás 
elleni háborút ugyanazzal a hévvel folytatták. Nemcsak 
hogy semmi óvatossági intézkedést nem tettek ; hanem a 
könyvekben, hírlapokban, az iskolákban, kathedrákon, a 
körökben, színházakban folyton szórogatták a vallástalan-
ság és erkölcstelenség magvait, kivetkőztették a népet 
erős és becsületes elveiből, s széthintették azokat a maxi-
mákat, melynek könyörtelen következménye lett az elmék 
elvadulása és a szivek romlottsága. 

Mi, tisztelendő testvérek, látván hazánk jövőjének 
veszedelmét és örvényét, elérkezettnek hiszszük a pilla-

natot, hogy fölemeljük szavunkat s megmondjuk az olasz 
katholikusoknak : veszedelemben van a vallás és a társa-
dalom, itt az ideje, hogy tettre serkentselek benneteket, 
hogy gátat vessetek a közelgő bajnak szavatokkal, mun-
kátokkal, a társulásokkal, bizottságokkal, a sajtóval, 
kongresszusokkal, a jótékonyság és ima intézményeivel, 
minden békés és törvényes eszközzel, melyek arra ren-
deltettek, hogy föntartsák a vallásos érzést a népben, 
enyhítsék a nyomort, a rossz helyzetet, melybe Olaszor-
szágot súlyos gazdasági helyzete sodorta. Ezeket több 
alkalommal tanácsoltuk, s különösen abban a két levélben, 
a melyet mi az olasz néphez intéztünk: az 1890. október 
15-iki és az 1892. deczember 8-iki levelünkben. 

Hálásan jelentjük ki, hogy intelmeink termékeny 
talajra hullottak. Egyesitvén nagylelkű erőiteket, tiszte-
lendő testvérek, s társulván veletek híveitek, üdvös ha-
tása lett ez egyesülésnek, melyből könnyű volt megjósolni, 
hogy a legközelebbi jövőben még nagyobb eredményre 
van kilátás. Száz és száz társulat és bizottság alakult 
Olaszország különböző részeiben, és az ő törhehetetlen 
buzgóságukból származtak a falusi takarékpénztárak, a 
népkonyhák, a menedékhelyek, az ünnepi pihenő helyek, 
a katechisztikus művek, a betegek üdülő házai, az özve-
gyek és árvák gyámintézetei és még számos más jótékony 
intézmény, melyek áldásosságát hálásan üdvözölte a nép, 
sőt az ellenpártbeli férfiak közül is nem egy árasztotta 
el jól megérdemelt dicsérettel. Es a katholikusoknak, 
szokásuk szerint, e dicsérendő keresztényi munkásságuk-
ban nincs szükségük a titkolódzásra, mindent napvilágnál 
cselekesznek és állandóan megmaradnak a törvényesség 
határai közt. 

De közbejött a forrongás, melyet a zendülések és a 
polgárok vérontása követett, s melyek gyászba borították 
Olaszország több vidékét. 

Senki sem fájlalja lelkében mélyebben ezt a szo 
moru látványt. 

Mind a mellett azt gondoltuk, hogy a fölkelések és 
testvérharczok első következményeiben a közvélemény 
fölismeri azt a gyászos, de természetes gyümölcsöt, mely-
nek magvát bő kézzel és oly hosszú időn át büntetlenül 
szórták szét a Félszigeten ; gondoltuk, hogy levonva a 
tényekből az okokra való következtetéseket, s hasznukra 
fordítván a nyert okulást ; visszatérnek a keresztény nor 
mákhoz és a társadalom rendezettségéhez, melyekre vissza 
kell térniök a nemzeteknek, ha nem akarnak elveszni, s 
ezért tiszteletben fogják részesíteni az igazság fő elveit, 
a vallás sérthetetlenségét, melyeknek a nép anyagi jóléte 
megteremtésében is kiváló részük van. Gondoltuk azt is, 
hogy midőn ki akarják kutatni e fölkelések szervezőit és 
czinkostársait, keresni fogják azt az irányt is, mely 
romba döntötte a katholikus tanokat, mely naturalizmus-
ban és a tudományos és politikai materializmusban lángra 
lobbantotta a lelket és a rendbontó vágyakat; azt az 
irányzatot, melynek védelme alatt a szektáriusok értelmi 
szerzői voltak annak, hogy a társadalmi rend és biztonság 
ellen fegyvert fogtanak. Es nem hiányoztak oly pártatlan 
és emelkedett lelkek az ellentáborban sem, a kik megér-
tették azt a dicsőséges bátorságot, mely nyíltan meg meri 
mondani a fölpanaszlott rendzavarásoknak igazi okait. 

15* 
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De nagy volt a mi meglepetésünk és fájdalmunk, 
midőn megtudtuk, hogy rosszul palástolt mesterkedéssel 
kigondolt esztelen ürügy alatt, hogy félrevezessék a köz-
véleményt és végrehajthassák már előbb megfontolt szán-
dékukat, elég vakmerők voltak a katholikusokra árasztani 
azt a bárgyú vádat, hogy ők a rendzavarás okai, s őket 
tették megbélyegzettjeivé és károsultjaivá azoknak a zen-
düleseknek, melyeknek Olaszország különböző vidékei 
szinterei voltak. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs. Kopott nóta. — 
A pécsi szocziálista lap legújabb számában egy 

„Marxista elvtárs" azt i r j a : „Abban teljesen egyetértünk, 
hogy a theológiai kultur ellenes. A középkoron át tisztán a 
vallás dominált és mi volt az eredmény, az, hogy a tudo-
mányok kutatását, művelését a legerősebben üldözték." 
Továbbá: „Jézus — ha ugyan létezett (teszi hozzá a 
szocziálista) — nem tett mást, mint a görög, római, zsidó 
bölcseletet összefoglalta." 

A czikk egyébként kimondja, hogy a Marx-féle 
„hitvallás az atheizmus" és hogy „az ember csak akkor 
lesz emberré, ha visszaadatik önmagának és semmiféle 
erkölcsi, vallási vagy állami törvények őt nem kormá-
nyozzák /" 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy ezzel az iróval 
eszmecserét kezdjünk, hisz végtelen tenger választ el 
bennünket egymástól, meg nem értjük egymás szavát. 
Aki azt mondja, hogy az erkölcsi, vallási és állami tör-
vények elvetendők, ha azt akarjuk, hogy az ember em-
berré legyen, azzal nem nekünk, hanem a közrend és az 
állami törvények hivatott őrének svédeimezőjének: a kir. 
ügyésznek kellene foglalkoznia. 

A nélkül tehát, hogy ily képtelenségek és szörnyű 
erkölcsi eltévelyedések komoly bírálatába bocsájtkoznánk, 
egyszerűen csak az alkalmat használjuk föl az alábbi 
refleksziókra. 

A czikkező szocziálista egyformán elvet minden 
vallást, neki nem kell Isten, minden vallás előtte kultur-
ellenes. A mi a katholiczizmust illeti, eszünkbe jut Herder 
mondása („Ideen zur Philosophie der Geschichte," 20. 
könyv) „ A római hierarchia nélkül Európa valószínűleg a 
zsarnokok zsákmányává, örökös veszekedések színhelyévé 
avagy talán mongol pusztává lett volna." 

A tudományok kutatását, művelését nemcsak nem 
üldözte az egyház, hanem maguk az egyház férfiai voltak 
a tudomány legkiválóbb művelői, ők voltak a legszorgal-
masabb kutatók. Hurter i r j a : „A zárdák könyvtárai nélkül 
nagyon csekély tudomást szereztünk volna az emberiség 
hosszú korszakos viszonyairól; nem egy országnak összes 
történelmi emlékeit a zárdák mentették meg az utókor 
számára; ezek nélkül keveset tudnánk a mult idők esemé-
nyeiről. („Innocenc I I I ") — Sem Herder sem Hurter 
nein hive a katholikus egyháznak, de annyi jellemök vau, 
hogy történeti tényeket kereken el ne tagadjanak. 

Okén, a jenai radikális elvű természetbúvár igy ir : 
hiba volt a zárdák elpusztítása és lakóik szétszórása. 

Az efajta bűnök előbb-utóbb megboszulják magukat, 

ahogy azt már is látjuk. Hol vannak voltakép a zárdáktól 
elrablott kincsek, hol vannak könyvtáraik, természettudo-

j mányi gyűjteményeik, fizikai készülékeik ? A z-írdák 
szellemi kincstárai és oktató intézetei voltak az országnak 
és amelyek nem azok voltak, azokká lehetett volna tenni 
őket. hogy ha már államaink mást nem tűrnek meg, mint 
amiből pénzt kipréselhetnek. És utóvégre nem marad-
hattak volna meg a zárdák eredeti rendeltetésűk iránti 
tiszteletből is ? Nem-e ők művelték először a talajt, 
oktatták a népet, terjesztettek egy szelid vallást s vele 
erkölcsi és tudományos műveltséget?" „Mik volnánk mi 
mostan a régi zárdák nélkül? Semmi, mint félvad germá-
nok ! Nincs ami korunknak már érzéke a hála i ránt? Oh, 
megérjük még, hogy a kormányok a romboló fölvilágoso-
dásból kijózanodva, örülni fognak, ha a düledező kolos-
torokba újra bevonulnak a szerzetesek s ott Isten dicső-
ségére és a nép épülésére karénekhez kezdenek." Igy Okén 
a radikális természetkutató. 

De minek idézzek tovább, beszéljenek csak a száraz 
tények : 

Rabanus Maurus, 822—842-ig fuldai apát, korának 
egész tudománykörét felölelte hatalmas szellemével és az 
„Univerzumról irott 22 könyv"-e ma is respektussal talál-
kozik a tudósoknál. 

Widukind korvey-i szerzetes megirta a szász föld 
történetét, mely ma is forrásmunkául szolgál a kutatóknak. 

Strabo reichenaui apát (849) Németország legelső 
botanikus kertjét teremte meg, kolostorának könyvtárát 
400 kötetig gyarapította, az akkori időkben hallatlan szám. 

I Ezen kolostornak volt tagja Hermannus Contractus, kinek 
csillagászati, mennyiségtani, természettani, történelmi nagy 
ismereteiről fényes bizonyságot tesznek müvei és kit a 
protestáns történetíró Giesebrecht „az első német tudós-
nak" nevez a szó szigorú értelmében. 

Egy tegernseei szerzetes találta föl az 1000-ik év 
körül az üvegfestészetet. Abban az időben, mikor a 
könyvnyomdászatot még nem ismerték, a zárdákban irták 
a könyveket ; külön irodák voltak itt, hol az egyik a perga-
mentet vonalozta, a másik irt, a harmadik rajzolt és 
festett ; ismét mások összehasonlították a másolatot az 
eredetivel és kijavították az iráshibákat. Hogy mekkora 
gondot foiditottak erre a munkára, mutatják a még meg-
levő pazar kiállítású kéziratok, amint azok a nagy könyv-
tárakban láthatók. Es hogy mily értéket képviselt egy ilyen 

i könyv, megítélhető abból, hogy a wessobrunni zárda egy, 
Diemuth apácza által irt biblia másolatért egész jobbágy-
birtokot adott (1130.) 

A mai tudomány a réginek alapjára épített, de hol 
volna ez az alap, ha a szerzetesek a görög és római 
klasszikusok, az egyházatyák, a régi irók műveit anuyi 
példányban le nem másolták és az utókorra át nem 
származtatták volna? 

Amint a 15. század közepén a könyvnyomdászat föl 
lett találva, az egyház becsületbeli dolognak tekintette a 
nyomdászat fölkarolását. A zárdák egymás után állítottak 
saját nyomdákat, igy a marienthali czisztercziták (1468), 
a beromünszteri augusztinusok (1470,) az augsburgi (1472,) 
a bambergi (L474) és blaubeuerni benczések (1475.) 

Nemrég megjelent a német könyvtárak hivatalos 
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katalógusa. A katholikus felekezeti jellegű könyvtárak 
ezen jegyzékben 1.019.118 kötettel szerepelnek, a protes-
táns jellegűek 436.647 kötettel, megjegyezvén, hogy az 
elkobozott hajdani zárdakönyvtárak jelenleg az egyetemi 
és városi óriási könyvtárakba vannak eltemetve. 

Az órát Kassiodorus egyháztörténetiró találta föl 
(505) és Gerbert — a későbbi II. Szilveszter pápa — 
tökéletesítette. — Baco Roger francziskánu9 barát a 
középkor legzseniálisabb fizikusa és vegyésze volt. Regi-
montánus pap mint fizikus az első rangú korifeusok 
mellett foglalhat helyet. Copernikus Miklós kanonok 
korszakot alkotott a csillagászatban. 0 mutatta ki, hogy 
a föld a nap körül forog. A naptárt XIII . Gergely pápa 
rendezte (1582,) a puskaport Schwartz Berthold barát 
találta föl, kinek még 1853-ban emeltek emléket Frei-
burgban. 1720-ban vagyis 60 évvel a Montgolfier testvérek 
előtt. Gusmao Bertalan szerzetes szállt föl legelőször egy 
léggömbbel, Lisszabonban, a portugál kir. udvar jelen-
létében. Az első villámháritót nem Franklin, hanem 
Diwisch Prokop premontrei pap állította föl Prenditzben 
(1754). A milanói csillagdát Boskovich Roger jezsuita 
alapította s midőn 1773 ban rendjét eltörölték, a franczia 
kormány meghívta a tudós pátert és a tengéreszethez 
optikai igazgatónak nevezte ki. 

A légszeszt retorták segélyével Dunn jezsuita állí-
totta, elő legelőször s ő alakította meg 1815-ben Preston-
ban az első légszesz-társulatot. Az angol stonyhursti 
jezsuita kollégium oly tudományos hírnévre tett szert, 
hogy az angol kormány anyagi támogatásával létesült a 
kollégiumnak csillagászati és meteorológiai obszervatóriuma. 
Luvini, a turini akadémia tanára 1865-ben ezeket i r t a : 

„A tudósok közt Sechi jezsuita tanár az, akinek a 
csillagászat terén tett fontos megfigyeléseinek és ezekből 
levont következtetéseinek köszönjük tudományszakunk 
legnagyobb haladását." 

Ennyit erről a témáról. Hogy a hit a tudománynak 
nem ellenlábasa, példa rá Pasteur, Hyrtl, Nuszbaum stb. 
kik hithű katholikusok voltak. Newton, a protestáns, 
naponkint olvasott a bibliából; Linée, Keppler szintén 
protestánsok, jámbor hitű férfiak voltak, ami irataikból 
kitűnik. Ezek pedig mind a tudomány úttörői. 

Áttérve Krisztus Urunk tanítására, hogy az az ókoriak 
bölcsészetéből eredt, könnyű ezen állítás abszurdumát föl-
ismerni, ha meggondoljuk, hogy a görög-római műveltség 
olyan volt, mely csöppet sem zárta ki a barbarizmusba 
való visszasülyedést, A törvényileg szentesitett gyermek-
gyilkosság, a gyermek-kitétel és eladás, a nő elnyomatása, 
rabszolgai állása és a férjjel szemben csak érzéki eszköz-
ként való szereplése, a véres színjátékok, gladiátori harczok. 
hol hidegvérrel ölték meg egymást az emberek és annak, 
aki legtöbbet tudott leölni, jutalomdijat adtak kitüntetésül ; 
a czirkusz, hol a rabszolgát ragadozó vadállatokkal 
engedték birkózni és az áldozat gőzölgő vérében gyönyört, 
élvezetet találtak ; ez mind nem jele oly czivilizácziónak, 
melyből az Üdv tana meríthetett volna. Sem az nem 
czivilizáczió, mikor a halakat a halastóban a rabszolgák 
húsával etetik, mikor Neró — gyilkolási kedvtelésének 
kielégítésére — ezreket mészároltat le a legbestiálisabb 
módon ; mikor Domitian azt kívánja, hogy az emberiség-

nek bárcsak egy feje volna, hogy azt egy csapással le-
vághatná. 

Ha mindez igazi művelődés lenne, ki is állta volna 
az idők viharait, melyek nagy Theódózius halálával a 
római birodalomra bekövetkeztek. De a kardcsapás nyomán 
elpusztult tudomány, művészet, földmivelés, törvény, erkölcs, 
mivelődés, elpusztultak városok és lakók és hogy a 
pusztulás és barbarizmus sötét éjszakája ismét eloszlott : 
az egyes egyedül a keresztény czivilizáczió érdeme, mely 
nem emberi műveltségen, hanem isteni tanításon, örök s 
változhatatlan igazságon épült föl. L. 

A katholikus egyház Braunschweigban. 
Osmeretes hogy a katholikusok egyházi viszonyai 

Braunschweigban és Meklenburgban a lehető legszomo-
rubbak, de hogy azok részleteikben milyenek, kevésbbé 
ösmert. Mivel bizonyos oldalról, különösen a hírhedt 
„evangeliumi hirdetők" által — Spanyol-, Olasz- és 
Belgaországban a katholikus egyház türelmetlensége 
hangoztatik, nem lesz talán érdektelen, az annyira dicsői-
tett „türelmesség"'ről egy hü képet bemutatni az olvasó-
nak. A katholikusok előbbi egyházi állapota Braun-
schweigban 1867. május 10-én kelt törvénynyel némileg 
módosítva lett. De ezen módosított javulás daczára a 
katholikus ügy állapota ott oly elszomorító, hogy azt a 
letűnő 19. század végén lehetetlenségnek kell tartani. 

Igy a törvény 5. §-a vegyes házasságoknál kimondja, 
hogy a gyermekek az atya vallását követik, kivévén azon 
esetet, midőn az atya az első gyermek születése után, de 
még annak megkeresztelése előtt a városi tanács vagy a 
kerületi hatóság előtt beleegyezését adja, hogy a gyer-
mek az anya vallását kövesse. Ezen nyilatkozat mellőzése 
esetén a gyermekek vallási nevelése megdönthetlenül el 
van határozva, de csak is azon esetre, ha a döntés a 
protestáns egyház javára szolgál. Ha azonban katholikus 
vallásbani nevelés volt határozva, az esetben a törvény 8. §. 
2. és 4-. pontja értelmében szabadságában állt az atyának, 
gyermekeit, ha azok az 5. §. értelmében a katholikus 
vallásban voltak nevelendők. bármikor protestáns vallásban 
neveltetni, protestáns iskolába járatni. 

Még türelmesebben intézkedik a 6. és 7. §., mely a 
keresztelést tárgyalja, ámbár keresztelési kényszer nem 
létezik. A 6-ik §. kimondja, hogy csak a braunschweigi, 
wolfenbütteli és helmstädti városok kerületeiben született 
katholikus gyermekek kereszteltethetnek meg katholikus 
papok által. Mindazon keresztélések, melyek ezen három 
város területén kívül teljesítetnek, a 7. §. szerint mindég 
protestáns lelkész által végzendő , még az esetben is, ha 
mind két szülő katholikus vallású. Ily gyermeket csak 
akkor keresztelhet meg katholikus pap, ha irott bizonyit-
ványnyal igazoltatik, hogy a keresztelés a protestáns lel-
késznél már"bejelentetett. A ki ennélkül keresztel, első 
esetnél már 30 márka birsággal sujtatik. 

Ezen eljárás évényes még mindazon községekre is, 
melyekben, bár államilag lett engedélyezve, — katholikus 
missziók működnek. Az emiitett bizonyítványok hiányában, 
még szükségbeli keresztelések sincsenek megengedve, mit 
bizonyít az : hogy néhány év előtt a harczburgi katholi-
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kus plébános, eg y ily szükségbeli keresztelés miatt , íneg-
birságoltatott. 

Aziskolában atanitásra vonatkozó határozatokat illetve, 
nem régiben hozattak nyilvánosságra egyes esetek, midőn az 
énekeskönyvek iránti tárgyalásokat szellőztette egyik lap. 
— Ez országban csak öt katholikus iskola van, melyekbe 
csak oly gyermekek járhatnak, kik az 5. §. szerint katho-
likus vallásban nevelendők. Ha ezen katholikus gyermekek 
protestáns iskolába járnak, melyet az egész országban 
látogatni kötelesek, kivévén, ha az emiitett katholikus 
iskolákba járnak, a protestáns vallás tanóráiról ugyan fel-
mentetnek, de csak az esetben, ha ezt a katholikus atya 
kivánja és bizonyítani képes, hogy katholikus vallású 
gyermekei családi állásuknak megfelelőleg másutt katho-
likus vallású nevelésben részesülnek. Vegyes házasságban i 
élő katholikus tehát bármikor gyermekeit protestánsokká 
teheti, ellenben vegyes házasságban élő protestáns, ki 
gyermekének születése után a szabályszerű bejelentést 
megtenni elmulasztotta, soha sem engedheti meg, hogy 
katholikus vallású élettársa kérésére gyermeke katholi-
kussá lehessen. Magániskolák felállítása nem engedietik 
m e g ; hogy ez egyáltalában el nem érhető, bizonyítja 
Schöningen község esete, mely évek óta kérvényezi magán-
iskola felállítását,- hogy abban 80 gyermekét taníthassa, 
az iskolafentartás összes költségét magán vagy onából tud-
ván fedezni, de ennek daczára kérése eredménytelen 
maradt. — Azon külföldiek, kik Braunschweigban letele-
pednek és vegyesvallásuak, a törvény 11. § értelmében 
nyolcz héten belül bizonyítani kötelesek : hogy mily val-
lásbeli nevelést ir elő hazájuk törvénye gyermekeik val-
lási nevelését illetőleg. Ha ezt tenni elmulasztják, Braun-
schweigban érvényes fent említett eljárás követendő. 

A „Történeti s politikai Lapok" ez évi 9-ik füzetében 
egy érdekes czikket közöl következő czim a la t t : „A vallás-
felekezetek egyenjogúsága a szövetkezett államok törvény-
hozásában." A czikk irója, miután a szövetséges államok 
összes idevágó határozatait tanulmányozva, ezeket egy-
mással összevetette, következő eredményt mondja ki : 1. A 
szövetséges államok elméletileg elösmerik a törvény által 
biztosított szabad vallásgyakorlatot (a törvény 2. czik-
kének 1-ső és 2-ik pontja) kivévén Mecklenburg és Braun-
schweigot. — 2. A törvény alapeszméje szerint a vallás 
szabad gyakorlata a gyakorlati életben korlátoztatik a 
katholikus vallás hátráuyára. 3. A protestáns egyház 
hívei, közegei, tagjai, törvény és ősi szokás alapján min-
denben és mindenütt előnyben részesülnek a katholikusok-
kal szemben. 4. Sem elméletileg, sem gyakorlatilag a 
protestánsok hát térbe nem szoríttatnak a katholikusokkal 
szemben. Igy állnak az ügyek a szövetséges német álla-
mokban. 

Ha megfontoljuk a fentmondottakban közlött tör-
vényes határozatokat Brauuschweigot illetőleg, azon ered-
ményre ju tunk : hogy a protestánsok előnye és a katho-
likusok elnyomása sehol sem nyilvánul oly szembeötlőleg, 
még Oroszország és Khinában sem, mint éppen Braun-
schweigban. 

A Welfek uralkodó házának történelme bizonyítja, 
hogy a hitélet megtámadása, megboszulja magát. 

T A R C Z A . 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudek János dr. 

(Folytatás.) 
Takáts Sándor tanulságos monográfiát irt Benyák 

piaristáról a mult századból, melyben a nemzetietlen kor 
oktatásügyébe és társadalmi életébe nyerünk közelebbi 
betekintést. Kedvezőbb a kép, mint a minőt Grünwald 
festett, de a világpolgárias szellem ezen is mutatkozik 
nagyon, és éppen nem vesszük észre, hogy őseinknek az 
idegen műveltség, az idegen nyelv valami különös nehe-
zökre esett volna. A franczia divat hatása, hogy a piarista-
noviciatusban működő tanár teljesen a franczia paedago-
gia akkori módszerét követte. A divat hatása, hogy mig 
azok a magyar érzelmű főurak is, kik külföldi helyett 
piaristát vesznek nevelőnek gyermekeik mellé, megköve-
telték tőle a franczia és a német nyelv sikeres oktatását . 
Benyák piarista, a buzgó magyar, Voltairet „az egész 
világban fényeskedő csillagként" magasztalja. Ez mind a 
franczia eszmeáramlat erős hatására mutat . 

Az akkori állapotokért tehát, ugy látom, jogosan 
nem lehet vádolni senkit. A nemzeti hanyatlást, bármily 
elszomorító legyen is önmagában, rosszakaratnak tulaj-
donítani nem lehet, az osztráknak se ; mert ez ugyan a 
felvilágosodott abszolutizmus természetéhez és bizonyos 
osztrák hagyományokhoz képest az egységes monarchia 
érdekében hazánkat amúgy provincziánál nem szerette 
tekinteni egyébnek, de nemzeti jellegéhez — e korban — 
tudva és akarva nem nyúlt . Ilyen kérdések akkor nem 
voltak napirenden. 

Az elnemzetietlenedés egyenesen velejárt az átme-
neti kor természetével ; a nemzet rohant művelődni, be-
telt uj, korszerű tartalommal, de 'nemzeti formát utóbb 
kellett pótolnia hozzá. 

Azonban éppen Takáts könyvéből sok példában lát-
juk, hogy azért a nemzeti érzés és a hazai nyelv szere-
tete, amint ez nem Í3 képzelhető máskép, e korban sem 
veszett ki egészen. Legkevésbé. Akadt ám nem egy tanári 
kathedrán, nem egy paplakban és kolostorban, nem egy 
nemesi, sőt főúri kastélyban is olyan, aki nem nézhette 
jó szemmel a dolgok folyását. A reakczió első emberei 
eleinte csak azok voltak, kiknek úgyszólván mesterségök 
volt a nyelv : néhány iró, ki magyarul dolgozott és érzett. 
Később onnét jöt t a segítség és lett a visszahatás általá-
nosabb, honnan legkevésbé várták : Bécsből, Bessenyeitől 
és testőrtársaitól. 

Ezeknek hatása a nemzetietlen korú magyar írókkal 
szemben éppen azért aratot t sikert, mivel az ujabb esz-
mék tolmácsolói voltak magyar nyelven, mig Apor, Orczy 
stb. a régi világ képviselői akartak maradni. Az idők 
szekerét nem lehetett többé visszafordítani. Amint azon-
ban a francziások az uj eszmék szolgálatába szegődtették 
a nemzeti nyelvet, a nemzet is lassan visszatért hozzá, de 
az uj kultura tartalmát nem áldozta fel többé. 

A nemzetietlen kor tehát egy szükséges állapot volt 
a nemzet fejlődésében; a nemzetnek úgyszólván meg 
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kellett előbb halnia, álomba merülnie, hogy maradiságából 
európai színvonalra feltámadhasson. Ez a kor szerezte 
be azonban az eszközöket, az u j eszméket, melyekkel 
utóbb a nemzeti reakczió diadalmaskodott. Marczali 
ellentétben Grünwalddal már ilyen értelemben fogja 
fel ezt a korszakot. „Az a nemzet — úgymond — melynek 
vesztét fiai megsirat ták, melynek megdöltén már uj jongtak 
ellenségei, voltakép tán soha nem gyűj tö t t több erőt, 
gyarapodott inkább számban, anyagi jólétben és szellemi 
műveltségben, mint éppen ezen nemzetietlennek gúnyolt 
időszakban. Ezér t méltán nevezhetjük ez epochát a 
helyreállás, a restauratió századának." 

Azon kevés számú lelkes férfiak közé, a kik az 
elnemzetietlenedés bomlasztó folyama alatt nemcsak szo-
báikban duzzogtak, de kiléptek a sikra és tollal szolgál-
ták a nemzeti jellemet, tartozott Faludi. Es most innen 
nézve őt, az imént vázolt kor bomlott állapotai között, 
amint fordításaiban az idegenszerűségektől t isztogatja a 
magyar nyelvet ; amint bővíti s tovább fejleszti, hogy azt 
a nyugoti gondolkodás eszméinek kifejezésére alkalma-
tossá t egye : innen méltathat juk igazán érdemét. 0 meg-
értet te korát és annak szükségeit ; a mi annyi honfit az 
idegen kulturával idegen nyelv tanulására vezetett : nyel-
vünk elégtelensége, kimiveletlensége, azon akar t ő segí-
teni, hogy művelődjék a magyar, de magyarul . 

Egymagában természetesen az áradatnak gátot nem 
vethe te t t ; a sok heverő penna meg nem jöt t segítségére 
s ha jött is, nem bírván övéhez hasonló nyelvérzékkel, 
inkább a rontot t magyarságnak volt terjesztője. A ki 
volt kívüle, zágoni Mikes Kelemen, az Rodosztóban tépe-
lődött, és szép levelei csak 1794-ben kerültek haza. 

Hogy ismét visszatérjünk hozzá, abban is, hogy for-
dított és a mit fordított , részemről egy öntudatos és kora 
szükségleteivel számolni tudó író eljárását, nem pedig 
puszta esetlegességet, vagy pedig eredeti mű írására kép-
telenséget látok. 

A nemzet azon rétegei, a melyekre azon időben az 
iró számithatott, éppen a külföldi kul turának hódoltak, 
megízlelték annak csínját, megismerkedtek a franczia 
finomsággal. Ezeknek többé magyar iró nem izlett, de 
n u m is lett volna amúgy hirtelenében képes az előre-
haladt nyugati kul tura termékeihez foghatót irai. 

Ebben vélem rejleni okát annak, hogy az egész 
időszak alatt valamire való eredeti magyar munka nem 
jelent meg, még ugyanakkor a latin irodalom virágzott 
nálunk s Kéri, Timon, Scbmith, Kaprinai, Palma, Wagne r , 
Pray és Katona, ez utolsók kivált történeti emlékeink 
megőrzése körül, annyi érdemet szereztek maguknak. 
Miért száradt volna ki egyszerre csak a magyar toll ? 

Kazinczy Ferencz a „Pályám emlékezete" czimű 
művében mondja, hogy nagyatyja Bossányi Ferencz, ki-
nek atyja Nyitramegyéböl szakadt Biharba, „gyönyörűsé-
gét a Gespräche im Reich der Todten s a Febronius 
olvasásában elé. Az erlarigi német és lipsiai deák újsá-
gok kedves csemegéi valának". Ilyen volt a kor han-
gulata. 

Ezért fordított Faludi is s fordításaiban végezte 
nyelvfejlesztő működését. Ezen újításai nagy része, pl. 
figyelem, hitel, ellenfél, udvariasság stb. megmaradt az 

irodalomban. Tudta, hogy csak ugy fér az olvasó közön-
séghez, ha annak kezébe nyugoteurópai terméket ju t ta t s 
ha az egyszer olvassa, észreveszi a miveletlennek tar tot t 
magyar nyelv szépségét s u j szavain a nyugati eszmék kifeje-
zésére alkalmas voltát. Nem hiába nevezte Faludit Bacsá-
nyi : embert és világot ismerő bölcs férfiúnak, de el járá-
sában igazán bebizonyította hazafias buzgalmának lele-
ményességét. Mi lehetne erre csattanósabb bizonyíték, 
mint hogy ebben a magyarul nem igen olvasó korban 
egyik-másik munká ja négy, öt kiadást is é r t ! Tehát 
olvasták művei t : a nemzetietlen korban is teremtet t ma-
gának olvasóközönséget. Ennélfogva az, a mit Beöthy 
mond, hogy „nem volt gazdag irói ere," vagy amit Kardos 
Albert mond, hogy „teremtő fantáziával nem volt megáldva," 
hogy ezért fordított volna csupán, nem látszik teljesen 
találónak Faludi eljárására. A körülményekben rejlett 
annak igazi oka. Udvari Embere 3-ik századának elő-
szavában maga ezt m o n d j a : A mit ir tam, a végre írtam, 
hogy nyelvünk is ter jedjen, hírét is adjam : miben miként 
fáraszt ják ezeket a külső nemzetségek. 

Továbbá a mi szinte feltűnőnek látszik, hogy csupa 
erkölcstani műveket választott fordításra, ez sem talán 
pusztán papi állásának ki folyása; ebben is — véleményem 
szerint — a korszükségletet tar tot ta szemei előtt. A mult 
században sokat foglalkoztak vallással. A janzenismus lágy-
meleg vallásossága a maga túlzásaival éppúgy, mint 
Yoltairenek minden szentet kigúnyoló iratai fogva tar-
tot ták a szellemeket, nálunk is. Hogy mennyi ju tot t 
hozzánk még a papi körökbe is mindkettőből, mennyire 
hódoltak ezeknek az eszméknek embereink, Takáts emiitett 
műve bőven bizonyítja. Az uj , m o n d j u k : a vallásellenes 
irányt, l ibertinismusnak nevezték akkor. 

Az már ugyanis az átalakulási korszakok sajátsága, 
hogy a régi formák elvetése a régi elvek félretételét is 
vonja magával. Abban a változásban, sőt azt lehet mon-
dani felfordulásban, a mit az u j eszmék találkozása a 
régiekkel országszerte nálunk előidézett, nagyobb szükség 
volt mint valaha, a helyes, a keresztény erkölcsi felfogás 
biztosságára, szabatos és bátor hirdetésére. Ezt teljesítette 
Faludi. Ezér t választott csupán erkölcstani műveket 
fordításra, mert amint a Téli Éjszakák bizonyítják, tudott 
volna ő választani szórakoztató irodalmi terméket is ; de 
mint használni akaró férfiú, nem tette. 

(Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
— Az egri érsek ur ő nagyméltósága augusztus 

13-án szentelte a 60. gyalogezred uj zászlaját. Előbb sz. 
misét végzett ő exczellencziája, majd Te Deumot, és most 
következett a zászlószentelés. A szentelés után a tisztek 
hüvelybe rej tet ték kardjukat , a zászlóvivő ő excja veze-
tése alatt azon asztalhoz ment, a melyen a szögek beve-
rése történt . Először ő excja vert be 3 szöget Isten tisz-
teletére, azután az ezredtulajdonos ő felsége nevében, ez-
után József kir. herczeg vert be szöget, az ezredparancs-
nok az ezred nevében, továbbá az ezred minden tisztje, 
végre minden századból egy őrmester, egy szakaszvezető, 
egy tizedes, egy őrvezető s egy gyalogos vertek be egy-
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egy szöget. Az u j zászlót most magasra emelték, az ezred 
tisztelgett s négyszöget képezett. A régi zászlót egy 
altiszt lefelé forditva az arczvonal mögé vitte. Ezután 
mondta ő nagyméltósága remek beszédét, melylyel el-
ragadta diszes hallgatóságát. Az ezred-parancsnok buz-
dító beszéde után az uj zászlóra való esküvés következett. 
Érsek ur ő nagyméltósága a 60. gyalogezred u j zászlajá-
nak szentelése alkalmából 4000 koronás alapítvány tett a 
zászlótartó részére. 

— Gzecziliánus kongresszus Esztergomban. Az 
egyházi ének emelése végett hazánkban is megindult a 
mozgalom. A czecziliánus és a gregorián ének barátai a 
mult évben Budapesten tar tot ták meg az első kongresszust, 
mely alkalommal szervezkedtek is. Ez idén tar t ják meg a 
a II. országos kongresszust, még pedig Esztergomban. 
Az egyesület elnöke ft . Bogisich Mihály püspök, alelnöke 
Kersch Ferencz karnagy. így tehát Esztergom augusztus 
vége felé számos kiváló egyházi zeneművészt fog falai 
között üdvözölni. A kongresszus napjá t és tárgysorozatát 
a jövő héten állapítják meg. 

— Katholikus nagygyűlés . Az aug. 23-iki buda-
pesti katholikus kongresszussal egyidejűleg ta r t ják Német-
ország katbolikusai 45-ik nagygyűlésüket, ez alkalommal 
Krefeld-ben. Aug. 21-én este 6—7-ig harangzugás ; 22-én 
Veni Sancte, utána az első tanácskozás. A gyűlés négy 
napig tart, délelőtti és délutáni tanácskozásokkal. Közben 
aug. 23-án ünnepélyes rekviem lesz a korábbi nagygyűlések 
elhunyt tagjaiért , 24-én pedig nagy búcsújárás Kevelaer-be. 

— Ugyanezen időben, aug. 24-én, eucharisztikus 
kongresszussal egybekötött katholikus gyűlés fog lefolyni 
Prágábau, mely két napi t a r tamra van tervezve, gróf 
Schönborn bibornok, herczeg-érsek személyes részvételével. 

— Ürge Ignácz utódja. Csak nemrégiben halt el 
Ü r g e Ignácz hittérítő Khinában, aki magyar pap volt és 
mint magyar pap hirdette távol hazájától , a pogányok 
között Isten igéjét. Halálával azonban nem fogyott ki a 
magyar hittéritők száma, mert Szombathelyről 10-én egy 
i f jú pap, Wilfinger József megy Marseillesbe, hogy onnan 
17-én Khinába induljon és elfoglalja Ürge Ignácz örökét 
a khinaiak között. Wilf inger József 24 éves ember, laza-
rista pap és csak egy hónappal ezelőtt mondotta el első 
miséjét. 

— Falusi könyvtárak. Legutóbb olvastuk, hogy 
Wlassics minister Majláth példájára ingyenes könyvtá-
rakat akar alapítani a népnek. Az eszme jó, de két meg-
jegyzésünk van hozzá. Szervezni és alimentálni kell az irói 
kart , mely ily műveket becsületesen előállítani bír s reá 
kell birni a népet, hogy ne csak olvasson, hanem ugy is 
tegyen, a mint olvasta, illetőleg a mint meggyőződésévé 
vált. Ez a föladatnak nehezebb része, ha azonban ezt 
megoldani nem bírjuk, hiába minden. Pedig ez nehéz lesz, 
főleg ha a nép a felsőbb osztályok után indul, melyeknél 
a meggyőződés a tetteknek a legri tkább esetekben ád 
irányt. Hisszük a nép még nincs ennyire megromolva, 
azonban mindenesetre baj, hogy a vezető osztályok nem 
szolgálhatnak például. 

— Tékozló. Emberek a kik nagy tökélyre viszik a 
vagyonszerzésben, nem ritkán ugyanily mesterek a tékoz-
lásban. Volt pgy idő, mikor a gazdag emberek ugy pa-
zarolták a fényt, hogy horribilisen drága — ruhagombo-
kat viseltek. Nagy tökélyre vitte az ilyen módon való 
pazailást XIV. Lajos, akinek egy kabát ján 800,000 koro-
nát érő gombok voltak. Rengeteg drága gombokat viselt 
Erős Ágost lengyel király is. Gyémántokból voltak ezek a 

I gombok, melyek most Drezdában, a királyi kincstárban 
ragadják bámulatra a látogatókat . Kentben egy majoros 
nemrég azt a felfedezést tette, hogy a kapukilincs, mely-
ről azt hitték, hogy rézből, való merő arany. Ez a ház 
egykor Volsey biborncké volt és az ő fényűzésére dérit 
utólag világot. Jelenleg az amerikai pénzkirályok járnak 
elől a pazarlásban. Jay Gould megvásárolta leányának, 
mikor ez gróf Castellant eljegyezte, azt a gyémánt diadé-
met, melylyel egykor Eugenia császárné tündökölt a 
Tuilleriákban. Két fiuk örökölte apjuk pazarló szenvedé-
lyét. Az egyik : Howard Gould olyan yachtot épít tetet t 
magának, a mely egészen hasonló az orosz czár yacht já-
hoz, csak egy kevéssel kisebb, A yacht akkora összegbe 
került , hogy ennek a kamatai többet tennének ki, mint 
hét ministernek a fizetése. Fivére : George pedig elkö-
vette, bogy lépcsőházának a rácsozatát ezüstből készíttette, 
az erkély korlátait pedig, melyek rézből valók, hogy az 
időjárás minden rongáló hatása ellen megvédje, vastag 
aranyozással vonatta be. Ez a szeszély több mint százezer 
dollárba került . 

— A mareoráma. így hívják az 1900-ik év fővonzó 
erejét, mely hirességben felül fogja múlni az Eiffel tornyát . 
A mareoráma egy óriási forgó körkép, mely egy tengeri 
utazást ábrázol Marseillestől Alexandriáig. Az utazók egy 
valódi tengeri ha jóra szállnak, és szemeik előtt elvonul-
nak a földközi tenger összes kikötői és partvidékei. A 
csalódás élethű lesz, a néző azt hiszi, hogy a hajó szalad 
előre, és nem a kép mozog. Négy millió frankot 
irányoztak elő erre a látványosságra. Tervben van, hogy 
Fiume látképe is előforduljon a körképen, e czélból eddig 
már hat helyszini fotografikus felvétel készült, különböző 
nézőpontokból. 

— A magyarság szaporodása 178 év alatt Egy 
1720-ban kiadott népszámlálási statisztika adatai szerint 
178 év leforgása alatt a magyarság száma hazánkban 
meghétszereződött. Mig 1720 ban csak 1,161,208 magyar 
volt, addig ma, 178 év után több van nyolcz milliónál. 

— „Vivos VOCO !" Schaffhausenbol jelentik, hogy a 
városi tanács egyhangúlag elhatározta, miszerint a Schiller 
által megénekelt s jelenleg már repedt harangot nem ol-
vasztatja be, hanem valamely közhelyen fogja kiállítani. 
A harang fémértéke 6000 f rank. 

— Chateaubriand halálának 50-ik évfordulóját 
ünnepelték Saint Maloban a város és környékének nagy 
részvéte mellett. A költő a Grand-Bé sziklás hegyfokon 
van eltemetve, mely a vidéknek búcsújáró helye. A frauczia 
akadémia az ünnepélyen de Vogué vicomte által képvisel-
tet te magát . 

— 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, 1&98. ÎSagy Sándor könyvnyomdájából. iIV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1898. 

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 Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — XIII. Leo pápa encziklikája az olasz papsághoz 
és a néphez. — Egyházi Tudósitás. E g e r : Az egri érsek ur ő exczellencziája beszéde a 60. gyalogezred uj zászlajának felszentelésénél. — 

Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

A könyvtilalom az új-korban. 
(Folytatás.) 

A legújabb időben, ugy látszik egy ujabb 
kiadás eszméjével foglalkoznak. Az erre vonatkozó 
kérdésre a Cougr. Inquis. 1892. aug. 22-én eként 
válaszolt: „A tiltott könyveket illetőleg egyedül a 
római Index s annak szabályai tartandók zsinór-
mértékül és a spanyol Index uj kiadásai betil-
tandók." *) 

Szükségesnek véljük, hogy szóljunk arról is : 
milyen tekintélylyel birt az Index az egyes or-
szágokban. Többen a régi irók közül kétséget 
kel tet tek az iránt, vájjon az Index a benne fog-
lalt szabályok és büntetések határozatai szerint 
kötelező erővel birnak-e mindenütt vagy sem. 
Mint már fentebb is emiitők, főleg Német- s 
Francziaországban támadták meg az Index érvé-
nyességét azon kifogással élve, hogy az nem 
válhatott törvénynyé, mivel az ország közönsége 
nem járult hozzá, s mivel hogy nem alapszik 

*) „Standum unice Indici Romano librorum prohi-
bitorum ejusque regulis et prohibendas esse novas Indicis 
Hispani editiones." Analecta eccles 1893., pag. 57. 

világos, határozot t tö r téne t i tényeken. 2 ) Ezzel 

2) Az augsburgi egyházmegyei zsinat 1516 ban, 
ismét 1610-ben ily határozatot hozot t : „Qui libros et 
auctores haeritici a delectis Concilii Tridentini Pat r ibus 
damnati vei prohibiti fuerunt , nos etiam hoc tempore 
damnemus ac prohibemus. Simulque in posterum lecfcionem 
damnatam et prohibitam illis esse volumus, quibus pecu-
liaris ad legendum facultas non obtigit . Idem censemus 
de libris imprimendis." etc. Hasonló módon a konstanczi 
zsinat is 1567-ben: »Nos quo melius Concilii Tridentini 
Décréta de libris vetitis et suspectis édita et fel. rec. D. 
Pii IY. super eo subsecutae approbat ioni et publico man-
dato, cui in aliquo contraire nec volumus nec possumus. 
satis fieri queat, omnes et singulos magistratus . . . requi-
rimus et adhor tamur , ut prospiciaut et s ta tuta poena 
caveant, ne librariis et bibliopolis ullos libros, quorum 
catalogus ante expositionem ad vendendum non sit visus 
et approbatus, inferre et venales exponere, nec typographis 
quidquam, quod religionem nostram christianam ullo modo 
concernit, edere liceat, nisi id antea a nobis vei succes-
soribus nostris vel theologus nostris ad hoc reputandis 
examinatum et probatum fueri t ." 

Ugyancsak a konstanczi zsinat 1609-ben s a salz-
burgi 1569-ben szintoly értelemben nyilatkozott. 1582-ben 
egész Bajorországban, hol az Index ki volt hirdetve I . 
Miksa rendeletére könyvvizsgálat tar ta tot t . 1592-ben az 
olmützi, 1593-ban a trienti, 1628-ban az osnabrücki egy-
házmegyei zsinatok mind a fentebbi határozathoz csatla-
koztak. A Coena Domini bulla megtartásáról nyilatkozik 
a wormsi zsinat is 1610. „Ne se ipsos et alios parochi 
decipiant absolvendo a peccatis, a quibus revera ob de-
fectum jurisdictionis non possunt absolvere. Noverint bene 

16 
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szemben mégis elfogadták Németországban is s 
a pápák folyton sürget ték annak érvényét s 
ter jesztését a fentebb mondo t t terüle teken. 

Meggyőzödvén az Index kötelező erejéről, 
lássuk azt is, mennyire ter jed az; vájjon elég-e 
az index-szabályokat csak engedelmességből meg-
tar tani , vagy hivő lélekkel kell-e fogadni? 

Mielőtt e kérdésre válaszolnánk, tudnunk 
kell, hogy két kongregáczió van Rómában, mely 
az Indexet szabályozza. Ezek egyike a S. Con-
gregatio Inquisitionis, másként S. Officium, s a S. 
Congr. Indicis. Régebben az előbbihez t a r tozo t t a 
könyvbirálat , de Y. Pius a t r i en t i zsinat ál tal a 
könyvti lalom ügyében kiküldöt t b izot t ságot Con-
gregatio Indicis-szé szervezte, melyet V. Sixtus 
m egerősitett . A Congr. Inquisitionis főleg hi tbel i 
ügyekkel s a vallás megsértésével vádolt egyének 

casus S. Sedi Apostolicae, praesertim vero in Bulla „Coena 
Domini" reversatos." — Ide tartozik még az 1655-iki 
müDsteri zsinat s az 1711-ben és 1733-ban kiadott püs-
pöki decretumok. Arndt, i. m. 101. 

Francziaországban, a hol némelyek kétségbe vonták 
az Index érvényességét, elfogadta a bordeauxi 1853. s 
1624-ben, a toursi szintén 1589-ben, a briggei 1584-ben. 
Az aacheni zsinat 1585-ben kimondja, hogy: „Nullus 
cujusvis conditionis ac status ille sit, libros prohibitos 
juxta Indicem sedis Apostolicae jussu editum legere aut 
domi retinere aut vendere quoquo modo audeat." Az avig-
noni zsinat 1594. s a mechelni 1607-ben hasonló módon 
nyilatkozik. 

XIV. Benedek korától fogva pedig éppen nem ma-
radhatott fenn kétség az Indexnek az egész földre kiter-
jedő kötelező volta iránt. A pápa „Quae ad catholicae 
religionis" cz. s 1757. decz. 23-án kiadott brévéjében 
ezeket i r ja : „ A.bsolutum juxta mentem nostram Indicem 
praesentibus litteris Nostris tamquam expresse insertum 
habentes Auctoritate Apostolica tenore praesentium appro-
bamus et confirmamus atque ab omnibus et singulis per-
sonis ubicumque locorum existentibus inviolabiliter et 
inconcasse observari praecipimus et mandamus, sub poenis 
tarn in Regulis Indicis quam in Litteris et Constitutionibus 
ac quibusvis statutis, decretis usibus, stylis et consuetudi-
nibus etiam immemorabilibus ceterisque in contrarium 
facientibus quibuscumque. 

XVI. Gergely 1844. május 8-án kelt enczyklikájában 
ezeket mondja: „In communem notitiam revocatum volu-
mus, standum esse generalibus Regulis et Decessorum 
nostrorum Decretis, quae Indici prohibitorum librorum 
praeposita habentur, atque adeo non ab iis tautum libris 
cavendum esse, qui nommatim in eumdem Indicem relati 
sunt, sed ab aliis etiam, de quibus in commemoratis gene-
ralibus praescriptionibus agitur." — Midőn a gallicanis-
mus elveit valló maynoothi tanárok Írországban az Index 
kötelező voltát 1855 ben tagadásba vették, IX. Pius pápa 
fellépett ellenök, 1864-ben pedig Altieri biboros által 

ügyeivel foglalkozik,3) miér t is az esetleg nála 
fe l je lente t t s e l t i l tandó könyveket többnyire 
át teszi a Congr. Indicis-hez, néha pedig, ha a 
körülmények ugy kivánják, maga határoz a 
könyvek dolgában. Néha, mondjuk, mer t pl. 
1841 —1850. csak egy könyvet ká rhoz ta to t t a 
S. Officium, mig az utóbbi években elég számosat. 
V. Sixtus „Immensa aeterni" bullájában 1587-ben 
öt te l szapori tot ta e kongregáczió biboros tagjai-
nak számát, kiknek felhatalmazást adot t nemcsak 
arra, hogy a kárhozatos könyveket elitéljék, 
hanem arra is, hogy az addig megjelent s a 
jövőben készitendő könyvjegyzékeket s azok 
szabályait átvizsgálják, s hogy bizonyos könyvek 
olvasását megengedhessék, melyek akár t i l tva 
voltak, akár az előbbi indexekben függőben 
maradván, u jabb vizsgálat folytán jóváhagyhatók-
nak ta lá l ta t t ak . A kongregáczió tag ja inak jog-
hatósága volt a r ra is, hogy a kisebb vagy 
kevesebb tévely mia t t elitélt , de kölönben 
használható könyveket kijavíthassák. Végre V. 
Sixtus elrendelte, hogy e kongregáczió az uj 
könyvek helybenhagyására s k inyomatására vonat-
kozó módozatot e l ő i r j a . ( F o l y t a t j u k . ) 

elküldte Írország püspökeinek XII. Leo decretumát, hogy 
a hitet és erkölcsöt veszélyeztető könyveket tiltsák el. — 
Az Index általánosan elismert kötelező erejét bizonyitja a 
hittudósok összes megegyező véleménye is ; igy ir Fessier 
püspök, a vatikáni zsinat titkára, dr. Aichner, brixeni 
herczeg püspök (Compend. Iuris eccles. Brix. 1890. p 
146.) stb. — Amerika országaira szintén azt állithatjuk, 
hogy az Index szabályai érvényesek. Sabetti S. I. (Comp. 
Theol. mor. Neo-Eboraci 1892. VII. ed. p. 772 ) igy i r : 
„Tenendum est eas certe vigere, tum quia agitur de jure 
communi, contra quod nulla exceptio aut desuetudo invo-
care potest, tum quia indubia exstant Pontificis Supremi 
indicia et Romanarum Congregationum Declaratiooes, ex 
quibus eruitui has régulas ubique omnino terrarum vigere. 
Solebant aliqui praeteractis temporibus argumentum in 
contrarium desumere ex necessitate proclamationis harum 
Regularum in unaquaque dioecesi. At quis hodie vellet 
Gallicano effugio inniti? Nec plus valet ratio desumpta 
ex impossibilitate servandi talem legem, nam omnino 
negatur impossibilitatem ubique apud nos existere. Nec 
demum auctoritas cl. K e n r i c k , qui evasive et quasi dubi-
tanter in hac quaestione loquitur, sufficere videtur ad 
excusandum a tali lege." (V. ö. Arndt i. m. 105.) 

3) Bened. XIV. Constit. „Sollicita ac Provida* §. 3. 
4) Arndt, i. m. 106. 1. 
Nem lesz tán felesleges, ha e két kongregácziónak, 

melynek még a katholikusok közt is annyi rágalmazója 
akad, szervezetét s ügykezelését e helyt közölnünk. 

A Sacra Congregatio Eomanae et universalis Inqui-
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XIII. Leo pápa 
encziklikája az olasz papsághoz és a néphez. 

(Folytatás.) 
A legnagyobb fokra hág fájdalmunk, midőn ennyi 

rágalomra azok az önkényes és erőszakos tettek következ-
nek, midőn lá t juk, hogy gyanúba f o g j á k és elnyomják a 
sok kiváló és erőteljes katholikus lapot, föloszlatják a 
plébániai és az egyházmegyei bizottságokat, szétüzik a 
tanácskozó gyülekezeteket, tétlenségre kárhozta t ják azokat 
a fenyegetett intézményeket, melyeknek csak az a czéljuk, 
hogy gyarapítsák a hívőkben a kegyelet érzését, vagy 
köz- és magánjótékonyságot gyakorol janak ; midőn oly 
nagyszámban lá t juk föloszlattatni az ártat lan és érdemes 
társaságokat, s néhány kevés óra alatt tönkre tétetni sok 
év, sok nemes elme, nagylelkű sziv türelmes és kegyes 
munkájá t . 

Ezzel a rettenetes és gyűlöletes rendelkezéssel a 

sitionis seu Sancti Officii, a szent hivatal vagyis vizsgálat 
egyesülete, ítél az eretnekség, hittagadás, hitszakadás s 
az ezekkel járó bűnök, továbbá a babonaság minden 
neme, a szentségekkel való visszaélés stb. fölött. Elnöke 
a római pápa, tagjai a pápa által választott bíborosok 
(cardinales), kiknek mindegyike magas fokú tudással ren-
delkezik a hi t tudományok s kánonjog köréből s rendkí-
vüli jár tassággal bír mindenféle egyházi dologban, a római 
Curia ügyvitelében, nagy körültekintéssel végzi dolgát s 
buzgóságánál fogva is kiváló ferfiu. Egyikük a t i tkári 
teendőket végzi. 

A kongregáczió személyzetéhez tartoznak még a 
hivatalnokok (officiates), kik között első helyen áll a 
Commissarius s. Officii, hivatalbeli biztos, mindenkor egy 
lombard tartománybeli domonkos-rendű hittudós (S. The-
ologiae magister), ki a rendes birói tisztet teljesiti. Ez 
után következnek : egy ülnök (assessor s. Officii), ki a 
teljes ülésben előadó (referens), az itélőszéknek pedig 
elnöke; a közvádló (promotor fiscalis), a közvédő (advo-
catus reorum). Ide tartozik még több kánonjogtudor , az 
u. n. consultorok, kik egyes esetekben nézetöket nyilvá-
nítják s a bíborosokat in formál ják ; ezek hit- és jogtudós 
világi papok s szerzetesek, kiket a pápa nevez ki ; a sz.-
Domonkos-rend főnöke, a Magister Palatii Sacri és egy 
domonkos-rendi szerzetes, született consultorok (consulto^ 
res nati) ; végre a qualificatorok, vagyis oly tudósok, kik 
nehezebb kérdések és iratok fölött mondanak véleményt; 
ezek után következnek a jegyzők. 

A könyvbirálat következő módon történik. A beje-
lentett könyv először kiadatik egynek a qualificatorok 
vagy consultorok közöl, a ki tartozik azt lelkiismeretesen 
tanulmányozni. Bírálatát a könyvről irásba foglalja, mely-
ben megjelöli a kifogásolt helyeket s észrevételeit a 
könyvvel együtt a többi consultorhoz küldi, kik a kon-
gregáczióban (rendesen hétfői napon) ta i to t t ülésen mind-
nyájan közlik véleményöket. A könyv innen a censurával 
s valamennyi consultor véleményével együtt a bíborosok-
hoz kerül, a kik együttes (szerdán tar tot t ) ülésben hatá-
rozatot hoznak, melyet az assessor az összes ügyiratokkal 
együtt a pápa elé terjeszt, a ki ítéletet mond s ezzel a 
könyv sorsa eldől. — V. ö. Arndt i. m. 193, 194. s dr. 

közhatalom ellenmondott minden előbbi biztosításainak. 
Sok időn át tétlenül maradván, elnézte és elősegítette 
Olaszország népességének egyesülését a forradalmi és pá-
paságellenes társaságokban ; most pedig, midőn cselekszik, 
meghazudtolja magát, s rendkívüli rendszabályok örve 
alat t számtalan egyesületet nyom el, szerteszét egész 
Olaszországban, nem más okból, hanem csak azért, mert 
odaadok voltak az Egyház és a Szentszék irányában. 

De ezek az intézkedések nemcsak az igazság elveit 
sértették meg, hanem az élő törvények szabályait is. Ezek-
ben az elvekben és szabályokban meg van engedve a 
katholikusoknak, mint minden más polgárnak, hogy élvez-
hessék teljes mértékben szabadságukat, egyesíthessék egy 
közösségben erejüket a végből, hogy felebarát juk erkölcsi 
és anyagi javát előmozdítsák, a kegyelet és vallás tényeit 
gyakorol ják. Önkényes cselekedet volt tehát annyi jótékony 
társulat fölosztása, a melyek más nemzetek közt nyugod-
tan és tisztelettel környezetten működnek, melyek bünös-

Szeredy József Egyházjog 1874., I. 382, 383. 1. Bővebben 
I. XIV. Bened. „Sollicita ac provida* cz. konst. §. 5. 

A S. Congregatio Indicis librorum prohibitorum, a 
t i l tott könyveket jegyzékbe foglaló egyesület, eredetét s 
feladatát az előzőkből már ismerjük. E kongregáczió 
elnöke egy s tagjai a pápa tetszésétől függő számos 
bíboros, kik ugyanoly képességekkel vaunak felruházva, 
mint a Cong. Inquisitionis bíborosairól mondottuk, miért 
is többen közölök mintkét kongregácziónak tagjai ; az 
állandó assistens a Magister S. Palatii , a t i tkár pedig 
minden időben egy sz. domonkos-rendbeli, ki praelatusi 
ranggal bír. Az iratok megvizsgálására nagyszámú, a vi-
lági és szerzetes papságból kiválasztott hit- s kánonjog-
tudós, mint consultor van rendelve és ezek mellett vannak 
az u, n. relatorok, vagyis előadók. 

A kongregáczió t i tkárának tiszte s kizárólagos fel-
adata az egyes könyvek ellen emelt vádakat felvenni. A 
vádlótól pontosan kikérdezi, hogy mily okból ta r t ja a szó-
ban forgó könyvet eltiltandónak, azt lelkiismeretesen el-
olvassa s a római pápa vagy a bíboros elnök, esetleg 
ennek helyettese előzetes jóváhagyásával választott két 
consultor segítségével áttanulmányozza, vájjon alapos-e a 
könyv ellen emelt vád. Ha együttesen eltiltandónak vélik 
a könyvet, egy, az itélet megalkotására hivatott relator, a 
ki t. i. já r tas az illető szakban, melyhez a megbírá l t 
könyv tartozik, irásba foglalja az észrevételeket s megje-
löli a kifogásolt helyeket. Mielőtt e dolgozat a bíborosok 
gyűlése elé kerülne, a consultorok egy előkészítő ülésben 
megállapít ják, hogy a könyvről tet t megjegyzések megáll-
hattnak-e. Ez előkészítő ülésen a Magister S. Palatii el-
nököl, jelen van hat, az illető szakban jártas s a fentebb 
emiitett módon, a t i tkár által választott consultor ; a t i tkár 
előterjeszti a consultorok véleményét, melyet a bíborosok 
gyülekezetéhez küld a relator bírálatával együtt . Az álta-
lános ülésben ép ugy történik a vizsgálat, mint fentebb 
a Congr. S. Inquisitionis-ról mondottuk. A konregáczió 
t i tkárának feladata, hogy az elítélendőnek vagy javítan-
dónak vélt könyvről szóló pápai ítéletet az összes ügy-
iratok pontos előterjesztése után kieszközölje. (V. ö. XIV. 
Bened. i. konst. 8. §.) 
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ségéről nincs seromi bizonyíték, de nem is tartották szük-
ségesnek azt előzetesen megvizsgálni; melyekre nézve 
egyetlen beigazolt tény sem tanúsítja, bogy részük lett 
volna a megtörtént rendzavarásokban. 

Es a mi személyünk ellen is különös sérelmet kö-
vetnek el, mert mi voltunk azok, a kik e szükséges és 
békés egyesületeket elrendeltük s megáldottuk ; és elle-
netek, tisztelendő testvérek, a kik gondoztátok és előmoz-
dítottátok ez egyesületek fejlődését s vigyáztatok eljárá-
sukra. A mi fölügyeletünket és őrködésünket jobban kel-
lett volna tiszteletben tartani s megmenteni akárminő 
gyanúsítástól. 

Nem hallgathatjuk el némán azt, hogy az említett 
rendelkezések veszedelmesek a sokaság érdékére, a társa-
dalmi lét föntartására és Olaszország igazi javára nézve. 
Ez egyesületek elnyomásával növekedni fog a nép erkölcsi 
és anyagi nyomora, melyet az egyesületek lehetőleg igye-
keztek enyhíteni, meg fog fosztatni a polgári közösség 
leghatalmasabb föntartó erejétől, minthogy eddig szerve-
zetük és elveik gátat vetettek a szoczálizinus és anarchia 
romboló tanainak ; végül pedig növekedni fog a vallási 
harcz, mely — meg fogják érteni a szektárius szenvedé-
lyektől földúlt lelkű emberek — gyászos lesz Olaszor-
szágra, mert megfosztja erejétől, összetartásától, egyetér-
tésétől. 

Nem ösmeretlen előttünk, hogy a katkolikus egye-
sületeket azzal vádolják, hogy Olaszország jelenlegi poli-
tikai rendje ellen való tendencziákat ápolnak s ezért el 
kell őket nyomni. Az emiitett ráfogás azon az állításon 
alapul, melyet az egyház és vallás ellenségei találtak ki 
s tartanak fönn ma is abból a czélbói, hogy megokolhas-
sák a társulatok elnyomásának szükségességét. Azt akar-
juk, hogy legyen már vége mindörökre az ilyen ráfogásnak. 

Az olasz katholikusok, vallásuk változhatatlan és 
ismert elvei szerint élvén, őrizkedni fognak a világi ha-
talom elleni bármely összeesküvéstől vagy forradalomtól, 
tudván azt jól, hogy mivel tartoznak a világi hatalomnak. 
A múltban való viselkedésük, melyről minden pártatlan és 
becsületes ember tanúságot tehet, legjobb biztositéka a 
jövőnek s ez elég lehet arra, hogy megnyerjék azt az 
igazságot és szabadságot, melyre joga van minden békés 
polgárnak. Sőt még tovább megyünk ; ugy a mint vannak, 
azon tanok szerint, melyeket vallanak, ők a rend legszi-
gorúbb föntartói, s mint ilyenek külön tekintetet köve-
telhetnek ; sőt ha az erényt és érdemet egyaránt megbe-
csülnék, akkor még a közhatalom képviselőjének hálájára 
tarthatnának jogot. 

De az olasz katholikusok, éppen azért, mert katho-
likusok, nem szűnhetnek meg kivánni, hogy legfőbb fejük 
visszanyerje szükséges függetlenségét és teljes, igazi sza-
badságát, mely elengedhetetlen föltétele a kath. egyház 
szabadságának és függetlenségének. 

Ebben a pontban érzelmüket nem fogja csökkenteni 
sem fenyegetés, sem erőszakosság ; alávetik magukat a 
jelenlegi rendnek, de a mig ennek nem más a czélja, mint 
a pápaság elnyomása, a vallástalanok és szektáriusok 
összeesküvése miatt nem térhetnek ki, legszentebb köte-
lességük megsértése nélkül az elül, hogy a pápasághoz 
ragaszkodjanak s azt támogatni igyekezzenek. Az a köve-

telés, hogy a katholikusok pozitiv tevékenységgel vegye-
nek részt a dolgok jelenlegi rendjének fönntartásában, kép-
telen és esztelen követelés; mert ha nem lenne megen-
gedve nekik, hogy az apostoli Szentszék tanításainak és 
parancsainak engedelmeskedjenek, szembe helyeznék ma-
gukat azzal a megtartással, melyeket más nemzetek ka-
tholikusai követnek. 

A jelen viszonyok között az olasz katholikusok 
tevékenysége, mely távol tart ja magát a politikától, a 
társadalmi és vallási élet terén összpontosul és arra törek-
szik, hogy megnemesitse a nép erkölcsét ragaszkodásra 
buzdítsa az egyház és feje iránt, elhárítsa a szoczializmus 
és anarchizmus veszélyeit, beléje oltsa a tekintély iránti 
tiszteletet, végre hogy könnyítsen a nép szükségén a ke-
resztény jótékonyság sokféle müvével. Hogy nevezhetik 
tehát a katholikusokat a haza ellenségeinek s hogy zavar-
hatják őket össze azokkal a pártokkal, melyek merény-
letet követnek el az állam rendje és biztonsága ellen ? 

Ezek a rágalmak nem állhatnak meg a jó érzés 
előtt. Ezek a rágalmak azon a gondolaton alapulnak, 
hogy a nemzet sorsa, egysége, virágzása azokban a tények-
ben gyökerezik, melyek a Szentszéknek kárára vannak, 
azokban a sajnálatra méltó tényekben, melyeket azok a 
gyanús emberek követnek el, a kik megmérhetetlen téve-
désükben nyiltan viszályt szítanak azzal a legnagyobb 
intézménynyel, melyet Isten helyezett Olaszország szivébe, 
mely mindenkor becses és páratlan dicsőségére szolgált, 
az ellen a jótékony intézmény ellen, mely uralkodott a 
történelmen, s mely által Olaszország a népek terméke-
nyítő mestere, a keresztény czivilizáczió feje és szive lett. 
Micsoda bűnt követnek el hát a katholikusok, midőn 
óhajt ják, hogy a hosszú meghasonlás végre véget érjen, 
melyből a legnagyobb károk származnak Olaszország tár-
sadalmi, erkölcsi és politikai életére ; midőn kivánják, 
hogy meghallgassák legfőbb fejük atyai szavát, a ki any-
nyiszor kivánta a javulást, a ki rámutatott arra, hogy 
minő kiszámíthatatlan jó származhatik ebből Olaszor-
szágra? (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Eger. Az egri érsek ur ö exezellencziája beszéde a 

60. gyalogezred uj zászlajának felszentelésénél. — 
A csász. és kir. 60-ik számú gyalogezred 1798. év-

ben a Ferdinánd, Antal főherczegek és Sztáray gróf ne-
veit viselt ezredek 4-ik zászlóaljaiból alakulván, dicső fenn-
állásának századik évfordulóját ünnepli és ez ünneplését 
Isten, a seregek legfőbb Ura iránti mélyen érzett hálájá-
nak lerovásával kezdi meg. 

Helyesen. Mert a szentírás szavai szerint: „nem a 
seregek sokaságában a győzelem, hanem az erő Istentől 
jő." Ö adja a vezéreknek azon bölcseséget s erélyt, mely 
a diadalt gondosan előkészíti, a hadseregeknek pedig azon 
bátorságot, kitürést s vitézséget, melylyel azt a csatatéren 
kivívják, s őket hatalmas jobbjával győzelemről győze-
lemre vezetvén, sietteti az óhajtott békenap beálltát. 

A magasztos ünnepély, mely miatt ide ma összese-
reglénk, önkénytelenül feleleveníti emlékezetünkben ezen 
ezrednek századra nyúló dicső korszakát. 
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Bátorság, kitörés, lelkesedés, a trón s haza iránti 
forró szeretet voltak ezen ezrednek mindenha kitűnő eré-
nyei. E magasztos és valódi harczias tulajdonok a monar-
chia legvitézebb ezredei közt kiváló helyet s rangot biz-
tosítottak számára. 

Dicső tettek hirdetik vitézségét s bátorságát. Az 
ezred katonái mint hősök kezdék meg a nagy franczia 
hábarukban a trón s haza megszabadításának szent müvét? 
s mint hősök önfeláldozó vitézség s hűség által folyton 
gyarapitva harczi dicsőségöket, a magyar nevet örök időkre 
felmagasztalták. Winterthur, Aspern, Lipcse, La Rothière, 
Les Rousses, vitézségük- s dicsőségöknek mind megannyi 
tanúi, s említésüknél még ma is örömben s büszkeségben 
dobban meg szivünk. 

Ezen ezred vitéz katonái csak a trón, a hon s csa-
ládi tűzhely lélekemelő szeretetéből meriték mindig lelke-
sedésüket s csakis ezen felmagasztaló szeretetből eredhe-
tett az erkölcsi erő azon hatalma, mely daczol a veszély-
lyel s fenséges nyereségnek tartja, ha azt hónáról önfelál-
dozással elhárítja. 

S azért büszkeséggel és csodálattal hajlunk meg az 
ezred fényes múltja előtt. 

Vitézek, a mai magasztos ünnepély az ezred törté-
netében nagy jelentőségű határpont a dicső tettekben gaz-
dag mult és a jövő század között, a minek méltó emlé-
keül az ezred uj zászlót nyer, mely a multat a jövővel 
összekapcsolva, az ezred vitézeit serkentse, buzdítsa, edzze, 
szilárdítsa, lelkesítse a bátorság, kitürés, vitézség, a katona 
eme kiváló erényeinek utain. 

Főpásztori áldásommal üdvözlöm tehát a 60-ik ezred 
vitéz katonáit, kik az általam felszentelt zászlóban a ha-
zának, ezen drága kincsnek jelképét veszik, melynek vé-
delmét az ezred hűségére, vitézségére bízza a király, a 
nemzet. 

Esedeztem Istennek, hogy e zászlót áldja meg és 
mindazokat, kik e zászló alatt állnak, szolgálnak és vivnak, 
hogy azt hűn tisztelve, védve, követve, diadalmasan har-
czoljanak, s ha kell, éltök árán is kivívják a győzelmet. 

De e buzgó könyörgésemmel összeolvad a kitűnő 
előnyeinél fogva Európa-szerte tisztelt Szászország király-
néja ő felségének hathatós imája is, ki a szív és lélek 
legnemesebb tulajdonaiban tündökölve, valamint a királyi 
család napjaira a házi megelégedés boldogságának derűjét 
hinti el, ugy neme erényeinek szelid sugaraival fényt 
áraszt a trónra, melynek birtokában felséges férjével osz-
tozik. 

A felséges asszony ugyanis a zászlóanya tisztét leg-
kegyelmesebben elfogadni és ez alkalomra képviselőjét 
Malortie báró főudvarmester ur ő exczellencziája szemé-
lyében küldeni méltóztatott. E kitüntető, nemes elhatáro-
zását azon mély hódoló tisztelet sugallta, melyet lelkében 
gyermeki kegyelettel őriz bold, fenséges atyja Wasa 
Gusztáv királyi herczeg iránt, kinek emlékezete az ezred 
fogyhatlan áldásában s tiszteletében él. Mert a 46 éven 
át viselt ezredtulajdonosi méltóságát hiven végzett köte-
lességekkel ragyogó fényben s az ezred javának előmoz-
dítása, diszének emelése körül szerzett érdemek messze-
sugárzó emlékével adta át utódainak. 

Vitézek, hordjátok e zászlót magasan a haza dicső-
ségére. 

Hordjátok magasan a vallás védelmében, mert a 
társadalom talpköve a vallás s tiszta erkölcs. 

Hordjátok magasan, midőn a koronás apostoli király 
kivánja, mert ő az egész nemzet fölségének képviselője. 

Hordjá tok magasan a törvény szentségének oltal-
mában, mert csak az ez iránti tiszteletnek árnyékában 
virulhat a haza. 

Hordjátok végre magasan, ha azt a haza védelme 
kivánja, mert e kivül nincs számunkra hely, itt élnünk, 
itt hallnunk kell. 

Azért is a hadsereg minden egyes zászlajának egy-
egy várnak kell lennie, melyet esküszegés és becstelenség 
nélkül elhagyni vagy feladni nem szabad s melyhez az 
ellenségnek csak az utolsó katona tetemén lehessen iutni. 

Ámde e zászló csak akkor szolgáland elrettentő jel-
vényül ellenségeiteknek, s csak akkor fog dicskörnyezetten 
kezeitekben lobogni, ha a fegyelem s szigorú engedelmes-
ség fog soraitokban honolni. Azért is csak azon zászló 
vezet győzelemre, mely egyedül a törvényes király, mint 
legfőbb hadúr parancsa után indul s melyet a vitéz harcz-
fiak feltétlen ragaszkodással s odaadással követnek. 

A hazaszeretet magasztos érzelme, a nemzeti becsület 
hatalmas szava lengje tehát e zászlót mindvégig körül, s 
vezesse azt a hozzája esküvő vitézekkel együtt, becsület 
és diadalmak közt s a mindenható Isten oltalma alatt 
mindig első sorban oda, hol az e zászlót követő harezfiak 
a királyi trón s nemzeti létünk és alkotmányos szabad-
ságunk biztosságát, ha kell, önfeláldozással is megmen-
teni vagy szilárdítani hivatva leendnek. 

Az Atya, Fiu s Szentlélek áldása szálljon e zászlóra 
és az ahhoz esküdött vitézekre. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A katholikus körök országos nagygyűlése. 

Aug. 22. 

ÎM agyon ránehezedett Magyarországra a katholikus 
vallásosság ujjászülesztésének nagy szükségessége. Ennek 
a nyomasztó helyzetnek köszönhetni, hogy egyszerre há-
rom téren is kivonultak az erők országos tömörülésre. 
Kassán a mult héten megalakult a kath. legényegyesüle-
tek országos szövetsége. Szent István napjával összeesőleg 
ülésezett itt Budapesten a magyarországi katholikus taní-
tók országos bizottsága. Ma este 8 órakor tart ja ismer-
kedési estéjét a budapesti Kath. Kör helyiségében a kath. 
körök országos szövetségének megalakítására hivatott 
nagygyűlés, jnelynek zömét a kath. körök kiküldöttjeinek 
félezerre rugó diszes testülete alkotja 

Időrend szerint a kath. legény-egyesületek kassai 
közgyűlését illeti meg az elsőség. Itt augusztus 18-án, 
mint a király születése napján a kongresszus tagjai dél-
előtt 9 órakor zászlók alatt testületileg a székesegyházba 
vonultak, a hol Bubics Zsigmond püspök pontifikált. Fél 
12 órakor a kongresszus folytatta tanácskozásait Schiffer 
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Ferencz pápai kamarás, szövetségi elnök vezetése mellett. 
A tanácskozás ezúttal rövid volt. A kongresszus azon 
óhajának adott kifejezést, hogy a szövetségi elnök anya-
gilag aként függetlenittessék, hogy tisztán az egyesületek 
vezetésének élhessen. Sürgetni fogja továbbá a kongresz-
szus, hogy egyházmegyei elnökök neveztessenek ki az 
illetékes főpásztorok, illetve fővédnökök által minden egy-
házmegye területére, mivel eddig csak a győri, kassai, 
veszprémi, pécsi egyházmegyékben neveztettek ki egyleti 
felügyelők. Ezek közül részletes előterjesztést tettek a 
kongresszus előtt Virág pécsi, Tölcséry veszprémi, Kon-
rády kassai egyházmegyei elnökök. Rendkívüli érdeklődést 
és lelkesedést keltett, különösen a veszprémi egyházme-
gyei elnök jelentése, mely fennen magasztalja főpásztora 
nagy áldozatkészségét és a kassai elnöké, kinek ügybuz-
galmáért a kongresszus külön jegyzőkönyvi köszönetet is 
szavazott. — Ezek a jelentések, mig egyrészt a tagok 
okulására szolgálnak, másrészt kiáltó bizonyítékul szolgál-
nak, avégre is, hogy az eddig szétszórtan és elszigetelve 
működő egyesületek szövetségét a püspöki kar és a 
belügyministerium mielőbb jóváhagyja, mert e szövetség 
létesülése nélkül egységes és sikeres munkálkodás nem 
is képzelhető s a magasztos czélt, mely az egyesületeket 
megteremté, a szövetségi összetartás biztosítása nélkül 
csak megközelíteni is alig-alig lehetséges. — Délben 
közös ebéd volt a katholikus legény-egylet nyári helyi-
ségeiben, 3 órakor pedig folytatták a tanácskozást. 

A magyarországi katholikus tanitók országos bizott-
ságának első ülése f. hó 19-én pénteken volt a központi 
papnevelő intézet dísztermében. 

A gyűlést Veni Sancte előzte meg, melyet fényes 
segédlettel dr Hornig Károly báró veszprémi püspök ur 
celebrált. 

Szent mise után Hornig báró püspök ur nyitotta 
meg, mindenekelőtt felolvastatváu a prímásnak leiratát, 
mely a bizottságot megerősíti s működéséhez jogalapot 
nyújt . Köszönetet mond aztán azoknak, kik e közgyűlés 
megtartását lehetővé tették, az egybegyűlteket lelkesen 
buzdítva, kifejezi, hogy élete legkedvesebb perczeit képe-
zik azon napok, melyeket a tanítóság körében a milléniumi 
kongresszus alkalmából töltött, mert meggyőződött, hogy 
a magyar katholikus tanítóságban van összetartás, szak-
tudás, lelkesedés, vallásosság és hazafias érzés, mely nagy 
múltjához mindenkor méltón tölti be magasztos hivatását. 

Erre a beszédre Steinberger Ferencz dr egyh. elnök 
üdvözölte Hornig K. püspök urat szép beszéddel, melyből 
kiemeljük a következőket: 

A katholikus kongresszus fényes lefolyása, a nagy 
közönség érdeklődésének fölkeltésében és állandóan fenn-
tartásában nagyméltóságodé az oroszlánrész, aki nevének 
varázsával, vezetésének tapintatával, lelkesedésének hóditó 
erejével magához vonzotta, lekötötte az ügy iránt érdek-
lődő sziveket. 

Fogadja nagyméltóságod a magyar katholikus taní-
tóság mély háláját és fiúi ragaszkodását ragyogó szelle-
mének e's meleg szivének eddigi fényes megnyilatkozásáért 
a mi ügyünkben. 

Legyen kegyes nagyméltóságod meghallgatni és tel-
jesíteni a bizottság azon alázatos kérését, hogy maradjon 

meg exczellencziád ismert bölcseségével, lelkesítő vezér-
lésével ezutánra is a mi védő szellemünk és látható 
fejünk. 

Ezután Steinberger Ferencz dr felolvasta a katholi-
kus tanitók országos bizottságának programmbeszédét, 
melyben hangsúlyozta, hogy a katholikus iskolák erős 
várai az egyháznak. Reményének ad kifejezést, hogy az 
egyház sohasem fogja kezét levenni az iskoláról, mert 
az ő hivatását az iskolában nem fogja betölteni soha 
senki más. 

A vallásos nevelést komolyan és eredményesen akarja 
keresztülvinni, e mellett a hazafias gondolkozást és érzést 
is fejleszteni óhajtják, mert a nemzet erősségét nem az 
ágyukban és hadseregben kell keresnünk, hanem a szivek 
lángoló lelkesedésében és a hazaBas érzés által való ösz-
szeforradásban. 

Nemzeti irányban is akarjuk a közoktatást fejlesz-
teni, mert azon egyháznak vagyunk fiai, hagyományainak 
letéteményesei, amely egyház a magyar nemzetet 900 év 
óta szeretettel gondozza, megadta és fejlesztette kultúrá-
ját, védelmezte szabadságát; fiainak vérét, templomainak 
ékszereit áldozta, ha a haza vész előtt ál lott : megköny-
nyezte, ha a nemzet gyászba borult és örvendett a nem-
zet fényes napjainak. 

Szivünknek magasztos vágya: a nemzeti nagyság 
kiépítésen munkálni. Azt akarjuk hát, hogy a gyermekek 
az iskola levegőjével szívják magukba a haza szeretetét 
és lángoló betűkkel legyen szivökbe írva : Isten, király és 
liaza. Azt akarjuk, hogy a magyar kulturának és hazafias 
érzésnek erős vágya legyen ezután is hazánk földjén a 
katholikus népiskola. 

Ha az állam is oly mértékben teljesitené az egy-
házzal szemben a vallás ápolásában a kötelességét, mint 
a hogy az egyház munkálja az állammal szemben a nem-
zeti feladatot, akkor boldogok volnának a nemzetek. El-
vünk lesz működésünkben : mindenütt érvényesíteni a 
tanításnak helyes módszerét, mely az ujabb időknek elvi-
tázhatatlan érdeme és az iskolának egyik igen fontos 
feladata. 

Steinberger Ferencz nagyszabású és kiváló szak-
tudással összeállított beszéde után Ember Károly alelnök 
az országos bizottság nevében lelkes szavakban köszöni 
meg az elnöknek e remek beszédét, melyben a haza ösz-
szes katholikus tanítóságát egyedül helyesen irányító és 
szent elvek foglaltatnak. 

Az 1886. évi kongresszus elaborátumának miként 
leendő fölterjesztését tárgyalta le ezután a bizottság. 

E pontnál kijelenté Hornig K. püspök ur hogy a 
milléniumi kongresszus naplója nyomdaköltségeit fedezi, 
hogy ezzel a katholikus neveléstörténelem részére forrás-
munkát szolgáltasson. 

A százas bizottság alapszabályainak tárgyalása kö-
vetkezett most, melyet Ember Károly alelnök adott elő. 

A nagy gonddal kidolgozott tervezetet, mely való-
ságos úttörő dolgokat és elveket tartalmaz és a katholi-
kus közoktatás fejlődésében egy hatalmas lépést jelent, a 
közgyűlés elvben elfogadta s részleteiben élénk megbe-
szélés közt tárgyalta fél egyig. Következett tiz tagu kül-
döttség tisztelgése Vaszary Kolos biboros hgprimás urnái 
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Steinberger Ferencz dr vezérlete alatt. Ő emja a biboros 
bgprimás a következő beszéddel válaszolt Steinberger 
Ferencz dr üdvözlő beszédére : 

Kedves elnök ur ! 
Szives szavaira csak annyit válaszolok, hogy a ka-

tholikus tanítók országos bizottságának működése iránt a 
legmelegebb és a legnagyobb érdeklődéssel viseltettem 
mindenkor és hasonló érzelmeket táplálok önök és ügyeik, 
mint a katholikus tanügy iránt a jövőben is. Tudom, 
hogy a benső szeretet és ragaszkodás hozta ide önöket, 
a melyet én is szivemben érzek. Legyenek meggyőződve, 
hogy valahányszor szükségük lesz reám velem mindenkor 
rendelkezhetnek, mere a katholikus közoktatás felvirágoz-
tatása életem egyik legfőbb czélja, hogy e hazában a 
vallásosság alapja legyen a tiszta hazaszeretetnek. Tar t -
sanak meg szeretetükben, amit én is szivemből igérek. 

Erre megölelte és megcsókolta az elnököt e szavakkal : 
„Ezt adom mindnyáj oknak." 

A szabályzatnak tárgyalását délután 4 órakor foly-
tatták este 8 óráig. Egyút ta l megválasztottak egy 25 
tagból álló állandó bizottságot. Ezután következett Zelliger 
Vilmos előadása a hi toktatás reformjáról . Egyéb ügyek 
letárgyalása után Steinberger egyházi elnök és Ember 
világi elnök lelkes szavakban zárták be az ülést, mely 
után a katholikus népoktatásra oly fontos bizottság 
tettekben nyilvánuló működése következik künn az élet 
nagy küzdőterén. 

A kath. körök országos szövetséget alakítani hivatott 
nagygyűlése a következő programm szerint folyik le : 

Augusztus 22 én, hétfőn : 
Este 8 órakor ismerkedési est a Budapesti Katkolikus 

Kör helyiségében, Egy teriték ára 60 kr. 

Augusztus 23-án kedden: 
Délelőtt 9 órakor szent-mise a belvárosi plébánia-

templomban. 
Délelőtt 10 órakor a nagygyűlés a Katholikus Kör 

disztermében. Tárgysorozat : 
1. Elnöki megnyitó. Mondja : Esterházy Miklós 

Móricz gróf. 
2. Üdvözlések. 
3. A Katholikus Körök Országos Szövetsége. Előadó : 

Tintér Kálmán, a Budapesti Katholikus Kör ügyvivő 
alelnöke. 

4. Az Országos Szövetség alapszabályainak tár-
gyalása. 

5. A szükséges választások megejtése. 

Augusztus 24-én szerdán : 
Délelőtt 9 órakor szent mise a belvárosi plébánia-

templomban. 
Délelőtt 10 órakor a nagygyűlés folytatása a Buda-

pesti Katholikus Kör disztermében. Tárgysoroza t : 
1. A nagygyűlés megnyitása. 
2. A katholikus egyesületek és a katholikus hitélet. 
3. A katholikus egyesületek és a szoczializmus. 

Előadó : Zichy János gr. 
4. A katholikus egyesületek és a kath. nevelés. 

Előadó : Mócsy Antal. 
5. A nagygyűlés bezárása. 

Délután 1 órakor banket t a Kath. Kör helyiségében. 
E g y teriték ára 1 fr t 20 kr. 

A kath. körök országos szövetségének megalakítására 
hivatott nagygyűlésnek gondviseléses jellegét befejezésre 
a főt. püspöki kar tagjainak egymás után következő he-
lyeslő és lelkesítő csatlakozása ju t t a t j a . 

E történeti nevezetességű nyilatkozatok sorából jelen-
leg közöljük a következőket: 

I. Dr Schlauch Lőrincz bibornok nagyváradi püspök 
ur levele : 

Nagyontisztelendő alelnök ur ! 
A magyarországi katholikus egyesületek anyjának a 

Budapesti Kathol ikus Körnek kezdeményezése folytán e 
hó 23. és 24. napjain Budapesten tar tandó magyarországi 
katholikus körök nagygyűlésére szóló szives meghívásukért 
őszinte köszönetet modva, a katholikus egyleti élet áldá-
sainak az egyház és haza üdvének előmozdítására irányuló 
erők egyesítése eszméjének, mely felséges urunk királyunk-
nak is jelszava, teljes mértékben való méltánylásomból ki-
folyólag a jó Isten bőséges áldását esdem le törekvésükre, 
s működésükre, mert minden jó adomány felülről szár-
mazik, hogy a nagygyűlés egyházunk és hazánknak való-
ban üdvére váljék. 

Egyébként kitűnő tisztelettel és püspöki áldásommal 
maradok. 

Nagy-Várad 1898. augusztus 9. 
Nagyontisztelendőségednek 

legjobb akarója 
Dr. Schlauch Lőrincz 

bibornok, nagy-váradi püspök. 
II . Dr Zalka János győri püspök ur nyilatkozata : 

A budapesti Katholikus Kör tisztelt Elnökségének. 
Budapest. 

A magyarországi katholikus körök legközelebb ta r -
tandó nagygyűléséről s annak feladatairól hozzám intézett 
becses értesítését szives tudomásul vettem, s mivel elő-
haladt korommal együt t járó testi gyengeségem nem engedi, 
hogy a nagygyűlésen személyesen részt vegyek, ezúton 
fejezem ki őszinte méltánylásomat és helyeslésemet a ki-
tűzött fontos czélra, a magyar katholikus társadalmi élet 
és tevékenység minél fokozottabb föllendítésére való tö-
rekvés iránt, szivemből kívánva, kisérje, támogas s a a jó 
Isten áldása a nagygyűlés tanácskozásait, hogy annak 
kívánatos eredményei hathatós tényezői legyenek magyar 
társadalmunk keresztény szellemben való újjáalakulásának. 

Fogadja a tisztelt Elnökség őszinte nagyrabecsülésem 
nyilvánítását. 

Győr, 1898. évi aug. hó 9 én. Zalka János, 
megyés püspök. 

I II . Dr. Steiner Fülöp székesfejérvári püspök ur 
levele : 

Tisztelendő alelnök ur ! 
Midőn legbensőbb köszönetemet fejezem ki a buda-

pesti katholikus kör tiszt. Elnökségének főtisztelendőséged 
szives közvetitésével hozzám intézett nagyrabecsült meg-
hívásáért a magyarországi katholikus körökuek folyó hó 
23. és 24. napjain tartandó nagygyűlésére, egyszersmind 
értesítem a tiszt. Elnökséget, hogy ámbár tőpásztori 
kötelmem elodázhatlan teendői miatt a nagygyűlésen 
személyesen jelen nem lehetek, a legnagyobb érdeklődéssel 
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s buzgó imáimmal fogom kisérni tárgyalásait s Istennek 
bőséges szent malasztját esdem már most a nagygyűlés 
működésére, hogy az eléje tűzött oly magasztos és szent-
egyházunk s édes hazánk érdekeire nézve egyaránt oly 
nagg horderejű feladatát minél sikeresebben teljesithesse. 

Fogadja főtisztelendőséged s az érdemteljes összes 
elnökség kiváló tiszteletem s ismételt legbensőbb köszö-

•snetem őszinte nyilvánítását. 
Székesfejérvárott, 1898. aug. 16, 

Dr. Steiner Fülöp. 
székesfejérvári püspök. 

IV. Dr. Mailáth Gusztáv K. gróf erdélyi püspök ur 
nyilatkozata. 

Nagyon tisztelendő alelnök ur ! 
Örömmel vettem a budapesti katholikus kör kezde-

ményezésére és felhívása folytán Budapesten tar tandó első 
szövetségi nagygyűlésre szóló szíves és megtisztelő meg-
hívást. 

A mily örömmel üdvözlöm a magyarországi katho-
likus körök és olvasó-egyesületek tömörülését, a mely a 
katholikus szellem térfoglalását jelzi és üdvösen fogja 
tarsadalmi állapotainkat befolyásolni ; oly élénk az én 
fá jdalmam a fölött, hogy a nagygyűlésen személyesen részt 
nem vehetek. Ugyanazon napokra hívtam össze már két 
hónappal ezelőtt egyházmegyém papságát a székhelyemen 
tartandó lelki gyakorlatokra, a melyeken résztvenni köteles-
ségemnek ismerem. 

Kívánom, hogy az Isten áldása kisérje állandóan 
működésöket. 

Kiváló nagyrabecsüléssel. 
Pozsonyban, 1898. Nagyboldogasszony napján. 

Mailáth Gusztáv Károly, 
erdélyi püspök 

V. Hetyey Sámuel pécsi püspök ur levele : 
N'agyontisztelendő ügyvivő alelnök ur ! 

A katholikus köröknek a katholikus öntudat ébresz-
tésére és a katholikus társadalmi tevékenységnek meg-
teremtésére irányuló dicséretes törekvését teljesen méltánylom, 
épen azért örömmel vettem ntisztelendőségednek a magyar-
országi katholikus köröknek augusztus hó 23 és 24-én 
ta r tandó nagygyűléséről szóló szíves értesítését. Midőn a 
megtisztelő meghívásért szeretettel köszönetet mondok, 
őszinte sajnálatomra személyesen részt nem vehetek, mert 
épen azon napokon lesznek Pécsett a megyei papságnak 
lelkigyakorlatai, melyeken jelen lenni óhaj tok. 

Tanácskozásaikra az Isten szent áldását kérve, kiváló 
tiszteletem nyilvánítása mellett vagyok. 

Pécs, 1898. augusztus 12. Hetyey Sámuel. 
püspök. 

IRODALOM. 
= Bolanden Kornád aug. 10-én ünnepelte hetvenedik 

születése n a p j á t ; ez alkalomból összes 1040 iven 68 
kötetre terjedő szép irodalmi munkái magyar fordításban 
70 frt helyett fűzve 5 frtért, egész vászon diszkötésekben 
85 frt helyett 12 frt 50 krért küldetnek meg. Megjelent : 
Dvorzsák „Idézetek Tára" zsebkiadás, közel ezer szerzőtől 
több mint 4000 idézet, ára fűzve 2 frt, diszkötésben 
2 frt 40 kr. Comp. Theol. Dogm. fűzve 60 kr. kötve 1 
f r t . Comp. Hermeneut. Introductio 60 kr. kötve 1 f r t . 
Havi füzetek kiadóhivatala, Budapest, II. Donáti-u. 3. 

V E G Y E S E K . 
— Szent István ünnepét vallásos kegyelettel ünne-

pelte meg Magyarország hitéhez ragaszkodó népe min-

denütt. Budavárában az ország főpapja végezte a hivatalos 
istenitiszteletet, melv alkalommal Francsics Norbert főigaz-
gató, benczés áldozópap tar tot ta a sz. beszédet. 

— Püspöki körlevél . Kassa nagytudományu püs-
pökének körlevelét örömmel fogadta Magyarország hivő 
és hazafias népe mindenütt. A vallásosságra és hazasze-
retetre tanitó apostoli levelet legközelebb közöljük. 

— A kőbányai Uj templom. A kőbányai u j plébánia-
templom, melynek építése befejezéséhez közeleg, egyik 
nevezetessége lesz e városrésznek. A templom épülete, 
melyet Lechner Ödön tervezett, magyar stílusban készölt 
s ennek megfelelő lesz a belső berendezés, amelyet most 
csinálnak Tandor Ottó műegyetemi tanár tervei alapján. 
Mivel az épület külsején nyers tégla és majolikadiszit-
mények vannak, majolikából készül a belső berendezés is. 
Ebben művészi kivitelű lesz a szószék, a gyóntatószék, a 
keresztelő-medencze és a nagy csillár. Ezeket azonban 
csak később fogják elhelyezni a templomban, mivel mint 
műipari remekeket előbb közszemlére állítják a párisi 
világkiállítás magyar osztályában. 

— Gyászrovat. Esterházy Pál hg, Sopronmegye 
főispánja, mint Sopronból táviratozzák, 22-én a vas-
megyei Lékán elhunyt. Esterházy Pá l 1843. márczius 
21-dikén született mint legidősebb fia néhai Esterházy 
Miklós berezegnek. Első neje Trauttmansdorf grófoő 
1876-ban halt meg. Három évvel később nőül vette Croy 
Dülmen Eugénia herczegnőt, és igy Frigyes királyi her-
czeggel sógorsági viszonyba ju tot t . 1872-ben Sopronme-
gye főispánjává nevezték ki. Igazgatósági tagja volt a 
lovas egyesületnek ; lovai a monarchia összes verseny-
pályáin futnak. A király 1875-ben a Lipót-rend közép-
keresztjével tüntet te ki, 1881-ben pedig valóságos belső 
titkos tanácsossá nevezte ki. Az elhunyt csak három 
napig volt beteg. Meghűtötte magát és tüdőlobot kapot t . 
Kétly tanár t táviratban hivták a beteghez, a kín azonban 
már nem lehetett segíteni. Két fia maradt. Az egyik, 
Miklós herczeg, az ál lamtudományok doktora, a ki csak 
nem régen jegyezte el Cziráky Margit g rófnő t ; a másik 
fia. Budolf herczeg, még diák. 

f Angerer érsek, mint táviratban jelentik, 22-én 
este tizedfél órakor meghalt . 

— Hittéritők halála. Boromából, az afrikai portugál 
gyarmatból i r ja egy katholikus hittérítő, ki ott már 15 év 
ota működik, hogy ezen idő alatt a mult esztendőben halt 
meg a legtöbb misszionárius Zambezi vidékén. Az egy 
boromai kerületben négy pátert és egy laikus testvért 
ragadot t el a halál, valamennyit a legszebb férfikorban. 
E z e k : Et ter lü (elzászi) Caia-ban aki epeláz-ban balt meg ; 
P . André Quilimane-ban (franczia) ; P. Desmaroux (franczia,) 
Zumbo felé való u t i ában ; az utóbbinak állomását Boro-
mában a magyar P . Menyhárth-nak kellett volna elfoglalnia, 
azonban ő is elhalt. Végre Chupanga-ban György testvér 
(portugáli) lelte halálát. 

— Százkét éves szabadsághős. A Horváth-Kécsá-
hoz tartozó Hettény pusztán 102 éves korában halt meg 
Samu András 1848-iki honvéd, aki Kiss Ernő vitéz dan-
dárában küzdött a szerbek ellen. Az öreg ember mind-
végig napszámból tengette életét, azonban egész haláláig 
a legjobb színben és egészségben volt, minden előzetes 
betegség nélkül hunyt el. — Halnak az öreg honvédek, 
pár év múlva nem lesz belőlök egy sem. 

— 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, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.* 
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A katholikus erők u j életre kelése 
Magyarországban. 

Száz évnél tovább t a r t o t t a hanyatlás. Mária 
Terézia altató rendszerével vet te kezdetét. József 
császár hozzáadta az első kegyelem-döfést. Ferencz 
király alatt még a pozsonyi nemzeti zsinat ha-
tározatai t is asztalfiókba zárta el a josephinisti-
kus bürókráczia. A jóságos Ferdinánd a la t t min-
den aludt. Csak néhány jobb lélek virrasztott még. 
Szaniszló Ferencz, mint a budapesti középponti 
papnevelő-intézet lelkes kormányzója, 1841-ben 
megalapitotta a „Religio és Nevelés"-t. Ez a 
lapalapitás volt az ébredés első jele, mely a lap 
nevével r ámuta to t t a jobbrafordulás út jára. A 
nemzet vallásosságát kell emelni és erősiteni 0 
az ifjúság nevelésére kell határ ta lan gondot for-
ditani. Ez volt Szaniszló programmja. 

Jö t t az 1848-iki felforgatás, vagyis, mond-
juk, reform. Megingott minden, még a trón is. 
A kath. egyház megszűnt államvallás lenni. Páz-
mány katholikus tudomány-egyetemét elfoglalta 
az interconfessionalis, sokvallásu, tehát eo ipso 
hitvallástalan állam. Lehetetlenné vált magyar 
katholikus intelligeneziát az országnak nevelni. 
S mi lett a katholikus intelligenczia nagy 
megfogyatkozásának a következménye1? 1894/5-
ben a zsidó-szabadkőműves-protestáns coalitio 
győzelemre j u t t a t t a a vallási szabadelvűséget, 

Magyarország, megszűnt keresztény ország, ke-
resztény állam lenni s prédájává lőn a nemzet-
ölő önkény és korrupczió uralmának. Az in-
telligenczia polgári házasságban és felekezetlen-
ségben leli ö römét ; a köznép a szoczializmus 
és anarchia uralma alá kezdett átvonulni, mely 
életrendszerek nem ismernek sem Istent sem 
hazát . 

Magyarország ál lamhajóját a megsemmisülés 
örvénye felé sodorják a „bevett" szabad elvek 
következményei. Fentar tó, konservativ erő nem 
mutatkozik ebben az országban, csak egy: a ka-
tholikus traditio, az ős katholikus szellem, mely 
Is tent ad az országnak, hogy legyen kinek kar-
jaiba menekülni az elpusztulás elnyeléssel fenye-
gető szörnyeivel szemben 

Bizony, bizony nagy ideje, hogy Magyarország 
10 millió kath. lakosságának legjobbjait, a vezére-
ket, a papságot és a hitéhez hű maradt intelligen-
eziát, a nép szinejavával együtt, megszállta a 
katholikus öntudat ébresztő ereje, mely nem 
hagy többé senkit aludni, hanem mindenkinek 
szemébe mondja az igazságot, mely szerint nincs 
másban menekvése ennek az országnak, mint ha 
a katholikusok újra katholikusok lesznek ebben 
az országban és megteszik kötelességöket ugy, a 
hogy az ősök szokták volt megtenni, életet és 
vért áldozva, ha kell, Istenért és a hazáért! 

Eddig kételkedni lehetett , hogy van-e igazi 
71 
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kathol ikus ébredés e hazában. Ma már aunyi 
biztató jel lá tására kételkedni többé nem sza-
bad. Az elkereszténytelenedés törvényhozásának 
hajszája és annak szomorú következményi, a nép 
és a közállapotok elvadulása, ostorcsapások vol-
tak erre az országra, melyek ébresztőíeg és ijesz-
tőleg hatnak mindenfelé. Mindenfelé e l te r jedt ós 
ál talánossá vált a meggyőződés, hogy mindent ú j ra 
megmenteni , mindent ú j ra szervezni kell ebben 
az országban, még pedig vallásos alapokon, és 
pedig csakis azokon a vallásos alapokon, me-
lyekre szent Is tván f ek te t t e a magyar nemzet 
létét , és nem másokra. 

így, ennek a meggyőződésnek a szálán függ 
össze a kassai püspök ur tö r téne t i nevezetességű 
körlevele szent I s tván ünnepéről, a szent Is tván-
nak emelendő országos jellegű szoborról, a szent 
Is tván ol ta lma alá helyezendő uj kathol ikus ma-
gyar tudomány-egyetemről , — a kathol ikus ta-
nítók országos bizot tságának imént lefolyt ülé-
sével s a kath. körök országos szövetségének 
imént tö r tén t megalakulásával . A kathol ikus erők 
uj életre kelésének a jelei és gondviseléses esz-
közei ezek mindannyian, melyek örömet kelte-
nek mennyben ós a földön a jók lelkében, Ma-
gyarország számára pedig a jobbrafordulás csal-
ha ta t lan és vigasztalásokban gazdag, buzdítá-
sokban kifogyhatat lan biztositékai. 

Boldogtalan ember az, a ki a kath. újjászü-
letésnek e mozgalmaiban nem siet részt venni, 
vagy azok sikerének ú t j ába akadályokat igyek-
szik gördíteni. 

Mi, a Gondviselés feltűnő működésének e 
kiváló napjaiban óvunk mindenkit , valamint a 
tétlenségtől, ugy, a mi még ta lán ennél is rosz-
szabb, az egyenetlenkedéstől és a rú t visszavo-
nástól. 

Magyarországban a kathol ikus körök szövet-
sége által ásandó nagy országos mederben fog 
folyni a kathol ikus szellem áramla ta . 

XIII. Leo pápa 
encziklikája az olasz papsághoz és a néphez. 

(Vége.) 

Olaszország igazi ellenségeit máshol kell keresni ; 
keresni kell őket abban a seregben, mely át levén hatva 
a vallástalan é3 szektárius szellemtől, elzárja lelkét a 
hazát fenyegető bajok és veszedelmek lát tára, visszautasítja 
a viszály igazi és jótékony megoldását, s azt, az ő sajná-
landó czélja szerint mindig hosszabbá és élesebbé igyekszik 
tenni. Ezeknek és nem más okoknak kell tu'ajdonitanV 

azokat a kemény rendeleteket, melyekkel annyi hasznos 
katholikus egyesületet sújtottak, mely rendeletek ben-
nünket mély fájdalommal töltenek el s melyek nemcsak 
az olasz katholikusokat, hanem az egész világ katho-
likusait érintik. Ez legkiáltóbban mutat rá arra a fáj-
dalmas, viszontagságos és tűrhetetlen helyzetre, melyre mi 
kárhoztatva vagyunk. Ha egyes tények, melyekben a 
katholikusoknak semmi részük sem volt, elegendők arra, 
hogy ezer meg ezer ártatlan jótékony intézmény elnyo-
mását elrendelhessék, nem törődve az állam alaptörvé-
nyeinek biztosításaival, minden pártatlan érzésű ember 
meg fogja érthetni, hogy minő hatálya lehet mindannak 
a kezességnek, melyekkel a közhatalom a mi apostoli 
hivatalunk függet lenségét és szabadságát biztosítja. Milyen 
nem igaz a mi szabadságunk, mennyire meg lehet fosztani 

! régi erkölcsi és anyagi felsöbbségének legnagyobb részétől 
a melyekkel a keresztények századokon át gazdagították 
az apostoli szentszéket és az egyházat Olaszországban, 
m:dőn megfosztattunk ime még a vallási és társadalmi 
tevekenység eszközeitől is, melyek gondosságunk és püs-
pöki karunk csodálatos buzgósága, valamint a papság és 
a hivek egyesülése által a vallás gyámolitói és az olasz 
nép jótevői l e t t ek? Milyen lehet a mi állítólagos szabad-
ságunk, midőn akármilyen alkalom, akármilyen esemény 
ürügyül szolgálhat arra, hogy tovább haladjanak az erő-
szakosság és önkényesség ut ján s ú j ra megszomoritsák és 

j mély sebbel sújtsák az egyházat és a vallást? 

Mi tudtul adjuk a dolgok ez állapotát olaszországi 
és más nemzetbeli fiainknak. Egyiknek is. másiknak is 
megmondjuk, hogy bár nagy a mi fájdalmunk, nem 
kevésbbé nagy a mi bátorságunk, nem kevésbbé erős az 
a hitünk, melyet a Gondviselésbe helyezünk, mely a világot 
kormányozza és éberen, folytonosan őrködik az egyház 
fölött, mely azonositia magát a pápasággal Sz. Ambrus 
szép kifejezése szerint : Ubi Pe t rus ibi Ecclesia. Mind a 
kettő isteni intézmény, mely tul fogja élni mind a 

i sértéseket, mind a támadásokat, mely látni fogja meg-
mozditliatatlanul a századok eltűnését, mely e szerencsétlen-
ségből az erők, a kitartás, az állhatatosság növelését fogja 
meríteni. 

! 
Mi nem fogunk megszűnni szeretni ezt a szép és 

nemes nemzetet, melyből születtünk, örömest használjuk 
föl erőnk végmaradványát, hogy megótalmazzuk a vallás 
drága kincsét, hogy megtarthassuk fiait az erény és kö-
telesség tiszteletre méltó körében, hogy a mennyiben tőlünk 
telik, enyhülést szerezzünk nyomorúságukban. 

Ebben a legnemesebb föladatban, meg vagyunk 
győződve, tisztelendő testvérek, vetekedni fogtok velünk 
gondoskodástokkal és változatlan, fényes buzgalmatokkal. 
Folytassátok szent munkátokat , hogy fölébreszszétek a 
kegyeletet híveitekben, bogy megóvjátok lelküket a téve-

' désektől és csábításoktól melyek minden felől körülveszik 
őket, hogy vigasztaljátok a szegényeket és szerencsét-
leneket mindazokkal az eszközökkel, melyeket az irgal-
masság kezetekbe adhat. Fáradságtok nem lesz meddő, 
bármint becsméreljenek benneteket az emberek, mert 
magasabb czél legyen az, a mi benneteket buzdít ; és 
minden bizonynyal ugy fogtok partot érni, a hogy képesek 
lesztek szorosan egyesülni vagy szétszóródtok, ha n eg-
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szabaditjátok magatokat ama károk felelősségének köteles-
ségétől, melyeket a lelkészkedéstek út jába vetett akadályok 
fognak éreztetni Olaszországgal. 

És hozzátok, olasz katholikusok, kik ma gondos-
ságunk és szeretetünk különös tárgyai vagytok, a kiknek 
tettei a legkeserűbb zaklatásokat idézik föl, mert mentül 
közelebb vagytok hozzánk, annál inkább ragaszkodtok az 
apostoli Szentszékhez: hozzátok szól szavunk bátorítása 
és az a szilárd biztositásunk, hogy a pápaság, a mint a 
lefolyt századokban a legsúlyosabb és vészesebb események 
közt vezére, védelmezője, üdve volt a katholikus népnek, 
különösen Olaszországban, a jövőben is nem kevésbbé fogja 
teljesíteni nagy és üdvös küldetését, hogy megvédje és 
visszaszerezze jogaitokat , mellettetek álljon szorongatás-
tokban, szeretetével őrködjék, ha üldöznek és elnyomnak 
benneteket. 

A lemondásnak és buzgalomnak számtalan bizonyí-
tékát, adtátok, különösen az utóbbi időben a jó csele-
kedetekben. Ne veszítsétek el bátorságtokat , de tartsátok 
magatokat , ugy mint a múltban, szigorúan a törvény 
határai közt, tartsátok magatokat teljes odaadással lelki-
pásztoraitok vezetéséhez, keresztény bátorsággal maradjatok 
meg e föltevésben. Ha utatokon uj akadályokra és ellen-
ségeskedésre találtok, ne r iadjatok vissza : ügyetek jósága 
annál fényesebben fog napvilágra jutni , mentül erősebben 
igyekeznek az ellenségek bennetek legyőzni ; a próba, 
melyet ki kell állnotok, gyarapítani fogja érdemeteket a 
becsületes emberek és még inkább Isten előtt. 

Fogadjátok ez alatt az égi kegyelmet, a mi különös 
szeretetünk zálogát, apostoli áldásunkat, melyet szivünkből 
adunk nektek, tisztelendő testvéreinknek, a papságnak és 
az olasz népnek. 

Kelt Rómában, szt. Péternél, 1898. augusztus 5 én, 
pápaságunk huszonegyedik évében. 

XIII. LEO. PP. 

EGYEÁlI t u b o s i t á s o k . 
Csanádi egyházmegye . Gondolkodóba ejtő statisz-

tika.*) — 
A csanádegyhá/megyei papi névtár 1898-ra e napok-

ban jelent meg. Fürkészvén benne az adatokat, a szapo-
rodást illetőleg feltűnő különbséget találtam a német és 
magyar községek közt A németeknél a lakosság számához 
vis/.onvitva legtöbbnyire csekélynek, sőt jó részben igen 
csekélynek mutatkozik a szülessek s i lh tve keresztelések 
száma; holott a magyaroknál ellenkezőleg legtöbbnyire 
(mert itt is mintha itt-ott kivétel mutatkoznék!) akeresz -
teltek száma a lakosság számahoz képest igen arányosnak 
mutatkozik s helylyel-közzel szinte majdnem túlságosnak 
mondható. Rendkívül feltűnő a kereszteltek csekély száma 
Torontál- és Temesvármegyének éppen anyagilag legvirág-
zóbb német községeiben. P. o Grabácz községben 2736 
lélekkel 1896 ban 60, mondd hatvan volt a kereszteltek 
száma! Csatádon 3151 leiekkel: 75. Nagy-Tószegen 2344 
lélekkel: 70 Nagy jécsán 3438 lélekkel: 90. Nagy-Kom-
lóson 1553 kath. lélekkel 45. Nagy-Teremián 2680 lélek-
kel : 81. Kis Jécsán 1739 lélekkel: 29. Kis Őszön 3090 
lélekkel : 82. Sándorházán 2083 lélekkel : 45. Temes 
Hidegkuton 3412 lélekkel: 73. Temes TJjfalun 1207 lélek-

*) Régi dolgozat, mely azonban idejét nem múlja soha. 
Szerk. 

k e l : 26. Nagy-Őszön 3732 lélekkel: 91. És igy vehetném 
sorba — talán csekély kivétellel — az ö-szestorontál- és 
temesmegyei német községeket ! 

Evvel szemben a Marosfolyón tul vagyis az Arad-
megyében fekvő német községekben, melyek szintén anya-
gilag virágzóknak mondhatók, a szaporodás már meglehe-
tősen arányosnak s talán teljesen kielégítőnek is mond-
ható. Pl. Glogováczon 3890 lélekkel: 219 keresztelés; 
Arad-Szent Mártonban 4711 lélekkel : 269., Uj-Szent-
Annán 6000 lélekkel: 382. (A torontálmegyei Zsombo-
lyának közel 10,000 lélekkel sem volt ennyi kereszteltje !). 

Éppen ilyen s talán még kedvezőbb arány mutatkozik 
a magyar községekben a lelkek száma s a kereszteltek 
száma közt. Pl. Torontálmegyében Kis-Zomborban 5824 
léleknek volt 227 keresztelt je ; Magyar- Czemyán 3508 
lé leknek: 208. S még jóval kedvezőbb a szaporodás Csa-
nád- és Csongrádmegye magyar községeiben, hol a Csa-
nádi egyházmegye magyar a jkú híveinek zöme Jakik. 
Szeged városától eltekintve, mely szintén igazán nagynak 
mondható szaporodást mutat tel (p!. Szeged-Alsóvároson 
11 836 lé lekkel : 711 keresztelés! A fenn említett német 
Zsombolyán meg közel 10,000 lakossal csak : 310 !) : 
Battonyán 6592 lé lekkel : 349 keresztel t ; Palotán 6674 
lélekkel : 304 keresztel t ; Kis-Teleken 6647 lé lekkel : 309 
keresztelt. S igy vehetők itt sorba — legfölebb igen csekély 
kivétellel — az összes magyar községek ! 

Tovább nem folytatom. Elég ennyi is, hogy nagyon 
is gondolkodóba essünk német a jkú híveink közerkölcsi 
ál lapota fölött. Nvilt seb ez, mely — mondhatni — már -
már évtizedek óta haladó arányban (csakhogy lefelé!) 
mindig ijesztőbben mutatkozik. Vagy hát lehet-e ez te r -
mészetes állapot, természetes szaporodási a r á n y ? ! Nem 
kell e itt az embernek akarva nem akarva is arra a gon-
dolatra és feltevesre jutnia, hogy itt a gyermeknemzés 
mesterséges uton gátol tátik ? ! Nem csoda, hogy sűrűn 
hallatszanak a panaszok a lelkészek részéről a „procuratio 
abortuo" — „titkos szerek* — „bábák mesterkedésé"-ről . 
Mi e sajnos tüneménynek oka s hogyan kellene azt orvo-
solnunk : kellene azoknak, akikre tartozik, mielőbb ala-
posan gondolkodni és gyökeresen gondoskodni ! Dixi. 

Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 
István király tiszteletéről. — 
A kassai egyházmegye tisztelendő és buzgó telkipásztorainak 

üdvöt és áldást az Urban ! 

Tisztelendő Testvérek ! 

„Boldog a gazdag, ki hiba nélkül 
találtatott és ki az arany után nem 
járt, és nem bizotfc a pénzben és kin-
csekben. Kicsoda ez, és dicsérni fogjuk 
őt V mert csodadolgokat cselekedett éle-
tében. Ki megpróbáltatott abban és 
tökéletes maradt, örök dicsősége lészen 
ki vétkezhetett és nem vétkezett ; go-
noszat cselekedhetett és nem cseleke-
dett ; azért biztositvák javai az Urban? 
és alamizsnáit beszéli a szentek egész 
gyülekezete." Szent Istvánnapi szent 

— leczke, Jézus Sirák fia 31. 8—11. vers. 

Folyó évi Szent Márk apostol napján kelt XI. számú 
körlevelemben azokról a nemzeti ünnepekről szólottam 
Hozzátok, melyeket templomban és iskolában meg kell 
ünnepelnünk. Ezek egyike, még pedig legfontosabbja, 
Szent Istvánnak, a katholika egyháznak Magyarországon 
s a magyar nemzeti királyság megalkotójának napja. Köze-
ledvén egyházunk és történetünk e nagy alakjának ünnepe, 
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múltkoriban tet t Ígéretemhez hiven bővebben szólok e 
tárgyról és elmondon nektek annak eredetét, fejlődését, 
jelentősegét, és hogy miképen kell azt, annak fontossá-
gához mérten, már most és a jövendőben is állandóan 
megünnepelnünk. 

Szent István napjára kiváltképen ráillenek ama kör-
levelem e szavai : „van tehát a mi nemzetünknek is olyan 
napja, a melyen együtt kell hogy megdobbanjon szivünkben 
ugy a vallásos, mint a hazafiúi érzés.11 

A mikor Szent Istvánról szólunk, feleslegesnek tar-
tom ezt az állítást bővebben indokolni. Hiszen csak arra 
a kérdésre kell megfelelnünk, ki volt Szent István Magyar-
országra s az egész anyaszentegyházra nézve ? Az erre 
adandó felelet eléggé indokolja azt, hogy ennek a nagy 
és szent férfiúnak emlékét buzgó szivvel és áj tatossággal 
ünnepeljük széles Magyarországon. 

Mert ki és mi volt Szent István ? 0 volt az, ki 
nemzetünket az ősi vallásról át téri tet te a kereszténység 
nemesitő és lelket mivelő tanaira. Midőn uralkodásra 
jutot t , nehéz válságokkal küzdött a magyarság ; ellensége 
volt neki valamennyi szomszédos nép, mert ezek nem 
akarták tűrni az őserőtől duzzadó, de rájok nézve már 
vallásánál fogva is veszedelmes népet. Es a mikor ő meg-
kezdette a térités munkáját , ellenségei lettek saját nemze-
tének törzsfői is, és ezek lázadásának nem utolsó oka 
volt az, hogy Szent István, hogy minél sikeresebben ter-
jeszthesse a keresztény vallást, számos idegen keresztény 
lovagot fogadott be országába s emelte őket előkelő mél-
tóságokba, valamint az is, hogy a foglyokat f'elszabaditá, 
gyakran kiválta és módot nyúj to t t a szolgaságban sinlő-
dőknek is. hogy szabadságukat megválthassák. Termé-
szetes, hogy a még keresztény hitre nem tért nagyok 
rossz szemmel nézték hatalmoknak ez által való csorbulását. 

Már Géza fejedelmünk felismerte, hogy az akkori 
európai viszonyok között a magyar állam fentartására a 
keresztény népek rokonszenve okvetlenül szükséges; a 
kereszténység elfogadása és a monarchiai kormányforma 
megalkotása voltak azok a feltételek, melyek mellett a 
magyar nép felvételét az európai nemzetek családjába 
remélhette. x) Ezt belátva Géza, bár őt lelke kevésbbé von-
zotta a kereszténység szelid tanaihoz, maga egyengette 
ú t já t az u j tannak, de azért majd egy negyedszázadnak 
kellett lefolyni az ő kezdeményezése óta, mig a keresz-
ténység Magyarországon gyökereket verhetett . Géza maga 
— mint szintén Pór mondja — csak a tér t tisztította meg 
az apostoli térítésre a nemzet apostolának, Istvánnak, 
csak az akadályokat hárí tot ta el, melyek az építésnek út -
jában állottak, maga az épület, a keresztény és független 
magyar királyság megállapítása, fiára, Istvánra háramlot t . 2 ) 

Mig — némelyek állítása szerint — Géza fejedelem 
csupán eszes politikából, fia, István már meggyőződésből 
lett keresztény, s lett e mellett apostola az u j hitnek és 
legbuzgóbb téritője az ő népének. S a midőn azt látta, 
hogy nemzetének tagjai közül sokan ellentállanak s fegy-
vert is fognak az uj vallás ellen, lelke meggyőződésétől 
vezettetve, s bizonyára fájó szivvel szállott harczra az ős 
vallás híveivel, átértvén és átérezvén, hogy fél uton meg-

Lásd : Pór Antal. Szent István király. Pest, 1871. 
2) Lásd az idézett munkában. 

állania nem szabad, ha nem akar ja koczkáztatni a nagy 
mű sikerét. 

S midőn igy fegyveres kézzel leverte a lázadókat, ő 
volt az első, ki sietett behegeszteni és gyógyítani a nem-
zet testén ütöt t sebeket. Ilyenkor leszállott barczi paripá-
járól, letette a fegyvert, keresztet vett kezébe, és mint a 
szeretetnek és irgalmasságnak apostola jár ta be az or-
szágot ; tanított , buzdított, jót cselekedett, alamizsnát osz-
togatot t , és megbocsátott azoknak is, kik saját életére 
törtek. Szervezte és századokra megerősítette nemcsak a 
királyságot, s adott egyöntetű, egy szellemtől áthatot t 
törvényeket országának, de szervezete az általa e honban 
megalapí tot t egyházat is. Valóban nem csoda, ha II« 
Sylvester pápa, hallván az ő apostoli működését, igy kiál-
tot t fel : „En csak apostoli vagyok, de ő méltán Krisztus 
apostola!4 1 3) (Folytat juk.) 

T A R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudek János dr. 
(Folytatás.) 

A társadalom, mely müveiben előttünk megjelenik, 
a rendi társadalom; nemes ember, udvari ember : férfi, 
asszony és a fiatalság. A reformeszmék, az egyenlőség 
utáni vágy még akkor csak a franczia írók müveiben, 
mint szép álom kezdettek jelentkezni. A társadalom maga 
szilárdan állott régi szervezetében, azért Faludinál, mint 
a ki prakt ikus és megvalósítható çzélokat tartott szeme 
előtt ilyesmit hiába keresnénk. Ot a nemzetiség és az 
erkölcs megmentése érdekelte. De ezt aztán teljes erejével 
szolgálta. Azért a kor elterjedett szertelen gondolkozása 
és elvei ellenében mindenkinek megmondja a magáét, 
élénk, párbeszédes alakban, a „társalgó szónoklat" köny-
nyed stíljében, dunántuli dialektusban, mindenütt nyíltan, 
sőt helyenkint a Pázmány korabeli erővel, drasticitással. 

Nyolcz műve van ; hat még életében jelent meg, 
ket tőt pedig halála után kiadott Révai Miklós. 

Ezek : 1. Istenes jóságra és szerencsés boldog életre 
oktatot t nemes ember, vagy rövidítve : Nemes Ember. Első 
kiadása Nagy Szombatban jelent meg 1748-ban Ot ki 
adást ért. 

2. Nemes Asszony. N.-Szombat 1748-ban. Négy ki-
adást ért. 

3. Nemes Úrfi. N.-Szombat 1771-ben. Két kiadást ért. 
Ezt a tri lógiát Dorell József angol jezsuita után 

olaszból fordí to t ta ; az első ket tőt Rómában 1744-ben, a 
harmadikat 1770-ben Pozsonyban. Párbeszédekben vannak 
írva ; elsőben a férfi, másodikban a nő (asszony, anya), a 
harmadikban a fiatal ember keresztény kötelességeit gya-
korlatilag, az élet viszonyaira alkalmazva fejtegeti. Igen 
élénk és kellemes a polémia mind a háromban. Személyei : 
Eusebius, áhítatos ember ; tanítványa Neander, jóra tö-
rekvő, iskolázott fiatal uri ember ; Leander könnyelmű 
ifjú, ki megveti a vallást és erkölcsöt, szóval üres fejű 
szeleburdi, ki udvari és katonai pályára készül ; Eleutherius, 
felvilágosodott modern ember, kényen él és a jámbor 
élettől idegen; Emília neje, emancipált nő, büszke tudá-
kosságára; végre Lucia Emiliával tartó kevély dáma. 

Neander kérdezősködik, Eusebius felel neki, a löb-

3) „Ego sum apostolicus, ille vero merito Christi apostolus." 
Lásd : Szent István első magyar király életirata, Hartvik regensburgi 
püspök szerint. Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest. 1854. 4-r. 14. lap. 
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biek közbeszólnak és Eusebius erkölcsi világnézete ellen 
érvelnek; de Eusebius ügyesen megfelel, ugy hogy utol-
jára mind megadják magokat és kénytelenek belátni, hogy 
csak az Eusebiustól hangoztatot t vallás-erkölcsi alapon 
lehet boldog az ember élete. A trilógia Neander álmával 
végződik, melyben ez az erény és a bűn válóutjára kerül, 
habozik, de mellette terem Eusebius és az erény ú t já ra 
vezeti az eltévedt i f jút . 

4. Udvari Ember. Szerzője a spanyol Graczián Bol-
dizsár. E munka 3 „századból", illetőlesr részből áll, min 
denik 100—100 maximával, közmondásszerü igazsággal, 
ezek fejtegetésével. Az első részt N.-Szombatban 1750-ben 
német nyelvből, a másodikat 1770 körül Pozsonyban, a 
harmadikat 1771-ben ugyanitt francziából fordította s adta 
ki. Négy kiadást ért. 

5. Szent Ember. Pozsonyban 1773-ban. Ezt Faludi 
eredeti művének tar t ják ; az előbbihez hasonló berendezésű, 
szintén 3 „századból", azaz részből áll. Két kiadást ért. 

6. Bölcs Ember. Német névtelennek a műve, fordí-
tot ta Rohoncon 1776-ban, kiadta Pozsonyban 1778-ban. 
2-ik kiadása 1787-ben jelent meg. 

Ez a három munka hasonló természetű a trilógiával ; 
itt is a keresztény életet tárgyalja, de elvont, elvi szem-
pontból s nem oly egyenes vonatkozásban és tekintettel 
az emberek egyes állapotaira, mint amabban. 

Az udvari emberben „fegyvert, oltalomeszközt kivánt 
a hamis világ ellen adói, nem rossz politikát hinteni nem-
zete eleibe." A másodikban szól „at. isteni szeretetről, a 
forgandó világ haszontalanságirul, a mulandó életrül, ki-
múlásunk bizonytalan órájárul és más egyéb üdvösséges 
dolgokrul." A bölcs emberben megkorri^álván az eredeti 
mű vallási tévelyeg, a földi dolgok értékének igaz meg-
becsülésére tanit, az égiekhez emel s valódi életböicses-
ségre vezet. 

Halála után a fenmaradt s Bécsben talál t kézira-
taiból Révai Miklós még két munkájá t adta ki Az egyiket 
Költeményes Maradványok czimén, két kötetben, Győrött 
1786—7-ben. Hozzá volt csatolva a Constantinus Porphy-
rogenitus öt felvonásos iskolai drámája, jegyzőkönyve, 
közmondások stb., melyekből látni,' mily öntudatosan 
készült irói pályájára. A másik, a Téli Éjszakák Pozsony 
1787. Eredeti je spanyol, Faludi németből fordította. 

Ez a két mű más természetű a még életében meg-
jelent müveitől; ezekben — mint Szilasy mondja — az 
erkölcs szigorú iskolájába vezeti az olvasót, az utóbbiak, 
a halála után kiadottak, kivált a Téli Éjszakák ellenben 
mutatják, hogy Faludi a szórakoztató szépprózára is le 
tudott ereszkedni. Mikes „Mulatságos napja i ra" emlékez-
tetnek ezek. Ha masra ki nem adta, oka bizonyosan állá-
sában keresendő; mert ily természetű müveket a kor gon-
dolkozása, kivált a pályatársak nem szívesen vettek papi 
kézből, a mint hasonlókérc sok kellemetlensége volt Ré-
vainak, később Czuczornak is. 

Ezekben a Téli Éjszakákban Hollósi, Szilágyi, Bátori 
és Camilla beszélgetnek nyolcz éjszakán, vagy inkább 
estén keresztül, a szélvészek keletkezéséről, a varázslat 
mivoltáról, az asszonyi nem érdemeiről és képességeiről 
(az emancipatió kérdése). Arnet. molnár azon időben hires 
pőréről egy pappal, párbajról, Parisról s más egyebekről. 

Kedves a közbeszúrt három novella: Mauritius fer-
rarai herczegről és a szép török Zaydáról ; Dardamus 
bolgár királyról és a lengyel Kazimirről meg a macedón 
Irénéről. Mind a heroin a régi lovagi történetek emléke, 
helyenkint szinte mintaszerű stilben. 

Révai azt mondja előszavában: Faludinak e szép 
munkája a hazafiak kedvtelesére és hanyatlani kezdett 
édes nyelvünk méltóságának néminemű fentartására ugy 
fog szolgálni, mint a többi. Révainál pedig korában senki 
sem ismerte jobban a magyar nyelvet. Ha ő állit ki 

Faludinak ilyen bizonyítványt, kérdhet jük Beöthy vei : 
nyúj to t t -e valaha méltóbb méltóbbnak koszorút? 

Említendő még Caesar Egyptomban, czimü, olaszból 
fordított iskolai drámája, s az a nevezetes, körülmény, 
hogy midőn legrégibb nyelvemlékünket, a melyhez eddig 
ju tha tunk, a 12-ik század vége felé, 1180 körül íródott 
„Halotti Beszédet és Könyörgést" , Sajnovics János jezsuita 
egész terjedelmében először hozta nyilvánosságra 1770-
ben, ezeo első kiadás Faludi Ferencz szövegmagyarázatá-
val jelent meg. 

Költeményeiben a francziák mintájára a költészet 
majdnem minden nemében próbálkozott . Vannak enyelgő 
(pl. a Kisztő úrfi éneke a dámákról, „de mit használ, ha 
hamis" refrainnal), leiró és alkalmi költeményei, szatirái, 
elegiái, tankölteménye a forgandó szerencséről, idilljei, 
sőt egyházi énekei is. A „Keresztények sír jatok" máig is 
kedvelt egyházi ének. nála azonban ugy kezdődik, hogy : 
Szüzek, i f jak, sirjatok ! 

Lanthoz éret tebb korában nyúlt, a maga szórakoz-
tatása, vagy legfelebb a költői nyelv fejlesztése kedveért. 
Érzelmei ellentétben költő kortársával Amadé Lászlóval, 
nem a pillanatnyi benyomás, mint inkább a megállapodott 
életnézet szülöttjei. Érdeme különben nem azok tar ta lmá-
ban, hanem a gondosabb verselésben, magyaros nyelvében 
van, a mint irodalmi jelentősége is teljesen a prózára, a 
prózai stilra esik. 

Ez Faludi Ferencz, a nemzetietlen kor nagyérdemű 
magyar írója. 

Személyét illetőleg középtermetű, teljes képű, vas-
kos ember volt és kissé kopasz. Emberszerető, egyenes 
szivü, a rágalom és emberszólás gyűlölője, tehát szép 
jellem. Arczképét Bacsányi 1824 ben, midőn verseit újból 
kiadta, többé nem tudta megszerezni. Rokonságáról any-
nyit tudunk, bogy halálakor egyetlen nővére Klára élt 
Körmenden. 

Szegény maradt azután is, hogy a jezsuita rendet, 
annak feloszlatása után, elhagyta. Jellemző, hogy halála 
után pénzben 210 f r t 46 krt találtak s ruhái és házi esz-
közeinek eladásából árverésen 59 f r t 57 kr folyt be. Mily 
tanulságos adat ez! Az a férfiú, a ki annyit dolgozott 
nemzeteér t : szegénynek, nagyon szegénynek maradt élete 
végéig, mig akárhányan, a kik elmultak mint az árnyék, 
hasztalanul hivalkodtak, dúslakodtak idejében. S nem ő 
az egyedüli ilyen. Utána Virág Benedek meg szegényeb-
bűl halt meg Budán ; Csokonay, Petőfi s annyinak nyo-
masztó sorsa ismeretes; Vörösmarty oly szegényül halt 
el, hogy Deák Ferencz országos gyűj tés t rendezett csa-
ládja számára. S mily nevek ezek ! Nagyok a javából. 
Hiába, ez a szellemi arisztokratia sorsa. A valódi nagyok, 
az emberiség szellemi javainak előbbrevivői, vagy mint 
Petőfi mondta : a tudósok — mind szegények. 

(Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A katholikus körök országos szövetségének megala-

kulása. 
Nagy esemény emléke fűződik 1898. évi augusztus 

hó 23-ik napjához. Magyarország egén felkelt a remény-
sugár, hogy lesz egységes magyar katholikus társadalmunk, 
mely megmentője és fentar tója lesz ennek a hányatot t 
szép hazának, a minden oldalról környékező veszedelmek 
között . Már akkor, mikor még csak híre ment, hogy a 
ka tho l ikus körök országos szövetségök megalakítási? 
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végett or97ágos közgyűlést tar tanak ezidén. már akkor 
kimondottuk és hirdettük, hogy nagyságra és hatásra nézve 
ehhez fogható esemény nem fordult elő nálunk az egész 
jelen század folyásában. Isten szine előtt hódoló imádással 
leborulva mondunk tehát most midőn a nagy esemény 
tényleg bekövetkezett, hálát, hogy megadta érnünk ezt a 
napot s megengedte meglátnunk a jobbrafordulás remény-
csillagának felkelését. Negyedszázados katholikus publiczisz-
tikai munkálkodásunk szakadatlan kiáltozás volt az iránt, 
a mi most megtör tén t : a katholikus erők országos tömö-
rítéséért. Jó sokáig, a katholikus körök alakitásának meg-
indulásáig, a pusztában kiáltónak látszott lenni szavunk. 
Most világos lőn, hogy a mag termekeny talajba esett 
mindenfelé. De ám már itt is volt az ideje az ébredésnek. 
Hisz a régi keresztény Magyarország már tönkre ment 
egészen, s most, ha ezt az országot fenntartani akar juk, 
uj keresztény országot kell belőle alakítani, a mire csak 
a kath. vallás képes. 

A közgyűlést mind a két napon szent-mise nyitotta 
meg. Azután következett az ülés a budapesti Kath. Kör 
dísztermében, mely mindakét napon zsúfolásig megtelt. 

Az elnöki emelvényen a Kath. Kör elnöksége fog-
lalt helyet, Esterházy Miklós Móricz gróf mellett Pintér 
Kálmán ügyv. alelnök, Kimer Károly, ifj . Zichy János 
gróf alelnökök, Gyiirky Ödön ti tkár. 

A gyűlést 23-áu 10 órakor Esterházy Miklós Móricz 
gróf nyitotta meg nagy beszéddel, mely sok tekintetben 
érdekes és tanulságos, mint Esterházy grófnak minden 
felszólalása szokott lenni. 

A beszéd után Esterházy elnök jelentette, hogy a 
gyűlés üdvözlő táviratot küldött a pápához és a bíbo-
ros-herczegprimáshoz. 

0 szentségéhez intézett távirat szövege ez: 
Szentséges A t y a ! 

Magyarország katholikus körei országos nagygyűlé-
süket tartván, hogy országos szövetségbe lépjenek egy-
mással a katholikus hit védelmére, a társadalom katho-
likus jellegének megóvására: fiúi hódolattal üdvözlik 
Szentségedet, hűségüket, ragaszkodásukat tolmácsolják 
Krisztus helytartója iránt és Szentséged apostoli áldását 
kérik tanácskozásaikra. 

Vaszary Kolos biboros-herczegprimáshoz a követ-
kező táviratot intézte a nagygyűlés : 

Fő magasságú bibornok ur ! 
A magyarországi katho ikus körök országos nagy-

gyűlése fiúi tisztelettel üdvözli Eminencziádat és főpász-
tori áldását kéri tanácskozásaira. 

Ezután Gyiirky Ödön t i tkár felolvasta a beérkezett 
üdvözlő leveleket. Ilyeneket küldtek Vaszary Kolos bí-
boros hgprimás, Schlauch Lőrincz bíboros, Császka György 
kalocsai érsek, dr. Steiner Fülöp székesfejérvári püspök, 
Dessewffy Sándor csanádi püspök, Retyey Sámuel pécsi 
püspök, Firczák Gyula munkácsi püspök, . Z a l k a János 
győri püspök, Szmrecsányi Pál szepesi püspök és Mailáth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök urak. (Nagy éljenzés.) 

Pótlólag közöljük itt Firczák Gyula püspök ur üd-
vözlő levelét, a melynek szövege ez: 

A katholikus körök országos nagygyűlése a katho-
likus elvek és erők megerősödését jelenti. Adja Isten, hogy ! 

munkálkodásuk áldásthozó legyen egyházunkra, magyar 
hazánkra és a dicsőséges trónra. Tanácskozásaikra a tá-
volból Isten áldását és a Boldogságos Szűí Anya oltalmát 
kérem. Firczák Gxjula, 

munkácsi püspök, 

Miután még a nagygyűlés Kimer Károly apát-ple-
bános indítványára köszönetet szavazott gr. Esterházy Miklós 
Móricznak lelkes megnyitó beszédéért, Pintér Kálmán, a 
Budapesti Kath. Kör ügyvivő alelnöke ismertette a szö-
vetség feladatát s lelkes szavtkban mutatot t rá a tömö-
rülés fontosságára. Er re a beszédre, valamint az Esterházy 
gróféra még visszatérünk. 

Végül megvitatták és elfogadták az alapszabályter-
vezetet. Es itt következett azután a nagy esemény, a katho-
likus körök országos szövetségének megalakidása, e meg-
alakulásnak Esterházy Miklós Móricz gróf elnök által való 
kihirdetése, mely feledhetetlen jelenetet provokált. Az 
egész gyűlés felkelt és viharos éljenzés és taps által adott 
kifejezést meghatot tságának. Ha ez a tűz tovább is az 
oltár tüzéből f( g táplálkozni, örök tüz lesz Magyarország 
életére nézve és nem puszta i-zalmalángok. 

A tisztikar a központi elnökség és tisztikar kiegészí-
tésére a következőképpen alakult m e g : 

Alelnökök: Apponyi Géza gróf, a pécsi kath. kör 
elnöke, Beidl Alajos, a győri kath. kör elnöke, dr Boro-
misza Tihoi, a kalocsai kath. kör elnöke, Gerliczy Ferencz 
báró, a nagyváradi kath. kör elnöke. 

Jegyzők: Dr Kőszeghy József, Veszprém; dr Tóth 
József. Szombathely. 

Igazgatő-tanácsosok : Anderle József Ivakasd, Aradi 
Kálmán Szentes, dr Autunovicn József Szabadka, Barcza 
Gábor Rácz-Almás, Bajzák István Duna-Adony, Bathó 
János Jászberény, Botha Jenő Pápa, Csávolszky József 
Vácz, dr Csillag Gyula Budapest, dr Darányi Ferencz 
Pécs, Daróczy Tamás Paks, Eredics Ferencz Szombathely, 
dr Fornszek Dezső Bács-Topolya, Fonyó Pál O-Becse, dr 
Frühwir th Jenő Tamási, Gáspár Ferencz Muraszombat, 
Gremsperger István Széke^fejérvér, Hainiss Dezső Czegléd, 
Hets Ödön Budapest, Horváth Alajos Budapest, Hajnik 
Imre Vág-Sellye, Hunyady Imre gróf Kéthely, Hummer 
Nándor Budapest, Jaskovics Ferencz Szatmár, Juriss Mi-
hály Privigye, Kalocsay Alán Székesfejérvár, Kanócz 
Is-tván Budapest, Kemény Géza Kecskemét, Király János 
Abouy, Kirner Károly Budapest, dr Kisfaludy A. Béla 
Budapfs t , Kontúr László Turs, Lakner László Lévn, 
Lévay Mihály Ujszász, Lippay Iu re Bács-Topolya, Mamu-
zsich Mátyás Szabadka, Mattyasovszky Lajos lovag Esz-
tergom, dr Mihályi! Ákos B u d a p e s t , Mócsy Antal Kalo-
csa, Nehrebeczky György lovag Ungvár, Németh János 
Igal, Palotay László Nagyvárad, Pt lczner Mihály Tárnok, 
Perémy Imre Hatvan, Perényi Antal Veszprém, Prónay 
Dezső Bártfa, Rakovszky Ltván Rózsahegy, id. Schefschik 
István Szolnok, dr Stegmüller Károly Szcm'bathely, dr 
Steinberger Ferencz Szatmár, Streicher József Paks, dr 
Szabadv József Székesfejérvár, dr Tálos István Sopron, 
dr Tóth Károly Ürmény, Vay Kázmér Budapest, Vicz-
mándy Ödön Homonna, dr Wal te r Gyula Esztergom, ifj . 
Zichy János gróf Budapest, Zichy Náudor gróf Budapest, 
Zichy Vladimir gróf Várpalota. 



RELIGIO. 135 

24-én a gyűlést Esterházy Miklós Móricz gróf szin-
tén 10 órakor nyitotta meg. 

Az ülés tárgyai előtt dr Gyürky Ödön t i tkár fel-
olvasta f t . Hornig báró veszprémi püspök ő nmlga kö-
vetkező üdvözlő leve'ét : 

Méltóságos gróf és elnök ur ! 
Midőn a magyarországi kath. körök és olva so-egy-

letek nagygyűlésére ezóló szives meghívásáért őszinte kö-
szönetet mondok, egyúttal sajnálatomnak kell kifejezést 
adnom, hogy a nagygyűlésen, minthogy elhalaszthatatlan 
hivatalos teendőim székhelyemen visszatartanak, személye-
sen részt nem vehetek. 

Felhasználom azonban ez alkalmat arra, hogy mél-
tóságodat, mint a mondott nagygyűlés elnökét, biztosít-
sam arról, hogy a nagygyűlésnek vallásos és hazafias 
törekvéseit kiváló rokonszenvvel kísérem, s ezért műkö-
désére az Isten bőséges áldását kérve, óhajtom, hogy ez 
az egyház és a haza érdekeinek előmozdítása s hazánk-
ban az igazán katholikus és hazafias érzület fellendítése 
körül mennél több sikert arathasson. 

Fogadja méltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását, 
melylyel maradok 

Veszprémben, 1898. aug. 21. 
méltóságodnak alázatos szolgája 

Hornig Károly báró 
veszprémi püspök. 

Ezután három előadás következett. 
Az elsőt ng. Palotay László nagyváradi kanonok 

tar tot ta szabadon. „A katholikus egyesületek és a katholi-
kus hitélet" czimén. 

Az éljenzéssel fogadott előadás után if j . Zichy János 
gróf lépett a felolvasó asztalhoz. „ A katholikus egyesüle-
tek és a szocziálizmm" c/imen tar tot t előadásában azt 
fejtegeti, hogy csakis a katholiczizmus alkalmas egy ren-
dithetetlen erkölcsi alap megépítésére. 

Az előadó grófot perczekig eljenezték, a nagy-
gyűlés pedig köszönetet szavazott neki. 

Mócsy Antal ^orsz. képviselő „A katholikus egye-
sületek és a katholikus nevelésről" tartott előadást, a me-
lyet szintén tetszéssel fogadtak. 

A gyűlés berekesztése szintén történeti nevezetes-
ségű eseménynyé fejlődött . Esterházy gróf elnök búcsúzó 
szavaiban Zichy Nándor grófra hívta fel a nagygyűlés 
figyelmét, kérve az ősz katholikus vezért, hogy „a katho-
likus világ ez örömünnepét buvditó szavával méltóképpen 
bezárni szívestedjék." Az erre kelt viharos éljenzés el-
csendesedvén, Zichy Nándor gróf a következő záró beszé-
det mondotta, mely a megalakult szövetség programm-
beszédjének mondható: 

„Igen köszönöm, igy szólt, az én tisztelt barátomnak, 
az elnök urnák és köszönöm a t. gyülekezetnek is, hogy 
alkalmat adott nekem, hogy szót emelhessek, mi annál 
örvendetesebb reám nézve, minthogy azon körben emel-
hetek szót, mely le'kemhez legközelebb áll, és pedig a 
mi hitfeleink és a katkolikus körök érdekében. 

Engem mindig vigasztal az a gondolat, hogy a ka-
tholikus egyletekben egf'szen a mi hitünk, a mi lelkünk 
szerint gondolkozhatunk és működhetünk, (lelkes éljenzés) 
hogy ezekben levethetjük mindazt, a mi idegenszerű, és 

mindattól szabadulhatunk, a mi teher és bilincs. a 
minek neve a közéletben: politika. Szükséges ez is. de 
terhes, és a mit ezen a téren elérhetni vélünk, azt legbiz-
tosabban, sőt csakis akkor fogjuk elérni, ha tisztán ahhoz 
ragaszkodunk, a mit hitvallásunk elénkbe ad (Lelkes él-
jenzés). Igenis, a gondolkodás és búvárkodással járó meg-
vitatások között egyedül csak ez az egy biztos fényoszlop 
já r előttünk, mely kivezet az igéret földére, az igazsághoz, 
(Ugy van! É l jen! ) és azért az, a mit a körökben cselek-
szünk, a mit a katholikus hitéletben teszünk, az fogja 
megmenteni a hazát, az fogja azt boldogítani is, ép ugy, 
mint a hogy az lelki épülésünkre fog szolgálni és lelkün-
ket üdvözíteni. (Lelkes éljenzés, hosszantartó helyeslés.) 

Azért szerintem a katholikus köröknek a főfeladatuk 
az, hogy a hitéletet saját tagjaikban neveljék, hogy mind-
egyik katholikus és katholikusabb legyen, mint. más. 
(Hosszantartó taps és éljenzés.) Akkor aztán lesz keresztény 
és katholikus a társadalom is, és akkor az igaz útról el 
nem tévedünk. (Meg-megujuló tetszés.) Nem kell ennek 
az igaz útnak feltalálására más kalauz, mint maga a hit-
élet ; mert nem csupán az elveken fordul ám meg az életés bol-
dogság : nem csupán az elvekből szivárognak ki a helyes néze-
tek és az igazán jó cselekedetek; nem csupán elvekre van szük-
ségünk, d eemberekre, kik ezen elveket meg is vallják stényleg 
gyakorolják, és szükségünk van meggyőződésre, hitre! (Hosz-
szantartó élénk helyeslés.) Azok az elvek megvannak 
örökké, csakhogy nem mindig világosak e lő t tünk; s mi 
nem keressük őket, nem valljuk azokat bátran, nem állunk 
azok mellett ki a küzdőtérre. (Ugy van ! Él jen!) 

Azért tehát bárki bármit mond, én erősen kárhoztatnám 
magamat, ha politikát igyekezném csinálni a katholikus 
hitéletből. Én egyszerűen az egyházat és hitemet akarom 
szolgálni mindén téren, (Dörgő éljenzés) mert akkor szol-
gálom a hazát is, akkor teszem meg felebaráti szeretetem 
kötelességét. (Ugy van !) E / t a szeretetet és meggyőződést 
azonban nem a búvárkodás adja, mert akkor a protestan-
tizmus terén állunk : azt csak a malaszt, csak Isten ke-
gyelme adja meg. (Élénk éljenzés.) Ehhez kell ragaszkod-
nunk a kételkedés órájában is. Azért cselekszünk helyesen, 
ha minden munka előtt Istenhez emeljük szemeinket, a 
mint ez a Kör is a gyűlés előtt Isten házába megy és 
ezen malasztért esedezik. (Élénk helyeslés.) 

Nem együgyübb emberek azok más országokban 
sem minálunknál, kik az emberek ügyeit vezetik, a hatalom 
élén ál lanak; csakhogy a gőg és az önzés elvakítja, elra-
gadja őket s ők istentelen kar ja ikat a katholikus körök 
és egyletek, a katholikus hitnek, egyháznak tömérdek 
malasztja ellen emelik, ugy hogy a Szentatya kénytelen 
volt legújabb körlevelében Olaszországnak és az egész 
világnak újra elmondani azon szép igazságokat, melyek 
közül mi is oly sokat hallottunk itt e két napon. 

Azt mondják, hogy a katholikus köröknek nem kell 
politikával foglalkozniok. I g a / ; de az is igaz, hogy nem 
szabad megszűnnünk az igazságot kimondani, ha az az 
igazság hitünk igazsága, csak azért, mert reá fogják, hogy 
az pohtika. (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés). Nem szabad 
sem egyénileg, sem testületileg meghunyászkodnunk, mert 
reánk fogják, hogy politikát csinálunk, ha katholikus hit-
elveinket védjük. (Elénk, lelkes h-dyeslés). 
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Ha azt nézzük, hogy hogyan fejlődik manapság a 
világ, egy óriási küzdelmet látunk, de ezen küzdelem terén 
a szellemi erő a hit ereje, a mely ethikus erő a keresz-
ténység és katholiczizmus terén befelé terjed és győzedel-
meskedik, de kifelé is terjeszkedik. Nézzük a gyönyörű 
működést, melyet az egyház világszerte kifejt . Franczia-
országban, Angol-, Németországban, Amerikában, ahová 
csak nézünk, annyi üdvös törekvést, annyi jótékony-egy-
letet, a felebaráti szeretetnek minden irányban való oly 
nagyszerű ténykedését lát juk, aminőt más felekezet, más 
idő alig bir felmutatni . Nem szükséges és az nagy tévedés 
volna, hogy ha a katholikus egyletek, körök vagy akár-
milyen világi szervezet az egyház dolgait akarná magára 
venni, hogyha tovább akarna terjeszkedni, mint az Isten 
által eredményezett egyházi működésnek támogatására, 
segélyezésére, mint az egyház tanainak egymás között sze-
retettel való terjesztésére. 

Nagy tévedés az ezen században, ha azt hiszszük, 
hogy egy különös czélnak, mondjuk a nemzetiségnek, 
hazának, családnak, a mi édes gyermekeinknek, hitvesünk-
nek szeretete előbb áll, mint Isten iránti szeretetünk, mint 
keresztény kötelességeink teljesítésének kötelezettsége. 
Ezért kell mindent feláldoznunk, s azért nagyon téved, 
aki azt mond ja : „En előbb magyar vagyok s csak azután 

'katholikus.11 Én mindenekelőtt keresztény és katholikus 
vagyok. (Hosszantartó, lelkes éljen, ugy van!) Ugy igyek-
szem, hogy mindig hivebben feleljek meg kötelességemnek 
és azt hiszem, hogy nagyobb hazaszeretettel és önzetle-
nebből más sem működik a köztéren, mint az igazán jó 
katholikus. (Ugy van ! Éljen !) 

A katholikus körök szerintem az egyházban létesí-
tett és létező minden katholikus intézmény felvirágozta-
tására. terjesztésére, népszerűsítésére hivatottak. Az összes 
köröknek egyesülése pedig nagyobb erőt kölcsönöz, módot 
ad arra, hogy alkalmilag találkozván, egymást felvilágo-
sítsuk, hogy tudjuk, mire irányítsuk leginkább törekvé-
seinket, hogy a hitéletet külsőleg is egyöntetűen elő-
mozdítsuk. 

Hogy erre Isten nekünk segélyt adjon, azért kö-
nyörgünk, s azért kérjük a pápa ő szentsége útmuta-
tását és rendelkezését. Ez a katholikus engedelmesség, a 
melyet „ul t rám ontani zmus„papiasság„Rómába járás11 

néven gúnyolnak, ez az a nagyszerű eszme, mely a sza-
badság lenyügözésére törekvő küzdelmek között mint a 
világító fáklya mutat ja , hogy menjünk oda a Szentatva 
lábához és kérjünk Rómában tanácsot (Szűnni nem akaró 
tetszés, taps és éljenzés) és törekedjünk mindig és min-
denben hithű buzgalommal teljesíteni azt, ami Istennek 
parancsa és az egyházé, példával és cselekvéssel, ugy 
Istennek áldása nem fog elmaradni. 

Kérjük Istent, hogy megvilágosítsa és megtartsa a 
mi szeretett királyunkat, akiben mi mint apostoli királyban 
nem egy bábot, hanem egyéniséget Játunk, akinek jogai 
és kötelességei vannak (Perczekig tartó, lelkes helyeslés 
és éljenzés) és ezért kétszeres az iránta való hűségünk és 
szeretetünk. (Megujuló lelkes éljenzés.) Es ugyanazon 

szeretettel és még nagyobb katholikus hűséggel és ragasz-
kodással éljen, Isten tartsa meg szentséges Atyánkat , a 
római pápát (Lelkes felkiáltások : Él jen a pápa ! !) Tartsa-
nak meg engem kedves megemlékezésükben! (Perczekig 
tartó, szűnni nem akaró éljen.) 

E beszéd elhangzása után a kongresszus tagjai a 
pódium körül sereglettek, perczekig tar tot t a tüntető 
éljenzés és taps. A szónok meghatva fogadta az üdvöz-
léseket. 

Ezután Boromissza kanonok mondott köszönetet a B. 
Katholikus Körnek szives vendéglátásáért, mire Pintér 
Kálmán válaszolt s rövid hálaimával befejezte a nagy-
gyűlést. 

Délután a Kath. Kör palotájának földszinti termében 
160 teri tékü társasebéd folyt le. 

V E G Y E S E K . 
*** Á pápa e g é s z s é g é r e nézve elég megnyugtató 

körülmény lehet az, hogy f. hó 21-én, nevenapja alkal-
mából, álló teljes két óráig, déli 12-től 2-ig, adott audien-
cziát sokféle testületnek, bizottságnak, illetve küldöttség-
nek és képviseletnek. O szentségéhez, az olas/, ál lapotokra 
vonatkozó legújabb enczyklikája alkalmából, egyre érkez-
nek a ragaszkodást jelentő levelek és táviratok. 

— Szent István ünnepére vonatkozólag általános 
a panasz országszerte, hogy annak megülése sok kívánni 
valót hagy fenn. A buzgóság és lelkesedés ez ünnep meg-
szentelésében mindenütt alább hagyott. I t t az ország szi-
vében, Budapesten is, már sokat vesztett igazi országos, 
nemzeti jellegéből. Bubics Zsigmond kassai püspök urnák 
elévülhetetlen érdeme, hogy az ország figyelmét a szent-
István-napi nemzeti ünnep fellendítésére oly hatásosan 
felhívta. 

— A herczegprimás adománya. Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás ur 2000 forintot adományozott e 
napokban a zohori újonnan épített templom főoltárának 
költségeire. Zohor község plébánosa és elöljárósága e 
helyen is háiatelt szívvel köszönetet mondanak ezért a 
fejedelmi adományért. A zohori valóban diszes templom 
egészen kész, most már csak a belső berendezés befeje-
zésén és a templom körüli tér rendezésén dolgoznak. 
Felszentelése valószínűleg október hó elején lesz. 

— A franczia nemzet i zarándoklat Lonrdesba 
ezidén még népesebben ütött ki, mint eddig. Husz vonat 
szállította a zarándokokat, és a csodatevő forrásnál 1200 
beteg jelentkezett . 

— Bismarck hg hagyatéka az „Univers4 jelentése 
szerint 25 millió frank értekre rug. 

— Katholikus e r s e k e k óvása. Az éjszakamerikai 
Egyesült-Államok fővárosában általanos feltűnést keltett, 
hogy mgre Ireland, a nagynevű saint pauli érsek f. hó 19 én 
hosszabb audienczián volt M^c Kinley elnöknél. Hiva-
talosan a kihallgatásról semmi sem került a nyilvánosság 
elé. Beavatot t körök azt hiszik, hogy mgre Ireland a kath. 
egyház érdekeit a jánlot ta figyelmébe az elnöknek a meg 
hódított szigeteken. 

A s z e r k e s z t ő köszönete . Midőn a szerkesz-
tést ezennel átveszem, el nem mulaszthatom, hogy nyil-
vánosan köszönetet ne mondjak dr Acsay Antal egyetemi 
tanár urnák a szerkesztőség lelkes és tapintatos vise-
léseért távollétem alatt. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.* 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

Budapesten, augusztus 31. 18. 

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. 1898. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlàbora... 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. Vezér eszmek es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A katho-
likus körök szövetséges nagygyűlésén mondott beszédek. — K a s s a : Főpásztori levél szent István napjáról és szent István király tiszte-

letéről. — Tárcza. — Katholikus Autonomai — Vegyesek. 

-r • • • • • « 

U j p u s p o k . 

Hidasy Kornél szombathelyi püspök ur 
segédpüspökké maga mellé dr István Vilmos ka-
nonok urat választotta, kinek praeconisatióia nem-
sokára várható, miután már az apostoli felség 
is a kánoni megállapodást legkegyelmesebben 
magáévá tenni méltóztatot t . 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

I r ta : Simon György dr. 

A könyvtilalom az új-korban. 

(Folytatás.) 

A pápák és zsinatok határozatai ellenére e 
bizonyára jelentős tényeket teljesen ignorál ták 
s minden alapos ok nélkül megmaradtak ellen-
séges magatartásuk mellett.1) Ama panaszok 
ellenben, melyek az Index-szabályok ellen az 
okból merültek fel, hogy nem felelnek meg 
többé a mai viszonyoknak, már nem alaptalanok, 
sőt jogosultak. A vatikáni közzsinat szándékozott 
ugyan az Index tárgyát újra rendezni, s Franczia-, 
Német- s Közép Olaszország több püspöke indít-
ványt is t e t t a megfelelő változtatások i ránt , 2 ) 

x) Holweck, i. m. 13. 14. 1. 
) Maga a szent Atya idézett konstitucziójában erről 

de sajnos, a zsinat nem ju to t t el a fegyelmi 
határozatok 3 ) megalkotásáig s az Index ügye 
maradt a régiben egészen napjainkig. 

Dicsőségesen uralkodó szent atyánknak, XIII. 
Leo pápának j u t o t t számtalan kimagasló s tör té -
nelmi nevezetességű intézkedései közt az Index 
rendezésének s a mai viszonyokhoz mér t újjá-
szervezésének feladata is. Figyelembe véve a 
sok oldalról nyilvánult óhaj t s az egyház jól 
felfogott érdekeit, oly biztos törvényt adot t ki 
1897. évi január hó 25-én kel t Officiorum ac 
munerum kezdetű apostoli konstitucziójában, mely 
kiváló fontosságánál fogva korszakot alkot az 
egyházi jog fejlődésének történetében.4) Az u j 

igy nyilatkozik : „Episcoporum Galliae exstant hac de re 
litterae, quorum sententia est, necesse et sine cunctatione 
faciendum, u t illae Regulae et universa res Indicis novo 
prorsus modo nostrae aetati melius a t temperato et observatu 
faciliori instaurarentur. Idem eo tempore judicium fui t 
Episcoporum Germaniae, plane petentium, ut Regulae 
Indicis . . . recenti revisioni et redactioni submittantur." 

3) Schema circa disciplinam ecclesiasticam, n. 22. De 
emendandis populi moribns ac. speciatim de indifferentismo, 
blasphemia, ebrietate, impudicitia, theatris, choreis, luxu, 
pravorum librorum ac immaginum diffusione etc. 

4) Eine Wahroehmung , welche sich beim Studium 
der kirchlichen Rechtsentwicklung so oft aufdrängt, lässt 
sich nun auch hier machen, es ist das zähe Festhalten 
der Kirche an der Tradit ion und an ihrem alten Recht. 
Wie oft wird auch in der Doktr in unter Berufug auf 
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konsti tuczióban, viszonyítva a régi joghoz, több 
tekin te tben igen je lentékeny enyhitést t a l á lunk ; 
de az u j törvény, tek in tve annak gyakorlati 
alkalmazását, ha tá rozot tabb s szigoruabb a réginél. 
A régi jognak alapja megmarad t az uj konsti-
tuczióban is, még pedig majdnem végig ugyan-
azon szavakkal kifejezetten, de korszerű enyhí-
téssel s folyton való fejlődéssel.5) Joggal jegyzi 
meg a törvényhozó, hogy a hol megvan a jó-
aka ra t az egyházi törvény követésére s viszont 
nem hiányzik a komolyság annak keresztülvitelére, 
a lehetőség már megvan, hogy minden nagyobb 
nehézség nélkül a törvény elérje czélját. Lehet, 
hogy a törvény végrehaj tása i t t -o t t némi nehéz-
séggel, kényelmetlenséggel jár , de a jóakaró 
figyelem el ta lá l ja a helyes megoldási módot. Az 
egyházi főhatóságokra nagyobb t e rhe t ró az u j 
czenzura-törvény keresztülvitele, de az igazi 
egyházi szellemtől, mely e hatóságokat á tha t j a , 
joggal remélhet jük, hogy a rá juk váró feladat 
nehézségeitől nem r iadnak vissza. Mert a leg-
üdvösebb egyházi törvény sem használ, ha nincs 
bátorság s erély annak érvényesítésére, mire 
pedig szükség van, mer t sajnos, kath. i rodalmunk 
s könyvkereskedésünk te rén is fordulnak elő oly 
dolgok, a melyeknek csak elleneink örülnek. Nem 
szabad az Index in tézményét kor lá tnak, szellemi 
nyűgnek tekintenünk, hanem nagy jó té teménynek , 
mely „épen a legfontosabb tanulmányok közt 
elengedhetet len i ránytű az üdvkeresők számára." 6) 
Ezt hangozta t ja a bölcs pápa is, ki a Szentlélektől 
vezérelve és segítve, a legére t tebb megfontolás 
u tán bocsátot ta ki e konsti tucziót , a legmesszebbre 
menő ha t á roka t engedve az emberi szabadságnak. 
A keresztény igazság védelmezője e törvény a bűn 
szolgálatában sinlődőkkel szemben ; Üdvözítőnk 
mond ja : „Veritas liberabit vos" 

ein incommodum magnum über umbequeme kirchliche 
Rechtsbestimmungen hinweggegangen. Sie sind unter den 
modernen Verhältnissen lange nicht mehr anwendbar, die 
Kirche selbst wil sie nicht aufrechtbalten, heisst es. Häufig 
genug muss man sich dann durch neue legislative Akte 
überzeugen, dass die Kirche vor diesen „ modernen 
Verhä'tnissen" lange nicht so weit zurückweicht, als es 
vermuthet und zuweilen recht zuversichtlich behauptet 
wurde. (Dr. Hollweck i. UJ. 14. 1.) 

5) Id konst: „Praeterea ad ipsas regulás mentem 
adjecimus, easque decrevimus, incolwni earum natura, 
efficere aliquanto molliores, ita plane, ut iis obtemperare, 
dummodo quis ingenio malo non sit grave, arduumque 
esse non possit. 

6) Id. püspöki körlevél, 38. 1. 

Az idézett apostoli konsti tuczió teljesen 
á ta lak í tván az Index-re s czenzurá-ra vonatkozó 
törvényt , s a régi csak tö r téne lmi jelentőséggel 
bírván, ezzel — mivel tú lhaladná szerény érte-
kezésünk kere té t — nem foglalkozunk, hanem 
mások erejére támaszkodva megkíséreljük az uj 
konsti tuczióban foglalt s a jelenben érvényes, 
mindenüt t és mindenkire kötelező törvényt értel-
mezni, s annak gyakor la t i alkalmazását meg-
ismertetni . _ (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, aug. 29. A katholikus körök szövetséges 

nagygyűlésén mondott beszédek. — 
Le style c'est l 'homme. A katholikus körök országos 

szövetségét megalakító nagygyűlésen hatan szerepeltek 
nagyobb beszéddel: Esterházy Miklós Móricz gróf mon-
dotta a megnyitót, Pintér Kálmán bevezette a kath. körök 
és olvasó egyesületek tervezetének tárgyalását, Palotay 
László, a nagygyűlés második napján, szabad előadásban, 
feltüntette a katholikus egyesületek és a kath. hitélet 
összekötő szálait, Zichy János gróf a katholikus egyesü-
letek hivatásáról szólt a soczializmussal szemben, Mócsy 
Antal a kath. egyesületek feladatát fejtegette a kath. ne-
velés ügye körül, végül a záróbeszédben Zichy Nándor 
gróf nagy összefoglaló tehetségével a legtöbb dologról 
tartott paraenesist, t. i., hogy ha katholikusok vagyunk, 
hát legyünk katholikusok mindenben és mindig, és szeres-
sük az Istent és az ő keresztény katholikus tisztelését, 
vallását — mindenek fölött. Proudhon mondta, hogy a 
politika alapjában theologia rejlik. De nem is lehet nagy 
politikus és nagy államférfi, csak a ki ért a theologiához. 
Hisz már a régi pogány bölcsek főelve volt: „A Jove 
princípium." Zichy Nándor gróf fensőbb ihletű politikus, 
a ki Krisztus hitéből és követéséből meríti politikai ak-
cziója számára az irányelveket. Sokan nem értik őt. Érti 
és kedveli az Isten, mert az ő országát hirdeti, az ő aka-
ratát teljesíti. Vir Deo obediens loquetur victorias. Zichy 
Nándor gróf törekvéséhez a siker szálait Isten keze füzö-
geti, mert azt teszi az apostoli lelkű gróf, a mit az Isten 
akar. 

A katholikus nagygyűlés többi szónokai is, Zichy 
Nándor grófhoz hasonlóan, egész személyiségük bélyegét 
rányomták beszédükre, egész egyéniségük hű képét mu-
tatták be szónoki alkotásukban. Esterházy Miklós Móricz 
gróf csupa tüz és lelkesedés ; ötletes ember, rapszodikus 
szónok, a kit mindig gyakorlati czélok vezérelnek, de ugy, 
hogy fölötte is mindig a legfőbb czél uralkodik, t. i. hogy 
Istennek szolgáljunk s akkor rendben lesz minden, a csa-
lád, a társadalom, az ország. Figyelemre méltó beszéde 
elején ama nyilatkozata, hogy ő még „soha annyi aggo-
dalommal és annyi reménynyeV szót nem emelt. A pessi-
misztikus ijesztést rögtön jóvá tette a remény biztatásá-
val. És valóban, a lelkes gróf urnák teljesen igaza van. 
Nagy aggodalomra van okunk csakugyan, mert a mint 
az ő szavai szólnak, „mióta az egyházpolitikai törvények 
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életbe léptek, széles e hazában folytonos hanyatlást tapasz-
talunk, — „abban a tekintetben, hogy gyengül a keresz-
tény szellem, a mely ezen országnak alapja volt." Hogyan 
szólhat tehát a nemes gróf „annyi reménynyel", mint 
még soha, hogyha ez igaz? ha a hanyatlás „folytonos"? 
ha „a mióta a felekezetnélküliség törvénybe igtattatott, az-
óta a? országban rohamosan terjed a vallástalanság?" A 
vallástalanság „rohamos terjedése" közben hogyan lehet 
„annyi reménynyel" tekinteni a jövőbe, mint még soha? 
Distingve, et disparebit pugna. Magyarországban a katho-
liczizmus, sőt az ország minden felekezetű népe, a nagy 
egyház- és valláspolitikai felforgatás előtt, vallásilag érzé-
ketlen, közömbös tömeg volt. A szabadelvű reformerek 
ebbe a hitközömbös tömegbe bele dobták a teljes hitet-
lenség, a vallástalanság és istentelenség szabadságának 
kovászát. Ennek a kovásznak erjesztő ereje napról-napra 
jobban terjed mindenfelé, a hol a hitközömbösség uralkodik 
a társadalom fölött. És ez az oka a „nagy aggodalomnak." 
Ámde evvel az ijesztő áramlattal szemben egy másik áramlat 
van növekvőben társadalmunk ölén. A rombolás okozta kijó-
zanodás tagadhatatlanul szintén növekszik és emelkedik, 
növekszik erőben, emelkedik befolyásban napról-papra. És 
ez ad okot a reménységre. És a jobbrafordulás iránt, 
éppen napjainkban gerjedhetünk „nagy" reményekre, 
nagyobbakra mint ezelőtt. A kényelmet szerető, ahhoz 
szoktatott ember nem minden zörejre vagy érintésre kel 
fel álmából. Ha azonban arczul ütik és életét fenyegetve 
látja, bizony-bizony a legszelídebb ember is előbb-utóbb 
védelmi állásba vágja magát. Nagy szerencsétlenségek 
vagy válságok idején születnek meg a nagy elhatározások 
és nagy fordulatok. Es a mire a néppárt vállalkozott, 
abban korszakot alkotó nagy elhatározás foglaltatik me-
lyet halasztani már nem lehetett. Mikor a szabadelvüség 
Magyarországot a keresztény vallás-erkölcsi alapról le-
rántotta, akkor ebben az országban okvetetlenül ki kellett 
kelnie és magának medret vájnia kellett kezdeni annak az 
áramlatnak, mely Magyarország keresztény államiságának, az 
ország keresztény vallás-erkölcsi alapjának visszaállítását 
tűzte ki czélul. Nem a hitközömbös szabadelvüség ura-
lomra jutása jelenté a halált, hanem az lett volna a halál, 
ha nem találkozott volna ebben az országban erő és elem, 
mely az ország és közhatalom elkereszténytelenedése ellen 
nem tiltakozott s az ország keresztény status quo-jának 
visszaállítására nem tudott vagy nem mert volna vállal-
kozni. Hogy erre a néppárt emberei vállalkozni tudtak, 
ez az ő nagy dicsőségök, hogy mertek, ez az ő elévül-
hetetleu érdemök. Mert teljesen igaza van Esterházy 
Miklós Móricz gróf urnák, — csakhogy mi azt már akkor 
hirdettük, mikor néppártnak még hire sem volt, és most 
a katholikus egyesületek kongresszusa elé talán ez a kérdés 
nem tartozott, — igaza van a gróf urnák abban, hogy 
akkor, midőn „a legnagyobb veszély környezte egyházunkat, 
a mikor az egyházpolitikai harczot vívtuk, nem VOlt SZé-
les e hazában egyetlen párt sem, a mely a vallásos-
ságnak, a keresztény bitnek zászlaját kezébe ragadta 
VOlna." Ez történeti sarkigazság, melyet szomorúan irt fel 
a magyar Klió Magyarország évkönyvébe. A szabadelvű 
kormánypárt, a nemzeti párt, Ugrón és Kossuth párt ja — 
több párt nem volt — mind rászavazott a Csáky-para-

grafusra, mind elfogadta az ország és közhatalom dechris-
tianizatióját magában rejtő olymérvü vallásszabadságot, 
mely szerint a keresztény vallásról mindenkinek bármily 
vallásra, teháfc a vallástalanságra kénye-kedve szerint 
szabad elszakadni. Mikor a szabadelvű urak ezt az elvet 
„törvény"-ben kimondották, Magyarországot a keresztény 
vallástól elvben elszakították, megfosztották. Ezt szó és 
ellenakczió nélkül hagyni nem lehetett, csakis árulással 
Magyarországnak őseinktől öröklött keresztény jellege ellen. 

Esterházy M. M. gróf gyakorlatias érzékű ember és 
bármily harczias hangon beszél is néha, ő békét akar. 
Egész beszédje fonalán igazolja ezt. A békét nem mi 
rontottuk meg, hanem azok bontották meg az ország 
békéjét, kik ennek keresztény vallás erkölcsi alapjait fel-
forgatták. Azt mondják némelyek, fontosabb dolog a 
„nemzeti állam" kiépítése. Hát fontosnak bizony nagyon 
fontos ez a dolog, kivált Magyarországban, melyet már 
kész prédájának tekint a germánizáczió Pozsonytól Orsováig, 
levén a hadsereg nyelve már úgyis német ; ámde nemzeti 
államot is csak keresztény vallás erkölcsi alapon lehet 
alapítani és fenntartani, Európában, a keresztény czivilizá-
czió 19 ik századában. Hogy ez a 20-ikban s azután is 
így lesz, arról kezeskedik a ker. vallás eltörülhetetlensége, 
elmulhatatlansága. 

Annak különösen örvendünk, hogy oly tekintélyes 
és lelkes ember követi és hirdeti a „Religio" piogramm-
ját, mint a Budapesti Kath. Kör elnöke, Esterházy M. 
M. gróf ur, abban az irányban, hogy a katholikus hitéletet 
az egész vonalon, vagyis országszerte fel kell karolni a 
katholikus egyletekben és körökben. 0 ezúttal nő-egyletek 
alakitását indítványozza a ker. hit társadalmi védelmére, 
péld. úgymond arra, hogy a nők a házasság szentségéhez 
ragaszkodjanak a polgári aktussal szemben. Mi már ennél 
jóval messzebb mentünk indítványainkkal. Egyházmegyei 
egyleti felügyelőket kérelmeztünk a társulati élet rendsze 
res egyházi vezetésére. Az is pompás gyakorlati gondolat 
az elnök gróf ur beszédében, hogy — támogassuk a ka-
tholikus tanítóság törekvéseit, nehogy „hadseregünk legyen 
tisztekből, közkatonák nélkül". Ha elhitvallástalanitják az 
iskolát és az ország tanítói karát, bizony a papság, a vezérkar, 
— nép, közkatonák nélkül marad. Religio érit depopulata. 
De nem csak a népoktatásnak kell a vallási jeleget megtar-
tani ; az intelligenczia nevelését is fel egész az egyetemig 
újra kereszténynyé, katholikussá kell tenni egészen. Qui 
vult fínem, debet velle etiam media. A ki katholikus in-
telligencziát akar, annak katholikus nevelést, katholikus 
tanítást, katholikus egyetemet is akarnia kell. Azért nincs, 
csak igen gyenge kath. intelligencziánk, mert nincs kath. 
egyetemünk s mert a létező lendszerben a katholikus 
ifjúságra igen vékony a katholikus szellem befolyása. 

? ? 

Kassa. FŐpásztori levél szent István napjáról és szent 
István Eirály tiszteletéről. — (Folytatás.) 

Szent István mély bölcseségének és államférfiúi nagy-
ságának adta tanúbizonyságát, midőn országát nem a 
hozzá közelebb eső keleti, hanem a latin egyház kebelébe 
vezette, és a koronát nem a hatalmas római-német impe-
riumnak akarván köszönni, Szent Péter utódjának kezeiből 
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kérte azt, Mintha csak századokra Játtá volaa előre a be-
következendő eseményeket, a keleti egyház megszakadását 
s a politikai veszélyeket is, melyek hazánkra törtek volna, 
ha nem a nyugoti, hanem a keleti egyházhoz szegődik, s 
mintha előre látta volna azt a veszélyt, mely abból szár-
mazhatot t volna, ha országát szorosabban csatolja az 
imperiumhoz. Es bár lelke egész ragaszkodásával csatla 
kozott a pápasághoz, országának politikai függetlenségét 
még ezzel szemben is megóvta, mi kitűnik abból, hogy a 
pápa indíttatva érezte magát neki egyházi ügyekben is 
oly előjogokat adni, milyenekben előtte semmiféle ke-
resztény fejedelmet nem részesített, a mit Yerbőczy igy 
magyaráz : „Tudni kell pedig, hogy bár a pápa . . . . 
b i r ja mind a két uralmat , t. i. a világit és a lelkit, mégis 
ez országban az üresedésben levő egyházi javak adomá-
nyozásában . . . semmiféle más joghatóságot nem gya-
korol, mint a megerősítést. És pedig négyszeres okból : . . . . 
másodszor a kereszténység felvétele miatt, mert a magya-
rok nem apostoli vagy nem az apostolok predikálása által, 
a kik fejedelmének tisztét és személyét a földön a pápa 
viseli, de saját királyuknak, t. i. Szent István királynak, 
működése által tértek a katholikus hitre . . . a miért 
királynak és apostolnak neveztetni érdemié . . . és ezért 
is kettős keresztet . . . érdemelt czimerébe . . *) E 
szerint tehát Szent István politikailag is nagy alakja tör-
ténetünknek. De bebizonyította ezt másképen is. Az etel-
közi vérszerződésen nyugvó nemzeti alkotmányt, mely a 
nemzet továbbfejlődésének alapul nem volt elég alkalmas, 
igaz, idegen mintára, de a magyar nemzet szükségeihez 
alkalmazva változtatta meg, s ezzel megvetet te a függe t -
len magyar királyság és a polgáriasodás szükséges alap-
j a i t ; ezen alapokon tovább épitettek utódjai, és nagygyá, 
hatalmassá tették az országot, minek legvilágosabb bizo-
nyítéka az, hogy sem a mindent feldúló ta tár járás , sem a 
későbbi századok folytonos küzdelmei nem pusztí thatták 
el. Igy az 1000-dik esztendő nem csupán a keresztény 
egyház megalapítása, hanem a főbb vonásaiban sok szá-
zadon át fenmaradt magyar alkotmány születési évének is 
nevezhető. 

Hogy az ő vallásos és bölcs szellemtől á thato t t ural-
kodása milyen hamar megtermették jótékony gyümölcseiket, 
bizonyság rá az, hogy, mig nemzetünk európai életének 
első századában csak félelmet és rettegést tudott maga 
iránt kelteni, azon néhány évtized alatt, melyekben ő kor-
mányozta e nemzetet, ez az érzelem lassanként szűnni 
kezdet t ; hogy elérte azt, a mi után lelke annyira epedett, 
t. i. hogy még életében láthatta, hogy valamennyi nem-

Sciendum autem, quod licet papa . . . utramque jurisdic-
tionem, temporalem scilicet et spirituálém habeat; in collationibus 
tarnen beneficiorum ecclesiasticorum pro tempore vacantium in hoc 
regno . . . nullám jurisdictionem exequitur praeter confirmationis 
auctoritatem. Et hoc quadruplici ratione Secundo : ratione 
susceptae christianitatis, quia Hungari non per praedicationem 
apostolicam vel apostolorum quorum principis vicém et personam 
in terris papa gerit, sed per constitutionem proprii regis eorum 
sanctissimi videlicet Stephani regis . . . conversi sunt ad catholicam 
fidem . . . unde etiam rex et apostolus dici meruit . . . et prop-
terea duas quoque cruces . . . meruit habere pro armorum insig-
nibus . . Lásd Yerbőczy Tripartitum jus Hungáriáé, Buda 1822. 
2-r. 9. lap. Pars. I. Tit. 11. 

zetség tejei felvették a keresztséget, a mely nagy és nemes 
munkában ő já r t legelői, a miért Verbőczy nem habozik 
kimondani, hogy a magyarokat nem annyira a külföldről 
jöt t papok, hanem saját fejedelmök téritette a katholikus 
hi t re ; 2) hogy már őalatta megkezdődött a rendszeres tör-
vényhozási működés, a helyes kormányzás és közigazgatás, 
sőt a cultura is azon iskolákban, melyek már az ő ide-
jében keletkeztek ; hogy nem elégedvén meg az it thon 
alapított iskolákkal, monostorokkal, a külföldön is, Rómá-
ban, Ravennában, Konstantinápolyban, Jeruzsálemben is 
épitett és javadalmazott nemcsak templomokat , hanem 
monostorokat és szállodákat, hogy a szent helyek látoga-
tása és tudományok megszerzése végett külföldön megfor-
duló magyarjai azokban menhelyet talál janak ; 3 ) hogy az 
oly harczias és vitéz nép, melynek eddig főfoglalkozása 
csak a fegyverfogatás vala, szelídebb munkára, a föld 
mívelésére és egyébb életfentartási módokra lőn haj lan-
landóvá ; hogy már ő alatta vettetett meg a városi élet 
a l ap ja ; hogy a magyar nyelvnek, Írásnak, költészetnek s 
az európai műveltségnek nyomai visszanyúlnak az ő ide-
jére, hogy a fiához, Imre herczeghez irott intelmei 4) egy 
okos és bölcs, s e mellett istenfélő, egyházát és nemzetét 
szerető államférfiunak nagybecsű megnyilatkozása. 

Csak néhány rövid vonással ecseteltem Szent István 
királyunknak óriási hatását nemzetünk fejlődésére és a 
keresztény egyház megalapí tására hazánkban. Messze ve-
zetne, ha bőven el akarnám mondani az ő szent életét, 
jámborságát , jótékonyságát és Istennek azon különös ke-
gyelmeit, melyekkel ő megmutat ta , hogy Szent István 
valóban az ő szivének választottja. 

Az egyház, mely nem tesz különbséget népek és 
nemzetek közt — hiszen ezért katholikus azaz egyetemes 
— megszerezvén bizonyságait az ő szent és istenes éle-
tének, sietett őt a szentek sorába iktatni és tiszteletét, 
szintén tekintet nélkül a népekre és nemzetekre, mindenütt 
elrendelni. Mert valóban ráillenek Jézus Sirák fiának sza-
vai, melyeket e sorok élére tettem, s melyeknek minden 
szava mintha csak őróla Írattak volna. 

Lássuk tehát Szent István tiszteletét elébb az idegen 
nemzetek, azután pedig az ő saját népe között Magyar-
országon. 

Szent István király tisztelete az egész anyaszentegy-
házban igen korán elterjedt. A legrégibb erre vonatkozó 
és teljesen biztos adat, mely e perczben, könyvtáraktól 
távol, rendelkezésemre áll, a könyvnyomdászat első idejére 
nyul vissza. Erről a classicus tanúbizonyságról irják az 
Acta Sanctorum a következőket: 

„Szent István tisztelete nem szorítkozott annyira 
Magyarországra, hogy el ne ter jedt volna a legtávolabb 
fekvő vidékekre is. Ugyanis Svédország votiv-miseköny-
vében, mely több mint kétszázhatvan év előtt (ezt 1756-
ban mondja az Acta Sanctorum, tehát értendő a nyom-
dászat feltalálásának első ideje) nyomatott, találunk már 

2) . . . „primus omnium gloriosus ille rex et apostolus noster 
primitias regum Hungáriáé qui túlit, quique ad sacrae fidei lumen 
gentem Hungaricam convertit . . .* Lásd : Yerbőczy id. munk. 49. 
lap. Pars. II. Tit. 6. 

3) Lásd : Szentek élete. Kiadta a Szent-István-Társulat. V. 
rész. 56—57. lap. 

*) Lásd : Yerbőczy id. munkájában a 119. s köv. lapokon. 
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egy Szent Istvánról szóló misét, melyből a három „orá-
tiót" idézem: Az első igy szól: Isten, ki Boldog István 
királyt és hitvallódat a földi uralom dicsőségével és tisz-
tével megkoronáztad és szenteid seregébe emelted, add, 
kérünk, hogy a ki Pannóniában e földön az isteni vallás 
tanitója volt, az most Egyházadnak a mennyben védelme-
zője lehessen . . . . A második ez : Tekints Uram, kegyes 
szemmel az áldozatra, melyet felségednek felajánl juk, és 
Boidog István királynak és hitvallódnak közbenjárására 
oltalmazz meg minket az ellenségek minden cselvetéseitől 
és add meg az örök élet ju ta lmát . . . A harmadik végre 
ez : Kérünk, Uram, oltalmazd a te híveidet, és kiket Szent 
István királynak és hitvallódnak tanítása által a sötétség-
ből az igaz világosságra térítettél, azokat napjaik elmul-
tával a felajánlott áldozat erejénél fogva kegyelmesen 
vezesd el a mennyek országába . . . Ez a mise kezdődik 
az „Os justi" szavakkal, és többi részei a szentírásból a 
szent királyhoz alkalmaztatva vétettek." 5) Valóban érdekes 
bizonyítéka ez annak a nagy és szent hírnévnek, mely 
Szent István királyról a tőlünk legtávolabb es3 országok 
egyikébe, t. i. Svédországba elhatot t . 

De nemcsak itt, másutt is jól ismerték és tisztelték 
a szent magyar királyt. Igy, mint ugyancsak az „Acta 
Sanctorum "-ban olvassuk, a „Florarium sanctorum" belga 
szerzője augusztus 20-ikáról igy ir : 

„Magyarországon Szent István királynak és hitval-
lónak, azon nemzet első keresztényének (emléke), kit 
Szent Adalbert prágai püspök a maga üdvözítő prediká-
lásával Krisztus hitére téri tet t és megkeresztelt . Es maga 
a király a maga predikálásával téri tet te meg a magyaro-
kat, és Szent Adalbert tiszteletére ennek vértanúi halála 
után Esztergomban nagyobb templomot létesített. Es 
Magyarországot 35 (!) évig szerencsésen kormányozta és 
végre az üdv 1040 dik (!) esztendejében elköltözött az 
Úrhoz, ki teljes lélekkel szeretett az életben. Kinek halála, 
hogy kedves volt az Ur előtt, gyakori csodák bizonyítják, 
melyeket Isten engedett az ő szentjének csodálatossá való 
tételére . . 

„Galerinius ugyané napról a következő dicsérettel 
méltat ta a szent férűut : Székesfejérvárott Pannóniában 
Szent István király (emléke), ki isteni erényekkel ékesen 
és életének vallásosságában jelesen Isten segítségével vég-
bevitte, hogy a magyarok elvetvén a gonosz lélek tiszte-

6) „Non sic in Hungaria coarctatus fuit cultus S. Stephani, 
ut ad alias regiones easque maxime dissitas se non extenderit. 
Quippe in Missali Votivo regni Sueciae, excuso ante annos ducentos 
et sexaginta aut plures . . . Missa habetur de S. Stephano ex qua 
orationes très hue refero. Prima liaec est : Deus, qui Beatum Step-
hanum regem et confessorem tuum terreni imperii gloria et honore 
coronasti, et sanctorum tuorum societate sublimasti, praesta quae-
sumus, ut quem Pannónia bábuit divinae religionis doctorem in 
terris, eum modo Ecclesia tua mereatur habere defensorem in 
coelis . . . . Secunda vero talis est: Sacrificum Domine, quod tuae 
majestati offerimus, benigno vultu respice, et intercessione Beati 
Stephani regis et confessons tui nos ab omnium inimicorum insidiis 
defende, et praemia vitae aeternae concede . . . . Tertia demum : 
Tuere quaesumus Domine familiam tuam, et quam per doctrinam 
S. Stephani regis et confessoris tui 'de tenebris ad veram lucem 
convertisti, earn post istius temporis decursum oblati sacrificii mu-
nimine clementer perducas ad régna coelorum . . ." Lásd : Acta 
Sanctorum Septembris, Tomus I. Velencze 1756. 2-r. 559. lap. 

letét, Krisztus Jézus hitére tértek. Valamivel rövidebben 
tesz róla említést Baronius a Martyrologium Romanum-
ban e szavakkal : Székesfejérváiott Pannóniában Szent 
István király (emléke), ki isteni erényekkel ékesen első 
volt, ki a magyarokat Krisztus hitére téri tet te . . . Továbbá 
ugyanazon napról a Szent Istvánról való megemlékezés a 
Római Breviáriumba is bevétetett , s itt a 9-dik lectióban, 
mely a szent férfiú testének áthelyezéséről szól, ezt ol-
vassuk : Az ő, kedves illattól áradozó és mennyei nedűben 
feküdött teste a mai napon, sok és különböző csodák 
között, a római pápa parancsára, előkelőbb helyre vite-
te t t át és díszesebb módon temet te te t t el. A magyarok 
ezt a napot választották az átvitel emlékezetére, mert 
halálának napját , minthogy azon van a Boldogságos Szűz 
mennybemenetelének nagy ünnepe, nem választhat ták; s 
ama napot (t. i. augusztus 20 át) fogadta el az egész 
római egyház, a mig a szentnek ünnepét egyszerűen 
üllötte meg. De más napot kellett választani, midőn ünne-
pélyesebb szertartást léptet tek életbe, minthogy ez nem 
eshetett össze Szent Bernát ünnepével, mely ugyanazon 
napon tar ta ték." 6) 

Ebből az idézetből az is látható, hogy eleinte, bár 
az egész egyházban megünnepel ték Szent István emlékét, 
az, Magyarországot kivéve, az u. n. kisebb egyházi ünne-
pek közé tartozott . De a római szentszék, engedve I. 
Lipót király kérésének, azt a nagyobb ünnepek közé 
sorolta, miről ugyancsak az „Acta Sanctorum" igy nyi-
la tkozik : „Szent István megünneplésére ezt a nagyobb 
szertartást I. Lipót császár és Magyarország királya 
1686-ban XI. Inczétől eszközölte ki, a törökök felett ki-
vívott páratlan győzelem és Buda kiostromlása után, a 
mint ez kitűnik a szertartások Congregácziójának (1686) 
november 28-án kelt és Rómában ugyanazon évben ki-
nyomatot t Rendeletéből, mely igy szól : Felséges Lipót 
császárnak ő szentségéhez, XI. Incze pápához Írásban 
intézett és a szertartások Congregácziójához utalt j ámbor 
kérelmére, melyben az iránt esedezett, hogy ő szentsége 

6) „In Hungaria S. Stephani regis et confessoris, primi illius 
gentis christiani, quem S. Adalbertus Pragensis episcopus per sa-
lubrem suam praedicationem ad fidem Christi convertit et bapti-
savit. Et ipse rex sua praedicatione Ungaros convertit, et majorem 
Ecclesiam Strigonii in honorem S. Adalberti post ejus martyrium 
instituit. Et regnum Ungariae XXXV (!) annis feliciter gubernavit, 
et tandem ad Dominum quem tota mente in vita dilexerat., mig-
ravit anno salutis MXL. (\) Cujus mortem in conspectu Domini 
fuisse pretiosam miracula crebra testantur, quae Dominus ostendit 
ad mirificandum sanctum suum . . . 

„Albae in Pannónia sancti Stephani regis, qui divinis excultus 
virtutibus et vitae religione clarus, juvante Deo perfecit, ut repu-
diate daemonum cultu Christi Jesu fidem Ungari amplecteren-
tur Albae in Pannónia S. Stephani regis, qui divinis vir-
tutibus exornatus primus Hungaros ad fidem Christi convertit . . . . 
Sacrum ejus corpus suavissimo fragrans odore, liquore coelesti 
scatens, inter multa et varia miracula hodierno die Romani ponti-
ficis jussu nobiliorem in locum translatum' atque honorificentius 
conditum est. Electus igitur est dies translationis ab Hungaris, quia 
dies emortualis erat inpeditus solennisima festivitate Virginis 
Assumtae, atque eundem diem adoptavit tota Ecclesia romana, 
quamdiu Sancti festivitas ritu simplici célébra ta est. Verum alius 
fuit eligendus dies, quando praescriptus fuit ritus semiduplex, quia 
ille concurrere non poterat cum festo S. Bernardi, quod eodem die 
celebratur." Lásd: ugyanott 559—560 lap. 
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méltóztassék beleegyezni és elrendelni, hogy Dicső István, 
Magyarország királyának officiumát, melyet eddig az egész 
egyházban egyszerű szertartással végeztek, jövőben mind-
azok, kik a kánoni ajtatos^ág elvégzésére köteleztetnek, 
és pedig mindkét nembeliek, azt semiduplex szertartással 
tartozzanak végezni: az 1686, november 23-án tartott 
szent Congregáczió, a dolog érett megfontolása után, ugy 
határozott , hogy a kért kegy, ha ez ő szentségének ugy 
tetszik, megadandó és a fentnevezett ünnep megülésére 
szeptember 2-ik napja lehetne kijelölendő, annak a nagy 
és dicsőséges győzelemnek örök emlékére, melyet a csá-
szári fegyverek Isten segítségével a törökök felett Buda 
várának egykor a mondott szentszék helyenek (!) szorgos 
kiostromlásában arat tak. M'.ről főmagasságu és főtisztelendő 
Cybo bibornok a szentatyának jelentést tevén, az kegyel-
mesen beleegyezett és "megparancsolta e Rendeletet ki-
adását." 7) 

Ezen decretum kiadatván, gondoskodtak arról is, 
hogy az egyetemes egyház számára Szent Istvánról u. n. 
officium készüljön, melyet minekutána szépen és hiven eí 
is készítettek, a Szertások Congregátiója 1687 ápril 19-én 
a következő ujabb decretummal hagyot t helyben : „Midőn 
a szertartások 1686 november 23-án ta r to t t szent Congre-
gátiója a szentatya hozzájárulásával is elrendelte, hogy 
Szent István, Magyarország királyának officiumát, melyet 
eddig az egyetemes Egyház augusztus 20-án egyszerű 
szertartással imádkozott, jövőben mindkét nemen lévő s 
a kánoni órák elmondására kötelezett világiak ugy, mint 
szerzetesek évenként szeptember 2-án ünnepélyesebb (semi-
duplex) szertartással mondják el, ugyanazon szent Congre-
gátió a fentirt lectiókat és egyebeket, a mint előttünk 
fekszenek, főmagasságu és főtisztelendő Colloredo bibornok 
ur által gondosan átnézetvén és rólok jelentést vévén, 
helybenhagyta és kinyomatását megengedte." 8) 

7) „Majorem illám solennitatem pro festivitate S Stephani anno 
1686-0 ab Innocentio XI. impetravit Leopoldus imperátor atque Hun-
garie rex post plurimas de Turcis relatas victorias Budamque expug-
natam, uti patet ex Decreto S. Rituum Congregationis, quod datum 
die 28-a Novembris (1686) atque eodem anno Eomae impressum 
est, prout sequitur : Piis precibus augustissimi imperatoris Leopoldi 
per suas literas sanctissimo domino nostro Innocentio papae XI. 
porrectas et ad S. Rituum Congregation em remissas quibus suppli-
cabatur ut Sanctitas Sua dignaretur assensum praebere ac deman-
dare ut officium Divi Stephani Hungáriáé regis, quod bactenus ab 
Ecclesia universali sub ritu simplici recitatum est imposterum ab 
omnibus, qui ad boras canonicas tenentur utriusque sexus sub ritu 
semiduplici de praecepto reciteratur : eadem S. Congregatio habita 
die 23-a Novembris 1686. re mature perpensa censuit, petitam gra-
tiam, si sanctissimo domino placuerit, esse concedendam, ac etiam, 
assignari posse diem 2-am Septembris pro celebratione supradicti 
festi in perpetuam memóriám insignis et gloriosae victoriae ab 
armi8 caesareis contra Turcas ope divina obtentae in strenua expug-
natione propugnaculi Budensis, olim d'icti Sancti residentiae. (!) De 
quibus facta per eminentissimum et reverendissimum dominum 
cardinalem Cybo Sanctissimo relatione, Sanctitas Sua benigne annuit, 
et hujusmodi decretum expediri mandavit." Lásd ugyanott 560. lap. 

8) „Cum Sacra Rituum Congregatio, habita die 23-a Novembris 
1686 annuente quoque Sanctissimo mandaverit, ut officium S. 
Stephani Hungáriáé regis, quod hactenus ab Ecclesia universali sub 
ritu simplici die 20-a Augusti recitatum est inposterum ab omnibus 
utriusque sexus, tarn saecularibus quam regularibus qui ad horas 
canonicas tenentur sub ritu semiduplici de praecepto recitetur quo-
tannis die 2-a Septembris, eadem Sacra Congregatio suprascriptas 

Ezen officiumba, mely a Breviárium Romanumba 
felvétetett, a következő orátiót szőtte be az Egyház : 
„Mindenható Isten, kérünk, engedd Egyházadnak, hogy 
Boldog István hitvallódat, ki mig a földön uralkodott, 
terjesztője volt, megdicsőülve a mennyben védelmezőjének 
érdemesítsd . . . 9 ) A II. nocturnum három lectiója pedig 
Szent István életét, igen szepen megírva, tartalmazza. 

Ezen decretumból kifolyólag a Szent Istvánról való 
megemlékezés a római Martyrologiumból augusztus 20-áról 
elhagyatot t , és két más napra, t. i. augusztus 15-ére és 
szeptember 2-ára jegyeztetett fel. Augusztus 15-én rövi-
den emlékezik meg i lyeténképen: „Székesfejérvárott Pan-
nóniában Szent Istvánnak, a Magyarok királyának szüle-
tése napja, ennek ünnepe szeptember 2-án ületik meg."1 0) 
Szeptember 2-án azonban már bővebben említi, e szavak-
kal : „Székesfejérvárott Pannóniában Szent Istvánnak, a 
magyarok királyának (emléke), ki isteni erényekkel éke-
sen, első téri tet te a magyarokat Krisztus hitére és kit az 
Isten anyja mennybemenetelének ünnepén felvett az égbe; 
ünnepe azonban XI. Incze pápa rendeletéből főképen azon 
napon ünnepeltetik, melyen Budának igen erős vára a 
szent király segítségével a keresztény seregtől szorgosan 
visszavívatott." n ) (Folytat juk.) 

T Á R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : DudeJc János dr. 

II. 

A nő tipusa Falurünál. Bodnár Zsigmond erre vonatkozó nézete. A 
magyar nő társadalmi helyzete és nevelése a mult század derekán. 
Mikes és Kazinczy nyilatkozatai az akkori nőkről. A Nemes Asszony 
alapeszméje : az élet szükséges egyezése a hittel s ennek hiánya a 
nőkben. Faludi ennek okát a hiányos vagy éppen elhanyagolt nő-
nevelésben keresi. A Nemes Asszony czimű mű keresztény nevelés-
tan a felnőtt nők számára. A nőemanczipatió kérdése. Részlet a 
Nemes Asszonyból : a keresztény nő napirendje. Faludi prózájának 
főérdeme, hogy a népies nyelvi elem felhasználásával egy századdal 

előzte meg korát. 

Faludinak műveiben, melyeket nem holmi elvont, 
észt fárasztó s kevés olvasótól élvezhető elméleti fejtege-
tések, hanem prakt ikus életbölcseség, a tehetségeknek, 
sőt a hibáknak is ügyes érvényesítése, a társalgó szónok-

lectiones et alia prout jacent diligenter revisas et relatas ab emi-
nentissimo et reverendissimo domino cardinali Colloredo approbavit 
ac imprimi posse concessit." Lásd ugyanott 560. lap. 

9) „Concede quesumus, Ecclesiae tuae Omnipotens Deus, ut 
Beatum Stephanum confessorem tuum, quem regnantem in terris 
propagatorem habuit, propugnatorem mereatur habere gloriosum in 
eoelis . . . " Lásd : ugyanott. 

10) „Albae in Pannónia Natalis Stephani Hungarorum regis 
cujus festum quarto nonas Septembris celebratur." Lásd ugyanott 
560. lap. 

u) „Albae in Pannónia S. Stephani Hungarorum regis qui 
divinis virtutibus exornatus, primus Hungaros ad fidem Christi 
convertit, et a Deipara Yirgine ipso die Assumptionis suae in 
coelum receptus fuit : ejus tarnen festum ex Constitutione Innocentii 
papae XI. hac die potissimum recolitur, qua Budae munitissima 
arx sancti regis ope ab exercitu christiano strenue recuperata fuit." 
Lásd ugyanott 560. lap. 
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lat könnyedebb stíljével tett ajánlatosakká, — a nőnek 
is kijut a megfelelő szerep. Midőn ugyanis irói működé-
sének egyik czélját kora lazult erkölcseinek javitásába 
helyezi, nem feledkezhetik meg a nőről sem. Hisz a Bécs 
felől hozzánk áramló nyugati „náj módi" iránt nem ke-
vésbé fogékonyak voltak a nemes nők, mint a férfiak. 
Sőt már vérmérsékleténél fogva is előbb hóditja meg az 
uj divat a nőt, mint a férfiút. 

Az uj divatokkal többé-kevésbé velők járnak az u j 
erkölcsök. A nagy átalakulás alatt, melyen nemzetünk a 
a mult század derekán átment, tényleg igy történt. XIV. 
Lajos korának roccoco stilje nemcsak az építészetre, a 
szoba-butorokra és a ruhaszabás különczködéseire terje-
dett ki, hanem roccocóvá tette az erkölcsöket is és a 
paróka meg a strimpfli, melyben a magyar mágnás s 
utána köznemes egyszerre tetszelegni kezdettek maguk-
nak, a régi egyszerű magyar erkölcsök elhanyatlását is 
jelentette-. A keresztény szellem és gondolkozásmód sokat 
kezdett engedni régi szigorából. 

S ha minden időben, ugy kivált az ilyen átmeneti 
kor szakokban, mint a milyen a mult századi is volt, ; 
rendkívül fontos a női erkölcs szeplőtelensége. A nőnek 
természeténél s társadalmi helyzeténél fogva mind a 
jelenre, mind pedig a család utján a jövő nemzedékre j 
csaknem döntő befolyása van. Erkölcseinek jellegét rá-
nyomja gyermekeire ; példája, jelleme s erkölcsi lénye 
által mindig hat, sok esetben irányító befolyással bir a 
férfinemre. 

Sok esetben, midőn a férfi már nem pirul, a nő 
arczán megjelenő pír mutatja, hogy a bűnt igenis bűnnek 
kell tartani. 

Ilyennek akarja a nőt műveiben Faludi. ' 
A Nemes Asszony czimü teljesen a nőknek és a 

nőkről szól, de a Nemes Ember ötödik fejezetében, vagy 
a mint ő nevezi „közbeszédében", a Téli Éjszakák har-
madikában s egyik-másik dalában szintén foglalkozik ve-
lök. Dalaiban enyelgő, csipkedő ; prózájában itt-ott hu-
moros, de általában komoly s mint egy erkölcstanitóhoz j 
illik, nyilt szavú, a ki leplezetlenül mutat rá a női hi- ! 
bákra és fogyatkozásokra, hogy azokon a keresztény ! 
erkölcstan gyakorlati követelményei szerint igazítson, 
javítson. 

Látjuk korának leányait, asszonyait és anyáit, ugy 
a mint az életben jelentkeztek, illetőleg a mint a kül-
földi szerzők, kiknek műveit honi nyelvre fordította, ha-
zájukban látták és életmódjukat megfigyelték. Sőt a Téli 
Éjszakák harmadikában felveti az akkor modernné lett 
kérdést is a nőemanczipáczióról, melynek a szalonok, to-
vábbá a franczia udvari élet erkölcstelensége és szabados-
sága nagy jogosultságot kölcsönöztek. 

Oly szép, oly közvetetlen ez az oktatása, melynek a 
párbeszédes tárgyalásmód még nagyobb elevenséget, fri-
sességet kölcsönöz, hogy nemcsak a műben szereplő nők 
sok akadékoskodás után végre megadják magukat és 
javulást ígérnek, de az olvasó-közönségre is valóban nagy 
hatást kellett annak gyakorolnia. 

Máskülönben azok a női erkölcsi fogyatkozások, me-
lyekkel a Nemes Asszonyban éppen ugy, mint viszont 
többi műveiben a férfiakéival foglalkozik, sem nem olya-

nok, a melyek kisebb-nagyobb mértékben minden korban 
nem volnának észlelhetők az uri rendnél, kivéve talán 
egyet, a nagymérvű kártyázást, melyet az angol szerző 
az akkori angol nőkben keményen ostoroz; sem pedig a 
nők jellemzésénél nem látszik azt a benyomást gyakorolni 
az olvasóra, a minőt Bodnár Zsigmond Faludi műveiből 
kiolvas, mintha idejében a nő afféle központosító tényező 
lett volna, a társas élet kútfeje, forrása s mintha olyan 
szokatlan befolyása lett volna a társadalomra, hogy a 
kort a nőuralom korszakának mondhatnók. 

Faludi műveiben a nő nem játszik ilyen szerepet. 
Foglalkozik vele annyiban, a mennyiben müveiben minden 
nemet, a férfiak mellett a mindkét nemű fiatalságot s igy 
a nőt is részesíti oktatásban. Azonban női a lakjai : Emilia, 
Luczia, Camilla csak olyan tipusok, melyek az örök em-
berinek, a nőiségnek, a maga szokott előnyeivel és szo-
kott gyarlóságaival, képviselői minden korban és minden 
müveit nemzetnél. Sem nem jobbak, sem nem rosszabbak, 
mint átlag az uri nők mindenkor. A különbség csak az 
szokott lenni: sokan vagy kevesebben vannak-e ilyenek. 

Magyar történelmünk is ugyanolyan rendi társada-
lom és világnézet mellett, mint a minőt Faludi kora is-
mert, Róbert Károly nemeslelkü neje, Erzsébet mellett, 
Zsigmond király önző feleségét, Borbálát ; Mátyás király 
nagyravágyó s még férje emlékéhez is hütelen Beatrixa 
mellett az eszményi nőt, Hunyady János feleségét, Szilá-
gyi Erzsébetet emlegeti. Dicséri Zrinyi Ilonát s feddi 
Széchi Máriát, kit ugyan Gyöngyösi ura iránti jó hajlam-
ból Murányi Vénusként énekelt meg, de a kiről tudjuk, 
hogy mig nagyzó vágyaiban a korona fénye kápráztatta 
szemeit, mint Wesselényi Ferencz neje lelke volt a Lipót 
kormánya ellen szőtt összeesküvésnek; a mint azonban a 
terv nem sikerült, maga lett árulója annak s a bécsi kor-
mánynak ő szolgáltatta ki az összeesküvők irományait. 

Jó, rossz tulajdonságok kisérik a nőt mindenkor, 
azonképen mint a férfiakat s Faludi női alakjai nem kü-
lönböznek a rendes átlagtól. 

A mit nőuralomnak, afféle franczia kiadásban szokás 
ne /ezni, ez a társadalmi fogyatkozás nem észlelhető Faludi 
rendi társadalmán s női alakjain ; főjellemvonásuk, s erre 
helyezi Faludi összes párbeszédeiben a súlyt, hogy a ke-
resztény szellemben megfogyatkoztak, afféle modern nők; 
cselekedeteikben, a keresztény morálhoz mérve azokat, 
nagy a lanyhaság; a mint élnek, nem egyezik azzal, mit 
hisznek. 

Milyen volt azonban tényleg a magyar nemes nő és 
helyzete a mult században, arról Faludi művei alapján 
képet alkotni nem is lehet, mivel forditások. 

Abból azonban, hogy éppen ezeket a műveket találta 
szükségesnek lefordítani, következtethetni, hogy Mária 
Terézia korában már nem egy Emília és Camilla találkozott 
uri asszonyaink között. A helyenkint kissé borsosabb 
Nemes Asszonya bevezetésében, mintegy mentegődzve ezt 
i r j a : „Példáz (a könyv) holmikor oly nyilván, mintha 
festékkel akarna valakit leírni: ettől országunkban nem 
kell megijedni ; nem ide szól, hanem a tengernek túlsó 
partjával (Angliával) tar t ja közit. Oda felé értsék azért 
a magyar asszonyságok. Ha ki azonban azon képneJc 
mása, jobb erkölcscsel kendőzzék(Folytatjuk.) 
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K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Esterházy Miklós Móricz gróf nyilatkozata az autonó-
miáról. 

Aug . 31. 
Abban a beszédébea, melylyel a Budapesti Kath. 

Kör elnöke a katholikus körök és olvasó-egyesületek szö-
vetség-alkotó kongresszusát f. hó 23-án megnyitotta, igen 
jellemző nyilatkozat foglaltatik autonomiai törekvéseinkre 
nézve. Emlékezet okáért szórói-szóra közöljük e nyilatko-
zatot, annál is inkább, minthogy annak tanulságával nem-
csak teljesen egyetértünk, hanem főleg azért, mert az 
igazságot szolgáltat nekünk, a kik ebben a lapban kezdet 
óta ugyanazt hirdetjük, t. i. hogy „jó autonomiánk csak 
akkor lesz", ha Magyarország katholikusai „hitbuzgó, 
igazán vallásos katholikusok" lesznek. 

A Budapesti Kath. Kör elnökének szavai ezek: 
Engedjenek meg nekem még néhány szót, mielőtt 

•4. ^ beszédemet befejezem. (Halljuk ! Hal l juk !) Magyarorszá-
gon a katholikusok ötven év óta minden reményüket az 
autonomiába helyezik. (Ugy van ! Igaz!) Ha valami moz-
galom keletkezik a katholikus ügy érdekében : hagyjuk 
el, majd ha meg lesz az autonomia ! ( Igaz! Ugy vau!) 
Ha bánt valami: csak türelem, majd segit az au tonomia ! 
(Derültség. Ugy van !) Hát t . uraim, ne vegyék rossz 
néven, ha egész röviden — minthogy épen Angliából 
jövök — egy angol főpásztor véleméuyét idézem, a melyet 
1842-ben, mikor Angliában az autonomia létesítéséről volt 
szó, egy könyvben hitsorsosaival közölt. Nem idézem szó 
szerint, csak három pontot emelek ki belőle, a mely leg-
inkább kidomborodik : 

1. Az egyház mai helyzetét időlegesnek tekint jük — 
a normális és szilárd viszonyok előkészitő stádiumának. 

2. Tekintettel ama férfiak személyes jellemére, kiket 
Isten az egyház vezetésére rendelt, de még inkább a 
Szt. Lélek oltalmában bizva, nem akar juk türelmetlenül 
és minden áron a mai helyzet megváltoztatását és biza-
lommal megvár juk az organikus szervezetet. 

3. Feladatunknak ismerjük megvizsgálni, mi a jelen 
helyzetben kötelességünk és mennyire birhat annak tel-
jesítése befolyással a jövő alakulásra. 

Igen t. uraim ! Én azt hiszem, katholikus autonomia, 
jó autonomia csak akkor lesz, ha hitbuzgó, igazán vallásos 
katholikusok lesznek. (Élénk helyeslés és tetszés.) És a 
mig autonomia lesz, — a melynek szervezete egyelőre 
még ismeretlen, — teljesítsük kötelességünket és készítsük 
elő azt a szervezetet, a melytől én is sok jót és üdvöset 
várok az egyházra nézve (Zajos helyeslés.) 

Az autonomiai bizottság, 
miután dr Hoványi bizottsági jegyző a tervezettel el-
készült Ssapáry Gyula gróf összehívására szeptember 12 én 
ülést tar t . 

VEGYESEK. 
XIII. Leo pápa lelki üdeségéről egy elsaszi 

pápai praelatus, a ki Rómából most érkezett haza, igen 
kedvezően nyilatkozik. Különösen emlékező tehetsége a 
pápának csodálatos. XI I I . Leo már 123 bibornokot élt 
tul és 117 bibornokot creált. A közöl a 63 bibornok 
közöl, kik Peccit pápává választották, már csak öten élnek. 

— Böhmer protestáns iró nevezetes mondása. 
„A ki Németország történetét akar ja megírni, annak Német-

ország kolostorainak történetét kell megírnia." Hasonló 
mondás ehhez a protestáns Macaulayé, miszerint Angol-
ország minden szabadsága abból a korból való, mikor 
még minden angol misére jár t . 

— Az uj kir. palotai plébános. Ö felsége a király 
budavári királyi palotai plébánossá Kanter Károly buda-
pest-belvárosi segédlelkészt, a budapesti oltáregylet nagy-
érdemű igazgatóját nevezte ki. Gratulálunk. 

— A XIX század legszebb világi eseményei közt 
az első helyet foglalná el, ha megvalósulna az, a mire 
nemes és nagy elhatározással I I . Miklós czár tet te meg 
az indítványt, az általános lefegyverkezésre, a népek ál ta-
lános békéjére. Az egész földkereksége felkiáltott az 
örömhírre, s nincs jólelkű ember a földön, a ki a hatalmas 
czár indítványának sikerét ne kívánná. Lesz is a nemes 
törekvésnek megfelelő sikere, ha a hatalmasok Isten se-
gí tségét alázatos hódolással fogadják és követik. Mert 
„non est pax impiis." Az istenifélelemből kivetkőzött 
emberek és népek közt békét csinálni nem lehet, csak 
mesterkéltet , mely se nem biztos, se nem tartós. 

— Két figyelemre méltó theologiai munka hagyja 
el nemsokára a sajtót . Az egyik Noldin J . t. atya 
morál theologiája, a másik Grisar J . t. atyának a pápaság 
történelmét tárgyaló két kötetes munkája. Az olasz szöveg 
két kötetben már megjelent . A vatikáni nyomda adta ki. 
Franczia forditása is már készül. 

— A herczegpimás a tanitóknak. A katholikus 
országos tanítói segélyalap központi bizottsága dr. Walter 
Gyula apátkanonok elnöklése mellett tar tot ta évi ülését a 
központi papnövelde dísztermében. Az elnök általános 
lelkesedés közepette jelentette be Vaszary Kolos biboraok 
herczegprimásnak nagylelkű elhatározását, hogy az országos 
tanítói árvaház javára régebben felajánlott összeget 25.000 
koronára kiegészítette, s ezt azzal az óhajtással bocsájtja 
a bizottság rendelkezésére, hogy az árvaházat székvárosá-
ban minél előbb megnyissák. Az ülésen a mult évi szá-
madásokat vizsgálták át és a jövő ösztöndijasok és segélye-
zendők névsorát állapították meg. Ösztöndíjasnak tizen-
egyet jelöltek ki és 100 tanitó részére 20—20 forintnyi 
segélyt szavaztak meg. A bizottság végül köszönetet 
szavazott Begovcsevics Róbert czimzetes püspöknek, mint 
az alap kezelőjének és különösen annak az óhajnak adott 
kifejezést, vajha a tanítók a segélyalaphoz minél töme-
gesebben csatlakoznának. 

— Az országos egyházzenei kongresszus alkal-
mából figyelmeztetjük az illetékeseket arra, hogy ezidén 
külföldön két helyen is rövid egyházzenei tanfolyamok, 
vannak, és pedig Paderbornban és Turinban. A paderborni 
kurzust a regensburgi hires karmester, Haberl igazgató fogja 
vezetni szeptember 25-től október l - ig . A tanítás ingyenes. 

— Francziaországban van 6 katholikus tudomány-
egyetem, 97 nagyobb papnevelő, Í57 kisszeminarium, 457 
katholikus középiskola, 737 katholikus lap. 131 férfi-, 550 
női szerzet, 100,000 taggal. Magában Párisban 128 nő-
szerzet van 550 rendházzal. 

— Sajtóliibaigazitás. Előbbi számunk utolsó Yegyes-ében 
Térsekek* helyett „érdekek1-1 olvasandó. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.* 
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Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

Ä legújabb törvény magyarázata. 
1. §. Előzményeit. 

Az nj törvény helyes értelmezése s kötelező 
erejének k imuta tása czéljából szükséges, hogy — 
nagyobbrészt dr Hollweck idevonatkozó s biztos 
u tmuta tá sa u tán indulva — a következő vezér-
elveket bocsássuk előre, melyek a részletezésnél 
nagy segitségünkre lesznek. 

I. XIII . Leo ő szentsége „ Officiorum ac mu-
nerum" s XIV. Benedek „ Sollicita ac provida" 
(1753. jul. 9) kezdetű konsti tucziója a mai ki-
zárólagos érvénynyel biró tö rvény az Index-re s 
könyvbirá la t ra nézve; az u j konstituczió meg-
szüntet i mindazon régibb ha tároza tokat , melyek 
e t á rgyra vonatkoznak s csupán — min t fenn-
tebb említők — tör ténelmi jelentőségük marad 
fenn, de alkalmilag az uj törvénye helyes meg-
ismerésére s megértésére eszközül szolgálhatnak 
annál is inkább, m e r t maga a törvényhozó pápa 
megjegyzi idézett konsti tuczi ójában, hogy a 
régebbi határozatok lényege képezi az uj törvény 
alapját is. *) 

') CLnst. Officiorum ac munerum, proëmium : Ea 
vim legis habere sola volumus, abrogatis BRegidis" sacro-

XIV. Benedek konst i tucziója mint a Congre-
gatio Indicisnek a könyvek megbirá lására s el-
t i l tására nézve i rányadó szabályzat továbbra is 
érvényes marad. IX. Pius „Apostolicae Sedis" 
cfcimű konst i tucziójában foglalt ké t birálat i sza-
bály is csak akén t m a r a d t érvényben, hogy az 
u j konsti tuczió 47. s 48. czikkelyébe fe lvé te te t t . 2 ) 
Az uj konst i tucziónak mindazál ta l visszaható ereje 
nincsen, a mi főleg azon könyvekre nézve jegy-
zendő meg, melyek az u j rendeletek szerint 
jóváhagyásra szorulnak,3) különben továbbra is 
a t i l to t t könyvek közé számit ta tnak. 

sanctae Tridentini Synodi jussu editis „Observationibus", 
„Institutione", „Decretis", „Monitis", et quovis alio deces-
sorum Nostrorum hac de re statuto jussuque, una excepta 
Constitutione Benedicti XIV. „Sollicita et provida'1 quam, 
sicut adhuc viguit, ita in posterum vigere integram vo-
lumus. 

2) Nem tesz említést az u j konstituczió a részleges 
helyi szokások eltörléséről, melyek törvényerővel birtak. 
A szokáson alapuló törvény eltörlése pedig, főleg, mint 
jelen esetben az a hit- s erkölcstan védelmére vonatkozik, 
sokak előtt nem látszik helyeselhetőnek. Ekéut nyilatko-
zik Fessier. (V. ö. Arndt, 104. 1.) Ellenkező véleményt 
nyilvánít J j ö p f e r t s szerinte e szokás csak arra ter jeszked-
nék ki, hogy azok, kik kárhoztatandó könyveket vesze-
delem nélkül olvashatnak, nem követnének el bűnt az 
egyházi törvények ellen, a mire különben gyakran volna 
eset. (Arthur Vermeersch, De prohibitione et censura 
librorum. Tornaci, 1897. p. 22.) 

3) Id. konst. 18 , 15., 17., 20. p. 
19 
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II. A konsti tuezió az egész egyházra kiter-
jedő érvénynyel bir s egyformán kötelez min-
denkit, egyházit s világit egyaránt , mer t ezek 
közt a törvény nem tesz különbséget. Nincs kü-
lönbség az egyes országokra vonatkozólag már 
csak azon okból sem, mivel a saj tó viszonyok 
kevés kivétellel mindenüt t ugyanazok. 

III. E törvény megtar tása á l ta lában min-
denki t lelkiismeretben súlyos bűn terhe a la t t 
(sub gravi) köte lez; erre uta l az intelem, mely 
a lelki ismeretes engedelmességről5) szól s ezt 
fejezi ki, midőn hangsúlyozza a határozatok sér-
te t lenségét 6) sfőleg midőn elősorolja a törvény-
szegőkre szabott bünte téseket . 

Az e ha tároza tok megszegésére a legna-
gyobb egyházi büntetés, a kiközösítés, még pedig 
a le°szigorúbb vagyis kiszabott (latae sententiae) 
a lakjában van k imondva ; 7 ) a többi vétség birói 
Í télet a lapján fenyi thető s fenyitendő. Nem szo-
kása az egyháznak, főleg nap ja inkban nem, hogy 
a rendeleteket , melyek csak bocsánanaó bűn 
t e rhe a la t t köteleznek vagy ál talában csak u ta-
s í tásokat foglalnak magukban, a bünte tő törvény 
szerint osztályozza. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÏÏD0SITÂS0&. 
Kassa. Fópásztori levél szent István napjáról és szent 

István király tiszteletéről. — (Folytatás.) 
A könyvnyomtatás feltalását megelőzőleg, mint tud-

juk, mindenfelé voltak irott misekönyvek, breviáriumok, 
egyházi calendáriumok, s egyéb, a szentek életére vonat-
kozó feljegyzések. Bizonyára, mindezekben is előfordulnak 
a Szent István tiszteletére vonatkozó miseimák, zsoltárok, 

4) Id konst előszavában: „Quibuscumque fi. e. de 
cretis), catholici homines toto orbe religiose parean t ; et 
art . 45 : Libri ab Apostolica Sede damnati, ubique gen-
tium prohibiti habeantur" . 

6) A konst. bevezetésében : . . . quibusque (decretis) 
catholici homines . . . religiose pareant. 

tí) A konstituezió záradéka eként hangz ik : Praesen-
tes vero lit teras et quaecumque in ipsis habentur nullo 
unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive in-
tentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari aut 
impugnari posse; sed semper validas et in suo robore 
fore esse atque ab omnibus cujusvis gradus et praeemi-
nentiae inviolabiliter in judicio et extra observari debere, 
decernimus: irritum quoque et inane si secus super his a 
quoquam, quavis auctoritate vel praetextu scienter vel 
ignoranter contigerit at tentari déclarantes, contrariis non 
obstantibus quibuscumque. Ily erélyes hangon bizonyára 
nem szólna a törvényhozó, — mondja Hollweck, — ha 
sub levi akarna csak kötelezni. I. m. 17. 1. 

7) Id. konst. 47., 48., 49. 

lectiók, orátiók és rövidebb vagy hosszabb életrajzi fel-
jegyzések. Egy XIII . századi misekönyvben feltalálható 
Szent István jobbjának emlékezete, és egy 1424-iki naptár 
szerint a szentjobb emléke nyilvános ünuep volt. *) Életét 
már a XI. században sokan megírták, azóta még t öbben ; 
legrégibb rendszeres életirása a fentemiitett Hartviktól való 
Kálmán királynak korából. Másokról említést tesz az Acta 
Sanctorum. 2 ) Hymnust már a XIV. századbau találunk 
róla De hát maga a fent említett svéd kiadású misekönyv 
s a többi fent felsorolt adatok is eléggé bizonyítják, hogy 
ez a nagy és szent királyunk az egész anyaszentegyház-
ban sok századok óta általános tisztelet tárgya volt. 

És ebből még egyébb adatok hiján is önként követ-
keznék, hogy, ha Szent István tisztelete el volt terjedve 
az egész anyaszentegyházban, annak még inkább elterjedve 
kellett lennie hazánkban, melyben ő nemcsak a királyság 
megalapítója, nemcsak a legbölcsebb államféifiu, de a ke-
reszténységnek tulajdonképení megalapítója volt. mi által 
nemzetünk európai életének is megszilárditója, sőt a nem-
zetnek megmentője lett. 

És valóban, a magyar kereszténységnek első százada 
, még le sem telt , és István király tisztelete nemcsak az 

egész országban elterjedt, de bizonyos tekintetben azt 
mondhatnám, hogy vallásos és e mellett nemzeti ünneppé 
lőn. Tanúbizonyság erre a Szent László királyunk idejében, 
1092-ben Szabolcson tar to t t nemzeti zsinat, mely tulaj-
donképen országgyűlés is volt. Ennek a zsinatnak hatá-
rozmányaiban, a 37-ik fejezetben elrendeltetik, hogy Szent 
István ünnepének előestéje megülessék ; a 38-ik fejezetben 
pedig, a melybeu a Magyarországon megtartatni kötelezett 
ünnepek vannak felsorolva, e szavakat olvassuk : „Ezek 
az ünnepek pediglen megtartandók évenként . . . Szent 
István királyé . . . És minden plébánia a maga védőszentjét 
és templomszentelését ünnepelje meg. 3) E szavakból nem-
csak az következik, hogy Szent István napját , ugy mint 
az ama fejezetben felsorolt többi ünnepeket, a szolgai 
munkától való tartózkodással, vallásos cselekedetek gya-
korlásával és az isteni tiszteleten való áj tatos jelenléttel 
kellett megünnepelni, hanem a mi a katholikus li turgiából 
is önként következik, mindazon helyeken, a hol a templom 
védszentje. Szent István volt, az ő napját még különösebb 
ünnepséggel is meg kellett ülni. 

De ez nem volt elég őseink szemében. És a szent 
király tiszteleteben maga az ő, hasonlóképen szent és vitéz 
ivadéka és utódja, a keresztény lovagkor legszebb disze, 
Szent László király já r t elő jó példával, midőn a szent 
király tetemeinek 1083-ban történt áthelyezése alkalmával, 
a koporsójában épen megtalált s nemzetünkre annyi áldást 
hozott jobbja számára, hogy azt a nemzet, hozzá elzarán-
dokolván, állandóan tisztelhesse, a szentjobbi apátságot 

1) Lásd : Szentek élete. III. r. 253. lap. 
2) Lásd ott 460—461. II. §. — Endlicher „Rerum Hungari-

carum monumenta Arpadiana" czimű kiadványában közli Szent 
István két legendáját, a majort és minort. Mindkettő az ausztriai 
Heiligenkreuz nevü apátság tulajdonában levő códexben van meg. 

3) „Istae vero festivitates servandae sunt per annum : . . . 
Sancti regis Stephani . . . Et unaquaque parochia suum patronum 
et dedicationem celebret." Lásd: Péterfy Carolus. Sacra Concilia 
Ecclesiae romano-catholicae in regno Hungáriáé celebrata. Pozsony, 
1741. 2-r. 83. és 34. lap. 
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alapította, mely még ma is fennáll, s igy legrégibb egy-
házi méltóságaink közé tartozik 

Mindezekből és a magyar katholikus l i turgia és 
hagiografia számtalan adataiból, de sőt számos történeti 
kutforrásainkból, okleveleinkből könnyen bebizonyítható, 
hogy Szent István király tisztelete hazánkban visszamegy 
a XI. század derekáig, arra az időre, a mikor az egyház 
hivatalosan még nem is igtat ta a szentek sorába, mert 
már ezt megelőzőleg is sokan a hivő nép közül elzarán-
dokoltak az ő sirjához, melyet Isten hamar csodatételekkel, 
hirtelen gyógyulásokkal tüntetet t ki. Maga a szent király 
testének első koporsójából való kivétele is oly csodás 
események között ment végbe, melyek őseinket meggyőzték 
arról, hogy abban a diszes márványkoporsóban nemcsak 
jeles fejedelmök, de jeles szentje is nyugodott a magyar-
ságnak. Ezeknek a csodás eseményeknek hire gyorsan 
ter jedt el a magyar nemzet köztudatában, és az egész 
nemzetnek vágyódása Széni István után idők folytán abban 
a szép magyar egyházi énekben lelt kifejezést, melyet 
még ma is, nyolcz századdal az ő megdicsőülése után 
buzgó a jakkal énekelünk : 

„Hol vagy, István király ? 
Téged magyar kivan !" , 

Ugyancsak a fent idézett Pé te r fy közli Kálmán 
királynak azon törvényét, melyből kitetszik, hogy e bölcs 
király Szent István napjá t nemcsak egyházi ünnepnek, 
hanem a szó mai értelmében hivatalos, országos ünnepnek 
jelenté ki, önmagát és utódait is kötelezvén, hogy azon 
Székesfehérvárott jelen legyen. Ez a rendelkezése igy szól; 
„Hogy évenként a szent király napján, hacsak fontos ok 
vagy betegség nem gátol, kötelesek legyünk Székesfejér-
várotfc ünnepelni, és ha mi ott jelen nem lehetünk, kép-
viseletünkben miudenesetre legyen ott a nádor." 4) Ezt a 
királyi rendelkezést megerősítette és megúj í to t ta II . 
Endre is. 5) 

Martene 1486-ról a czisztercziták statutumait közöl-
vén, a következő decretumot idézi: „A magyar (cziszter 
czita) apátoknak megengedtetik, hogy Szent István, 
Magyarország királyának ünnepét Szent Bernát napját 
követő napon , . . . tartsák meg." 6) Minek az az értelme, 
hogy szent Bernátnak, a czisztercziták alapítójának, ünnepe 
augusztus 20-ára esvén, s alapitójuk ezen nagy ünnepét 
nem mellőzhetvén, ők Szent István ünnepét másnap tar-
toztak megünnepelni. Ugyancsak Péterfy közli az 1493-diki 
esztergomi zsinat határozatát, mely a magyarországi egy-
házi ünnepekről szól, s melyben már több ünnepről van 
említés mint a szabolcsiban. Az esztergomi határozat már 
szigorúan t i l t ja ez ünnepeken a szolgai m u n k á t : „Elren-
deljük — igy szól — hogy a lentirt napokon a papok és 
világiak tartózkodjanak a szolgai munkától." 7) 

4) Ut annuatim in festő sancti regis, nisi arduo negotio 
ingruente vei infirmitate fuerimus prohibiti, Albae teneamur solen-
nizare, et si nos interesse non poterimus, palatums procul dubio 
ibi erit pro nobis" Lásd : Péterfy id. munkájában. 

5) Lásd : Decretum Andreae II. Artie. 1. Verbőczynél 150. lap. 
c) „Abbatibus Hungáriáé conceditur ut festum S. Stephani 

regis Hungriae in crastino S. Bernardi . . . faciant." Lásd : Edmun-
dus Martene : Statuta ordinis cisterciensis in tomo IV. Thesaurus 
Anecdotorum column. 1641. 

1) „Statuimus ut in subscripts diebus clerici et laici debeant 

Hogy Szent István tisztelete ha7ánkban, annak min-
den részeiben el volt terjedve, arról a külföld is jól volt 
értesülve. Csak egy külföldi forrást idézek az Acta Sanc-
torum nyomán, Yiterbói Gotfridet, ki Krónkájának 17-ik 
részében Szent Henrik császárról írván igy emlékezik meg 
Szent Istvánról : „Ezt az Istvánt a magyarok szent gyanant 
tisztelik, mert ő általa kapták a hit kezdetét. 8) 

De e külföldi tanúságtétel mellett tanúskodik Szent 
István tiszteletének Magyarországon való elterjedt voltáról 
az a bő és gazdag irodalom is, melynek tá rgyát ő képezi. 
Abból az időből, mikor a könyveket még írták, nem sok 
emléke maradt fenn a magyar szellemi termelésnek ; nem 
azért, mintha nálunk az irott könyvek száma csekély let t 
volna ; gazdagok voltunk mi e tekintetben is, de ily em-
lékeinket részint a folytonos hadakozások s ezek nyomá-
ban j á r t rablások, dúlások pusztították el, részint nemze-
tünknek azon eléggé nem kárhoztatható nemtörődése, mely-
nél fogva múl t jának legbecsesebb és kincset érő művészi 
és irodalmi emlékeit, nem törődve velők, századokon át 
veszni hagyta. Ha ez nem volna igy, bizonyára a XI—XV. 
századokból számtalan oly irott emlékünk maradt volna 
fenn, különösen az egyházi szónokíati irodalom termé-
keiből, melyek bizonyítékául szolgálhatnának azon állítá-
somnak, hogy Szent István tisztelete az egész magyar ha-
zában mindenütt el volt terjedve, s hogy az, Üdvözítőnk 
és Nagyasszonyunk ünnepei után első helyen állott a 
magyar nemzet leikében. 

Csekély számú fenmaradt régi irott emlékeink között 
van főkép egy, mely fenti áll í tásunkat bizonitja. Erdy 
János jeles tudósunk, Hartvik fordítója, e munkájához irt 
előszavában a Szent Istvánról szóló régi kéziratokat fel-
sorolva megemlít egy a Nemzeti Muzeum könyvtárában 
levő és 1527-ből származó códexet9) „Conciones anonymi 
cujusdam Chartusiani" czimüt, melyből közöl is egy, 
Szent István királyra vonatkozó szent beszédet, a melyet 
ugy irodalomtörténeti becsénél fogva, mint a szent király 
tiszteletének érdekes bizonyítékát is, mai helyesírással i t t 
közlök. A szónok, ugy látszik, nem volt teljesen jár tas a 
magyar his tór iában; lelkében a nép ajkán élő j ámbor 
hagyomány nagyobb erővel működött, mint a történeti 
kritika, de egész beszédjén ' elömlik az a nemes hév és 
tisztelet, melylyel a szent király emléke iránt viseltetett. 
Ez a beszéd, mint nyelvezete mutat ja , lehet XIII . vagy 
XIV. századi, bár a Códex, melyben találtatott , a XVI . 
század első harmadából való. Ez a szent beszéd igy hangzik : 

„Misericordia et Veritas custodiunt regem, et robo-
rabi tur dement ia thronus ejus. Prov. 20. cap. Irgalmasság 
és igazság megőrzik a királyt, és kegyelmességgel mege-

a servilibus operibus abstinere." Lásd Péterfy id. munkájában, a 
282-dik lapon. 

B) „Hunc Stephanum omnes Ungari ut sanctum reverentur 
pro eo, cpiod per eum initium fidei acceperunt." Lásd az Acta Sanc-
torum idézett kötetét az 558—559. lapokon. 

9) Az irodalomtörténet ezt felfedezőjéről Érdy-códexnek 
nevezi. A Códex végszavaiból látszik, hogy annak irása 1527 
november 23-án fejeztetett be ; irodalomtörténet-iróink szerint 
az egész Códex Íratása nem vihető vissza korábbi időre 1517-nél, 
sőt némelyek szerint 1526-nál sem, de nyelvezete néhol megengedi 
azt a következtetést, hogy a Códex szerkesztője nálánál régibb for-
rásból is meritett. 

19* 
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rősittetik ő reki birodalma. Ez igék vannak megirva 
Bölcs Salamon egyik könyvének huszad részében, mely 
isrék méitán vétethetnek dicsőséges Szent István királynak 
neve dicséretére, ki, mig ez világon leve, nagy irgalmas-
ságban, igazságban és kegyelmességben éle ez szegény uj 
keresztény nép közöt t ; minemű szentséges életben pedig 
végezé el idejét az sok csodatétel és anyaszentegyház 
nyilván vallja és bizonyítja. Bizonynyal azért méltán kell 
ez dicsőséges Krisztus Jézusnak választott vitézét és con-
fessorát jelesen ez szegény magyarországbeli nyomorult 
népnek dicsérni, tisztelni, kiknek Úristen királyi méltó-
ságul és apostol gyanánt adá, hogy mint tanúságával és 
jó életének példájával tanitaná, igazgatná, oltalmazná, és 
az örök üdvösségnek ú t já ra vonná; azért szerelmes atyám-
fiai, nagy szerelmetes szolgálattal és áj ta tos hálaadással 
tar tozunk ez boldogságos szent királynak ki miatt ennyi 
sok lelki, testi jókat érdemlettünk. Ha pedig ő halandó 
életében olyan szorgalmatos volt ez szegény népnek üd-
vösségén és oltalmazásán, hát mit vélhetünk tet t és tészen 
az halhatat lanságban szünetlen könyörögvén Úristennek 
előtte, az ő szegény népeért ? Netalántán régen elvesztünk 
volna mi gonosz bűneinkért , ha az édes Asszonyunk Szűz 
Máriával az szent királyok ő kegyes esedezésöknek miatta 
nem táplálnának. Kiről ugy énekel anyaszentegyház ez 
mai szent zsolozsmábau : 

Idvezlégy bádog Szent István Icirál ! 
Te népednek nemes reménysége ! 
Idvezlégy, mi megtérésünknek bizon doktora 
És apostola ! 
Idvezlégy minden szentségnek és igazságnak fényes tüköré ! 
Temiattad hittünk Krisztus Jézusban, 
Temiattad üdvözülünk és Krisztusban kérünk 
Imádj ez te népedért, 
Imádj egyházi szolgálókért is 
Hogy egy ellenség se légyen 
Ragadozó ez te néped között Ámen. 
Boldogságos Szent István királynak és confessornak 

dicséretes méltóságáról és szentséges életéről akarván 
szólni, doktoroknak mondásokból hét nemes tiszteletes 
ajándékokat találunk, kikkel Úristen ez ő szerelmes szol-
gájá t anyaszentegyházban felmagasztalá egyébb királyok-
nak és országbíró fejedelmeknek felette, 

Első méltóság mondatik Angyali izenet, mert ugy 
olvastatik róla, Úristen ő szent ismereti és választása 
szerint mint az szép rózsát a tövisek közül, azonképen 
Szent Istvánt az pogány szüléktől magának választá, kinek 
fényes foganat t já t mennyei szent követ által izené meg, 
kiben némiképpen hasonlittatik Urunk Jézushoz, Asszo-
nyunkhoz és Keresztelő szent Jánosnak és ilyen nagymél-
tóságos szentekhez. 

Másod méltósággal szereté Úristen, szent nevezetnek 
hivataljával. Mert mikoron immáron az ő szülei keresz-
ténynyé lettenek volna, és az hivségben élnének és az 
jámbor asszonyállat szüléséhez közelgetne, neki jelenék 
protomartyr Szent István és monda ő neki : Bizzál asszony-
allat Úristenben, és légy bizonyos benne, mert ime fiat 
szülsz, kinek ez országbeli nép között királyi korona 
adatik, és az én nevemet adjátok ő reá. Az asszony-
állat nagy csodálattal mondá : ki vagy uram és ki 
neved ? Eu vagyok úgymond protomartyr István, ki Jézus 
Krisztusért először szenvedtem, és — elenyészék. És mi-

koron ez boldog magzat született volna, Szent Albert 
püspök Esztergomban az szent nevére megkeresztölé. 

Harmad méltósággal szereté örök üdvösségnek bi-
zonyos bátorságával. 0 szerelmes atyámfiai, bizonyával 
nagy isteni ajándék és malasztosság, kit Úristen még az 
világi életben az örök üdvösségre választ minden félelem 
nélkül, kit kevés szenteknek olvasunk engedettnek lenni. 

Negyed méltóság, hogy Úristen őtet sokképen való 
méltóságokkal szereté, kiket egyszersmind nem igen ol-
vasunk engedettnek lennni (t. i. másoknak). Első monda-
tik Istentől adatott nemes királyság, má^od dicséretes 
apostolság, harmad doktorság. 0 bizonyával nagy isteni 
ajándék, kinek ilyen és ennyi malaszt engedtetik. Igy 
olvastatik ő róla, hogy mikoron immáron felserdült volna, 
deáki tudományban is bölcs volna, egybehivatá ő atyjával 
ez országbeli urakat és nemeseket, királylyá tevék őtet, 
Es ennek utána azon esztendőben, mikoron Krisztus 
születetinek utáu irának kilenczszázkilenczvenhét esztendő-
ben, Szent István királynak keresztény a ty ja boldogul és 
jó békében kimulék ez világbul, és viteték az örök bol-
dogságba, Szent Albert püspök is azon esztendőben 
menvén prusok közé prédikálni és mártyromságnak 
koronájá t vevé. Szent István király pedig fogá magát 
Istennek szent parancsolatt ja (szerint) való életre. 

Ötöd méltósággal szereté Úristen nagy tökéletes és 
érdemes életnek malasztosságával, mert valamit kér vala 
Úristentől, mind megnyeri vala; sok csodákat is tészen 
vala Úristen az ő szeot érdemeinek miatta, ha mind elő 
nevezgetnénk, nehéz volna csak hallgatni is. 

Hatod méltósággal szereté Úristen ; mennyei fénylő 
csodálatokkal és jelenetekkel. Gyakorta a jövendőket meg-
ismeri vala Szentléleknek ihléséből. Azt is megismeri vala 
még annak előtte, mikoron gonosz tanács és háborúság 
történt az szegény Magyarország ellen. Oly igen elhatal-
mazott vala pedig az isteni látásban, hogy mikoron á j ta-
tos imádságban volt, e lragadtatot t néha lelkében. Néha 
test szerint is felemeltetett a föld szinéről, ő szentséges 
érdemeinek miatta. Mely szorgalmas buzgósága volt pedig 
anyaszentegyházban, nyilván vagyon, mert nemcsak ez 
országban rakat ta tot t szentegyházakat, de Jeruzsálemben 
Konstantinápolyban, Rómában és sok országokban kikből 
ismertetik kereszténységhez való szomjuhozása és Krisz-
tushoz való szereteti. 

Heted méltósággal szereté Úristen ez szent királyt 
ő szent halálának csodaképen való ismeretivel, kit 
nyilvábban meghallunk az ő szent életéből." 

I t t azután következik Szent István legendája, mely 
valószínűleg nem a Códex szerkesztőjének műve, hanem 
melyet alighanem régibb forrásból vett. Elmondatik ebben 
a szent király eredete, születése, egész élete, halála, s a 
szent tetemeit rej tő koporsó megnyitása és azon csodás 
jelenségek, melyeknek az ott voltak szemtanúi valának. 
S midőn beszédének végéhez közeledik a szónok, valóban 
szépen és lelkesen fejezi be azt e szavakkal: „Mely édes, 
véghetetlen és halhatatlan örvendetes dicsőséget és ezen 
világon békeséges életet engedjen minekünk mi édes szent 
királyunknak érdemeinek miatta Atya, Fiu. Szentlélek egy 
mindenható Úristen örökön örökké. Amen." 

Midezen itt felsoroltak nemde bizonyítják, hogy Szent 
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István tisztelete el volt terjedve széles Magyarországon? 
mihez megemlítjük azt is, hogy százakra rug a tsmplomok, 
kápolnák, monostorok száma, melyek az ő tiszteletére 
voltak és vannak szentelve. (Folytat juk.) 

S z e p e s i egyházmegye . Főpásztori szózat a hitel-
szövetkezetek ügyében. — 

Szmrecsányi Pál püspök ur az említett ügyben kö-
vetkező főp. körlevelet intézte egyházmegyéje papságához : 

Egyházmegyénk területén a hozzám beérkezett j e -
lentések szerint tisztelendő lelkésztársaim buzgó közremű-
ködésével 25 községben működnek már fogyasztási- és 
részben hitelszövetkezetek. 

A mint egyrészről örömmel látom, hogy az ily szö" 
vetkezek helyes szervezése és vezetésével összekötött nagy 
nehézségek főtisztelendő lelkésztársaimat nem riasztják 
vissza a keresztény felebaráti szeretet e hatályos eszkö-
zének buzgó felkarolásától, ugy másrészről nem tagad-
hatom, hogy sokszor aggodalommal gondolok a súlyos 
felelősségre, melyet ezzel magukra vállalnak. A szövetke-
zetek ügyvitele ugyanis nem csekély szakismeretet, gya-
korlati jártasságot, sok időt és u tánjárás t igényel. De a 
lelkipásztor ügykörével egyáltalán nem tar tom megegyez-
tethetőnek, hogy ő maga kezelje a szövetkezet pénztárát . 
Legfőbb gondját tehát arra kell fordítani, hogy a pénztár 
és az á ruraktár kezelői erkölcsileg teljesen megbizható 
emberek legyenek s kellő anyagi biztosítékot is nyúj tsa-
nak, az igazgatóság és felügyelő bizottság pedig a község 
legértelmesebb, anyagilag független, tiszteletreméltó tag-
jaiból alakuljon meg. Emellet t távol kell tartania a szö-
vetkezettől egyrészt a túlságos nyerészkedési vágyat , más-
részt a fajgyűlöletet s kizárólagos pártpoli t ikai szellemet, 
nem tévesztvén soba szem elől, hogy a szövetkezet czél-
jaival ellenkező, azoktól eltérő idegen czélok szolgálata 
előbb-utóbb válságba sodorná a szövetkezetet, melynek 
kimaradhatat lan visszahatását első sorban a lelkész érezné 
m e g ; ellenkezőleg pedig, a jól szervezett s egészséges gaz-
dasági elvek szerint működő szövetkezet idővel a lelkipász-
tori hivatás köréhez tartozó magasabb erkölcsi czélok elé-
résének is mindenesetre egyik hatályos tényezője lehet. 

A szövetkezetek sikeres működésének előmozdítása 
s a lelkésztársaimra nehezedő felelősség megkönnyebbítése 
leginkább a szövetkezetek országos kötelékének oly intéz-
ményétől várható, mely azok közös központját képezve, 
lehetővé tenné, hogy áruikat jó minőségben, a közvetítők 
drága szolgálatának igénybevétele nélkül, a legelső for-
rásokból szerezhessék be, s e mellett tanácsaival s az egész 
ügyvitelre kiterjedő szakszerű és rendszeres ellenőrzés 
gyakorlásával a szövetkezetek egészséges működését biz-
tosítaná, s a hibáknak és visszaéléseknek mindenkor elejét 
vehetné. 

A szövetkezeti ügy körül elévülhetetlen érdemeket 
szerzett gróf Károlyi Sándor ur ő nagyméltósága fárad-
hatatlan tevékenységének köszönhető, hogy a szövetkeze-
tek ez országos kötelékének intézménye létrejöt t és mű-
ködését már megkezdte. Ez a Magyar Gazda-Szövetség 
Hangya czimű fogyasztási és értékesítő szövetkezete. Köz= 
ponti irodája Budapesten, IV. kerület, Zöldfa-utcza 10. 
sz. a. van. A gróf ur velem együtt igen kívánatosnak 

tar t ja , hogy az egyházmegyénk területén működő s általa 
is figyelemmel kisért szövetkezetek a Hangyával össze-
köttetésbe hozassanak. E czél elérésére készségesen fel-
ajánlot ta a Hangya közreműködését, mely a jánlatot én 
annál nagyobb köszönettel fogadtam, minél melegebben 
óhaj tot tam mindég a szövetkezetek ily kötelékének létre-
jöttét . Meg vagyok róla győződve, hogy tisztelendő lel-
késztársaim is rokonszenves érdeklődéssel kívánnak az esz-
mével foglalkozni s valósítására, saját érdekökben is, 
legjobb akarat ta l közre fognak működni. Ennek lehetővé 
tétele végett a Hangya alapszabályainak, továbbá a köte-
lékéhez tartozó szövetkezetek alakítása és vezetésire általa 
kiadott utasításnak s végre az igy alakított szövetkezetek 
alapszabályainak egy egy példányát ide zárva, bizalommal 
felhívom tisztelendő lelkésztársaimat, hogy e kiadványok 
áttekintése után a Hangya kötelékébe való belépés felté-
telei és módozatai iránt megállapodásra jutni igyekezzenek. 

Mivel pedig egyrészről kívánatos, hogy tisztelendő 
lelkésztársaim el járására egyöntetű legyen, másrészről 
pedig remélhető, hogy a csatlakozás előnyei s a kivitel 
módozatai és feltételei, a netaláni nehézségek vagy ellen-
vetések latravetésével, személyes érintkezés és szóbeli tár-
gyalások ut ján könnyebben lesznek tisztába hozhatók, 
azért legczélszerübbnek tar tanám, ha tisztelendő lelkész-
társaim valamely közösen megállapítandó napon összejön-
nének s összejövetelük napjá t és helyét a Hangya köz-
ponti i rodájának eleve tndomására hoznák, oly kérelemmel , 
hogy a Hangya megbízot t ja a kitűzött napon s helyen 
körükben megjelenni szíveskedjék. A Hangya a legnagyobb 
készséggel fog a felkérésnek megfelelni. Azt hiszem, hogy 
a liptó és árvamegyei szövetkezetek képviselőinek leg-
czélszerübb lenne Rózsahegyen összejönniük. A szepesme-
gyei három szövetkezet, tekintettel a távolságra, talán 
közös képviselőt küldhetne Rózsahegyre. 

Nagy megnyugtatásomra szolgálna, ha tisztelendő 
lelkésztársaimnak a szövetkezeti ügy felvirágoztatására 
irányuló buzgó érdeklődése lehetővé tenné, hogy az óhaj-
tásom szerint késedelem nélkül megindítandó tárgyalás 
mielőbb kedvező eredményre vezessen. 

Kelt Savnikvárbau, 1898 aug. 16-án. 
Szmrecsányi Pál 

püspök. 

T A R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudek János dr. 

(Folytatás.) 

Máshonnan tudjuk, hogy a mult században a nő 
nem foglalt el oly állást a magyar társadalomban, hogy 
azt a nőuralomról nevezhetnők. 

Érdekes, a mit e tekintetben Grünwald Béla tanul-
mányai alapján mond. „A nő még nem foglalja el azt 
az állást (t. i. a mult században), mint az egykorú Franczia-
országban s a szalon, hol a nő uralkodik szellemével, mű-
veltségével, finom tapintatával s hol megállapít ják az elő-
kelő élet elegáns formáit, ismeretlen volt Magyarországno 
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A falusi nemes nők nevelését elhanyagolták s állásuk a 
házban s a társadalomban alárendelt volt." 

A franczia előkelő nőkről és szalonjaikról értekezik 
Greguss Ágost Molière „A tudós nők" czimű híres víg-
játékához irt nagy értékű Bevezetésében. 

Keletkeztek pedig ezek a nagybefolyásu franczia 
szalonok, mint a renaissance termékei, akképen, hogy IV. 
Henrik király nyers udvarával szemben a főúri társaság 
műveltebb tagjai egy külön udvart alakitottak, melynek 
királynéja Rambouillet marquisné volt. Palotájában gyűl-
tek össze a kik egyfelől politikailag nem voltak az uj 
kormánynyal megelégedve, másfelől pedig a faragatlan 
modortól r iadtak vissza, mely az első Bourban környeze-
tében uralkodott . A Rambouillet palota lőn ama diszes 
ellenzék találkozója, mely java részében finom nőkből és 
kitűnő Írókból állván, a nyelv s az erkölcsök tisztaságának 
őrségére vállalkozott. Mintegy franczia akadémia volt, 
mielőtt a franczia akadémia megszületett volna, és szintoly 
nehéz volt bele jutni, mint későbben a negyven hallha-
tatlan közé. A kit ott bemutat tak, mintha értelmességéről 
és tisztességéről kapot t volna oklevelet. Nem lévén akkor 
se nyilvánosan tanácskozó testületek, se napi lapok, se — 
az iskolákon kivül — tudományos intézetek, a Rambouillet 
palotában alkották meg a számba vehető közvéleményt, 
különösen irodalmi tekintetben, s a Rambouillet palota 
nyitja meg ama hires társalgó termek (szalonok) sorát, 
melyek a 18. században ország, sőt világ szerte oly messze-
hatóknak bizonyultak. 

Sok jó, de sok rossz is áradt széjjel ezekből a 
szalonokból; u j divatok nemcsak a nyelvben, az irodalmi 
zlésben, de az erkölcsökben is : a nőuralom korszaka a 

maga elfajulásaival, torzképeivel. Nálunk mindez isme-
retlen marad t ; a magyar nemes nő rendes hivatása kö-
rébe szorult, sőt a falusi nemes nő állása a társadalomban 
meglehetősen alárendelt volt, 

Elő példában muta t ja ezt be Kazinczy, midőn nagy-
anyját , nemes Bossányi Ferencz hitvesét, kóji Komáromy 
Jul iannát (a békési viczeispánnak és Rédey Jul iannának 
leányát) leirja. „Leánya férjének, nem szolgálója, de nem 
is ur-társa. Bal ja mellett üle szekerén s idegen házába 
lépvén be vele, utána ment, nem előtte. Olvasni tudott , 
nem irni is, s udvara, konyhája, csuprokkal és serpe-
nyőkkel gazdagon megtömött kamará ja volt az a világ, 
melyben sürgött-forgott ." Amire aztán saját koráról, e 
század hnszas éveiről fájlalva megjegyzi : „Korunk elveszte 
(elfelejtette) a szép példát, mig bajaink ismét elővétetik 
s megtanítanak, hogy az némely szeliditések mellett, jobban 
volt akkor, mint most." Mintha a változott viszonyok közt 
mondaná : jó volna asszonyainknak, kik letértek már a 
régi útról, nagyanyáik egyszerűbb módjára visszatérni. 

Ugy állott ugyanis a dolog, hogy a mint a szatmári 
békével a viharok elcsendesedtek s a nagy küzdelmeket 
nyugalom váltotta fel, a nők teljesen a házi tűzhely mellé 
vonultak vissza s a közügyekben is résztvevő előbbi század 
asszonyait ezen korban hiában keresnők. Alig is lehet ezután 
róiuk többet mondani, mint a mit Kazinczy nagyanyjáról 
mond s valóban ha a nő a házi kört betölti munkájával, 
gondjaival: körülbelől m é g i s tet t mindent, a mit tőle hiva-
tása, kivált a mult századéhoz hasonló korban, megkíván. 

Hogy az udvar körül forgó arisztokrata nőkben ma-
gasabb volt a művel tség; hogv régibb, egyszerűbb er-
kölcseikben is nagyobb változás áílhatott elő, az termé-
szetes; abban a nagy áradatban, mely Mária Terézia 
udvarából hazánk e rétegét s általa a köznemességet is 
á t jár ta , az nem is lehetett máskép. 

Marczali emliti, hogy egv akkori gúnyos költemény, 
melyet Amadé Lászlónak tulajdonítot tak, elevenen állí-
totta szembe az idegen befolyásnak erkölcsi és gazdasági 
következményeit. Régente az ezüst gombok apáról fiúra 
szállottak ; most évről-évre változik a divat. Régente bőven 
éltek azzal, m i t a hazai föld termett , most idegen szakácsok 
rontják a gyomrot és a fáczánokat etetik drága eleséggel. 
Nem is lehetett ennek más következménye, mint az, hogy 
kiürült a pénzes láda, mely az apa korában jóformán 
tele volt. Hogy pedig a nagy fényűzés mennyire be-
folyásolja a családi és a társadalmi erkölcsöket s ezzel a 
nők gondolkozását is, tudja mindenki, a ki ismeri 
az életet. 

A fiatal uri leányok neveléséről néhány nőzárda s 
a mi a mult század folyamán igea divatos volt, ugy a 
fiuknál, mint a leányoknál, idegenből fogadott nevelőnők 
gondoskodtak. A nők nevelése és kiképzése a szülők 
magánügye volt. Olyan képeztetésről, a minőben az uri 
leányok ma részesülnek nálunk, akkor szó sem lehetett ; 
a fiuk számára voltak gymnasiumok, de ezek is inkább 
esak alaki, emlékezetet gyakorló képzést nyúj tot tak. 

Szuppán Vilmos a felsőbb leányképzés múltjával 
foglalkozván, elsőnek az angol kisasszonyok most is 
virágzó budapesti nőnevelő-intézetét emliti, melyet Mária 
Terézia 1770-ben a királyi várban telepitett meg, s mely 
kizárólag leányneveléssel és oktatással foglalkozott. Tani-
tónőképezdét melléje 1856-ban Thun állított. 

(Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Az egyházi zenekongresszusról. 

F. hó 29 én nyilt meg Esztergomban. Reggel 9 
órakor sz. mise volt a papnevelő intézet kápolnájában, 
melyet Kutschera József, a M. C. E. igazgatója mutatot t 
be az Urnák. Azután a kongresszus tagjai az intézet dísz-
termébe vonultak át, hol Bogisich Mihály cz. püspök 
hatásos beszéddel nyitotta meg a kongresszust. Következett 
Kutschera József jelentése az 0 . M. C. E. működéséről. 
Bejelenti, hogy több püspök, székeskáptalan, sőt magánosok 
is az egyesület intenziven nem működhetett eddig azért, 
mert még a vidéki egyesületek nincsenek szervezve. Hálás 
szívvel mondott köszönetet a Szt.-István társulatnak, mely az 
egyesület kiadványait anyagi áldozatok árán is közölte. 
Azt javasolta, hogy a vidéki egyházi karmesterek álljanak 
a mozgalom élére és támogassák munkásságaikkal az 
egylet zenei közlönyét. Beszédét azzal fejezé be, hogy 
köszönetet mondott Bogisich Mihály cz. püspöknek, ki 
anyagi áldozatok árán is közreműködött az egylet fel-
virágzásán. Ezután Bogisich Mihály bejelenti a kongresz-
szusnak Vaszary Kolos herczegprimás és Mailáth György 
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erdélyi püspök uraknak leveleit, melyben üdvözlik a kon-
gresszust. Következett Léh Jakab újvidéki egyházi kar-
mester előadása az egyházmegyei Czeczilianus egyesületek 
megalakításáról. Beható vita után Bogisich püspök indít-
ványát fogadták el. Felkérik a püspököket és káptalanokat, 
hogy ének-iskolákat állitsanak fel alapul az egyház-
megyei C. E-k felállításához. Délután és 30-án foly-
tatták a munkát. Összegezzük a fontosabbakat. Dr 
Kováts Sándor temesvári theologiai tanár előadta a 
növendékpapok énekoktatásánál követett rendszerét. Sze-
rinte hátramaradottságunk oka abban rejlik, hogy közép-
iskolai énekotatásra mindenütt csekély gondot fordítanak. 
Mindaddig, mig a középiskolákban a módszeres énekokta-
tást nem szervezik, kellő eredményt várni nem lehet. A 
gyűlés tagjai felkérték dr Kovátsot, hogy irja meg a gre-
gorián ének oktatásának módszerét, s közölje az „Egy-
házzenei Közlöny"-hen, hogy a szerint az énekoktatás az 
összes papnevelő-intézetekben szerveztessék. Haller Jenő 
egyleti titkár külön kántorképzőkről akar gondoskodni s 
azok felállítását sürgeti. Szóba került a vallás- és közok-
tatásügy ministernek legújabb rendelete is a kántori ok-
levelekre vonatkozólag, a melyeknél az egyházi biztos 
aláírását fölöslegesnek jelenti ki. ezzel szemben a kon-
gresszus Kutschera József titkár álláspontjára helyezkedik 
s a kántorképzést egyedül az egyháznak vindikálja. A 
kongresszus legfontosabb határozata az, hogy egységes 
énekoktatás, a népéneknek felvirágoztatása és minden fül-
sértő czikornyának eltávolítása czéljából egy uj egységes 
„Enektárt", és „karénekes kézikönyvet" ad ki. E czélból 
egy 15 tagból álló bizottságot küld ki, mely áll a követ-
kező tagokból : Bogisich M. elnöklete alatt, Mayer Károly 
apát-kanonok, Kutschera József, Haller Jenő egyesületi 
titkár, Ernyey József, Ihersch Ferencz, Lányi Ernő, Glatt 
Ignácz, Yavrinecz Mór, Szupper Alfréd, Léh Jakab, dr. 
Kováts Sándor, dr Meiszner Imre, Göndöcs István, 
Pagátschnigg Guido, Szautner Ignácz, Erdélyi István kar-
nagyok. A tisztújítás megejtetvén, a tisztikar a követ-
kezőleg alakult : Elnök : Boghich Mihály, kit ő eminencziája 
nevezett ki ; a többi tisztviselők közfelkiáltással válasz-
tattak meg. Egyházi alelnökök : Mayer Károly, Glatt Ignácz 
Világi alelnökök: Kersch Ferencz, Lányi Ernő. Igazgató: 
Kutschera József, Pénztáros : dr. Bundala János. Jegyző : 
Meiszner Imre. A választmány tagjai az egves egvházi 
elnökök. A gyűlés befejezése után Bogisich Mihály elnök 
vezetése alatt Mayer Károly, Glatt Ignácz, Pogatschnigg 
Guido, Léh Jakab, Franek Gábor tagokból álló küldöttség 
tisztelgett ft . Vaszary Kolos biboros-herczegprimásnál és 
tolmácsolta a kongresszus tagjainak háláját és tiszteletét. 

IRODALOM. 
— Középeurópai müépitmények egy körutazás 

alkalmából megfigyelve Tóth Mike S. J . főgymnasiumi 
tanártól. Százhetvenhárom illusztráczióval. Budapest, 1898. 
16-r. 430 1. kapható szerzőnél Kalocsán. Fűzve 1 frt 50, 
kötve 1 frt 80 krért. 

Bűvös egy könyv. Az ember ha kezébe veszi, nem tudja 
letenni, oly érdekes. A kíváncsiságot a folytatásra folyton 
fentartja. Tóth atya az il usztrácziókban mester. A mit 

ebben a könyvében nyújt, az valóban nagy szolgálat a 
magyar irodalomnak. Nem tudom, van-e a magyar iroda-
lomban munka, mely ennyi műremeket illusztráczióban 
mutatna be a magyar közönségnek. De ennek a könyv-
nek nemcsak irodalmi és műértelmi becse nagy. Nagy a 
könyvnek erkölcsi értéke is. Tóth Mike atya a leghatá-
sosabb apologetája gyanánt mutat ja be magát a katholi-
kus egyháznak. És szellemének ezt az apologetai oldalát 
az „Utószó"-ban maga leplezi le, a következő emlékeze-
tes nyilatkozattal zárva be munkáját : 

„Utalásom leirását bevégezvén, még csak a tényre 
akarom kedves olvasóimat figyelmeztetni, melyet külön-
ben alkalmasint többen már észrevettek, hogy az egyház 
volt mindig leghűségesebb dajkája a művészeteknek, és 
teljes' kifejlődésüket, sziadús virágzásukat az egyház nemes 
szellemének, az egyház fejedelmi bőkezűségének köszön-
hetik. 

Tudják ezt mindazok, kik a művészetek történelmét 
ismerik, néha-néha ki is mondják azt. En e történelmi 
igazságot szemlélhetővé akartam tenni. (És ez kitűnően 
sikerült neki). 

Középeurópában a világi s egyházi műépitményeket 
egyaránt vettem szemügyre, és konstatálnom kell, hogy 
1. husz egyházi nagyszerű épitményre alig jut egy világi 
építmény, mely műértékkel bírna : 2. az egyházi klasszi-
kus építmények vagy évszázadokon át teljes épségben 
fönmaradtak, vagy stílszerűen kijavíttattak, — ellenben a 
világi építményeket majdnem mind, az időnkint jelent-
kező szükséglet örve alatt, kíméletlenül szétrombolták, 
eltorzították, átalakították, művészi alakjukból kivetkőz-
tették, díszöktől megfosztották. A mi belőlök megvan, az 
csak olyan, mintha a tökéletesen szép emberi alakból egy 
orr egy fület, vagy egy kart mutatnánk fel. 

Csak az egyház tartotta állandóan és kellő becsben 
a művészi alkotásokat. 

E kétségbevonhatatlan ténynek némi feltüntetése, 
volt czélja dolgozatomnak. Ugyanezt ki lehetne mutatni 
a többi művészeteknél is. 

Az útleírás fesztelen alakját azért választottam, mert 
az utazás élményeinek közbeszövése, az építmények foly-
tonos leírásának és összehasonlításának néha fárasztó 
olvasását némiképen könnyíti." 

Ennek az „Utószó"-nak műértelmi ítéletét különö-
sen ajánljuk a katholikus olvasóközönség figyelmébe. 

Az ember nem hinné, hogy a művészetek történel-
mében is oly ferdítés és gyanúsítás lehetséges, mely egy-
házunkat sérti. A hitgunyoló Ruskin-féle akadémiai ki-
advány ezt is megteszi. Ne engedjük, hogy az epés hó-
bortosság, s a frázisok kopott rongyaiba burkolt tudatlan-
ság ez ügyben is megmételyezze a közönség elméjét. Az 
u j művészet, t. i. a klasszikus értékű, az egyházé. Ezt 
különféleképen hangoztassuk és mutassuk ki. 

= Éppen most jelent meg és postafordultával szál-
líttatik: Énekeljetek az Urnák; imádságos és énekes 
könyv a serdülő katholikus ifjúság számára. Szerkesztet-
ték Kersch Ferencz, székesegyházi karnagy Esztergom-
ban és dr Kiss János, egyetemi tanár Budapesten. Négy-
szólamú hangjegyekkel, négy szép illusztráczióval. Terje-
delme 30 ív, (480 oldal). Ara fűzve 1 frt 20 kr, finom 
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és erős egész vászonkötésben, piros metszéssel 1 f r t 50 
kr ; igen finom és erős egész bőrkötésben, piros metszés-
sel 2 f r t 20 kr. 

Megrendelhető : Dr Kiss János, egyetemi tanárnál , 
Budapesten, VII. Rottenbiller-utcza 5/a III . 21. 

VEGYESEK. 
*** A p á p a á l d á s a XI I I . Leo pápa a magyarországi 

kath. hivők szövetségének üdvözletére válaszolt. Válaszolt 
az ősi hit védelmére indított küzdelemre adott áldással. A 
pápai távirat szövege ez : Beatissimus Pater ex intimo corde 
circulis catholicis apostolicam benedictionem imperti t , ut 
susceptam aviticae fidei defensionem implere sustineant. 
Card. Rampolla. 

— A nuntius esztergomi útjáról két hir kering. 
Az egyik szerint az elmarad, a másik szerint csak 
halasztás esik a dologban. Az elmaradást állítólag ő 
szentsége egészségi állapota és az osztrák politikai 
viszonyok okozzák, me'yek a nuntius Bécsben való 
jelenlétét teszik szükségessé. A halasztást az okozza, 
mer t a nuntius két római praelatus megérkezését várja . 
Világos, hogy csak halasztás van a dologban. 

— Vaszary Kolos bíboros hgprimás és esztergomi 
érsek ur a f. hó 29-én Esztergomban megnyílt országos 
egyházzenei kongresszus alkalmából a következő helyeslő 
nyilatkozatot küldte Bogisich Mihály püspök kongresszusi 
e lnökhöz: „Örömmel vettem Méltóságod jelentésébői azon 
értesülést, hogy a mult évben oly szép eredménynyel végző-
dött egyházzenei kongresszus nagy fontosságú munkála-
tait az idén is folytatni óhaj t ja . Az egyház szelleme sze-
rinti tisztább ének és zene művelőinek ezen lelkes és 
kitartó buzgósága remélnem engedi, hogy az országos 
magyar Czeczilia-egyesület mindinkább megerősödve fog 
szent czéljának megvalósítása felé haladni és hogy szer-
vezkedve az egyházmegyékben s a plébániákban mindig 
tágasabb körben fog eszméinek diadalra jutásán fáradozni. 
Örömemet fokozta Méltóságodnak azon további jelentése, 
hogy az egyházzenei kongresszus üléseit az idén szék-
városunkban szándékozik megtartani. A legnagyobb kész-
séggel megengedem, hogy a kongresszus ütéseit a pap-
nevelőintézet dísztermében tarthassa meg. A kongresszus 
tagjaira pedig főpásztori áldásomat adom, kérve a jó 
Istent, hogy tanácskozásaikat gyümölcsözőkké tegye." 

— A cseh katholikusok prágai nagyülésén az 
elfogadott határozatok közt kimagaslik kettő. Az egyik 
igy szól : „Fölkéretnek a főt. püspökök elrendelésére 
annak, hogy a jelen kongresszuson képviselt valamennyi 
egyházmegye Jézus legszentebb szivének legyen felajánlva." 
A másik határozat a pápa teljes szabadságának és függet-
lenségének visszaállítására vonatkozik. 

— Az erdélyi püspök ur g y e n g é l k e d é s é r ő l szóló 
hir meleg érdeklődést kelt mindenfelé. 0 méltósága a 
tavaszi bérmauton meghűlt s azóta tüdőhurut ja van. 0 
méltósága régi kezelő orvosát hivatta magához Bécsből, 
a ki friss levegőn való tartózkodást és föltétlen kíméletet 
irt elő. Hő kívánsággal várjuk a javulás örvendetes hírét. 

— Don Bosconak polgártársai. F. hó 18-án lep-
lezik le Castelmovo d'Astiban, don Bosco szülőhelyén, az 
i f júság apostolának szobrát, melyet polgártársai hálás tisz-
telettel emeltek. 

— Szabadelvű zsarnokság tombolása. Az olasz 
állam nem is egy egész esztendő alatt katholikus egye-
sületeket a következő számmal pusztí tott e l : országosat 
4-et, egyházmegyeit 70-et, plébániait 2600 at, ifjúsági 
egyesület t t 600-at, tud. egyetemi kört 5-öt, kath. if júsági 
kört 20 at, kath. társaságot 300-at, kath. gazdasági és 
segélyegyesületet igen sokat. Ilyen a szabadkőműves sza-
badság és minden olyan szabadság, melynek lelkiismerete 
fél az igazságtól, 

— A legújabb lourdesi csodás gyógyulásokról 
már megérkezett az első hir. E szerint csodásan meggyó-
gyul tak Lefranc Viktor, 53 éves, iákból és nyelve balol-
dalának hüdöttségéből, Bertier Károly 25 éves tuberku-
lózus sebekből. A sebek már csaknem egészen behegedtek. 
Nulhe asszony, 38 éves, tudőgümökórból és nagyfokú vér-
szegénységből. Armand Jozefin, 30 éves, 3 év óta tejnél 
egyebet nem vett be a gyomra, s gyakran aludt vért 
hányt . Teljesen egészséges. Semmi fájdalma, mindent 
jóizüen megehetik. Ledolle János, 11 éves, lupusától jobb 
szemén nem látott . A lupus eltűnt, szemén lát. Baunard 
Viktorina, 24 éves, gümőkorban annyira összeaszott és 
elgyengült, hogy nem engedték megfürdetni. Másnap föl-
vette az utolsó kenetet s ugy vitette magát a barlangba. 
Ott egy pap feladta rá az utolsó absolutiót is. Halálán 
lá tszot t / lenni 10 percznyi ájulás után szó nélkül fölkelt 
és elvegyült a nép közé. Nemsokára három orvos meg-
vizsgálta, kik kijelentették, hogy a gyógyíthatat lan a tel-
jes kigyógyulás u t ján van. 

— Bérmálás a veszprémi egyházmegyében. Dr 
Hornig Károly báró megyés püspök ur ő exczellencziája 
ez idén az igali esperesi kerület hiveit fogja a bérmálás 
szentségében részesíteni a következő sorrendben: aug. 
31-én Mosdóson ; szept. 1 én Attalában ; szept. 2 án So-
mogy-Szent-Balázson ; szept. 3 án Taszáron : szept. 4-én 
Göllén; szept. 5-én Somogfy-S/ülban ; szept. 6 án Iga lban ; 
szept. 7 én Mernyén ; szept. 8-án Kis-Báron. 0 exczellen-
cziája kíséretében lesznek : vépi Vogronics Antal praela-
tus, őrkanonok, Jánosi Ágoston apátkanonok és dr Simon 
György, szentszéki jegyző. 

— Lelkigyakorlatok. Gyulafehérvárott 124 pap vett 
részt a f t . Bányik Ignácz jezsuita atya által tar tot t lelki-
gyakorlaton. A csiksomlyói lelkigyakorlatok hivatalos 
lisztája 109 résztvevő papot muta t ki s igy — leszámítva 
a szerzeteseket és más megyebelieket — az erdélyi 
egyházmegyének 310 papja közül 220-an részesültek ez 
évben a szentgyakorlatok áldásaiban. Szombathelyen Fialla 
János és Hőrl Gyula kalocsai jézustársasági atyák 
vezetése alatt voltak lelkigyakorlatok a szemináriumban. 
Részt vett azokon 30 pap. Székestejérvárott Tomcsányi 
Lajos, Kalocsán Rosty és Mladoniczky jezsuita atyák 
vezették a gyakorlatokat , melyeken 32 pap volt jelen. 
Ugyani t t aug. elején is voltak lelkigyakorlatok, 34 részt-
vevővel. A ma végződő lelkigyakorlaton a budapesti közp. 
papnev. intézetben 30 pap jelent meg. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.* 
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I Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

I szerdán és szombaton. 
[ Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 fr t . 
} Szerkesztő lakása : 

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

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

Budapesten, szeptember 7. 20. 

Előfizethetni 
minden 

\ kir postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
í tőnél, es Nagy Sándor 
î könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
; 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
\ bérmentes nyitott 
i levélben, intézendők. 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
D I K É V F O L Y A M . 

sz. II. Félév. 1898. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Gondolatok az iskolai év elején a keresztény nevelésről. — Veszprémmegye főispánjának 
rendelete a nemzeti ünnepek megüléséről. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A kath. körök és olvasó-egyesületek szövetsége és a 
politika. — K a s s a : Főpásztori levél szent István napjáról és szent István király tiszteletéről. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység és 

Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

Gondolatok 
az iskolai év elején 

a keresztény nevelésről. 
„Instaurare omnia in Christo." 

Ephes. 1, 10. 

Sajnos, nincs kétség benne, hogy társadal-
munk nagyon beteg ; betegebb talán, mint Európa 
bármely országáuak társadalma. Ha az emberek 
gondolkozásán végigtekintünk, az nem egysze-
rűen és szépen, vagyis összhangzóan változatos, 
hanem valóságos bábeli zűrzavar és ökölharcz 
egymás ellen; a mi pedig az emberek érzelmi 
világát és erkölcseiket illeti, azok sokszor inkább 
farkasok vermébe valók, mint emberek, testvérek 
és szentek társaságába. Szomszéd nem érti a 
szomszédját, még ha mind a ket ten magyarul 
beszélnek is ; hátha még más az anyanyelvök ? ! 
Miért? Mert a mi az egyiknek szent és sérthe-
tetlen, például az ima, a munka, a vallás, a haza, 
— az a másiknak lelke előtt fitymálás és gúny, 
kerülés, gyűlölet sőt üldözés tárgya. Hány em-
berneknem életelve mainapság, kivált a „művelt" 
körökben, például Proudhon esztelen mondása: 
„Az ima pótlása a gondolkodásnak, gyermekek 
és együgyűek használatára" ? *) Hányan nem tar-

La prière est un supplément de la réflexion, à 

l'usage des enfants et des simples. 

tanak most már még a „nép" különféle réte-
geiből is Yolney-el és Tissot-val s az istentelen-
ségnek más idegen ós hazai, régi és uj kolompo-
saival, kik vallás a la t t babonát ér tenek s kik a 
vallásosságot, egy kalap alá vonva a szigorú és 
fenséges keresztény vallást a fetisimádók vallási 
rendszereivel, „az emberi erkölcs romlásának" 2) 
ta r t ják ? Ilyen emberektől mainapság csak ugy 
hemzseg a forum Európaszerte, kik naponként 
megtölt ik a szin- ós kávéházak füst telen ós füs-
tös csarnokait esztelen fecsegéseikkel s a lapok 
öblös hasábjait nem kevésbbé értelem nélkül való 
irka-firkáikkal az emberinem legszentebb ér-
dekeit sértegetve szakadatlanul. De továbbmenve, 
például, melyik szoczialista nem rajong ma a „se 
Isten se ur" bolond elméleteért, s melyik lelkese-
dik közülök a hazáért s t an i t j a a népet, hogy 
szeresse azt*ós örömmel haljon meg érte, ha a 
kötelesség h iv ja? S a kiknek az emberi munka 
oly gazdagon veri tékezett évtizedeken által, s a 
kik a munka e bőséges veritékén jól megizmo-
sodának anyagilag, vagyis magyaráu mondva jól 
meghizT-ftk : nem megvetéssel fordulnak-e el a 
munkától, mint szemökben pusztán a meggazda-
godás alacsony eszközétől, mint ronda czitrom-
darabtól, melyet kifacsartak és szemétre dobtak? 
Hány munkaadó és munkás ember gondol inai-

2) La dépravation de la morale. 

19 
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napság a munka s egyáltalában az emberi tevé-
kenységnek örök üdvösséget t e rmő képességére? 
Törcdik-e valaki, és ha törődnek, hányan, Isten 
áldásával, mikor az „üzletet" megnyi t ják , a ka-
lapácsot, a tűt , a vésőt, a tol la t kezökbe veszik? 
Hajl i! nép, polgárság és uri osztály Magyaror-
szágban mélységes mélyen el van lelkében és 
életében, jobban ta lán mint bárhol a világon, — 
kereszténytelenedve. A mai ember nem imádkozik, 
legfeljebb a végső szükségben, akkor is talán 
inkább csak gépiesen; a közjóval nem törődik, 
csak lá tszat ra s ha önérdeke ha j t ja . Mert az 
önzés, sajnos, mindenekre k i te r jesz te t te bomlasztó 
uralmát . Társadalmunk összes gyökereiben beteg. 
A pogány önzés elvei pogány korszakot hoztak 
Magyarországra. 

Ez a diagnosis. . . . I t t a tá rsadalom gyökeres 
átdolgozására, gyökeres gyógyítására van szükség. 
De hogyan ? . . . . 

A társadalom két részből áll : a társadalom 
romlásában többé-kevésbbé bűnrészes felnőttekből , 
s a társadalom romlásában bűnte len ifjúságból. 
Az a je len t alkotja, ez a jövőt képviseli. Lehet-e 
beteg társadalmon segí teni? Ez a kérdés. Fele le t : 
igenis lehet. Deus sanabiles fecit nationes, gyó-
gyi tha tókká t e t t e a nemzeteket , je lenőkben ugyan 
nagy nehezen s csak kétségesen; jövőjükben 
azonban szintén nagy nehezen ugyan, de teljes 
biztossággal. Amannak, a jelen nemzedék javu-
lásának u t j a a poeni ten t ía ; emennek, a jövő 
nemzedék megúj í tásának az eszköze a paedagogia. 
az if júság nevelése. Mindaket tő működésbe jövé-
sének és sikerének nélkülözhetet len föltétele a 
jó — pasztoráczió, Krisztus lelkipásztori h iva ta-
lának fent és lent lelkiismeretes és fáradhata t lan , 
önfeláldozó betöltése. Miképp kell az uralkodó 
jelen nemzedéket , az a tyáka t , az anyákat , a család 
oszlopait visszatérí teni Krisztushoz ós az ő oltá-
raihoz, az más the m a. Most i t t arról van a szó, 
mikép kell az i f júság nevelése által egy szebb 
jövőt, egy jobb tá rsadalmat , egy megújhodot t 
keresztény Magyarországot előkészíteni? 

A keresztény nevelésről Magyarország jövője 
érdekében, óha j tunk tehá t gondolatokat szolgál-
t a tva gondolatokat kel teni és eltökéléseket tá-
masztani. 

Nevelés által meguj i tani vagyis a jelen nem-
zedéknél jobbá tenni az i f júságot ; a megúj í to t t 
if júság által megúj í tani az országot. Es pedig 
mindezt Krisztusban és Krisztus ál tal kell tenni. 
Mert csak általa lehet tenni. Erről van szó. 

Ins taurare omnia in Christo. Ez a magyar 
nemzet nagy szükséglete a XIN. század alkonyán ; 
ez lesz nagy feladata a XX. század v i r rad tán és 
reggelén, ha a népek versenyében elsatnyulni ós 
végképp elveszni nem akar. Romlásnak indult 
nemzetek elpusztúlnak; jó ra törekvő nemzetek 
u j erőre kapnak és uj virágzásnak indúlnak. 

(Folytatjuk.) 

Veszprémmegye főispánjának rendelete 
a nemzeti ünnepek megöléséről. 

Fenyvessy Ferencz Veszprémvármegye főispánja a 
következő rendeletet bocsátotta k i : 

A vármegye központi tiszti karának, valamennyi járás 
főszolgabirájának és a két r. t. város polgármesterének. 

A magyar nemzetnek négy nemzeti ünnepe van, u. m. 

I. Felséges Urunk és apostoli Királyunk születés-
napja (augusztus hó 18-án.) 

II. Felséges Urunk és apostoli Királyunk névünnepe, 
(október hó 4-én.) 

III . A törvény által nemzeti ünneppé rendelt Szent-
István napja (augusztus hó 20-án.) 

IV. Az 1848-iki törvények szentesítésének törvényileg 
nemzeti ünneppé nyilvánított napja (április hó 11-én.) 

Ezen négy ünnepen az ünnepélyes isteni tiszteleten 
a vármegye tisztkarának megjelenni hivatalbeli kötelessége 
mely alól csak : 

1. a szabadságon levők, 
2. a hivatalosan elfoglaltak, mely körülmény utóla-

gosan igazolandó, 
3. a betegek és 
4. a családi fontos ügyek miatt akadályozva lévők 

vannak felmentve. 
Utasítom valamennyi járás főszolgabiráját és a két 

rendezett tanácsú város polgármesterét, hogy a fentjelzett 
nemzeti ünnepeket megelőző napon a székhelyük háztu-
lajdonosait körlevélben szóllitsák fel, házaiknak nemzeti 
zászlóval levő fellobogózására. 

A. középületekről miniszteri rendelet intézkedvén. 
Utasítom a járások főszolgabiráit, hogy járásuk 

községeiben is a fent irt nemzeti ünnepek hivatalos meg-
ünnepléséről kellő időben és módon gondoskodjanak. 

Kelt, Veszprémben, 1898. augusztus hó 20-án. 
Dr Fenyvessy Ferencz, 

Veszprémvármegye főispánja. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 2. A kath. körök és olvasó-egyesü-

letek szövetsége és a politika. — 
Ezt a kérdést fej tegette Pintér Kálmán, a Budapesti 

Kath. Kör ügyvivő elnöke a körök és egyesületek kon-
gresszusán, nyíltan, szabadon és az elidegeníthetetlen jog 
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bátorságával. A körök és olvasó-egyesületekből alapsza-
bályaik értelmében a „politika ki van zárva." Mi ennek 
az értelme? Az-e( hogy mikor katholikus ember kath. 
körbe vagy olvasó-egyesületbe beteszi a lábát, szájára 
rögtön lakatot kell tennie, s politikára még csak gon-
dolnia sem szabad? Ezt szeretnék az egyház ellenségei, 
az világos. De hát sokat akarnak ők, a nélkül, hogy joguk 
volna reá. Nyomorúságos lenne a katholikusok élete, 
hogyha nekik csak azt lehetne tenni, a mit az egyház 
ellenségei megengednek és jó szemmel néznek. Akár 
mindjárt sirba lehetne akkor szállni a katholiczizmusnak. 
Hogy mit tegyünk, azt az Isten törvénye irja elő ; hogy 
miképp tegyük, azt a dolog természete és magunk hatá-
rozzuk meg. 

Evek előtt apróra kifejtettük e lap hasábjain, hogy 
mit jelent az, hogy valamely intézményből ki van termé-
szeténél fogva zárva a politika. Jelenti, hogy az illető 
intézménynek czélja kizárja a pártpolitikai küzdelmekbe 
való aktiv belekeveredést; de nem zárja ki, sőt sok eset-
ben egyenesen megköveteli a politikai eszmetisztázásokban 
való elméleti sőt részvevést is. Igy az akadémia, a tudomány-
egyetem, nem politikai intézmények, az aktiv politika ki 
van zárva hatásuk köréből; ámde azért az egyetem nem 
is volna tud.-egyetem, hogyha benne politikai tudományt 
nem adnának elő, s a magyar tudományos akadémia nem 
volna a magyar művelt szellem egyik főképviselője, hogyha 
hiányzanék belőle a politikai tudományok gazdag ágaza-
tának müvelése. Igy, micsoda értelme volna annak, hogy 
a kath. társadalmi körök és olvasó-egyesületek lapokat, 
néha fölös számmal politikai lapokat is járatnak, hogyha 
körükbőla politikával valóminden foglalkozás ki volna zárva? 
Ha szabad bennök politikáról olvasni, s ha szabad arról, a 
miről olvastak, a tagoknak eszmét cserélni és vitatkozni : 
akkor a katholikus körök és olvasó-egyesületek, a politi-
kával való elméleti és társadalmi foglalkozás, a politikai 
eszmecserékben egészen jogos otthonukban vannak. 

Ugyanezt fejtette ki a B. K. K. ügyvivő alelnöke 
szép kerek beszédében a következő alapos és magyaros 
okoskodásával: „Semmi más czélunk, úgymond, nincs; 
amit akarunk, az csupán katholikus társadalmi föladat. 
Egyesülnünk, szorosabban összetartanunk szabad talán ne-
künk is, mint másoknak? Erőinket edzenünk talán meg 
van engedve nekünk is, mint másoknak ? Védekeznünk 
az igazság és méltányosság nevében, ha megtámadtatunk, 
lehet tán nekünk is, mint másoknak? . . . Nem ártunk 
mi senkinek, csak jót akarunk, tiszta és nyilvános a szán-
dékunk ; de viszont megkívánjuk, hogy nekünk se akar-
janak ártani mások minden igaz ok nélkül s főkép ne 
gyanúsítsanak akár félelemből, akár rosszindulatból, akár-
mi más igaztalau okból holmi politizálással. 

Szó nélkül nem hagyhatom az e tekintetben itt-ott 
felmerülő gyanúsításokat, s éppen e nagyfontosságú ügy, 
a magyar katholikus körök országos szövetkezetének tár-
gyalásakor. Alapszabályaink szerint köreinkből ki van 
zárva a politika; nekünk, mint többször emiitettem, tár-
sadalmi czéljaink és föladataink vannak. De a magyar 
embernek veleszületett természete a politizálás, hiszen 
nemzetünk, hazánk ezeréves múltja oly változatos, viszon-
tagságokban oly gazdag, politikai mozgalmakban, átala-

kulásokban annyiszor volt része, hogy a magyar eojber 
lelkének szinte állandó erős vonása a hazája és nemzete 
sorsával való törődés. Zsarnok volna az, aki őt ettől a 
jogától megfosztaná. Abszolút önkényuralmak korában 
szokás az emberek szájára lakatot tenni. 

Végre is élő, érző és cselekvő magyar emberek va-
gyunk, nem szótalan fabábok. Ki t i l thatja azt meg, ha 
családi vagy társas köreinkben három-négy vagy több 
ember összeül, a politikai viszonyokról eszmecserét folytat, 
Ítélkezik, véleményt nyilvánít, szóval politikai nézetének 
kifejezést ad. Nézete ugyanis csak egyéni nézet, a szabad 
gondolkodás nyilvánulása, a melylyel ugyan meg nem 
változtatja, meg nem zökkenti az állami gépezet műkö-
dését. Nem képzelek társas kört, melynek föladatából a 
politika ki van zárva, hogy tagjai mégis összejöveteleik 
alkalmával politikai viszonyokról ne társalognának. H y 
értelemben szerepel a politizálás fogalma a katholikus kö-
rökben és éppen ugy, mint más, politikai jelleg nélkül 
való társaskörökben, az emberi gondolkodás- és a törvé-
nyek korlátai közt mozgó szólásszabadság jogán. De, hogy 
alapszabályainkban, intézkedéseinkben történik-e valamely 
pártpolitikai dolog, fölfedezhető-e benne efféle irány, azt 
az illetékes hatóságoknak megvizsgálni, ellenőrizni mindig 
jogukban van, s rendelkezésükre állunk bármikor, ha kí-
vánják " 

Tehát csak folyjanak kath. köreinkben és olvasó-egye-
sületeikben a politikai eszmecserék tovább is, bátran és 
szabadon, avval a férfias erélylyel és komolysággal, a mely 
szabad nemzetek tulajdona. ? ? 

Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 
István király tiszteletéről. — (Folytatás.) 

Midőn a mohácsi vész után a török mindinkább tért 
foglalt Magyarországon, s midőn a vele való harezokban 
és háborúkban, s az ennek nyomában járó belvillongások 
következtében is megfogyott a hivő nép száma Magyar-
országon, számtalan templom lerontatott, papok elűzettek, 
fogságba hurczoltattak vagy épen leölettek, elhalványult 
a szent királynak cultusa is. Régi történetíróink magát 
az országnak e szomorú állapotát is Isten büntető kezé-
nek tulajdonítják, ki elfordult az ő népétől, mert az is 
elfordult tőle, az örök igazság és élet forrásától, s már 
nem tisztelte ugy a szenteket, közöttök tehát István királyt 
sem, a mint az kötelessége volt volna. Őseink, kikből 
mindemellett nem veszett ki a kegyelet a szent király 
iránt, nehogy az ő szent jobbja is a hitetlen ellenség 
zsákmányává legyen, azt a szentjobbi templomból Budára 
vitték, hol biztos menedéket véltek számára találni. Ugy 
látszik, a mohamedánok jól ismerték e nemzeti ereklye 
becsét, mert nem pusztították el azt, hanem, bizonyára 
busás áron, eladták raguzai kereskedőknek. Igy került ez 
a szent ereklyénk és nemzeti kincsünk idegenbe. De a 
Gondviselés jól megóvta ott. A nemzet, ugy látszik, a 
másfél századig tartott török uralom idején elfeledte azt, 
hová jutott Szent István jobbja, mert a raguzai domon-
kosok, kikhez az emiitett kereskedők révén eljutott, s kik 
azt nagy kegyelettel őrizték s nagy tisztelettel környez-
ték, és gyakrabban a hivők számára köztiszteletre ki is 

20* 
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tet ték, nem titkolták ugyan, bogy az nálok van, de nem 
is hirdették. 

Buda visszavétele után történt, hogy egy magyar 
föur Raguzában járván, ott a szent jobbot nyilvános tisz-
teletre kitéve látta, *) mit I. Lipót királynak megjelentvén, 
ez elhatározta annak visszaszerzését. Lipótot halála aka-
dályozta meg e jámbor szándéka keresztülvitelében, igy 
történt azután, hogy az csak harmadik utódja, Mária 
Terézia közbenjárására került vissza a mi b i r tokunkba . A 
királynőt jeles tudósunk, az akkor még jezsuita P ray 
György tet te figyelmessé a szent ereklyére. 2) 

A raguzai köztársaság tanácsa, mely egykori véd-
urai, a magyar királyok iráot való hűségét megőrizte volt, 
elhatározta, hogy a szent ereklyét a jándékul felajánl ja 
Mária Teréziának. 1771 január 20-dikán szálltak a kö-
vetek hajóra és február 27-dikén kötöttek ki Triesztben, 
a honnan ápril 9-én Bécsbe érkeztek és ott május 29-én, 
mint a szentjobb hagyomány szerinti feltalálása, t. i. május 
30-dik napjának előestéjén a reá vonatkozó hi telei okira-
tokkal együt t 3 ) átadták Mária Teriziának, ki azt ezüstből 
készitett és drágakövektől csillogó ereklyetartóba helyez-
tette. A királyné kilencz napi áj tatosságot rendelt el ez 
alkalomból, mely junius 29-én kezdődött, s melyen ő, az 
uralkodó család, Ausztria és Magyarország legfőbb mél-
tóságai részt vettek s melyen a Szent Istvánról SEÓIÓ régi 
ének latin, magyar és német nyelven énekeltetett . Ez al-
kalomból a vallásos érzésű királyné érmet is veretett , 
melynek előlapján az ereklyét tartalmazó szekrény képe 
volt látható, benne a szentjobbal s ezzel a felirattal : 

DEXTERA. BE ATI. STEPHANI. REGÏS. ET. CONFESSORIA, 

hátlapján pedig az ereklye rövid története : 

QUAM. AB. AN(NO). MXC. AD. MDXXVI. 

IN. HVNGAR(IA). TUM. RAGVSAE. 

VLTRA. II. SECVLA. CVLTAM. 

JOS(EPHVS). ET. M(ARIA). THER(ESIA). AVG(VSTI). 

MDCCLXXI. XXIX. MAII. 

RECVPERARVNT. 

ET. POST. IX. DIER(VM). DEYÖTIONEM. 

HVNG-(ARIAE). D(ANT). DfONANT). 

BVDAE. QVOTANNIS. 

PVBL(IÇAE). VENERATIONI. 

PROPONENDAM. 

Ezzel a dicső emlékezetű fejedelemnő e drága kin-
cset, két századnál tovább tar tot t távollét után a magyar 
nemzetnek irántai szeretetének zálogául visszaadni s Budára 
küldeni elhatározta ; különös rendeletet adván ki, miként 

1) Lásd : Pray Georgias. Dissertatio historico critika de sacra 
dextera divi Stephani primi Hungáriáé regis. Bécs, 1771. 4-r. 63. lap. 

2) Pray ezt az érdemet szerényen Szendrey Benedekre, a 
pozsonyi kamara praefectusára háritja — id. munk. 83. lap — de 
ő volt az, ki már 1764-től kezdve e tárgyban levelezett az akkor 
Raguzában élt Brankovics Antal Jézustársasági atyával, s e levele-
zéséből meritette azt a meggyőződését, hogy valóban Szent István 
kezét őrzik Raguzában. Lásd : id munkája 50. és következő lapjain. 

') Ez okiratok is megvannak Pray id. munkájában. 

szállittassék az Magyarországba, miként fogadtassék Budán 
s ott évenként miként tiszteltessék. 

E legfelsőbb rendelet nyomán julius 15-én reggel 
tör tént az elindulás Bécsből nagy pompával Győr felé, 
hová esti kilencz órakor érkezvén a szent ereklye Zichy 
püspök, a káptalan, számos papság és tömérdek nép által 
a fehérvári kapunál fogadtatván, szívbeli örömnyilváni-
tások közt nagy ünnepélyességgel körmenetben a székes-
egyházba kisértetett, hol éjen át Szent László király te-
temeihez tétetvén s az őrkanonok gondjára bizatván, reg-
gelig több ezer tisztelőtől lá togat ta tot t meg. Másnap, 
julius 16-án Pannonhalmára vitetett, itt, eme saját örök-
ségében három napig maradandó. Bayzáth József ansariai 
püspök, kit a fejedelemnő az ereklye átszállításával meg-
bízott, a történtekről te t t jelentésében érzékenyen említi; 
mint hullámzott ide minden részről a számtalan népség, 
mely daczára az aratási időnek, elhagyva a kaszákat, hó-
doló tisztelettel járul t a Szentjobb üdvözletére s könyező 
szemekkel áldá az uralkodó fejedelemnő anyai gondosko-
dását. 

Három napi nyilvános tisztelet után, julius 19-én 
történt a menet Budavára felé, hova következő nap esti 
órákban érkezvén, a kiszabott rend szerint a szent ereklye 
harangok zúgása közt a plébánia templomba kisértetett 
és egész éjen át tisztelet végett a főoltárra kitétetett és 
királyi testőrök által őriztetett. Másnap, vagyis 21-én reg-
gel a becsi bibornokérsek nagy misét szolgáltatott , s az 
ezt követő magyar szent beszéd után a szent ereklyét 
ünnepélyes körmenetben vitték a királyi várkápolnába, 
hol három napig nyilvános tisztelet végett kitétetvén, az 
áj tatosság a milyen fényesen kezdődött, ugy be is végez-
te te t t . 4 ) Ez idő óta a szentjobb állandóan a budai királyi 
várlaknak Szent Zsigmondról nevezett templomában őriz-
t e t ik ; a mióta a Nagyszombatból Budára áthelyezett és 
a jelenlegi királyi palotában letelepített magyar tudomány-
egyetem a királyi várlakban volt, ez, ennek Pestre átté-
tele után pedig a helyébe lépett angolkisasszonyok zárdá-
jának főnökasszonya és a Szent Zsigmond templom pré-
post jának őrizetére b íza tot t ; végre mikor II. József az 
angolkisasszonyokat ma is az ő tulajdonukat képező, egy-
koron a domonkosiak által lakott pesti zárdába telepitette, 
a szentjobb rendes őrévé a Szent Zsigmond-templom 
prépost ja lett, a ki ezt a kitüntető és nagyfontosságú 
tisztet ma is teljesiti. 

Az isteni Gondviselés tehát hosszú távollét utan is-
mét visszavezette a szent király áldásos jobbjá t oda, a 
hol annyi század előtt működött, hol a szent kereszt jelét 
fennen hordozván, hol ismét nemzetének s a szent vallás-
nak védelmében kardot viselvén és mindkettőt megóván. 5) 

4) Lásd : „Családi Lapok" id. helyen 
5) Jeles történetirónk, Bonfinius, a következő módon indokolja 

a szentjobb épségben maradását: . . . . „mindenki nem íudott 
eléggé csodálkozni azon, hogy mig Szent István tetemei porrá vál-
ván, csupán csontjai maradtak meg, de azokat is az enyészet emész-
tette, addig gyürüs jobb keze épen maradt s még a régiség sárga-
sága sem lepte el. Yaljon miért maradt meg az enyészettől inkább 
az ő jobb keze, mint feje, vagy Istennek szentelt szive ? Mert a 
jámborság és irgalom jobb keze volt, mely e czélra szolgáló erszé-
nyekből minden Ínségben szenvedőnek alamizsnát adott, azért, mon" 
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Mióta Szent István jobbkeze visszakerült az országba, 
annak tiszteletével gyarapodot t és fokozódott Szent István 
király tisztelete. Természetes, hogy ez első sorban fő-
képen Budán történt, a hol a szent király napja ez idő 
óta nemcsak mint egyházi, mint vallásos, hanem mint 
nemzeti ünnep is, évenként, nagy egyházi és világi pom-
pával ületett meg és ületik meg ma is. De feléledt a 
szent király cultusa hazánk valamennyi vidékén, sőt azon 
politikai összeköttetéseknél fogva, melyek közöttünk és 
Ausztria között fennállanak, á tplántál ta tot t Bécsbe is, hol 
a kapuczinus atyák templomában évenként ünnepi nagy 
misével és magyar szentbeszéddel ünneplik azt. 

A szentjobb budai ünnepe áll természetesen mind-
ezen ünnepélyek között első helyen ; a legnagyobb egy-
házi pompával, s az ország előkelősége, szine-javának, s 
a hatóságoknak részvételével szokás azt megünnepelni. 
Érdekes adatul szolgál e tekintetben a dicső emlékű József 
nádorispánynak egy, a harminczas években magyar nyel-
ven kelt Rendelete, mely az ünnep megtartásának módjá t 
irja elő, s melyet mint e jeles fejedelmi sar junk Szent 
István iránti buzgóságának, a magyarság iránti szereteté-
nek tanújelét érdemesnek tar tok a megismertetésre. 

(Folytatjuk.) 

T A R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudek János dr. 

(Folytatás.) 

A mi a nőképzés körül nagyobbszerü történt, az mind 
csak az utóbbi évtizedek munkája. A mult század ezt nem 
ismerte. 

Erdélyre vonatkozólag igen jellemzőleg örökítette 
meg az akkori fiuiskoláztatás eredményeit Mikes Kelemen 
1725-ről keltezett 62-jk levelében, minek kapcsán a leány-
nevelésről is mond egyet-mást . „Nézzük el •— igy ir — 
hogy neveltetnek nálunk az i f jak közönségesen. Legalább 
tiz vagy tizenegy esztendős koráig a faluból ki nem 
megyen, hanem addig a falusi iskolába j á r ; addig az 
ideig megtanul olvasni, de az olvasással sok paraszti 

dották mindnyájan, történt ez a csoda . . . Méltán kellett annak 
a kéznek . . . épen maradnia, mely senkit sem hagyott kol-
dulni, éhezni, vagy fogságban vagy más nyomorban sinyleni. S ezért 
a dicső Istvánt méltán nevezték mindannyian a haza atyjának és 
tisztelték különösen." ( „ . . . . illud omnes ne satis quidem admirari 
poterant, Stephani corpus in pulverem redactum nil praeter ossa 
superesse, et ea quidem carie jam absumta; contra vero dexteram 
annuli gestamine praeditam integram permansisse, neque vermibus 
neque lividae fuisse obnoxiam vetustati. Quanam causa potius dextra 
quam caput et cor Deo dicatissimum se acarie vindicare debuit ! 
nempe quia dextera pietatis et misericordiae fuerat, quae e pecu-
liaribus loculis calamitosissimo cuique eleemosynas erogabat, illud 
omnes miraculum accidisse confirmant . . . Merito . . . manus illa 
corruptionis expers esse debuit, quae neminem mendicare, esurire, 
in captivitateque aut quavis miseria jacere passa est. Proinde divum 
Stephanum ne injuria quidem primum patriae patrem omnes una 
voce coDgeminact et praevenerantur.") Lásd: Bonfinii Rerum Hun-
garicarum decades. Lipcse 1771. 2-r. 191. lap. 

szokást is tanul. Ha iskolában nincsen, otthon egyebet 
nem lát, hanem minden héten hétszer az apját részegen 
látja, a ki nem törődik azzal, hogy a fiában valamely 
nemesi és keresztényi jó erkölcsöket oltson és csak a 
cselédekkel való társaságban hagyja . . . Tizenkét vagy ti-
zenhárom esztendős korában valamely kollégiumba be-
plántálják, a honnét huszonnégy vagy huszonöt esztendős 
korában szabadul k i . . . Már nézzük meg, hogy annyi 
t m u l á s után mit tud és hogyha használhat-é valamit 
tudományával az országnak vagy magának ? Legelsőbben 
is a mi deákunk azon igyekezik, hogy czifra köntöse és 
par ipá ja légyen — egy néhány könyvet és philosophiát 
valamely almáriomba eltemetvén, azután faluról falura 
be já r ja az atyafiait — Aristotelesnek ott egynéhány ter-
minusit kipöki . . . Leghasznosabb beszélgetése a vadá-
szatról, a lovakról vagyon . . . . De mit tanult volt annyi 
esztendőkig? csak a deák nyelvet, és egyebet nem tanul-
ván, annak házánál hasznát nem sokat veszi és a gazda-
ságban olyan tudatlan, mint mások. És a physikájából 
anynyit nem tud mint a molnárja, a kovácsa, nem tudván 
csak annak is okát adni, hogy miért hinti meg vizzel 
annyiszor az égő szénit. Annyi deáksága után csak azt is 
a t iszt tar tójától kell megkérdezni, ha a szőJlője délre, 
vagy északra fekszik é ? . . . Az országgyűlésiben elmen-
vén, az ország dolgához nem tud — nagy csendes-
ségben k^ll hallgatni a végzéseket, mivel ha ott ugy dis-
putálnának, mint az iskolában, azonnal ő is felugranék 
székéről és fe lkiá l taná: Nego majorem . . . Tudom, hogy 
a mi országunkban egy if júnak más tudományt nem lehet 
t anu ln i ; mert nincsenek arra való collegiumok, mint más 
országokban . . . De az atyák nagy számot adnak azért, 
hogy a fiukat nagyobb gondviseléssel nem nevelik, és a 
nemesi jó erkölcsre nem ingerlik még eleinte, hanem még 
példát adnak a részegeskedésre, a feslett és tunya é h t r e . . . 

A leányok neveltetéséről pedig a levél végén ezt 
mondja : Én eleget prédikáltam a fiakról, azért leszállok 
a predikállófzékből és menjen fel ked is oda predikállani 
a leányokról — kedet illeti ; mert a leányok nevel-
tetésére ugy kell vigyázni valamint a férfiakéra ; 
de még többet mondok, és azt mondom, hogy jól oktatni 
a leányokat olyan szükséges, valamint a férfiakat, és az 
egyike olyan hasznos az országnak, valamint a másika. 
Hogy lehet a ? Nem igaz-é, édes néném, hogy egy jól 
nevelt, jól oktatott eszes leány asszonynyá változván, a 
fiát is mind jól tudja nevelni, oktatni, tanítani és aztat az 
ország szolgálatjára alkalmatossá tenni. Ergo, hasznára 
vagyon tehát az országnak, ha a leányokat jól nevelik és 
oktat ják." 

A mit ez az okos székely, II. Rákóczy Ferenczczel 
való bujdosásában az előhaladottabb országokban szerzett 
tapasztalatai alapján, pium desideriumként kiván, az csak 
időnkben teljesedett be. Az ország legelső felsőbb leány-
iskolája, a 'budapes t i , 1875. okt. 20-án kezdette meg mű-
ködését. 

A múltban I. Ferencz király rendeletéből 1806-ban 
kiadott iskolai szervezetben találkozunk először bizonyos 
fokozatokkal a különböző társadalmi osztályokhoz tartozó 
leányok oktatására nézve, mi csak kissé különbözött az 
elemi oktatástól ; mig Mária Terézia koráig, illetőleg az 
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1777-ben kiadott Ratióig, a községek által állított s nem-
zeti iskoláknak nevezett iskolákban tanítot tak a leányok-
nak, már a hol tanítottak, egy kevés olvasást, írást, szá-
molást. Kazinczy nagyanyja is olvasni tudott, irni nem. 
Ilyen volt akkor a női oktatás. 

S hogy nálunk Mária Terézia alatt , de másutt is, 
az oktatás általában, de főképen a népoktatás végre na-
gyobb lendületnek indult, közügygyé lett, azt kétségen-
kivül Rousseau 1762-ben megjelent „Emil ' - jének kell 
tulajdonítani, mely óriási hatást tet t mindenfelé, s a fran-
czia divattal a nevelés eszméjét is népszerűsítette. Számos 
hibái mellett el nem vitatható érdeme, hogy az i f júság 
nevelésére, tanítására irányította az emberek figyelmét, 
jobb módszerre adott lökést s ötödik könyvében Zsófia 
nevelését is tárgyalván, nemcsak a fiu, hanem a leány-
nevelést is napirendre tűzte. 

Faludi korában azonban — mint az a mondottakból 
nyilvánvaló — a nemes leányok iskolai képeztetéséről 
csak annyiban lehet szó, a mennyiben azt az akkori ele-
mi iskolák szük kerete megengedte. Természetesen előbbre 
ju to t t clZ, Bi ki zárdába került , vagy a ki mellé a házhoz 
nevelőnőt fogadtak, kinek feladata volt nyelvekre és külső 
illemre oktatni növendékét. Es ha már a jezsuiták s ve-
lők 1712 óta a piaristák kezében lévő gymnasiumainkban 
a fősuly a valláserkölcsös nevelésre jutot t — mi ma már 
csaknem teljesen ellentétes irányba jutot tunk, tanitunk és 
nem nevelünk; — ha a gymnasiumokban igy vo l t : a 
leánynevelés meg éppen kizárólag csak ebben összponto-
sult, ez volt minden. Nem tudni kellett akkor a leánynak, 
az u. n. tudós nőt Molière példájára nem tűrte a kor 
gondolkozása, hanem vallásosnak és háziasnak kellett 
lennie. 

Más kor, más emberek. Oly korban, melyet oly mé-
lyen hatott át a hagyományos vallásos szellem, hogy mint 
Kazinczy ir ja atyjáról : reggel velünk, este minden cseléd-
jeivel, ha felekezetéhez (kálvinista volt) tartoztak, együtt 
végzé el imádságát, este zsoltárt is énekelve hozzá, mint 
a tyja és nagya ty ja ; vagy a mint gróf Ráday Gedeonról, 
kit Péczelen meglátogatott , mondja, h o g y : asztalelőtti és 
asztalutáni imádsága alatt letevé hálósüvegét fejéről, — 
ily korban egészen más számba ment a vallásosság, más-
ként becsülték, legkivált a nőknél, mint ma, midőn világi 
urainknál alig, vagy csak nagy ritkán lehetne Kazinczyé-
hez hasonló tapasztalatokat szerezni ; akkor a nő vallásos-
ságába és háziasságába olvadt bele egész lénye. 

Ezen keretben, ily korszellem világítása mellett mél-
ta tha t juk igazán Faludi erkölcsi oktatásainak jelentőségét, 
azokét különösen, a miket a nőknek ad. Vallásosság volt 
a nők eleme, holmi tudományos elméletek fejtegetése nem 
volt számukra való ; az erkölcsi érzést kellett bennök 
ápolni, ez volt, a mit koruk egyedül kivánt tőlük. És 
mivel ezt az erkölcsi érzetet fenyegette a franczia eszme-
áramlat, Faludi is erre fordította minden gondját s ezzel 
cly igényt elégített ki olvasónőiben, mint midőn viszont 
ma, a változott időviszonyok köíöt t , talpraesett regénye-
ket vagy novellákat késïit a nőknek az író. Abban az 
időben ellenkezőleg ezeket r e m ismerték nálunk. E nem-
ben, mint ismeretes, Gyöngyösi pár verses regénye forgott 
közkézen, majd a francziásokkal megszaporodtak a fordí-

tások, mig Dugonicsnak 1788-ban megjelent Etelkája 
nyerte meg a közönség tetszését. Nemzeti tárgyú első 
eredeti regényünk. Faludi korában keveset olvastak a nők 
s nem regényeket. Nekik való volt tehát a Nemes Asz-
szony-féle munka s hogy kelendőségnek örvendett, mu-
ta t ja többszörös kiadása. (Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
M a g y a r l i t u r g i a . * ) 

Minthogy egyes külföldi lapokban oly czikkek láttak 
napvilágot, melyek alkalmasak voltak a magyar l i turgia 
ügyét a külföld előtt rossz színben feltüntetni, az országos 
bizottság a nevezetesebb külföldi lapokhoz német nyelven 
a következő informáló pontokat küldte szét : 

A gör.-kath. magyarok országos bizottságának czél-
jai és törekvései felől némely külföldi lapokban minden-
esetre hibás informácziók alapján, oly közlemények jelentek 
meg, melyekre nézve kötelességünknek ismerjük egyelőre 
a következő tájékoztatást adni : 

1. A magyar l i turgiának ügye a magyar nemzeti 
chauvinismussal semmiféle összeköttetésben sincs. Ismételten 
ti l takoztunk és tiltakozunk mindenféle politikai inge-
renczia 'ellen, a mely ügyünknek csak árthatna. Semmi 
közösséget, sem vállalunk tehát azon hirlapi czikkekkel, a 
melyek ügyünkből Róma ellen igyekeznek tőkét csinálni. 

2. Minthogy a magyar li turgia ügye as egyetemes 
katholikus egyháznak tisztán belügye, melyhez tehát az 
apostoli szentszéken és az illetékes püspöki karon kivül 
senkinek semmi köze, a mi bizottságunkba s a program-
munkhoz csatlakozók közé egyetlen idegen vallásut sem 
fogadunk e), sőt hitfeleink közöl is csupán azokra támasz-
kodunk, a kik magukat f&j szerint is magyarnak vallják. 

8. A protestánsok részvétele e mozgalomban már 
azért is ki van zárva, mert az egész mozgalom éppen 
azért kezdeményeztetett, hogy meggátoljuk a protestan-
tizmusnak, a felekezetlenségnek és indifferentizmusnak 
népünk között való elterjedését. 

4. A Magyarországon nagyszámban élő román és 
ruthén hittestvéreink istentiszteleti nyelvét, ennek lét-
jogosul tságát nemcsak hogy nem támadtuk és támadjuk, 
hanem még védelmezzük, mikor per analogiam csak azt 
kér jük a magunk számára, a mit ők az apostoli szentszék 
kegyéből már birnak, még pedig ugyanazon czélokból, 
a minő czélokból mi a magunk nyelvének az isten-
tiszteletnél való befogadását ő szentségétől mindenképpen 
megokolva, fiúi szeretettel kérelmezni fogjuk. 

5. A mi különösebben szláv hittestvéreinket illeti, 
a mennyiben azok görög-katholikusok, semmi okuk sincs 
mozgalmunktól tartaniok, mert mindenkor megelőző 
contradictorius eljárás alapján az illetékes püspök fogja 
meghatározni azt, hogy az istentisztelet magyar nyelve 
hol engedélyezendő és hol nem, mivel mi görög-katholikus 

*) Katholikus lapjaink hagyják abba a litfturgia irást. 
Szerte. 
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magyarok — mint föntebb kifejtettük — nyelvünket 
senkire oktroyálni nem akarjuk. 

A mennyiben pedig szláv gör. keletiekről van szó, 
nekik ezen mozgalomhoz semmi közük nincsen, sőt az a 
szivesség, a melylyel az ellenünk emelkedő hangokat 
üdvözlik, rendkivül gyanús s azon reményüket árulja el, 
hogy bennünket valaha sikerülni fog a sizmához át-
csatolni. Különben is, hogy a szláv gör.-keleti egyház, a 
maga tolakodó protekcziójával, mily czélokat követ, annak 
a történelemben elrettentő példája a lengyel gör.-kath. 
egyház üldözése és Bssszarábiának elszlávositasa. 

6. Mozgalmunkban semmi olyan motivum nincs, a 
mely nem felelne meg kath. egyházunk elvének és az 
apostoli szentszék mindenkori bölcs gyakorlatának. Ügyünk 
elintézését senkitől más'ól, mint ő szentségétől, nem vár-
juk, s nem mint lázadók akarunk szerepelni az apostoli 
szentszékkel szemben, hanem mint annak mindenkor en-
gedelmes, de egyúttal őszinte fiai, a kik éppen a szent 
Unió érdekében és hitünk ellenségei ellen védőbástya 
gyanánt fogjuk eléje terjeszteni alázatos kérelmünket. 

Kijelentjük egyben, hogy hátunk mögött sem a kor-
mány, sern társulatok nem állanak s hogy azon vád, 
mintha közöttünk szabadkőműves velleitások volnának, 
nem egyéb nevetséges ijesztgetésnél. 

A fennebbiek bizonyítékául teljes tisztelettel mellé-
kelve küldjük programmunkat s a mellékelt csatlakozási 
felhívást eredetiben is, tisztelettel kérve a katholikus sajtó 
tényezőit, hogy ügyünket az itt közöltek szerint méltatni 
és védelmébe venni sziveskedjék, miért hálás köszönetün-
ket már előre is kifejezzük. 

VEGYESEK. 
*** Hogyan kell Európában békét csinálni? Min-

den jólelkű ember akar ja ; de csak a pápa az igazi meg-
mondhatója, hogyan kell békét hozni az emberek és népek 
közé. Es XIII. Leo pápa ezt már 10 év előtt megmon-
dotta. Ezt a mennyből ihletett pápai békeprogrammot a 
czár nemes indítványa alkalmából mi is felujitjuk. Hadd 
termékenyiiljenek a szellemek, hadd hassa át a jóakaratú 
emberek lelkét a békeszerző Jézus Krisztus ihlete ! 

+ A király a hadgyakorlatok közt is misét 
hallgat. 0 felsége tudvalevőleg részt vett a temesi had-
gyakorlatokban. Szállást a buziási fürdőben készítettek 
számára. Itt érte ő felségét a vasárnap, és ő lelkiismere-
tes szokása szerint a vasárnapi szent misét el nem mu-
lasztotta. A vallásalap kegyuraságához tartozó templom 
előtt Wlassics Gyula dr közoktatásügyi minister várt a 
felségre, Csanád megyés főpásztora dr Desseívffy Sándor 
püspök ur pedig a templom előcsarnokában fogadta 
a szokott egyházi szertartással. Szentelt vizzel feszü-
letet nyújtott a királynak, ki a keiesztet megcsókolta. 
Hej, mégis csak uralkodik Magyarország felett a kereszt! 
0 felsége a szentelj ben foglalt helyet s végig elmélkedte 

a szent misét, melyet a megyés püspök ur, Németh 
József fölsz. püspök ur és Hemmen s Dobó kanonokok 
segédletével, mutatott be az Istennek. 

— A budapesti tudomány-egyetem u j rektorának 
és tanácsának ünnepélyes beiktatása f. hó 18-án vasárnap 
lesz. A beiktató ünnepélyt „Veni Sancte" s szent mise 
vezeti be az egyetemi templomban. 

— Vak beszé l a szinekröl . Annak a szűkkeblű és 
nemzeti elfogultsággal párosult felekezeti elfogultságból 
származó határozatnak ötletéből, a mely határozat értel-
mében a lipcsei tud. egyetem a svájczi freiburgi kath. 
egyetem okleveleit el nem akarja fogadni, egy magyar, 
vagyis valószinüleg valamely izraelita-magyar kultur-
bölcsész, azt a nagy mondást koczkáztatta meg egy 
félhivatalos lapban, hogy a katholiczizmusban nincs kellő 
erkölcsi és szellemi tőke tudomány-egyetemek alapítására, 
sőt a katholiczizmus elvileg kizárja a szellemi haladást. 
Fiatal tollgyakorló honfitársam nem tudja, hogy mit 
beszélt . . . Egészen másképp tudta ezt a szabadelvű 
magyar Eötvös József báró és a protestáns fiiozofus 
Herder, a kik az ismeretlen nagyságnál valamivel többet 
tudtak. Eötvös tudása szerint mind az, a miben 
nem keresztény kortársainkat és a pcgány ókor összes 
művelt népeit felülmuljuk, mind az a keresztény val-
lásra vihető vissza. Ez pedig csak a katholiczizmus lehet, 
mert hiszen mikor a keresztény czivilizáczió alapjait az 
ősök Európában lerakták, még a mai sokféle „keresztyén", 
felekezeteknek hire sem volt. Nem létezett csak katholika 
egyház. A mi pedig Herdert illeti, protestáus prédikátor 
létére volt benne elég szellemi függetlenség és bátorság 
annak kimondására, hogy „a valódi (értse meg a félhiva-
talos czikkiró) a valódi tudományosságot tekintve, jelen 
korunk c.'ak ama morzsalékokon rágódik, melyeket ama 
nagy férfiak (a kikről hálásan emlékezett meg) zárdáik-
ban élve hullattak el." Ez elég világosan van mondva. 
Katholikus zárdákról van a szó, a honnan a valódi tudo-
mányosság forrásai csergedeznek s a honnan a tudomány-
egyetemek gondolata és eredete is származik. Tehát, quod 
erat demonstrandum, a katholiczizmusban van, még pedig 
páratlan gazdag erkölcsi és szellemi tőke egyetemek ala-
pitására. Vagy melyik felekezet, avagy talán a zsidóság 
alapított e század folyamában annyi tudomány-egyetemet, 
mint a kath. egyház csupán az egy Francziaországban? 
A zsidóság és a felekezetek hol, hol a világon mutathat-
nak fel u j egyetemi alapítást, például csak a löwenihez fog-
hatót Belgiumban ? A kath. egyház a szellemi haladás 
édes anyja; hogy zárhatná ki kebeléből az érzéket és 
lelkesedést iránta? Nem. a katholiczizmus a szellemi ha-
ladásért való páratlan áldozatok legvirágzóbb gyakorló 
iskolája most és mindenkoron. A meggondolatlan rágal-
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rnazó, lelkében, kérjen bocsánatot attól a szellemtől, a 
melynek megértéséhez felemelkedni nem volt képes ! 

— A magyar békebarátok egyesülete, a czár 
béke-manifestumának hirére, Jókai Mór, a poéta politikus 
előlülésével, gyűlést tartott , melyen egynémely önérzetes 
béke-bará tnak ugyancsak duzzadt a kebele, annál a gon-
dolatnál, hátha neki is talál valami része lenni a czár 
béke-gondolatában. Az érdemes férfiak különben a követ-
kező határozatot fogadták e l : „A Magyar Békeegyesület 
örömmel és nagy reményekkel üdvözli II. Miklós orosz 
czár ő felsége leszerelési indítványát, melyet a békemoz-
galom egyik nagyjelentőségű megnyilatkozásának és a 
jövendő siker legbiztosabb zálogának tekint . E világra-
szóló s mind erkölcsileg, mind politikailag kiszámíthatat-
lan fontosságú történeti tényben beigazolva lát ja a béke-
egyesületek eddigi törekvéseinek helyes voltát, u j erőt 
merit hitének és meggyőződésének ápolására és az összes 
béke-barátoknak rendületlen és szívós ki tar tásában és 
tömörülésében látja a béke fentartásának és a nemzetközi 
választott bíróság intézménye diadalának legbiztosabb esz-
közét.* 

— Budavár v i s s z a v é t e l é n e k emléke . Budavárának 
a törököktől való visszafoglalását évről-évre kegyeletesen 
üli meg a magyar katholikus egyház. Ez évforduló emlé-
kére 4-én délelőtt hálaadó istentisztelet volt a budavári 
koronázó Mátyás templomban, mely egészen megtelt 
áj tatos közönséggel. Néhány iskola és árvaház növendékei 
testületileg vonultak ki ; a »hivatalos" képviselet, az állam, 
— távolléte által tündöklöt t ! Az ünnepi istentiszteleten 
dr Nemes Antal budavári plébános celebrált több pap 
segédletével. Istentisztelet alatt a templomi ének- és 
zenekar Vavrinecz Mór karnagy vezetésével ZsassJcovszlcy 
András D dur miséjét adta elő. 

— Veni Sancte a Ranolder- intézetben. A Ranolder-
intézet 5-én tar to t ta meg az iskola év kezdetével az 
ünnepélyes Veni Sanctét a szülők, ismerősök s nagyszámú 
közönség jelenlétében. Az istentisztelen ott voltak a vezető 
testvérek, élükön a főnöknővel, a tantestület tagjai s a 
növendékek teljes számban ünnepi ruhában. Az ünnepi 
misét Krizsán Mihály pápai kamarás a Ranolder-iotézet 
igazgatója mondotta. Mise után a gyülekezet az intézeti 
nagy terembe vonult, hol Krizsán Mihály igazgató lendü-
letes beszédet mondott, melyben kiemelte, hogy az inté-
zetnek csak egy törvénye van, és az a „szeretet." Majd 
kitartásra és szorgalomra intette a vezetőket és a nö-
vendékeket. 

— A tanitók szent gyakorlata az országban tér t 
kezd foglalni. A pécsi egyházmegyéből indult ki s most 
legújabban az esztergomi fomegyéből jön a hir, hogy 
Melisek esperes és Szűcsi plébános urak a tanitók szent 
gyakorlata költségeihez nagylelkűen szándékoznak hozzá-
járulni . Bizony, sietni kell a tanítóságot a hitnek és egy-
háznak megőrizni. Paptársak, ez szent örökségünk, melyet 
ha a papság a népnevelés terén elveszít, úgyszólván jobb 
kezét vesztette el. 

— Hogy tanitják Belgiumban a népet takarékos-
s á g r a ? Möns város (Belgiumban) 1897. év julius elseje 
óta minden u j szülött gyermek számára egy frankot tesz 
a takarékpénztárba. Ezt az egy f rankot sohasem szabad 
felmondani, ugy hogy a könyv örökös ösztönzés lesz az 
illetőnek a takarékosságra. Möns példáját sok város utá-
nozza már. A pénzt részben közadakozással, részben a 
községi pénztárból teremtik elő. Érdekes az is, hogy 
ugyancsak Belgiumban a takarékpénztárak az ingatlanokra 
adott kölcsönöket azonnal felmondják, ha azon a birtokon 
italmérést ál l í tanak fel. 

— Amerikában, nagy változáson ment át a közvéle-
mény a spanyol nemzet felől. Mikor megindult a háború, 
nem volt oly aljasság, a mire spanyolt a yankée képesnek 
nem tar to t ta volna. Különösen kitet t magáér t e tekintet-
ben az A. P. A. vagyis a The American Protective 
Association, a mely antikatholikus czélzattal minden ellen 
izgatja az E.-A. társadalmát, a mi a szövetség tagjainak 
felfogása nem igazi amerikai. Most, hogy az amerikai 
nép a spanyolok hősies küzdelmét és önfeláldozását látta, 
tisztelet foglalta el a megvetés és gyűlölet helyét. Nagy-
ban hozzájárult az amerikai nép véleményének alakulásá-
hoz a saint-pauli érsek, mgr Ireland hatásos felszólalása 
is, a ki templomi szónoklatban lépett a spanyol nemzet 
védelmére. A spauyol-amerikai háború tehát a spa:.yol 
nemzet erkölcsi diadalával végződött. Ennek tanai és 
hirdetői a saint-pauli érseknek igazi ékesszólással elmondott 
szavai: „Nem igazságos, amerikai emberhez nem illő 
hamis állításokat terjeszteni az országban a spanyol 
nemzetre vonatkozólag. Nem igaz, hogy a spanyolok 
babonások. A spanyolok hűséges tanítványai a kath. egy-
háznak. Nem igaz, hogy vadak és vérengzők. A spanyol 
nemzet lovagias nemzet, méltó a találkozásra az amerikai 
lovassággal bármely csatatéren. Nem igaz, a mit némely 
lapok beszélnek, hogy a spanyol nő alacsony gondolkozású, 
elaljasult. Nincs a földkerekségén a spanyol nőnél tisztább 
és tiszteletreméltóbb nő : a spanyol nő hűséges feleség és 
tisztességes leány." A spanyolok, a férfiak ugy mint a 
nők ebben az anyagilag egyenlőtlen háborúban tehát , 
kivívták az ellenség erkölcsi meghódolását. 

— Utánzásra méltó s zép példa. A pécsi egyház-
megye példája lett az ország más megyéinek. Ez az egy-
házmegye volt kezdeményezője egy orvosságnak, a mely 
a mai erkölcstelen szocziális kór ellen a leghathatósabb. 
E r t jük alatta a tanítói lelki szent gyakorlatokat. Pécs u j 
püspöke a legnagyobb áldozatokkal mozdítja elő ez ügyet. 
Saját költségén látott el 59 tanítót minden szükségessel 
(élelmezéssel, szállással) a 3 napig tar tot t lelki gyakorla-
tokon, mely e dioczezisben immár harmadik. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnővelde-utcza 8. sz.̂  
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Gondolatok 
az iskolai év elején 

a keresztény nevelésről. 
(Folytatás.) 

„Nemo dat, quod non habet." 
Közm. 

Kétféle keresztény nevelés van a világon. 
Az egyik az, a mely magát annak képzeli; a 
másik, a mely valóban az, valóban magának 
Krisztus Urunknak embernevelése. Nem ide tar -
tozik most bevitatni, hogy a százféle protestáns 
vallási válfajoknak a nevelése nem a valódi ke-
resztény, krisztusi, hanem csak kereszténynek 
vélt nevelés, a melyben igen sok eszme lehet a 
Krisztus által szervezett vallás hit- ós erkölcs-
tanából véve, de maga az egész még &em Krisztusé, 
mer t hiányzik belőle éppen a fődolog, a Krisztus 
gondolata, Krisztus akarata, Krisztus változhatat-
lan rendelkezése, a mely az ő világegyházát. Isten 
országát, az anyaszentegyházat és abban mindent, 
hitet, erkölcstant, szentségeket, szervezetet, kor-
mányzást, nem arra az elvre alapitotta, hogy 
kinek mi és hogyan látszik-tetszik, hanem hogyan 
tanit ja, kedveli, rendeli az általa felállított, ós 
szervezett egyházi hatóság. „A ki t i teket hallgat, 
engem hallgat," mondá Krisztus Urunk az apos-
toloknak és az ő utódaiknak, a világ végezetéig 
kihatólag. Krisztus egyházában ennél fogva a hit-

es életszabály nem az, hogy kinek mit tetszik, 
gondolni, hanem hogy mit taní t az egyház, mit 
hallani a tani tó egyháztól, a mi t aztán minden-
kinek szentül igaznak kell t a r tan i ós megőrizni. 
Mi tehá t keresztény nevelés a la t t nem bármely, 
magát kereszténynek nevező nevelési rendszert 
értünk, hanem ért jük magának Krisztus Urunk-
nak az egyházban szakadatlanul élő és működő 
nevelését, ér t jük az ifjúság katholikus szellemű 
nevelését. 

Csodálatos dolog. Yalaki mondot ta nemrég, 
szigorú de nem igaztalan birálatában, hogy Magyar-
országban a protestant izmus nagy erejét ós mai 
uralkodását középiskoláinak köszönheti ; mer t azok-
ban oly protestáns intelligencziát nevelnek, a 
mely a protestáns vallás fentar tását , védelmét, 
ter jedését életfeladatának tekint i és mindenek 
fölé helyezi ; ellenben a mi középiskoláink, kevés 
kivétellel, egyáltalában nem tudják megadni a 
kathol ikus if júságnak azt az óletirányt és szel-
lemet, azt a gondolkozást ós lelkesedóst, a mely 
a katholikus nevelésnek a veleje és a mely ab-
ban áll, hogy minden Isten dicsőségére szolgáljon, 
hogy Istenért és Krisztusért, az ő szent akara-
tának teljesüléseért áldozni, és feláldozni ha kell, 
ne röstelkedjék soha senki mindent. A m agyai-
protestáns és magyar katholikus nevelés ered-
ménye közt levő csodálatos különbség tehát ab-
ban áll, hogy mig a protestáns nevelési rend-
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szer és középiskola, bár vallási alapelveibea téves, 
mégis a protes tant izmus czéljaira nézve csoda-
szerü dolgokat mivel : addig a vallási alapelveiben 
ép és egészséges magyar kathol ikus nevelés és 
középiskola úgyszólván csak tehetet len kathol ikus 
nemzedékeket nevel, nem évtizedek, hanem jó-
formán már másfél század óta, oly nemzedékeket , 
a melyeknek tag ja i t mindenüt t o t t lehet látni, a 
hol szolgálatokat lehet tenni , te tszését lehet 
a ra tn i a protes tant izmusnak és a zsidóságnak, 
s a hol ütni lehet a papot vagyis az egyházat, 
de vajmi gyéren ta lá lha tn i ott , a hol arról van 
szó, hogy értsenek a katholikus vallás elveihez 
és érdekeihez s t ud janak szóval és te t te l lelke-
sedni ós áldozni I s tenér t és Krisztusért , a mint 
szent Is tván s a többi honalapitó és f enn ta r tó 
nagy keresztény és kathol ikus alakjai hazánk 
tö r téne tének cselekvének a maguk idejében. 

„Nemo dat, quod non habet" , ós „Si vis me 
flere, dolendum est prius tibi." Magyarország 
kathol ikus közép- és sajnos már csak néhány 
névleges felső iskolájának kathol ikus szellemű és 
lelkesedést! nemzedék nevelésében való meddő-
ségét és tehete t lenségét véve birálat s gyógy-
kezelés alá, hogy a b i rá la t igazságos s a gyógy-
kezelés hatásos, még pedig jó hatású legyen, 
ebből a két, közmeggyőződés szerint tel jesen ép 
ós egézséges psychologiai elvből kell kiindulni. 
Ezeknek alkalmazása szánt ja meg a krisztusi 
vagyis kathol ikus nevelés magvainak, elveinek 
teljes meggyökeresedóse számára a nevelésre 
h iva to t t ak lelkét, meggyőződését s minden jóra 
készségét kellőképpen. 

Rendszerről, nem egyesekről van szó, a ka-
thol ikus középiskoláról ugy a mint az a maga 
egészében van és működik, nem pedig annak egyes 
személyi tényezőiről. Ugy van, távol legyen tő-
lem még gondolata is annak, hogy Magyarország 
középiskolái nagyérdemű és ih le te t t szellemű ta-
nári ka rá ra vagy annak egyes tag ja i ra vakmerően 
sara t dobjak, és nekik vágjam nagy általánosság-
ban lelkiismeretlenül mert igaztalanul a szemökbe 
azt az itt megbélyegzést je lentő vádat, „nemo 
dat, quod non habet ," nem adnak katholikus 
nevelést és lelkesedést az i f júságnak, mer t maguk-
nak sincs megfelelő szellemök. Ez impietás, durva 
és kegyeletlen lelketlenség volna, melytől minden 
igazságszerető ember lelke re t teg és irtózik. Ha 
nekem valaha ilyen gondolat villana meg agyanban, 
rögtön összeesnék Isten előt t s esdve kérném, 

hogy távoztassa el tőlem a bolond gondolatokba 
való keveredés veszedelmét. Ha pedig szó esne 
ki véletlenül a jkaimon valaha i lyesmit hangoz-
tató, avval kérnék bocsánatot, hogy ne számit-
tassók be, mer t nem tudtam, mit beszélek. Erről 
t ehá t szó se legyen köztünk. 

A baj fészke nem a jövő-menő generácziók-
ban és emberekben, hanem valami állandóbb 
dologban és mélyebben re j l ik : a rendszer gyöke-
reiben, a mai középiskola eredetében, csirájában, 
szellemében. A mai középiskola nem a régi ke-
resztény kathol ikus iskola, melynek feladata vala 
a g y e r m e k e t keresztény katholikus emberré és haza-
fivá nevelni, a ki a maga életczólját abban lá t j a 
és ta lál ja , „hogy az I s ten t megismerje, őt szeresse, 
neki szolgáljon és üdvözüljön," üdvözüljön nem a 
hogy valakinek éppen tetszik vagy kénye-kedve 
t a r t j a , hanem Isten rendelése az anyaszentegyház 
kar ja in , az oltáriszentségben rejlő Jézus Krisztus 
imádásában. A mai középiskola egészen más. A 
mai középiskola, legalább a mienk i t t Magyar-
országban, nem a katholikus anyaszentegyháznak 
szikla alapján levő, is teni vérrel öntözöt t humus-
ban gyökerezik, hanem a Voltaire szarkazmusa, 
a königsbergi filozofus vallási skepticzizmusa 
és Hegel államistensége ál tal öntözöt t sivár 
porosz homokföldből ha j to t t ki, a maga ködös, 
semmit se fogó filozófiájával alapjában, s a maga 
mutatós , keverék sokoldalúságával a derekában, 
a mely sok baj t eredményez, az i f júság fejében. A 
legnagyobb: a tá jékozat lanság az élet küzdő terén, 
és a szivben k imondhata t lan sivárság. Igaz, hogy 
a porosz középiskolai nevelési rendszer, valamint 
az eredet i porosz fogalmazvány „ javi to t t" kiadá-
sában, ugy a mi Thun-féle osztrák-magyar ki-
adásunkban is, szenteskedő fontoskodással kiköti, 
hogy „a középiskola a vallásos jellegét nem nél-
külözheti," s hogy minden t aná rnak egységesen 
kell erre a czélra közreműködni, nehogy valami-
kor valamelyikök az „igazi vallásosság gyökerei t" 
gyengitse.*) Ezek a szebbnél-szebb ministeri ki-

*) A porosz közoktatásügyi ministernek egyik 1868-
bao kelt rendelete szórói-szóra ezt mondja: „Die Mittel-
schulen haben neben der Bestimmung gewisse Kenntnisse 
und Fertigkeiten beizubringen, auch einem poedagogischen 
Zweck. Den Mittelschulen ist zur Erreichung ihres pae-
dagogischen Zweckes ein religiöser Charakter unent-
behrlich Die wichtigsten Erziehungsmittel — sind von 
denselben abhängig; sie können nur dann wirksam wer-
den, wenn die Lehrer einer solchen Anstalt nach dieser 
Seite hin den Schülern gegenüber eine Einheit bilden." 
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jelentések és utasí tások azonban csupa „irot t ma-
lasztok", melyeknek az életben nem felel meg 
semmi „ tar tós valóság;" jóakara tú javi tgatások 
a rendszeren, me lyeke t a rendszer javíthatatlan ter-
mészete nem vesz be, hanem állandóan ós kö-
vetkezetesen kiszorit magából, min t tőle idegen, 
szellemével ellenséges anyagokat . 

Ha valamivel, ugy az egyéni és nemzet i élet 
e főfő problémájával , a középiskola reformjával , 
a melynek helyes megoldásától mindenkinek ós 
az egész országnak jóléte legfőbb fokban függ, 
valóban érdemes, és bizony-bizony végre i t t van 
már az ideje igen komolyan foglalkozni. És én, 
mint kathol ikus ós magyar egyaránt a legvég-
sőbb fokig megriasztot t vallásos és hazafiúi aggo-
dalmam esdeklósével könyörgök hazám tanügyi 
és államférfiaihoz egyfelől, másfelől pedig egy-
házamnak Istentől rendel t főpásztoraihoz, aziránt , 
hogy Magyarországban a középiskola ügyét meg-
nyugtató, ha tá rozot tan vallásos, ha tá rozo t tan ke-
resztény, i l letve kathol ikus i rányba á t t e re ln i 
szorgoskodjanak. Miért? Mert a mai középiskola, 
akár mint gymnasium, akár min t reáliskola, 
akár mint mind a ke t tőnek keveréke, t a r tha t a t l an , 
szellemében, szervezetében toldozások-foldozások 
és vallásos nekibuzdulások ál tal nem jav i tha tó ; 
alapjában véve nem csak rossz, hanem igazán 
gonosz szándékú rendszer ; szelleménél fogva a 
keresztény emberiség eszmezavarának és lelki 
elzüllésének pa ten t i rozo t t melegágya. Hogy az 
emberiségnek keresztény része ilyen gyilkolóan 
bitközömbös középiskola mel le t t a keresztény 
czivilizáczió hagyományai tól még jobban el nem 
fajzott , min t a hogy tényleg tapasztal juk, ezt az 
emberi természet gyökerébe Is tentől beo l to t t 
állagbeli romla t lanságnak és a keresztény vallás-
ban, a katholikus anyaszentegyházban működő 
isteni malaszt gyógyitó és erősitő befolyásának 
köszönhetni. Sed „quousque t a n d e m ? " . . . 

De h á t igazán oly rossz, oly gonosz te rmé-
szetű volna a mai középiskola, min t a milyen-
nek ez a keserves kifakadás ra jzol ta s kiszi-

Idézve Dm. és ft. Csásska Gy. kalocsai érsek ur, az u j 
középiskolai törvény tárgyalásakor, 1883-ban a főrendi--
házban. A Thun-féle Entwurf szavai pedig ezek : „Sämmt-
liche Lehrer der Schule haben in ihrem Unterrichte und 
Betragen gewissenhaft darauf zu achten, dass Sie die 
Wurzeln wahrer Religiosität niemals schwächen, sondern 
soweit es an ihnen liegt, kräftigen und stärken." Entwurf, 
1849. 49 és 50. 1. 

nezte? — Túlzásokban nincs se bölcseség, se 
dicsőség, sem élvezete, csak az esztelennek, vagy 
a kinek érdeke az embereknek amugyis tüzes 
agyai t puszt í tó lángokra lobbantani . Nem, és 
százszor is nem túlzás annak kimondása és hir-
detése, hogy a mai középiskolából hiányzik a 
fődolog, hiányzik egy világos ós ha tá rozo t t vég-
czélnak jó tékony, mindeneket , t an t á rgyaka t , t aná-
rokat , észjárást, szivdobbanást, szóval mindent 
egységesítő vagyis összhangzó világnézletbe ós 
életrendszerbe olvasztó befolyása. A mai közép-
iskolának nincs világosan megha tá rozo t t és ki-
fejezet t végczélja. A mi t végczéljául néha egyik-
másik törvény, államférfiú, filozófus vagy paeda-
gogus emleget, az a legjobb esetben is csak egy 
szép frázis, mely a la t t kiki gondolhat magának 
oly ér te lmet , a milyen neki tetszik, á l ta lában 
véve pedig olyasvalami, a mi t az emberi ész, s 
még inkább az emberi sziv, végczélnak, min t 
igazi végczélt, el nem fogadhat , és magáévá fo-
gadni, min t i lyent, m i n t végczélt, bizony nem 
fog soha. 

A mai középiskola de mondha tn i az egész 
mai, szabadelvű nevelés t e rén uralkodó eszmeku-
száitság fe l tünte tése vége t t világraszólóbb s klasz-
szikusabb példára nem muta tha tunk , min t a hires 
porosz közokta tásnak a fentebbi jegyzetben idézett 
visszás gondolkodást eláruló nyi la tkozatára , a 
melyben a czél, az iskola végczélja eszköz rang-
j á r a van lefokozva egy százféle ér te lemben ve-
h e t ő frázis kedveért , a mely az iskola végczéljául 
van felállítva. Azt mondja ugyanis a hires porosz 
ész ós német p ro te s t áns „míveltség", hogy a 
középiskolának van „egy paedagogiai czélja;" a 
mely „czélnak elérésére a vallásos jelleg nélkü-
lözhetetlen." Tehát a vallásos jelleg i t t csak 
eszköz, ama paedagogiai valami — a czél. A 
vallás eszköz. Mire? „Paedagogiai czélra." Mi ez 
a paedagogiai czél? Nem mondta meg senki. A 
porosz ministeri bölcseség is felvilágosítás nél-
kül hagyot t . Gondolhat a l a t t a kiki a mit 
tetszik s a hogy izlése t a r t j a . Ködbe van t ehá t 
burkolva. Egy dolog azonban szörnyűségesen 
világos ebben a porosz középiskolai rendszerben, 
szabatosan szólva annak a filozófiájában, a szel-
lemében: az, hogy ebben a mai min ta nevelési 
rendszerben a vallás csak eszköz, mely „egy 
paedagogiai czélnak" alá van rendelve; eszköz, 
melyet az 1868-iki porosz közoktatási bölcseség 
a paedagogiai czélra, valószínűleg az „államisten" 
számára való jámbor polgárokká nevelés czéljá-
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ból, „nélkülözhetetlen"-nek je len te t t ki, 2—3 esz-
tendő múlva rá a kul turharczos Falk-féle minis-
ter i bölcseség nélkülözhetőnek t a r t o t t , mer t a 
porosz iskolákat és nevelést a szabadelvű államok 
által annyira kedvelt „konfessionslos," ha tározot t 
vallási jel leget nélkülöző in tézménynek hi rdet te 
ki. Igaz, hogy Falk és a német knl turharcz annak 
idején megbukot t ; ámde a radikális szabadelvüség 
bukása Poroszországban semmit sem vá l toz ta to t t 
a középiskola szellemén: az marad t a régi vallás-
alázó vagyis a vallást holmi ködös „paedagogiai" 
vagyis „állami" czélok eszközévé lefokozó, t ehá t 
gonosz czólu, pervers, is tensértő, az Is ten ellen 
való lázadást és harczot szép frázisok, például 
„művel tség" stb. leple a la t t szító és pártoló 
rendszer. 

Hazám katholikus tanférfiai , kik a közép-
iskolai kathol ikus i f júság földi és földöntúli sor-
sáért Isten és az emberiség előt t felelősek vagy-
tok — nézzetek jól a szemébe ennek a mai 
középiskolai rendszernek, a melynek igá já t hor-
dozzátok : hiszen az a t i keresztény kathol ikus 
lelki ismeretetek sugallatával, mely a vallást, Isten 
ismerését és tisztelését, nem képzelgések, hanem 
az isteni kinyi la tkoztatás alapján, ugy a hogy a 
Krisztus Urunk ál tal szervezett kathol ikus anya-
szentegyház hirdeti , végczélnak t a r t j a és tani t ja , 
— homlokegyenest ellenkezik; a mai rendszer a 
t i katholikus le lki ismerete teket szakadatlanul 
arczul veri, mer t eszközzé tapossa le homályos 
czélok kedveért , a mi lelketek előt t a végczél 
szentségének és sér thetet lenségének fényében 
ragyog, kell hogy ragyogjon. A vallás, a katho-
likus vallás i rán t való eme tisztelet hiányának a 
szelleme, melyet az if júság lelke a fölöt te is ural-
kodó rendszerből ösztönszerűleg kiér ez, — ime, 
ez az oka, hogy tömör ós izmos kathol ikus nem-
zedéket nevelni nem tudtok, ez a béklyó kezeite-
ken, ez a nyűg lábaitokon, hogy se tenni ellene, 
se mozdulni erővel teljesen nem tudtok és csak 
óhajtoztok — sóhaj toztok egy szebb korért , mely 
után 

„buzgó imádság epedez százezerek ajakán !a 

Le a hitközömbösség iskolai kényszer-rend-
szerével, el a ködös pogány filozófia homályával 
a keresztény nevelés világából! Éljen a régi ka-
tholikus szabad középiskola az ő világos vég-
czéljával: „hogy az I s ten t megismerjük, őt sze-
ressük, neki szolgáljunk és üdvözüljünk!" Éljen 

a keresztény kinyi1 a tkozta tás u j ragyogása a ma-
gyar nemzet élete f e l e t t ! 

Ha még száz évig kellene küzdeni, s ha 
még vér t kellene is izzadni, a munkában az auto-
nom ka thol ikus iskoláért az ő alsó-, közép- és 
felső fokán, — a kathol ikus autonomiai mozga-
lomnak még száz éves sikertelen küzdelem u tán 
sem lenne szabad megszűnnie, mert mindig volna 
elég ér te lme ós érdeme arra, hogy az Isten kö-
nyörülő i rga lmát végre magára irányitsa, 

„Nemo dat, quod non habet." Katholikus 
szellemet a középiskola i f júságának nem adhat, 
sem a mai rendszer, sem a mai állam, mely e 
rendszer t a lko t ta és f enn ta r t j a . Mert kathol ikus 
szelleme egyiköknek sincsen. Ez oly világos, 
mint a nap. Kathol ikus nevelést ebben az or-
szágban csak a kath. egyház t e remthe t , hogyha 
egészen a maga kezébe veszi á t az őt megillető 
iskolákat, s hogyha azoknak kath . szellemű rend-
szert ad, s e kath. iskolai rendszer számára meg-
a lko t j a a kathol ikus iskolai au tonomiát . íme, ez 
a kathol ikus autonomiai mozgalom egyik kor-
rek t s nem csupán mondva csinált kathol ikus 
czélja; nem pedig az, hogy az egyház kormány-
zását, nagy szerényen csupán csak az u. n. Vvi-
világi vonatkozású" dolgokban, a világi elem vegye 
á t a papságtól , — akár, nagy szerénytelenséggel, 
min t a radikálisok óhaj t ják , egészen, akár , némi 
szerénységgel, miként a félkatholikus fólprotes-
tánsok megelégednének, hatalombeli osztozkodás 
utján. 

EGYHÁZI TUOOSITÂSOK. 
Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 

István király tiszteletéről. — (Folytatás.) 

József nádor Rendelete igy szól : 
„Minekutánna 0 császári királyi Felsége, dicsősé-

gesen uralkodó I. Ferencz apostoli királyunk, kegyelmesen 
elrendelni méltóztatott, hogy Kisasszony havának 20-ik 
napján, úgymint Szent István első királyunk dicső ünne-
pén, eme országunk fővárassában pompás és örök emlé-
kezetű Mária Therézia királynénk intézete szerént való 
ájtatosság, ugyan azon első apostoli királyunk mindeddig 
épen maradott, szent jobb kezének tiszteletére rendelt pro-
cessióval együtt tartassék ; e pompás ájtatosság és pro-
cessió következő rend szerént fog véghez vitetni: 

1. Kisasszony havának 19-dikén. úgymint Szent 
István napja első ünnepén délutáu öt órakor Szent 
Zsigmond templomában pompás vesperák fognak tartat-
tatni ; a mely napon ezen két szabad kir. város minden 
templomában estvéli hét órátul nyolczig az öreg harang 
szózatja hirdetni fogja a jövő nap dicső ünneplését. 
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2. Emiétett Kisasszony hava 20-án, úgymint Szent 
István önnön ünnepén ismét az öreg harang reggeli 4 
órakor mindegyik templomban megszólal, és egy óráig, 
azaz ötig fog harangoztatni. Öt órakor valamennyi temp-
lomban kis szent mise fog tartatni. A pesti patres fran-
cziskánusoknál pedig azon kivül ötödfél órakor is lészen 
egy kis szent mise. Egyébként a többi pesti plébániákban 
és templomokban az isteni-szolgálat rendje szokottkép 
megmarad. 

Utóbb a budai Boldogságos Szűz mennybevitele 
templomában reggeli hat órakor szokott kis mise, nyolcz-
kor pedig a processió elérkezése után a predikácziók fog-
nak tartatni, a templomban ugyan magyar, a kamarás-
épület udvarán pediglen német nyelven és ennek utána 
tizenkét órakor ismét egy kis szent mise lészen. 

Utóbb Szent Zsigmond udvari templomában öt óra-
kor kis szent mise, hatkor áldásos szent mise, a proces-
siónak pedig visszatérése után, mintegy tizenkét óra felé, 
elvégezvén Szent Ambrus Te Deum laudamus énekét, 
ismét egy kis szent mise fog mondattatni. Ezentúl délután 
5 órakor pompás vesperák lesznek, melyek alatt, és annak 
után is egész hét óráig a szent kéz köztisztelet okául ki-
tétetik. Azon kivül egész octáva folytában regvei nyolcz 
órakor áldásos szent mise, délután pedig ötkor lytániák 
az Oltáriszentség alatt tartattatni fognak. 

3. A budai külső városbéli apró iskolák ifjúsága, 
mely a processióval nem fog járni, a Boldogasszony pa-
rochiális temploma, és az ország épülete közt megálla-
podik, a honnan el sem mozdul, valamig az egész pro-
cessió által nem megyen. 

4. A pesti gymnasium és a királyi universitás tanuló 
ifjúsága, meghallgatva önnön templomaiban az öt órai 
szent misét, tüstént Budának indul oly iparkodással, hogy 
a plébánia processióját megelőzze. A pesti egyéb pro-
cessió pedig, melyhez a czéhek, szerzetes rendek, és nö-
vendék papság, többi hivekkel együtt Boldogasszony 
mennybevitele templomába 5 órai misére öszvegyülekez-
nek, budai várnak igyekezik, oly móddal, hogy Szent 
György-piaczán már hetedfél órakor megjelenni, és leg-
ottan a budai czéhekkel és tanuló-ifjusággal, kik szintén 
ezen időre az emiétett piaczon egybegyűlnek, azon rend-
del magát összvekapcsolja, mely a processióban fog tar-
tattni. Tudniillik legelébb induljanak a pesti czéhek a 
főstrásaház felé, és ott az őket követő budaiakkal öszve-
kapcsolván magukat, a processió kezdetét elvárják. A 
tanuló-ifjuság pedig a fegyverháznál, nem különben az 
öszvegyült plébániák, és szerzetesek a préposti épület 
előtt fognak megállapodni. 

5. Az udvari Szent Zsigmond templomából, mely-
ben a tekintetes nemes Státusok és Rendek összegyüle-
keznek, felemelvén a szent kezet, 7 órakor indul a pro-
cessió ; mely is mind a két város valamennyi harang 
szózatja alatt az Urak utczáján mégyen Boldogasszony 
mennybevitele templomába. Innénd pedig vége lévén a 
prédikácziónak és az énekes szent misének, visszaindul a 
városháza piaczán és az Urak-utczájának egy részén ke-
resztül, Szent Zsigmond templomába. Mégyen pedig ily 
sorral : 

6. Mind a két város czéhei zászlókkal együtt, már 
hetedfél órakor útnak indulván, elkezdik a processiót; 
budaiak követvén a pestieket, és minekutána Nagyboldog-
asszony plébánia templomhoz elérkeznek, a templom felé 
két részre oszlódnak oly móddal, hogy egyrészrül a bu-
daiak, másik részrül pedig a pestiek egyenes rendet, 
avagy is spaliert formálljanak, és a processió közöttük 
járuljon bé a templomba. Ezeket követi : 

7. A budai nemzeti főiskola, a pesti gymnasium és 
az universitás tanuló ifjúsága, kik is czéhek után, vala-
mint sorba mentenek, megállapodnak. 

8. A városi dob és trombiták. 
9. A szerzetes rendek, szent kereszt alatt, úgymint 

az irgalmas barátok, patres szerviták, kapuczinusok, pesti 
és budai franciscánusok. 

10. A plébániák adminisztrátorai és a plebánusok 
assistentiájokkal együtt. 

11. Mind a két szabad királyi város külső tanácso-
sai, tisztjei és a pesti nemes magistrátus. 

12. Tekintetes Pest vármegyének tekintetes magistrá-
tussa, más tekintetes karok és rendek, és a főméltóságu 
törvényes kamarás, és a politikus dicasteriumok királyi 
tisztjei elegyelve. 

13. Egy sereg császári királyi katonaság. 
14. A templomi chorus dobbal trombitával. 
15. A pesti nevendékpapság rochetumba öltöztetve. 
16. A felszentelt papság rochetumokba stólával és 

biretummal. 
17. A szent kezet őrző prépost assistenseivel együtt. 
18. Önnön a szent kéz, hat diakónus által vitettet-

vén, melynek oldalairól nyolczan az universitás nemes 
ifjai közöl égő fáklyákat fognak viselni. 

19. A fáklyákat viselők mellett mind a két részrül 
környül veszi a szent kezet a budai nemes magistrátus, 
eztet pedig ismét megkerítik a magyar polgár-katonaság 
tisztjei kivont karddal, egyrészrül a pestiek, másikrul a 
budaiak. A koronaőrző sereg pedig a szent kéz külsőbb 
oldalait foglalja el, az őrző-préposttul fogva egész a 
pontificánsig, és azt követő uraságokig egyhuzomban. 

20. Főtisztelendő kanonokok és más praelatus urak 
rochetummal és mozzettommal ékesétve, assistensek, és 
maga a pontificáns. Ennek pedig oldalárul mégyen a 
királyi universitás magistratussa, pedellussai s jegyeikkel 
együtt. 

21. A főméltóságu dicasteriumok tanácsosai, királyi 
kamarás, belső tanácsos urak, és egyéb országnagyjai s 
méltóságai. 

22. A nemes, és nevezetesb asszonyságok. 
23. Egy sereg császári királyi katonaság. 
24. A többi akármely rendű és sorsú lakosai ezen 

két városnak, valamint idegenek is, kik ezen rendszabásba 
nem foglaltatnak, tisztességes renddel fogják követni a 
processiót, lét részrül kisértvén azt eleitül egész végéig. 

25. Ezen rend fog tartatni a processió visszamen-
tébe is; ugy a czéhek is visszatérvén Szent Zsigmond 
templomá'g, ismét a többi népséggel együtt kétfelé 
osztódnak, valamint Nagyboldogasszony temploma előtt, 
és mindaddig várakoznak, mig az egész processió közöttök 
által nem járult. 
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26. A nemes budai magistrátus rendelése szerént a 
többi népség két lépésnyire szüntelen távul fog maradni 
a közepetten járulóktúl, és egyébkint is, hogy mindenütt 
rendtartás, tisztesség, és ájtatosság uralkodjék, hasznos 
rendelések fognak tétetni. 

27. A császári királyi katonaság pediglen, valamint 
a polgári is önnön elöljáróik parancsolatja szerént bizonyos 
helyeken meg fog jelenni, és minekutána a processió 
Szent Zsigmond templomába visszatért, hármas puska-
lövéssel, a bástyákon pedig ágyudorrogással fogja e 
nemzetünk böcsös ünnepét dicsőíteni. 

(A 28-ik pontban végre a kocsikra és közlekedésre 
nézve állapít tatott meg a szükséges rend. *) 

(Folytatjuk.) 

Németország. A német 'katholikusok 45-ik nagy-
gyűlése. •— 

Teljes képét akarom nyújtani a német katholikusok 
krefeldi gyűlésének, a mennyire lehet, röviden. 

Furcsa emberek ezek a németek. Nehézkesek és 
keményfejűek. Megindítani ezeket nehezen lehet ; de ha 
egyszer megindultak összefog valamennyi s nincs emberi 
hatalom a földön, mely ezt az erős gondolkozású s erős 
akaratú faj t ú t jában fel tudná tartóztatni . 

A német katholikusok az ő immár 45-ik számig 
jutot t évenkénti nagygyűléseikben olyasvalamit a lkot tak 
maguknak, a mi nemcsak a jelenleg élő népek életében, 
hanem az egész világtörténelemben ri tkí t ja sőt talán nem 
is találja pár já t , a mi a jó szervezettség, hatás, befolyás 
és teljes életrevalóság kívánalmait illeti. Hasonlítsuk csak 
össze a német katholikusok nagygyűléseit más nemzetek 
katholikusainak a kongresszusaival. Ezek amahhoz képest 
valóságos apró, csendes kisgyülések. Összejön 5—600 
komoly ember az ország minden vidékéről. Bezárkóznak 
nagy és kis termekbe és ugy tanácskoznak ; igy döntenek, 
igy határoznak, maguk közt a maguk használatára. A 
város, a vidék, a hol üléseznek, úgyszólván tudomást 
sem vesz róluk. A francziák nagy kongresszusa például 
novemberben szokott összeülni, mikor már hideg van s 
az emberek beszorulnak a szobákba; a város és a vidék 
nem vesz semmi részt a franczia kongresszusban. A mit 
a franczia kongresszus határoz, a kongreszus határozata 
csupán, nem a franczia társadalomé nem a franczia népé. 
Igy voltunk katholikus kongresszusainkkal eddig mi 
is. A társadalom, a nép nem vett részt bennök. A 
német katholikusok nagygyűlése a német katholikus nép 
intézménye, a német katholikus társadalom országos 
összejövetele, az illető város és vidék lakossága 
katholikus hitének és áldozatkészségének nagy próbaköve, 
lelkesedésének ünnepelt tárgya. Az ezidei vagyis a kre-
feldi gyűlésre például egész Németországból jelentkezett 
közel 4500 rendes t ag ; a nagygyűlés tar tamába eső 
vasárnap a vasutak 21,000 embert szállítottak Krefeldbe, 
a nagygyűlés megnyitása előtt, aug. 21-én d. u. az egyik 
tudósítás szerint 7000, a másik szerint 13,000 főből álló 
munkásgyülés volt a nagygyűlés főhelyén, 80 munkás-

*) Lásd az Igazmondó czimű hirlap 1867-iki folyamának 
augusztus 18-iki számát. 

egyesület tar tot ta bevonulását zászlóikkal, 10 zenekar 
harsogása között ; az első nyilvános nagygyűlésben 7000 
ember vett részt, nők külön fentartot t helyeken tömegesen, 
százával és ezrével. Népességre nézve ez a német katho-
likusok nagygyűlésének a képe. Képzelhetni a külső ará-
nyokat, az ünnepi diszbe öltözött népes gyárváros moz-
galmas életét. A város, hol a nagygyűlés összejön, az 
óriás nagygyűlést vendégének szokta tekinteni. Fogadására 
bizottság alakul, a beszállásolásról aggályos figyelemmel 
gondoskodnak, a házak, az utczák koszorúkkal, zászlókkal 
vannak kidiszitve. Fel tűnőbb helyeken diadaliveket állí-
tanak. Mindenütt ott van a pápa és a császár szobra a 
német fajok és országok, a megyés püspök jelvényei. 
Valamenyi decoratio fölöt t uralkodik a szent kereszt. A 
krefeldi gyűlés alkalmából még a zászlók és lobogók 
rudjai is keresztbe végződtek a zászló és lobogó tetején. 
Más vallásúak nem vonulnak vissza, nem duzzognak szűk-
keblűén. Ok is részt vesznek a város ünnepében s a közdiszi-
téseket csak ugy végzik házaikon, mint a katholikusok. A vá-
ros polgármestere részt vesz a nagygyűlésben, a begrüszungs-
abendon üdvözlő beszédet mond a váró* nevében, az u. n. 
tiszteleti helyek egyikén foglal helyet. Ha az idő kedvez, 
a német katholikusok nagygyűlése kirándulást, bucsu-
járást rendez. A mostani például bucsujárást rendezett a 
hires kevelari búcsújáró helyre. 2000 férfi vett részt benne. 
Nem asszonyok, férfiak végzik Németországban a kath. 
hitnek bevallását és védelmét. A krefeldi kath. nagygyű-
lés kevelari bucsujárásán megjelent a terület megyés 
püspöke is, főt. Dingelstadt münsteri püspök ur és szó-
székre lépve hatalmas beszédet tar tot t Máriáról, az Isten 
anyjáról, a keresztények segítségéről, kérve általa Istentől 
a száműzött szerzetesek visszatérését Németországba. Elkép-
zelhetni, hogy a száműzött szerzetesek visszatéréseért 
imádkozó püspöknek szavai milyen hatást gyakoroltak. 
Es mikor azért könyörgött az Istenhez, hogy a katholikus 
if júságnak szabad legyen Mária tiszteletére congregatiókba 
és a katholikus hitélet ápolására egyéb katholikus társu-
latokba összeseregleni — mily érzelmek és eltökélések 
keltek a kath. egyházért amugyis élni-halni kész ezerek-
ben!" — Hát még mikor ezért imádkozott beszédében a 
megyés püspök, hogy Németország minden lakosa egy 
hitben egyesülve, egy hangon imádkozzék ismét a Mária-
tisztelet szent helyein! . . . Valóban, ezek a katbolikus 
nagygyűlések Németországban nem egyszerű tanácskozó 
gyűlések, hanem a katholikus népnek, a katholikus társa-
dalomnak, melyben pap és világi, gróf és földmivelő, tudós 
és iparos államférfi és kereskedő, gazdag és szegény egé-
szen olyannak, egészen egynek érzi magát a másikkal : 
Isten szolgájának az anyaszentegyház örökhüségü hívének, 
a kath. vallás határtalan tisztelőjének és minden emberi 
ellenséges törekvéssel szemben élni-halni kész védelmező-
jének. 

íme ilyen egy-egy német katholikus nagygyűlésnek 
a képe általános vonásokban. 

Most lássuk a krefeldi nagygyűlés lefolyását részle-
tesen, de szintén csak főbb vonásokban. 

Már mondottam, hogy aug. 21-én, a katholikus 
nagygyűlést megelőzőleg, a katholikus munkás-egyesü-
letek tar tot tak igen népes ünnepi gyűlést, a melyen 
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Fischer kölni fölsz. püspök is megjelent . A 7000—13,000 
ember felállt, az elnök üdvözölte a főpapot és a tömeg 
éljenzett s ez az éljenzés nem olyan volt mint a mi 
népünké, nem szalmatüzláng, hanem egy beláthatat lan 
nagy tölgyfaerdő lángjának lobogása. 

Az üdvözlő est a stadthalléban folyt le. Orgona és 
kari zene nyitotta meg, Te Deumot hangoztatva. Elsőnek 
a helyi bizottság elnöke, dr Urfey szólalt fel üdvözlésre. 
Az ilv üdvözlő beszédet nem leirni, hanem hallani kell, 
oly közvetlen, oly bensőséges, oly hatásos és helylyel 
közzel megkapó egész a magával ragadásig. Az állami és 
városi hatóságoknak mondott köszönet olyasvalami ezeken 
a német kath. nagygyűléseken, hogy ilyen forró köszö-
neteket mondani másutt valóságos guoy volna. Sem 
állami sem városi hatóságok másutt , például F r a n c i a -
országban. a katholikus nagygyűléssel nein törődnek. I t t 
Németországban mindenki felajánlja és megteszi szolgá-
latát a kath. nagygyűlés sikeréhez. Ha Krefeld kikötő-
város volna, mondá dr Urfey, még a hajóhad is áldozott 
volna filléreivel! Windhors t a katholikusok nagygyűléseit 
a katholikus németség őszi hadgyakorlatainak nevezte. S 
igaza volt, úgymond, mert még mindig vannak Német-
országban, kik létezésünk jogát is kétségbe vonják. N e m ! Mi 
folytatni fogjuk a létezést Németországban, addig mig az 
Istennek tetszeni fog. (Mennydörgő tetszés.) Meghívtuk, 
úgymond, a nemkatholikus saj tót is közénk, (Bravo.) még 
pedig nemcsak a nyilvános, hanem a zárt ülésekben is 
helyt adva neki. (Tetszés). Nekünk nincsenek titkolni való 
dolgaink: tehát az urak sem fognak t i tkokat keresni ott, 
a hol nincsenek. Mi önöknek jót akarunk és csak a ma-
gunk a j ta ja előtt akarunk söpörni. Következett az elnök 
hódoló üdvözlete a katholikus sajtóhoz, a német kath . 
Centrum sajtójához, mely, úgymond, szárnyakat ad sza-
vainknak és az egész világnak kihirdeti határozatainkat. 
Valóban, a német kath. sajtó az egész világnak imponál, 
mert egységes, mert elenyésző kivétellel, egységes, cen-
t rumpárt i . Zenedarabokkal váltakozva következtek a többi 
üdvözlések és beszédek. Komolyságot és kedélyességet ily 
hirtelenében váltakoztatni csak a német katholikusok 
tudnak. It t az öregek úgyszólván alig mondhatók öregek-
nek. I f jú erővel szónokolnak és szellemeskednek. Az öreg 
Falk például Mainzból, a ki az 50 év előtti maiuzi köz-
gyűlésen és már jelen volt, utánozhatatlan humorral 
mondta el mondókáját . Az egész felszólaláson át tréfált , 
a legkomolyabb hatással. O tulajdonképpen méregből jött 
ide. Egy újság azt újságolta, hogy dr Lingens az egye-
düli, a ki 50 év előtt a mainzi gyűlésben és a katho-
likus nagygyűlések alapításában vett részt. Szóló meg-
súgta az illető szerkesztőnek, hogy ő is ott volt akkor 
Mainzban, és hogy még nines a halottak között. (Vi-
haros tetszés.) Az öregek mindig itt vannak, a fiata 
lok mindig találnak valami okot az elmaradásra. (Nagy 
derültség.) O hűséges marad, még (lábaira tekintve) 
hogyha „ezek az alattvalóim is" már szocziáldemo-
kraták lettek és neki a hizott polgárnak (Mastbür-
ger), ha felmondják is a szolgálatot. (Viharos derültség.) 
Mi katholikusok 50 év előtt sem voltunk forradalmárok, 
most pedig semmi áron sem akarunk csak másodosztályú 
polgárok lenni. Ezelőtt ezek a nagygyűlések rögtönzötteb-

'bek valának ; akadémiai beszédeket nem tar tot tak ; csak 
professorok voltak a szónokok, hogyha mást nem kaptak. 
(Derültség.) De gyúj tani a szónokok kivétel nélkül min-
dig gyujtósak voltak. Mert i t t nem üzünk soha hizelgé-
seket és édeskés kedvteléseket. Megmondjuk az igazat, 
magunknak és mindenkinek. Üdvözli Krefeld asszonyait, 
hogy férjeiket ugy mint eddig fegyelemben és rendben 
tar tsák. (Viharos komoly él jenzés) 

De menjünk át a nagygyűlés munkájára , a zárt és 
nyilvános ülések ismertetésére. 

(Folytatjuk.) 

T Á R C Z A . 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudek János dr. 

(Folytatás,) 

Faludi alapeszméje, a mit a Nemes Asszonyában 
fejteget , a miből kiindul és a mire folyton visszatér, a 
műben a nők oktatójaként szereplő Eusebius ama szavai-
ban van kifejezve : mint fér ez a két dolog öszve, igy a 
mint éltek, azzal a mit hisztek? A női erkölcsöket összes 
vonatkozásaikban egyezőknek akarja látni a keresztény 
parancsolatokkal. 

Azt tapasztal ja ugyanis, hogy a nemes asszonyok 
ugy kezdenek gondolkozni s ugy tesznek is, mintha a 
keresztény parancsok csak a parasztot, a jobbágyot illetnék 
s mintha nekik nemcsak a polgári társadalomban, hanem 
a vallási kötelezettségeken is privilégiumaik volnának. 

Világosan kitetszik ez Emilia panaszos kifakadásából, 
midőn Eusebius szemrehányásaira, hogy az asszonyok 
gyönyör-hajhászok, szertelenül szeretik a tánczot, zenét 
és a színházakat, ezeket mond ja : Nincs már külömbség 
köztünk s azok között, a kik tányérunkat mossák. A fő 
asszonyt és a szolgáló leányt azon egy hetes vászonnak 
ta r t ják némelyek itt a szomszédban. 

Azaz, azt akar ja mondani, hogy már Deki, mint nemes 
asszonynak csak többet szabad, mint a szolgálójának; őt 
zzel egyformán nem köthetik a keresztény parancsok ! 
Ugyanaz a bizonyos finnyás, fenhéjázó női hang, ugyanaz 
a kiváltságkeresés, mely akár a mai napig hallható az 
uri asszonyok között. Pedig a kereszténység parancsai — 
isteni parancsok — mindenkit egyképen köteleznek; a 
szolgálók és az uri asszonyok között nem tesznek 
külömbséget. 

Eusebius iparkodik őt felvilágosítani ezen tévedéséről 
s egyátalán óvja az asszonyokat az efféle modern szabados 
erkölcstől. Mert ha igaz volna az, a mit Emilia igaznak 
tart , akkor — ugy mond — „mi választja el a keresztény 
dámát a pogány asszonyi képtől?" Miben nyilatkoznék a 
keresztény nő keresztény jelleme, ha nem erkölcseiben? 

A mint azonban a továbbiakban részletesen foglalkozik 
a nők e nemű fogyatkozásaival — akár ma is lehetne 
mindezt megismételni — ugy egyszersmind és pedig ismé-
telten rá muta t az okra is : miért olyanok a nők, a 
milyeneknek rajzolja. A nevelés, az iskoláztatás hiányos-
ságában rejlik az igazi ok ! 
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Emilia Eusebiustól meggyőzetve végre maga is be-
vallja : én már nem oltalmazom a dámákat , kevesecskén 
vágynák közülök valami bűn nélkül, fogyatkozás nélkül 
pedig még kevesebben ; r i tka madár a jó asszony ! 
Elegyesleg többet vigyáznak kényes testekre, semhogy 
idvezülendő lelkekre ; inkább törik abban fejeket, hogy 
mennél jobban öltözzenek, semhogy jól éljenek. A. mi 
körülbelül arra megy ki, a mit Kisztő énekében kötekedve 
mond az asszonyról Faludi : 

Szép mikor varr, szép mikor ir, 
Szép ha nevet, szép mikor sir : 
Szép mikor ül, szép mikor áll, 
Jól hajt térdet, cziírán sétál ; 
De mit használ, ha hamis ? 

Ámbár pedig ezen fogyatkozásokban az örök emberi 
természet nyilatkozik, mely soha sem szűnik meg, miután 
az ember, tehát az asszony se lesz soha más, mint ember : 
mégis — ugy véli Faludi — lehet azokat csökkenteni jó 
nevelés által, mely nemesiti a vágyakat és indulatokat s 
azokat magosabb czélokra irányitja. De mi haszna! A 
mit Mikestől hallottunk : azt a nevelés hiányát, háromszor 
is megismétli, pedig ez a két iró nem is ismerte egymást. 
Hogyan legyen az asszonyi nép jó, tökéletes, mikor semmi 
képzésben nem részesül ! 

„Minthogy a dámák a szinnép s udvar körül forognak, 
iskolába nem járnak: mi csuda, ha többet tudnak a 
politikához, semhogy a theologiáboz." 

Majd i smét : „A mi országunk és városunk szinei, a 
dámák rosszak, mert rosszul nevelték őket.11 

„Hogy a dámák oly szerencsétlenek a jóra — 
mondja más helyen — oka a rossz gyermekneveléstől függ. 
A fiatal dámákat ugy nevelik, mintha a török császárnak 
csordáját akarnák vélek szaporitani. Az anyák nagy gondjá t 
viselik testeknek ; lelkekkel egy cseppet sem agganak, 
mintha semmi jusok nem volna a mennyországhoz." 

Ezért r i tka idejében valódi nemes asszony. Ezek 
nyájasak — úgymond — de kellő szeméremmel. Szelídek, 
ostobaság nélkül. Ahétatosak és magokra vigyázók, de nem 
képmutatással. Nagyságosak, minden kevélység nélkül. A 
méltóságot a keresztény alázatossággal szépen meg tudják 
békéltetni. Elől s fennülnek semmi hivságoskodással, le is 
lépnek a nyomorú s fogyott ügyüeknek vigasztalásokra 
minden legkisebb kisebbség nélkül. 

Hogy pedig ilyen erényekkel ékeskedjenek a nemes 
asszonyok, annál szükségesebb, mivel példájokból tanul az 
alsóbb fehér nép. 

„Ki s melyik nem tudja a nagyságos, méltóságos fő 
asszonyok közül — mondja tovább Eusebius, — hogy 
járton já r ja őket szemeivel a köznép ? tőlek vészen módot, 
mértéket, szokást, erkölcset, maga viselést. Minthogy azér t 
nálatok látván könnyen tanulja, vigan üzi a reátartást, a 
kemény feleleteket, a kényes lépéseket, a köntösbéli u j s 
meg uj készületeket, a csintalan röhögést, tánczot, 
tombolást, nem jámbor pasztitát, játékot, henyélést, 
mulatást, sétálást s több effélét; tehát szinte ugy meg- | 

tanulná, ha látná az együgyü és nem feljebbező maga-
viselést, az alázatosságot, a csendességet, a böcsülethez 
szabott, a testeket bé nem födő köntöst, a hallgatást , az 
otthonos magánosságot, a vesztégülést, a munkát. Ha 
tapasztalná az alacson élő mozgó világ, hogy ti mint az 
égen járó tündöklő napok, nem csak a fényességben, azaz 
aranyban, ezüstben, bársonyban, himes varrásokban dicse-
kedtek, hanem a virtusban, a szép példákban is : észre 
venné magát , megízlelné, megszeretné, megszokná, reá 
bátorkodna a jóra." 

Mindezt Dorell az angol nemes asszonyokról és asz-
szonyoknak mondja ; ki kételkednék azonban, hogy ezek 
országunkra is ráillettek, a mint, Faludi minden megjegyzés 
minden változtatás nélkül a magyar nemes asszonyok 
számára le is forditotta művét. (Folytat juk.) 

VEGYESEK. 
— Az Egyesült-Államokban, Éjszak-Amerikában, a 

kath. egyház 1 püspökből, 50 áldozópapból és 40,000 
hivőből áll. Ma a kath. egyház állománya ugyanott 96 
érsek és püspök, 11,000 pap, 12,000,000 katholikus hivő. 

— A dömes rend legutóbb, Bécsben tar tot t egye 
temes káptalanán, az angolországbeli tagok számára az 
örök abstinentia fogadalma alól részleges fölmentést 
állapított meg, ugy hogy a dömések Angolországban 
rendesen négyszer, rendkivüli esetekben külön dispensatio 
alapján többször élhetnek huseledelekkel hetenkint. Okul 
Angolország zordabb éghajlata, és az angol dömés atyák 
erőfeszitő működése van felhozva. íme az egyház szelleme 
hol szigorit, hol enyhit, a viszonyok különfélesége szerint. 

— Columbus hamvait a spanyolok magokkal 
hazahozzák. Az indítványt ebben az irányban a granadai 
királyi társadalom, gazdasági egyesület tette meg. A 
spanyol társadalom lelkesedéssel fogadta az indítványt, s 
a spanyolok Columbus hamvait a havannai székesegyházból 
hazaviszik Granadába, hol a királyi kápolnában, a nagy 
földfelfedező királyi pártfogói, Izabella és katholikus 
Ferdinánd hamvai mellé temetik el. 

— Nincs elhagyatottabb nemzet a világon a ma-
gyarnál. Kitűnik ez például az Amerikába történő kiván-
dorlásoknál. A német kivándorlókat a kikötő városokban 
a sz. Ráfael-egyesület megbízottjai , papok és világiak, a 
leggondosabb testi lelki figyelemben és ápolásban része-
sitik. A magyarnak nincs gondozója, mert nyelvét nem 
érti senki. Az éjszaki szlávokat saját papjaik gondozzák 
a kikötő városokban, Antwerpenben tiszt. Czaykowski, 
Hamburgban tiszt. Kisielewicz ; a magyaroknak nincs pár t -
fogójuk. Egyházi kormányainknak a sz. Ráfael-egylethez 
kellene fordulnia, (titkár Cahensly képviselő Limburg a. 
d. L.), hogy esetleg magyar papot is alkalmazzon például 
Hamburgban , a ki németül és esetleg több szláv nyelven 
is képes a pasztorácziót végezni. Ezt a lépést valamelyik 
olyan egyházmegye püspöke tehetné meg, a honnan nagy 
a magyarajkuak kivándorlása. 

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

Budapest, 1898. 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 E T E 

Budapesten, szeptember 14. 22. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

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

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

KIRÁLYNÉ 

R. I. P. 
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Erzsébet királyné halála. 
Borzasztó hir hordta szét a világon a vér-

fagyasztó jelentést , hogy Erzsébet királynét 
Genfben embernek nevezett szörnyeteg orvul meg-
gyilkolta. 

Ajkainkon elhalt a szó, agyainkban meg-
akadt a gondolkodás, szivünkben dermedés és 
lázas izgalom közt hul lámzot tak az érzelmek e 
hír hallatára. 

Megfoghatat lan gyászos eset, akármely olda-
láról tekint jük. Mikor beteg híre men t e nyáron 
a magyarok békeszerző és a király és nemzet 
lelkébe kölcsönös szeretetet lehelő királynéjának, 
fá jdalmasan eset t hal lanunk a szomorú hír t s 
aggódva t ek in te t tünk a jövőbe. De a fájdalom 
akkor csendes, reménybe kapaszkodó, nyugovóra 
hajló vala. Az Isten által él tető erőkkel elárasz-
t o t t természet től gyógyitó ha tás t vár tunk szen-
vedő királynénk szívbajára. Es a gyógyitó ha tás t 
a jó Isten Erzsébet k i rá lynénk szenvedő szivére 
ki is árasztot ta . Erősödöt t szivvel hagyta el a 
jótékony gyógyfürdő kedves helyét s e lment az 
embert iszteletnek szabadságáról és egyenlőségéről 
hires hazájába, Svájczba tovább üdülni ós erős-
bödni. Ha jh de e lépés a szabadság földjére végzetes 
volt. A keresztény emberiség körében a szabadság, 
s minden a mi emberi, a gondolkodás, az érzelmek 
világa, pokoli sugallatok s méregcsepegtetések 
ha tása alat t , annyira elfajzot tak és összekava-
rodtak, hogy némely keresztény ember lelkéből 
nem csak az is teni fiúság fenséges szelid képe 
röppent el, de maga a józan és egészséges em-
beri természet is borzongva fu to t t meg s adot t 
helyet az ily e l fa jul t emberek lelkében az o t t 
fészket ver t gonoszságnak. 

Az államok, bölcselők botor tan í tása i t kö-
vetve, egymásu tán elkereszténytelenedtek. A 
megvál tó Isten akara ta helyett azt tűzték ki 
czélul, hogy az emberi tetszés és akara t érvénye-
süljön ós uralkodjék a földön min t legfőbb 
törvény, min t minden törvénynek forrása. Audax 
J a p e t i genus ; most is vakmerőnek bizonyítot ta 
magát . S vakmerőségének keservesen isszák az 
á rá t bűnösök és ár tat lanok, gonoszok és az em-
beriség jótevői, nemzetek és népek boldogítói 
egyaránt . Az Isten ellen való bölcselkedés ragadós 
lelki nyavalyája megtámadta már a nép lelkét is. 
Egymásután tűnnek elő a lelkileg megfer tőzöt t nép 

köréből a szörnyeteg alakok, kik vérfagyasztó 
gonoszsággal hirdetik és ter jeszt ik az Isten és 
embert iszte le t nélküli féktelen élet őrült szabad-
ságát, hősöknek t a r tva magukat és azokat, kik az 
Isten törvényét s az emberi természet óvó sugalla-
t a i t lábbal t iporva embertelen te t te ikkel ir tóza-
to t és re t tegés t keltenek az emberiség körében. 

Ennek a lassú elkereszténytelenedés által 
szült is tentelen vakmerő gonoszságnak eset t 
áldozatul a mi szere te t t drága jó király-
nénk. 

Halála szörnyű ós dicsőséges. Szörnyűvé 
teszik körülményei ; dicsővé indulnak tenni a 
kereszt tövétől messze távozot t emberiség lelké-
ben mutatkozó hatások és következmények. Egy 
szenvedő, beteg, női, anyai sziv átdöfésére szom-
júhozni, — ez több mint embertelenség, ezt még 
jóra való állat sem tenné, hanem ta lán még a 
vad tigris is leborulna a szenvedés lábaihoz 
enyhíteni a fá jdalmakat . Ebben áll a t e t t re t te-
netes erkölcsi szörnyűsége. A belőle kizuhant 
csapás nem kevósbbé szörnyű és megrendítő. 
Annak a fejére, annak a szivére esett, a ki 
lelkileg már ta lán többet szenvedett a szent-
írás legnagyobb szenvedőjénél, Jóbná l : felséges 
u runkra és ki rá lyunkra , ki maga a könyező 
jóság és szeretet. Oh megfoghatat lan ez a csapás, 
az a sok szenvedés valóban ! Esdeklő imádással 
könyörögjünk a Mindenhatóhoz, hogy parancsoljon 
az öldöklő angyalnak s tetesse vele visszaa véres 
kardot hüvelyébe. 

S oh ta lán ezt már lehet is, kell is remél-
lenünk; már omlani kezd a keresztény emberi-
ségre ráül lepedett is tentelen kísértésnek sötét 
árnya. Ez a szörnyű gyilkosság, a melynek 
felséges, és soha nem feledhető megs i ra to t t 
királynénk áldozatul esett , az iszony érzete 
mel le t t nagy szent eltökólósre ébresztette a 
népeket és fejedelmeket. Az embertelenség elérte 
t e tőpon t j á t ; elérte ha tásának is kellő mértékét . 
Királynénk szomorú halála vi lágtör ténet i fordu-
la to t jelez. Az emberiség megriadt lelkiismerete 
erősen kívánkozik Krisztus keresztjének, irgal-
mának és szeretetének uralma alá s féket kíván 
látni a poklon ós annak rabszolgáin. Az isteni 
fiúság szeretetének szabadságába kívánkoznak 
vissza a jó lelkek. Es ezt felséges királynénk 
halála érlelte meg az emberekben. Soha halál 
i lyfaj ta vi lághatást nem támasztot t . Tisztul az 
emberiség. 
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Dicső halál, mely az egész emberiséget 
megha to t t ad és jobb ú t ra i nd í to t t ad ! Nekünk 
mégis fájsz, az egész földkerekségén, igen, nekünk 
magyaroknak legjobban fájsz, t e dicső, de szörnyű 
halál, mer t elvetted tőlünk az ország a lkotmá-
nyának legerősebb oszlopa alól a legerősebb ta lp -
követ, a király és nemzet kölcsönös szeretetének 
ih le te t t legfőbb sugal lóját! . . . 

Az elhunyt királyné lelkének adjon Is ten 
örök nyugodalmat ! 

A szenvedő király felkent szent feje felet t 
pedig Isten angyalai virrasszanak s az isteni vi-
gasztalás balzsama ta r tós enyhülést árasszon 
fá jda lmára! *** 

Föpásztoraink gyászoló szózatai. 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur 

körlevele. 

Tisztelendő Testvérek ! 
Mélységes fájdalomtól lesújtottam az emberi gonosz-

ság nagyságától megdöbbenve, remegő kézzel irjuk e 
soiokat Hozzátok. 

Nemzetünk édes anyjának, Erzsébet királyné ő fel-
ségének bennünket oly melegen szerető szive megszűnt 
dobogni ! 

Országunknak nincs többé védő angyala ! 
Idegen földön, ahol súlyos testi szenvedései közepett 

enyhet és üdülést keresett, Genfben, folyó hó 10-én dél-
után gyilkos kéz oltotta ki drága életét! 

Nem a csendes halálnak rendes utján költözött el 
körünkből. Erőszakosan rabolta el tőlünk az orgyilkos-
nak borzadalmas tette. 

Kegyetlen volt, nagyon kegyetlen az a kéz, mely 
Úrnőnket, királynénkat, vigaszunkat, büszkeségünket 
durva módon szakitotta le szivünkről. 

Kegyetlen volt az a tőr, mely millióknak szivét se-
bezte meg véresen. Sir, zokog a nemzet és a zsoltáros-
sal panaszkodik Isten előtt: „Körülvettek engem a halál 
fá jdalmai ; a gonoszság árjai megháboritottak engem; 
elővettek a halál tőrei." Zsolt. XVII. 5. 

De Tisztelendő Testvérek, ne merüljünk el egészen 
fájdalmaink tengerében ! 

Vigasztalnunk, erősítenünk kell azoknak sziveit, kiket 
e rémületes csapás a legborzasztóbban érintett! Ö Fel-
sége a király életének támaszát, fényét; Gizella és 
Mária Valéria főherczegnők ő Fenségei a legszeretőbb 
édes anyát, a felséges uralkodó család legkedvesebb 
rokonát veszitették el. 

E nehéz órában az alattvalók szeretetének és hűsé-
gének kell felemelnie a király és az uralkodó család 
lelkét. 

Boruljunk le az Isten elé és kérjük szivünk egész 
hevével az ég Urát, hogy kegyelmeinek bőséges áldá-
sával enyhítse ő felségének és a királyi családnak mély-
séges szenvedését. Kérjük a szomorúak Vigasztalóját, 

hazánk Nagyasszonyát, hogy hatalmas közbenjárásával 
legyen segítségére a Felséges Urnák, midőn Isten a 
szenvedések ezen ujabb kelyhét adja kezébe. 

Kérjük az irgalmas Istent, hogy nemzetünknek a 
megpróbáltatás e napjaiban erőt és bátorságot adjon. 

Kérjük a hatalmas Eget, hogy édes hazánkban ne 
engedje megnyílni azt a borzadalmas örvényt, melyből 
ily világrenditő gonoszságok fakadnak. 

Boldogult Királynénkért pedig könyörögjünk, hogy 
annyi földi szenvedés által megtisztulva, Istent szinről-
szinre való iátásaban találhassa meg az örök békeséget 
és boldogságot. 

Égető fájdalmunk és mély gyászunk külső nyilvání-
tására rendelem ezennel, hogy a temetést megelőző 
három napon át minden káptalani, plébániai és szerze-
tesi templomban az esti harangszó előtt félóráig az 
összes harangok szóljanak. 

A temetés napján feledhetlen jó Királynénk lelki 
üdveért a nevezett összes templomokban a hívekkel 
előzetesen közlendő ünnepélyes gyászistenitisztelet tar-
tassák és arra az összes helyi katonai és polgári ható-
ságok, egyesületek és tanintézetek külön és idéje korán 
hivassanak meg a plébániai hivatalok által. A temetés 
napján a déli és esti harangszó előtt ugyancsak fél-
óráig szóljanak az összes harangok. 

A főegyházmegye területén létező összes tanintézetek 
elöljáróságait különösen felhívom még a következőkre. 

A temetés és gyászistenitiszteletek napjain a taninté-
zetek működése szüneteljen. 

A gyászistenitiszteletek után, — a melyek a tanuló 
ifjúság számára esetleg külön is tarthatók — az összes 
tanintézetek gyászünnepélyt is rendezzenek, a melyen 
az intézet egyik tanára, vagy tanítója a nemzeti csapás 
nagyságát méltassa és elhunyt Királynénk emlékezetét, 
a megrendítően szomorú eseménynek megfelelő módon, 
kegyeletes szavakkal vésse az ifjúság lelkébe. 

A mély fájdalom és szomorúság érzelmeiben egybe-
olvadva, ostromoljuk mindnyájan hő imáinkkal az Eget, 
hogy hőn szeretett koronás királyunk ő Felségét, va-
lamint fenséges családját és nemzetünket vigasztaló 
kegyelmeivel erősítse a mondhatlan csapás elviselésére, 
sürü könyekkel megsiratott királynénknak pedig adja 
meg a mennyei jutalom végnélküli boldogságát. Amen. 

Esztergom, 1898. szeptember 11. Kolos. 

Samassa József dr egri érsek ur körlevele. 
Felséges Nagyasszonyunk szeretett királynénk, a 

mi dicsőségünk, a mi örömünk, a mi oltalmunk, a 
legelvetemültebb gyilkos kezének esett ártatlan áldo-
zatul. 

Vérfagyasztó gaztette a legelfajultabb gonoszságnak, 
melynek rémhírére lelkünk egész valójában megdermedt, 
felsírt, fájdalomba roskadt, borzadva megrendült. 

Helyzetünk aggodalmasságához még csak ez egy 
csapás hiányzott, hogy felséges nagyasszonyunkat, kiben 
mind felséges élettársa, apostoli királyunk, mind a haza 
csüggeteg, nehéz, napokban uj életre keltő gyámolt, 
vigaszt talált, a kire gondolva, a kihez feltekintve, 
átszenvedett bajaik fájó emlékezete megenyhült — hogy 
őt ily borzalmas halál ragadja el tőlünk. 

19* 
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Méltán úsznak könyben a szemek: méltán zokog 
fel bus sóhajokkal, siralmakkal, bánatos feljajdulással 
a közfájdalom ; méltán tör ki a veszteség közös 
panasza, keserve. Ki is foj thatná vissza fájdalmát ily 
iszonyú csapás a la t t ! Nem csak a királynét, de 
mindannyiak közös édesanyját siratják mind egy család-
beliek mindannyian; a gyász mindannyiaknak öngyásza. 

A rideg önuralom a hábori that lanság nyugalma 
egyebütt megcsodálható ; de köny nélkül, zokogó szó 
nélkül, megindultság nélkül elviselni ily sebet, em-
berietlen kőszivüség volna. 

Siralmunk nem kishitűségünk, de fájdalmunk mély-
ségének bizonysága; és sirunk nemcsak a csapás lesújtó 
fájdalmában, de hogy kiesdjük az Ur jóságos könyö-
rületét, visszatartsuk sujtoló kezét. 

Szavunk a fájdalom, de nem a zúgolódás szava. 
Isten végzései szentek és ki nem kutathatók : Igazságos 
vagy Uram és igaz a Te Ítéleted. Te adtad e nagy, e 
drága királynét és te vetted el ő t ; és ha fáj lal juk 
elvesztését, nem feledjük, hogy a miénk volt ; és hálát 
adunk, hogy kiérdemeltük őt. 

Hozzád folyamodunk Urunk és könyörgünk, add 
meg neki a nyugalmat, melyet szenteidnek készítettél. 
Oda térjen lelke vissza, a honnét leszállt, a hol nem 
érzi már a halál fullánkját , a hol lá t ja biztosan, hogy 
a halállal az emberéletnek vége nem szakad. Köves-
sük lelkünkben őt az élők hónába, imáinkkal kisérjük 
oda, a hova érdemei hivják. az Ur szent hegyére, a 
hol örök az élet, nincs hatalma az elmúlásnak, nincs 
fájdalom, hol a halandó halhatat lanságba, a romlandó 
romolhatlanságba öltözik. 

De buzgón esedezzünk az Úrhoz, adja meg Apostoli 
Királyunknak is az erősség kegyelmét a megrenditő 
csapásnak szilárd lélekkel elviselésére, hogy népeinek 
gyarapodásában, boldogságában, nyugalmas biztonságá-
ban vigaszt lelve, velők egy szeretetben összeforrva 
sokáig vigye még boldogan áldásos kormányzatát . 

Hogy egész egyházmegyémben fájdalmas kegyeletünk 
gyásza kifejezésre jusson, rendelem, hogy jelen levelem 
vétele után egyházmegyém minden plébániai és szerze-
tesi templomában három napon át délutánonként az 
összes harangok félórai szólása mellett, a hiveknek 
előzetes értesítésével s a helyi körülmények szerint a 
közhatóságok és katonaság meghívásával s lehetőleg 
diszes ravatal felállításával és harangoztatással folyó 
hó 17 én Liberával ünnepélyes gyászmise tartassék. 

Kelt Egerben, 1898. évi szeptember hó 11-én. 
József s. k. 

érsek. 

Zalka János ggöri püspök ur körlevele. 
Gyászba borított bennünket a feketeszárnyu hir, 

hogy felséges királynénk életét Genfben, hol gyógyu-
lását kereste, elvetemült orgyilkos keze szeptember 
10-én kioltotta. 

Rémes megdöbbenés szállja meg lelkünket és resz-
kető kezünkből kihullik a toll, midőn e borzasztó go-
nosztettet tudatni akarjuk. Széles e hazát elárasztja a 
gyászoló fájdalom. Imádkozzunk elhunyt királynénk 
lelki üdvösségeért; felséges Urunkér t is folyton könyö-

rögjünk, hogy e ret tentő csapásban az É g vigasztalja, 
lelkét erősítse. 

Egyúttal elrendelem, hogy a főhatóságom alatt álló 
összes iskolák és intézetek gyászistentiszteletet, utána 
pedig gyászünnepélyt tartsanak, a melyen az iskola 
igazgatója vagy tanítója a nemzeti csapás nagyságát 
méltassa s elhunyt királynénk emlékezetét a megrenditő 
szomorú alkalomnak megfelelő módon kegyeletes sza-
vakkal az if júságnak lelkébe vésse. 

E gyászistentisztelet és gyászüunepély lehetőleg a 
bécsi temetés napján tartassék. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0&. 
Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 

István király tiszteletéről. — (Folytatás.) 

Ez a rendelet tanúsítja, minő ünnepiességgel tar-
ta to t t meg Szent István király ünnepe Magyarország 
egykori fővárosában. Az az érzés, hogy Szent István 
ünnepe nem csupán egyházi és nem csupán hivatalos 
ünnep, hanem valósággal ünnepe az egész magyar nem-
zetnek, hozta magával, hogy e napon nemcsak Pestről 
sereglettek össze számosan Budavárában, hanem az ország 
minden vidékeiről is sokan törekedtek e napon jelen le-
hetni a szent kéz ünnepélyes körmenetén. Mint az őskor 
j ámbor zsidója kötelességének tar tot ta a Salamon templo-
mához való elzarándokolást, mint a keresztény embernek 
minden időkben leghőbb vágya volt felkeresni azt a szent 
helyet, a hol az édes Udvözitő járdáit földi életében s 
megcsókolni a hantot, melyre az ő szent vére hullott, a 
nyomot, melyet szent lábai dicsőitettek, vagy mint a hogy 
számos jó keresztény lelkében él a vágy, hogy Rómát, a 
keresztény világ középpontját és Krisztus földi helytartó-
jának székhelyét felkeresse : ép ugy él a jámbor és hivő 
magyar lelkében az a vágy, hogy életében legalább egy-
szer résztvehessen a Szent-Istvánnapi körmeneten. Ennek 
a vágynak teljesítése manap könnyebb mint az elmúlt 
évtizedekben, mert a közlekedés eszközei ezt az egykor 
nehéz zarándokutat ma már igen könnyűvé teszik. 

Egy más jelenséget is látunk a Szent István ünne-
pénél felmerülni, mely azonban csak ugy volna örvendetes, 
ha mindig megmaradna a rend és tisztes szellemű ke-
resztény örvendezés korlátai között. De ez a mozzanat is 
jellemző annyiban, mennyiben azt mutat ja , hogy Szent 
István napjának fontossága mennyire átment a nép köz-
tudatába. Valóságos nemzeti örömünnep számba megy 
ugyanis e nap már régóta, miről tanúskodik egy régi 
hirlapi közlemény is, mely ennek a napnak Budán való 
megünnepléséről szól, s melyből érdekesnek vélem néhány 
szemelvény közlését. A Honművész czimű újságnak 1834-
diki folyama kissé dagályosan leirja az ez évben lefolyt 
Szent István-ünnepet, s a többi között ezeket mondja : 
Alig ünnepelhetné Budapest nagyobb pompával a hon 
boldogsága alapítójának emlékét, mint közelebbi augusztus 
20-án, mely napot csak azért is megkülönböztet fővárosunk, 
mert csak hazánk kaleudáriumiban van kijegyezve veres 
szinnel, s igy a szó legszorosb értelmében magyar ünnep 
az. Már az ünnepet megelőző estén harangozott a két 
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főváros István napja elejébe. Hajnalban újra megzendültek 
az idvezlő harangok; s mig ezeknek zugó kongása álmot 
ébresztett, a kiinduló gyalogkatonaság fülrázó dobrobaja 
azt egészen elrablá, s igy hivek, nemhivek egyiránt lök-
dösék el ágyneműjiket : a Budaiak helyben várák, a 
Pestiek ugy sietének elejébe az innepnek. Az utóbbiak 
egyházi s czéhbeli zászlókkal és énekes könyvekkel disz-
kedve a belvárosi főparochiában gyűltek össze s onnét 
mint valamely, a láthatárnak mindkét végét elfoglaló, szines, 
csillogó szivárvány huzódék a csinos Yáczi-utczán s hajó-
hidon keresztül fel a Várba, ugy hogy, midőn a menet 
egyik vége már Mátyás várában csillogott, másik végét 
még Pest falai közt lehetett látni. Az egész egy valódi 
élő hidat, egy ernberlánczot képezett, mintha a két test-
vérvárost, Budát és Pestet, ipso facto Budapestté akarta 
volna tenni. A Vár, a szüntelen bele szivárgó sokaságtól 
ugy megtelt nézőkkel, hogy az ájtatos menetnek rendőrök 
által kelle utat nyittatniok. Az elsők közt állván mi is, 
következő sorozatban láttuk az utóbbiakat előttünk ellép-
tetni. A sorozatot veresbe öltözött kis ministránsok nyiták 
meg zászlókkal, füstölőkkel s egyéb szent eszközökkel, 
utánok több budapesti szerzetesek, Pest városi tanács és 
választott polgárok képviselőji; ezek közben pedig több 
csapat egyházi muzsika a kettős dobbal. Követé ezeket az 
udvari prépost egyházi pompás kíséretével. Uiána a 800 
esztendős ereklyét, a „szent kezet" üveg almáriumba 
csukva négy adstánsok hozák vállaikon ; mellettök két 
részre magyar ruhákba öltözött fáklyás ifiak és hat-hat 
formaruhás budai polgárok s Buda városának tanácsnokai 
lépdeltek. Követé a „szent kezet" a méltóságos pontificáns, 
Ocskay Antal bácsi püspök s helytartótanácsnok ur fényes 
egyházi pompával; több fő uraságok, hivatalbéliek csil-
logó magyar öltözetben; az egyetem corpusa diszjeleivel 
s több számos minden rendbeliek. . . . Különösen szivre-
ható volt a szent kezet kisérő főuraknak magyar ájtatos 
éneklésök; szívemelő vala tőlük hallani ama buzgó 400 
éves ének hangja i t : „Kérünk áldd meg országunkat, 
királyunkat s mindnyájunkat." Záradékul (valamint a kéz 
előtt) egy csapat torzonborz gránátos haladott. Emelé ez 
innepi fényességet a vár piaczán felállított katonaság s 
ezt a veterán-granáto>ok tiszteletet gerjesztő serege, kik-
nek mindegyikéből egy-egy tekintettel ijesztő Márius 
nézett ki ; az egész sereg pedig teljes erőben és tekintet-
ben a bozontos medvesüvegekkel és szálas fegyverekkel 
nem vala hasonlatlan egy nyers erőben viruló szállás 
bükköshez; s ezeknek fül- és földrázó hatalmas salvéjok 
a bástyákon felállított pattantyusság ágyujival versenyt 
dörömbölvén s a budai hegyektől százszoros morgadalom-
mal viszonoztatván, a jelenlevőket Isten szavára emlékez-
teték . . . Harmad évvel és tavai a Tivoli és Redoute 
bérlőji illuminálták ezen innepet ; az idén Buda tett ki 
magáért vagy inkább a Horvátkertnek bérlője, ki ma 
pompás kivilágítással és átlátszó festvényekkel ékesité fel 
kertjét. . . . " 

Hogy Szent István napjának megünneplését a nem-
zetünket vezérlő elemek is mily fontosnak tartották azon 
hatásaiért, melyeket évenként való megújulásánál fogva a 
nemzettestre gyakorolt, az kitűnik a mondattokból. Sőt 
még az elnyomatás korszakában, midőn már több év óta 

csökkent a nemzet előkelőbb köreiben Szent István cul-
tusa, s az jóformán már csak az igénytelen köznépre 
szorítkozott, s midőn a hatalmon levők mindent, a mi a 
nemzeti érzés megnyilatkozása volt, elnyomni iparkodtak, 
mondom, még ebben a szomorú időben is Szent István 
napja hivatalos ünnepeltetés tárgya volt, főkép Budavá-
rában, a hol a szent kezet vivő körmenet előtt ott jár-
daltak azok, kiknek hivatásuk volt országunkat, nemze-
tünket idegen mintára átgyúrni, s kiket mindennel inkább 
vádolhatunk, mint nemzetünk túlságos szeretetével. Ezen 
oly vészteljes időben, midőn a hazafiaknak minden kiejtett 
szavokra ügyelniök kellett, nehogy a hatalom szemfüles 
kémei abból fegyvert kovácsoljanak ellenök, a Szent 
Istvánra való emlékezés volt az a palládium, melynek ol-
talma alatt lehetséges volt a nemzet érzelmeinek nyíl-
tabban is megnyilatkoznia. Érdekes bizonyság erre az a 
czikk, mely 1852 augusztus 15-iki kelettel és „Augusztus 
20-ika hazánkban" czimmel a „Családi Lapok"-ban meg-
jelent, s a melyben annak irója dicséretes erkölcsi bátor-
sággal fejtegeti ez ünnepnek jelentőségét. Ebből a czikk-
ből veszem ki a következőket: „A kik a hazai történetet 
buzgó szorgalommal olvasgatják, azok tudni fogják, álta-
lában mily nevezetes az augusztus hó Magyarország tör-
ténetében, majdnem minden nap más meg más esemény-
nek emléknapja. Mi csak egynek, tudniillik a fennebb 
kitett napnak emlékét akarjuk ezennel fölelevenitni. Ez a 
magyarnál egy vallásos és nemzeti ünnep, kegyelet és 
öröm napja. E napon az összes nemzet jobbjai Szent 
István rohadatlan jobb keze, mint legdrágább és legszen-
tebb nemzeti ereklye, iránt tanusitni szokott nyilvános 
tiszteletök által első királyuk boldog emlékét ülik. S ez 
emlék oly édes, oly kedves a jólelkű magyarnak, hogy 
örömest elmerül fölötte komolyabb gondolatokba, melyek 
a nemzet egész múltját idézik elébe s bármily kedvező 
és örvendetes körülmények közt is mintegy akaratlanul 
tör ki ajkain a sóhaj : Hol vagy, hol vagy István király ? ! 
S mi oly hűn jellemzi a magyart, hogy kegyeletteljes 
tisztelettel hódol a szent király emlékének s mély 
vallásos érzet árjai közt kivánja őt vissza : Hol vagy 
István király, téged magyar k iván?! . . . Az idők multak 
és múlnak, századok századokat követtek s a sóhajok 
folytonosan szálltak föl a védszenthez, hogy a Minden-
hatónak mennyei trónjához eljutva, az ő közbenjárásával 
áldást és kegyelmet esdjenek a magyar hazára. S a 
népek örök Atyja intett isteni kezével, áldását adva s 
Ígérve a honnak és népnek, mig szent közbenjárója em-
lékét tiszteletben tartván, az általa oly buzgalommal, 
annyi kitüréssel ültetett szent vallást nem veti meg, 
hanem hitéhez hiven, Isten kedvében jár ! . . . Azonban 
már hosszabb idő óta némán leng a kitört imasóhajók 
lehe a nemzet jobbjainak elenyészett sirjai fölött, a szelek 
szelid fuvalmaival vegyülve, panaszszava csak a viharok 
haragjában, sirása a fasudarak lengésében hallható. Nem 
juthat föl az égbe a kegy- és áldásosztó Isten zsámolyá-
hoz, hogy esdhessen ki újra áldást és kegyet a szegény 
hazára . . . Nem juthat föl, mert nincs, ki elvezesse az 
Örökkévaló szine elébe s közbenjárólag könyörögjön a 
kegy- és áldásért! Mivel a nemzet nagy rés^e megveté a 
vallást, elhagyta védszentjeit s emiéköket nem tiszteli, 
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azért nincs közbenjárója az égben, azért nincs áldás a 
hazán és népein ! . . . Mi szeretnők, ha szent István ün-
nepe, — melynek vallásos megülése napjainkban úgy-
szólván csak türetik s inkább csak a köznép vallásos-
ságát vtszi igénybe — óhajtanok, ha minden honfi által 
lelkiismeretesen megszenteltetvén, országszerte lehető leg-
fényesebben megtartatnék, hogy követve atyáink példáját, 
ugy dicsőítsük meg e napot és emlékét, mint azt ők 
megdicsőíteni tudták. A haza szeretete elválaszthatlan 
apáink jó példájának követésétől, s a nemzeti szent 
emlékek vallásos tiszteletétől. A ki atyja emlékét nem 
tiszteli, az anyját sem szereti." 

Valóban megszívlelendő szavai ezek a hazafiúi és 
vallásos lélek a lelett való fájdalmának, hogy kiveszni 
indult nemzetünk szivéből ősi hagyományai iránti kegye-
lete. Pedig épen az elnyomatás idejének kellett volna 
alkalmasnak lennie arra, hogy mindazon érzések, melyeket 
eltitkolnunk kellett, alkalmat keressenek a kitörésre. 
Istennek hála, ennek ideje is megjött . Midőn ugyanis 
1861-ben ismét összehivatott az országgyűlés, a Pestre 
gyűlt főpapok a jeles Scitovsky János primás indít-
ványára elhatározták, hogy szent István jobbja számára 
az addigi ereklyetartó helyébe egy, a művészi ízlésnek 
megfelelőbbet és értékesebbet készíttetnek. Ez az ereklye-
tartó elkészülvén, a prímás a szentjobbot abba áttevé, s 
az 1862 ben tar tot t , és nemzetünk történetében emlé-
kezetes körmenetben már abban hordozták körül nem-
zetünk e drága kincsét.*) Ez idő óta ebben a díszes 
ereklyetartóban őriztetik a szentjobb, és ebben hordoztatik 
körül minden évben fényes körmenetben. 

Kérditek tisztelendő testvérek, miért mondottam el 
nektek mindazt, a mi e körlevelemnek eddigi tar ta lmát 
képezi? Hiszen nagyobbára ismert dolgok ezek, tanul juk 
azokat az iskolában s elszórva megtaláljuk a nemzetünk 
történetét leíró könyvekben. Ez igaz, de szükségét láttam 
annak, hogy szent István tiszteletének, s e tisztelet nagy 
fontosságának szempontjából mindezeket rendszerbe fog-
lalva elmondjam mert fájdalommal látom napról 
napra szűnni a vallásos érzést, szent királyunk tiszte-
letének ellanyhulását, s általában a katholikus magyar 
szellemek azt az elfogyakozását, mely veszedelmes követ-
kezményekkel fog járni nemzetünkre. Hiszen e szent 
ünnep ott, a hol az a legnagyobb pompával és külső 
fénynyel ünnepeltetik, Budavárában, már nem annyira 
vallásos ténykedés, mint érdekes látnivalóvá lett. A népnek 
nagy részét nem a szent ereklye iránti tisztelet, hanem a 
csillogás, a pompa látásának vágya vezérli oda, s vajmi 
kevesen vannak, kik megfeledkezve környezetökről, csak 
azt a drága nemzeti kincset lá t ják, mely előttök vitetik, 
s kik teljes buzgalommal adnak hálát Istennek mindazon 
jótéteményekért , melyek szent István működésének nyomá-
ban jártak. 

A vallásos érzés lassan való elernyedésének s az ősi 
szent hagyományok és fontos állami ugy mint egyház-
történelmi események feledésbe menésének veszedelmét 
belátták törvényhozóink is, és törvénybe iktatták, hogy 
szent-István napja oly nemzeti ünnep legyen, melyen a 

munkának is szünetelnie kell .2) Módot akar t ezzel a 
törvényhozás nyújtani az ország minden rendű lakosának, 
hogy kiki a maga vallása szertartásai szerint, vallásilag is 
megünnepelje szent Istvánnak, a magyar királyság meg-
alkotójának ünnepét. Va jha igy volna! vajha egybeforrna 
legalább e napon minden magyar honpolgárnak szive, s 
bármikép imádja Istenét, bárminő szertartásokkal hódol 
is a legfőbb lénynek, legalább e napon dobbanna össze 
mindnyájunk szive egy nemes, egy szent gondolatban, 
István királynak tiszteletében 

Mi nem lévén arra hivatva, hogy más vallású pol-
gártársainknak ez irányban utasításokat adjunk, meg kell 
elégednünk azzal, hogy saját körünkben tegyünk meg 
mindent arra nézve, hogy szent István tisztelete vissza-
nyerve régi fényét általánossá legyen a hazában és üdvös 
befolyást gyakoroljon híveinkre. (Folytat juk.) 

Németország. A német katholikusok 45-iJc nagy-
gyűlése. — (Folytatás.) 

Az első zárt ülés 22-én reggel volt, ünnepi nsgy 
mise után. A helyi előkészítő-bizottság elnöke, Urfey dr 
nyitotta meg. A díszbe öltözött város képe mutat ja , hogy 
a lakosság örül a kitüntetésnek, melyben a kath. nagy-
gyűlés tartása által részesül. Németország katholikusainak 
nagygyűlései minden más kongresszusok közöl sajátságosan 
kiválnak. I t t minden anyagi érdek hattérbe szorul, itt az 
eszmény lép előtérbe. Hazaszeretet, szeretet egyházunk iránt : 
ennek a két szeretetnek élünk. Mikor földi hazánkat sze-
ret jük, nem feledkezhetünk meg mennyei hazánkról. Sen-
kinek, még az államnak sincs joga bennünket az örök 
üdvösségre való törekvésünkben akadályozni. Az egyház 
nem szolgáló, hanem az ég szabadnak született leánya, 
a legkirályibb vérből származott királynője a lelkeknek. 
Az állam hatása körét nem korlátozhatja. Gyermekeink 
számára keresztény nevelést követelünk. Gyermekeink 
nevében az állam részéről a színházak, muzeumok és más 
nyilvános intézetek fölött szigorú felügyeletet kívánunk. 
Fertőtlenítő törvényt kérünk a szellemi fertőzés ellen. A 
társadalmi kérdés nem gyomor-kérdés. Az állam egy-
maga nem képes segíteni. Az egyház csak akkor képes 
segíteni, ha erejét szabadon fejtheti ki. Ezért követeljük, mi, 
úgymond, mindig egyhangúan az egyház teljes függetlensé-
gét és szabadságát. (Viharos tetszés.) Gondolja meg az 
állam, hogy nélkülözheti-e az ily szövetségest? Az idők 
igen komolyak. Súlyosan vétkezik mindenki, a ki a népet 
hitétől megrabolja. Szabadnak kell lenni az egyház szer-
zetesi és missió életének, hogy az önzés pusztításaival 
szemben az irgalmasság angyalait állithassuk mindenütt 
szembe, hogy a hitetlen világ most is avval kiáltson fel, 
a mivel a kereszténység kezdetén felkiáltott : Nézzétek, 
hogyan szeretik egymást ! (Kitörő, viharos tetszés.) 

Azért oly hatalmasok ezek a német katholikusok, 
mert óriás katholikus intelligencziájok minden tagja ugy 
tud beszélni és cselekedni, mintha valamennyi pap és 
fényesen végzett theologiai doktor volna. Elnöknek köz-
felkiáltással Freiberg-Eisenberg Károly báró bajor fő-
nemest választották, ki még csak 32 éves, de már a köz-

V L. Szentek élete III. r. 254. lap. 2) 1891-iki XIII. törvényczikk. 
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gazdasági ügyekben vezérember. Beköszöntőjében pedig 
megmutatta, hogy már szintén kipróbált , lángbuzgalmu 
katholikus. Miután Löwenstein hg, a német kath. nagy-
gyűlések állandó biztosa, egy évi működéséről beszámolt, 
Freiberg elnök köszönete után következett XIII . Leo pápa 
üdvözlő levele, mely a német katholikusokról oly elisme-
rőleg szól, s a német katholikus nagygyűlésének párat lan 
dicsőitése. A pápa azért szenteli szívesen teljes figyelmét 
a német katholikusoknak, „mert mindnyájukat állandóan 
és buzgón annak tevésében lát ja, a mi valóban a vallás 
és állam javára szolgál. Fényes tanúbizonyságai e buzgó-
ságnak a katholikus nagygyűlések, melyeket felszázad óta 
évenkint tar tanak, s melyek nagy látogatot tságuk és ko-
moly s körültekintő tanácskozásaik által fényes példát 
adnak. 

E fényes pápai üdvözlet felolvasása után, melyre 
büszkén gondolhatnak a német katholikusok, következett 
a nagygyűlés határozata üdvözlő táviratok küldése iránt 
a pápához és a császárhoz. 

Ezen formalitások bevégzése után a zárt ülés át tér t 
a határozati javaslatok tárgyalására. Határozat tá emelték 
a következő javaslatokat : a kivándorlók ügyével foglal-
kozó sz. Ráfael-egyesület támogatásának folytatását, a 
Bonifacius-egyesület támogatását . I t t következett a főindit-
vány. Bachem Károly doktor ügyvéd terjesztette elő. A 
javaslat, melyet a gyűlés nagy lelkesedéssel a német katho-
likusok határozatává emelt a sok ezer emberből álló nagy-
gyűlés, a német katholikusokban lakó törhetet len erőről és 
bátoságról tesz tanúbizonyságot. Nálunk Magyarországban 
nehezen mernének igy beszélői a mi embereink, mert 
diplomácziai vagy egyéb akczióval ijesztget az uralkodó 
liberalizmus, ha a pápa szabadságára erélyesen felszólalunk. 

Mióta, igy kezdé Bachem, az egyházi állam elvétele 
által a szent atyát oly helyzetbe hozták, mely neki a 
szükséges szabadságot, önállóságot és függetlenséget az 
egyház alapitója Jézus Krisztus által reá bizott fő-
pásztori hivatal viselésében nem biztosítja, azóta a 
német katholikusok minden esztendőben f-elemelték sza-
vukat, hogy tanúságot tegyenek arról, miszerint ők is 
a szent atyával tar tanak s vele együtt ugy vannak 
meggyőződve, hogy a mai helyzet Rómában tartha-
tatlan s változásnak kell bekövetkeznie és oly állapo 
tot kell teremteni, a milyent az a magas hivatal, — 
a legmagasabb ezen a földön, — föltétlenül megkövetel. 
(Tetszés.) Ezért bátrak vagyunk ez esztendőn is önök elé 
határozati javaslatot terjeszteni, a mely az előadott érte-
lemben támogat ja a pápa jogigényeit. A szentszék hely-
zete ebben az utóbbi esztendőben nem hogy javult volna, 
sőt u jabb bonyodalmak keletkeztek. Önök mindnyájan 
ismerik azt a pusztító hadjáratot , melyet az olasz kor-
mány a katholikus szervezkedések ellen indí tot t ; önök 
olvasták a szentséges atya levelét, melyben pásztori hiva-
talának magaslatáról erre a hadjára t ra vonatkozólag nyi-
latkozik. Gyermeki szeretetünknek, melylyel a szent atya 
iránt mindnyájan viseltetünk, nem felelne meg, hogyha 
ez esztendőn ebben az ügyben hallgatnánk. (Tetszés.) A 
hetározat egészen ugy van fogalmazva, a hogy az előbbi 
években került a kath. nagygyűlések elé. Kérem a nagy-
tekintetü gyűlést, fogadja el most is változatlanul, hogy, 

ha e pil lanatban a szent atyának semmi segitséget nem 
adhatunk, legalább súlyos helyzetében könnyebbségére és 
vigasztalására szolgáljunk, hogy teljesen bizonyos legyen 
abban, hogy az ő fiai itt Németországban gyermeki sze-
retettel ragaszkodnak hozzá és addig nem nyugszanak, 
mig oly helyzetbe nem kerül, a melyre az egyházban az 
ő magas hivatalának viselésére föltétlenül szüksége van. 
(Viharos, tartós tetszés és helyeslés.) 

Löwenstein hg rámutatot t arra, hogy mily időszerű 
az a jánlot t határozat éppen ebben az esztendőben, midőn 
éppen egy kis országnak egy óriás ellenfele támadt s azt 
rutul megrabolta, kiontva ezerek és ezerek vérét. Mily 
áldás volna a nemzetekre, ha ily tsetekben a pápa, mint 
világhatalom, a békebiróságot átvehetné. 

Az indítványt egyhangúlag elfogadták s midőn az 
elnök ezt kimondotta, óriás tetszészaj következett. 

(Folytatjuk.) 

KATHOLIKTJS A U T O N O M I A . 

Az erdélyi róm. kath. Státus gyűlése. 
Az erdélyi püspöktől. 

3680/1898 szám. 

Az erdélyi róm. kath. státusgyülést azon alapon és 
j o g erejénél fogva, melyet számára ősi törvényeink, királyi 
rendeletek, évszázados gyakorlat s ujabban ő császári és 
apostoli királyi Felségének 1867-ik évi augusztus hó 19-én 

I kelt legfelsőbb elhatározása biztosítanak, közgyűlésre folyó 
I 1898. évi október hó 27-ik napjára Kolozsvárra össze-
! hivandónak ítéltem és az Urnák" szent nevében ezennel 
j összehivom. 

A gyűlés tárgyát képezi : 
1. az igazgatótanács évi jelentése; 
2. a kilépő igaz^atótanácsosok helyeinek szabály-

' szerű betöltése. 
Ennélfogva van szerencsém felkérni, hogy a folyó 

évi október hó 27-ére ezennel kihirdetett státusgyülésen 
megjelenni, a tanácskozásokban résztveuni és megjelené-
séről vagy akadályoztatásáról az Igazgatótanácsot mielőbb 
értesíteni szíveskedjék. 

Majláth Gusztáv Károly gróf s. k. 
erdélyi püspök. 

— A katholikus autonomia kilenczes bizottsága 
Szapáry Gyula gróf elnöklete alatt szeptember 12-én 
délután 4 órakor a főrendiház tanácskozási termében 
ülést tar tot t , melyen Hoványi Gyula dr. előadónak az 
autonomia szervezetére és hatáskörére vonatkozó javaslata 
előterjesztetett és a tagok közt, tanulmányozás czéljából, 
szétosztatott. Tekintettel a hazánkat ért megrendítő csa-
pásra a bizottság a gyászszertartások befejeztéig ülést nem 
tart és a legközelebbi ülés összehívásának idejét a temetés 
után Szapáry Gyula gróf elnök fogja meghatározni. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII Leo pápa f. hó 9-én adta ki a szent 

olvasóról szóló ezidei encyclikáját. Rámuta t pápaságá-
nak hosszú idejére és azt a hívek imája erejé-
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nek tulajdonítja. A hivek imája szabadította ki szent Pé-
tert is a börtönből. Figyelmeztet arra, hogy a szent olvasó 
imájának alapjául az angyali üdvözlet és hitünk legszen-
tebb titkainak tisztelete szolgál. Kijelenti, hogy a szent 
olvasó királynéjának segítségül hívása, melyet a loretomi 
litaniába felvétetni rendelt, előjeléül tekintendő a győze-
lemnek abban a harczban, melyben a hivek imával har-
czolnak. ígéri , hogy a szent olvasó főtestvérületnek en-
gedett kedvezményekről u j apostoli konstituczió fog meg-
jelenni. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás ur ő eminen-
cziája a budapesti központi katb. legény-egyesület má-
sodelnökévé ErdÖssy Károly székesfővárosi hitoktatót ne-
vezte ki. A közp. kath. legény egyesület e napokban 
küldöttségileg üdvözölte az u j másodelnököt, s a küldött-
ség vezetője, Schiffer Ferencz pápai kamarás elnök lelkes 
szavakkal ajánlot ta gondjába Erdőssynek a legény-egyle-
tek ügyét, s fejezte ki az egész egyletnek örömét Erdőssy 
kineveztetése felett. 

— Császka György kalocsai érsek ur a szabadkai 
nőnevelő apácza intézetre eddig 47,680 f r to t áldozott. 

— Ez már nem higgadtság, hanem a kellő ke-
resztény műveltség hiánya. — A „Debreczeni Prot . Lap" 
„istenkáromló szavakénak nevezte Zichy Nándor gr ama 
nyilatkozatát, hogy „először vagyunk katholikusok és 
csak azután magyarok." Mi itt az Isten, és hol van ká-
romolva? Minden kötelességeink között nem első-e az 
Istenre vonatkozó, a vallás? Ezt és igy értette Zichy 
Nándor gróf, mikor a vallást első helyre tette. Ebben 
nem istenkáromlás rejlik, hanem igazságszolgáltatás Isten-
nek és a vallásnak. Istenkáromlást e napokban, szörnyű 
meggondolatlansággal, a „M. U," követett el, midőn 
Erzsébet királynénk iszonyú halála fölötti fá jdalmában 
szentségtörő szavakra vetemedett, azt mondva, hogy „Isten 
sem teheti jóvá," a mit „ellenünk vétettPersze, az Isten 
szent neve is profanálva volt e botor kifakadásban és 
csak „isten"-nek volt irva. Jó l mondta kifakadásában a „B. 
H.", hogy „más nevelést kell adnunk az if júságnak." 
Bizony, bizony, nagyon elfér társadalmunkon a jobb 
nevelés. 

— A nyitrai egyházmegye köréből a „Nyitram. 
Szemle" panaszt emelt az ellen, hogy a kath. vallás 
terjesztése és megerősítése czéljából alapított trencséni 
főgymnasiumhoz helyettes tanárnak Deák Ferencz unitá-
rius vallású tanárjelölt neveztetett ki. 

— Az angol kathol ikusok ezidén Nothinghamban 
tar tot ták meg a Catholic Tru th Society (a kath. igazság 
társulata) nagygyűlését. Ennek az országos társulatnak 
czélja a kath. irodalom terjesztése Angolországban katho-
likusok és protestánsok között. Bagshawe nothinghami 
püspök nagyszabású tanulmányt olvasott fel a föld igaz-
ság és méltányosság szerint való birtoklásáról. 

— Gyémántmise A világ zajától csendes magányba 
vonulva, a szombathelyi sz. Ferenczrend kolostorának 

egyik szerény czellájában él a rend Nesztora, az Istennek 
egyfőszbeborul t agg szolgája, ki megélte azt az isteni 
kegyelmet, hogy 60-éven szolgálhatta az Urat . P. Hermann 
Jeromosfdef ini tor f ez a még jó erőben levő tisztes egyházi 
férfiú, ki~f. hó 25-én fogja gyémántmiséjét mondani. A 
sz. 'Ferenczrendiek e napot fényesen megünneplik. 

— A magyar dömések köréből. P. Michel Leó, 
Szombathely szülötte, a freiburgi kath. egyetemen a ker. 
bölcsészet nagyhírű tanára, e héten néhány napra roko-
nainak látogatása czéljából szülővárosában tartózkodott . 
Kijelentette, hogy nem sokára meg fog felelni azoknak a 
„jó katholikusoknak", kik alaptalan hirek kolportálása 
által akartak a freiburgi kath. egyetemnek ártani és ez 
által egyúttal egyet rúgni kibántak a felsőbb katb. közok-
tatásügyön. E helyütt felemlítjük, hogy a mult hetekben 
P . Frühwirth András, rendfőnök és P . Szabó Szádok, 
tartományi főnök vezetése alatt tar tot t tanácskozások ha-
tározata értelmében ezentúl az osztrák-magyar sz. Domon-
kos-rendű provinczia összes nevelő- és tanitó-intézetei 
Gráczban fognak lenni, melyek eddig több helyen voltak 
megosztva. I t t lesz tehát ezentúl a novicziátus, bölcsészeti 
és theologiai tanfolyam is, melyen P . Szabó Szádok, tar-
tományi főnök is tar tot t meg magának egy tanszéket. 

— Az egyházjog köréből Rómában egymásután 
jelesbnél jelesb munkák jelennek meg, mióta XIII . Leo 
pápa az ottani kánonjogi tanulmányokat újjászervezte. A 
legújabb kánonjogi munka Lega Mihály pápai kamarás 
tollából jelent meg. Czime: „De Judiciis Ecclesiasticis 
civilibus et cum primis de Ordinatione Curiae Romanae." 

— Uj alapítványok. Vépi Vogronics Antal praelátus 
kanonok ur ő méltósága a veszprémi megyés püspök ur 
10 éves püspökségének jubileuma alkalmával a „Domonkos" 
és „Gondviselés" alapokhoz 500—500 fr t ta l járult . — O 
méltóságának e ténye, a melynek forrása ő exczellencziája 
iránt érzett igazi kegyelete, egy u jabb adat az ő jószívű-
ségéhez és bőkezűségéhez. 

— Az öngyi lkosság — meggyaláz. Ezt mondotta 
ki a budapesti kir. tábla egyik legközelebbi határozatában. 
A panasz szerint A. Z. azt híresztelte B. G.-ről, hogy at 
öngyilkossági szándékkal felakasztotta magát, nem halt 
azonban meg, mert ő elvágta a kötelet, a melyen B. már 
lógott. Ezt a birt B. valótlannak nyilvánítva, feljelentette 
A.-t rágalmazásáért , de a törvényszék a hír terjesztésében 
semmi különösebb sértő dolgot nem talált. A feljelentő 
felebbezett és a királyi tábla, megváltoztatva az elsőfokú 
határozatot a bűnvádi eljárás folyamatba tételét rendelte 
el azzal az indokolással, hogy a társadalmi felfogás sze-
rint az öngyilkosság megkísérlése a tettest közmegvetésnek 
teszi ki, a panaszolt cselekményben a btkv. 258. §-ába 
ütköző rágalmazás vétségének jelenségei látszanak fen-
forogni : ennélfogva a bűnvádi eljárás folyamatba tétele 
indokolt. 

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulmányok, f Erzsébet királyné. — f Erzsébet királyné halála. — Főpásztoraink gyászoló szózatai. — 
Egyházi Tudósítások. K a s s a : Főpásztori levél szent István napjáról és szent István király tiszteletéről. — N é m e t o r s z á g : A 

német katholikusok 45-ik nagygyűlése. — Katholikus Autonomia. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos ós íelelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1898 Nasry Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnővelde-utcza 8. sz.» 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
§É> D Í K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

„ Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
ailabora... 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. 

KIRÁLYNÉ 

R. I. P 
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Főpásztoraink gyászoló szózatai. 
Schlauch Lörincz bibornok ur föp. levele. 

.Egy szó nyilallott a hazán keresztül, 
Egy röpke szóban annyi fájdalom * 

Meghalt. Felséges királasszonyunk Erzsébet királyné 
ő csász. és apóst. kir. Felsége drága életét tegnap Svájcz-
ban, bol meggyöngült egészségi állapota miatt tartózko-
dott, egy kirándulása alkalmával a genfi hajóállomásnál 
egy istentelen gonosz gyilkos tőrével kioltotta. 

Es ez fokozza a legrettenetesebbé mélységes fájdal-
munkat . 

Kit vesztettünk el benne: mindenki tudja és ezért 
oly általános és metsző mindnyájunk mélységes fájdalma. 
Felséges királyunk s magyar nemzetünk védasszonya, földi 
őrangyala, lőn az idők során Erzsébet királynénk mellék 
neve magyar hazánkban, a melynek egész ezeréves tör té-
nelme nem ismer királyt, kinek hitvese oly egészen meg-
hódí tot ta s birtokolta volna a magyar nemzet szivét, kinek 
neve oly ragyogó helyet vivott volna ki történelmünkben, 
mint az, akinek most az egész világot megdöbbentő rava-
talánál milliók és milliók szemében gyászköny ül. 

É9 lelkünkben a gyászos ravatal szívfacsaró képe 
mellett szüntelen ott áll martyrkoszorns szivével felséges 
jó királyunk alakja, ki néma bánatában is mintha a pró-
fétával szólana: „Oh ti mindnyájan, kik átmentek az uton, 
figyelmezzetek és lássátok, ha vagyon-e fájdalom, mint az 
én fá jdalmam" (Jeremiás 1. 12) s aki azon a téren is, 
melyről azt mondja a kö l tő : „Mi sem tesz oly nagygyá, 
mint a nagy fájdalom" : példányképe, vezére népeinek^ 
különösen azoknak, kikre, akár csak az istenfélő Jób 
patriarchiára, keserves látogatásokat bocsát, vagy enged 
a jó Isten, kinek megfoghatatlanok Ítéletei s kifürkész-
hetetlenek utai. 

Es a szüntelen gondolat bánatos nagy királyunkra 
fá jdalmunknak u jabb forrásává válik, ugy, hogy gyászoló 
nemzetünkre is lehet alkalmazni Jeremiás s i ra lmát : „Kihez 
hasonlítsalak téged ? vagy kivel mondjalak egyenlőnek ? 
kivel vesselek össze téged, hogy vigasztaljalak ?" (Jerem. 
2. 13.) 

„Ha a jókat elvettük az Isten kezéből, a rosszakat 
miért ne vegyük el ? (Job. 2. 10.) 

Különben is „ki ismerte át az Ur értelmét ? vagy 
ki volt az ő tanácsosa?" (Sz. Pál. Róm. 11. 34.) Ki tudná 
megmondani, hogy ezen porig sújtó halál mit jelent, mely 
a természet rendje szerint, — mert „el van végezve, hogy 
az emberek egyszer meghaljanak.* (Sz. Pál Zsid. 9. 27.), 
úgyis okvetlenül bekövetkezett volna ; — mely gondolat 
gyötrő aggodalma szerető szivünkben, az utóbbi időkben 
szárnyaló betegséghirek nyomában nem egyszer felfakadt. 
— Ki tudná megfejteni biztosan mély ti tkát ezen meg-
döbbentő halálnak, melylyel midőn egy tengernyi fájda-
lomtól tépett szívnek, egy a fiát sirató Rakhel fájdalmába 
merült szívnek dobogása s egyszersmind keserve hirtelen 
megszűnt, a váratlan hirtelenség borzadalmának gondo-
latát is enyhíti a mégis maradt kevés előkészületi idő az 
örök élet nagy út jára . 

A jó Isten tudja csak, hogy midőn megelégelvén a 
boldogult fájdalmait, a földi korona helyett a mennyei 

korona dicsőségére hivta őt, melynek nincsenek tövisei: 
miért engedte meg, hogy gyilkos tőr oltsa ki áldozat-
szerüen a főid egyik legdrágább életét. 

Az azonban bizonyoä, hogy „Az Ur adta, az Ur 
elvette ; amint az Urnák tetszett, ugy lőn ; legyen áldott 
az Ur neve." ( Job . 1., 21.) 

Van enyhülés a fájdalom megosztásában, az általá-
nos benső részvétben is, de az igazi vigasztalást csak a 
jó Istentől várhat juk. 

E végből a nemzeti gyászban való részvétel meg-
nyilatkozásául rendelem a következőket : 

1. Egyházmegyém minden önálló lelkészséggel biró 
egyházában boldogult királynénkért temetése napján . . . 
ünnepélyes gyászmise tartandó, melynek végén felséges 
Urunk királyunk megvigasztaltatásáért 3 Miatyánk és 3 
Üdvözlégy lesz mondandó. Ezen gyász-istenitiszteletre a 
polgári és katonai hatóságok és hivatalok meghivandók, 
a hívek a templomban, vasárnap esetleg nem esvén közbe, 
többször is figyelmeztetendők. Ezen ünnepélyes gyász-isteni-
tiszteletet székesegyházamban már f. hó 13-án kedden 
tar tom meg. 

2. Az előbbi pontban említett gyász-istenitiszteleten 
a tanulő i f júság vegyen részt s utána minden tanintézet-
ben legyen gyászünnepély, mely legalább is annyiból álljon, 
hogy egyik tanintézeti tanár, illetve tanitó (tanítónő) a 
nemzeti csapás nagyságát méltassa s elhunyt királynénk 
emlékezetét a megrenditő szomorú alkalomnak megfelelő 
módon kegyeletes szavakkal vésse az i f júság lelkébe. 

A temetés, illetve gyászünnepély napján a főható-
ságom alatti összes tanintézetekben szüneteljen a tanítás. 

3. A temetésig minden nap, a déli Urangyalára 
szólító harangozás után, továbbá a temetés napján és 
órájában az egyházmegye összes harangjai meghúzassanak. 

4. A temetésig lehetőleg, minden lelkészségen és 
iskolán fekete lobogó legyen kitűzve. 

Adj Uram a boldogultnak örök nyugodalmat és az 
örök világosság fényeskedjék neki! 

Felséges királyunknak és családjának, nemkülönben 
mindnyájunknak vigasztalást! Amen. 

Nagyvárad, 1898. szept. 11. Lörincz, 
bíboros, püspök. 

Csúszka György kalocsai érsek ur föp. levele. 

Minden hű magyar szivének dobbanása megáll a 
rémhírtől , hogy áldott jóságú Királynénk, Szent-István 
koronája népeinek ezreitől ra jongó szeretettel és odaadó 
hűséggel körülvett Felséges Asszony nincs többé. Egy 
orgyilkosnak keze átdöfte e hó 10-én Genfben az egyedül 
népei boldogságáért dobogó, a szegények és ügyefogyottak 
nyomorán mindég segíteni kész, kiapadhatlan jóságú szi-
vet, és kioltotta az annyi csapástól már meglátogatott 
magyar nép anyjának drága életét. 

Végtelen gyászunkban hiába keresnénk szavakat ezen 
legandokabb gaztettnek méltó bélyegzésére, az árvasá-
gunkban feljajduló fájdalom kifejezésére és azon legben-
sőbb mély részvétünknek jelzésére, melyet Felséges Urunk 
és királyunk irányában — kinek legnemesebb szivét ezen 
égbekiáltó gyilkosi elveteműltség mérhetlen fájdalomba 
döntötte — mindannyian érezünk. Az igazi keresztény 
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sziv, mely az isteni Gondviselésben és Isten i rgalmában 
minden reményét helyezvén, a legborzasztóbb veszélyeket 
és a legnagyobb szenvedéseket is türelmesen elviseli, forró 
imáiban Isten véghetetlen irgalmasságába ajánlván az el-
költözött drága lelket, számára az igazak elévülhetlen 
ju ta lmát és örök boldogságát esdi k i ; a kimondhatlan 
szenvedések részese, jóságos Királyunk s egész fejedelmi 
Családja részére pedig fájdalmat enyhitő égi vigaszt kö-
nyörög le. Hogy ily szent hi tünkből fakadó könyörgések 
egész egyházmegyém területén is mindenütt végeztessenek: 
ezennel elrendelem, mikép Felséges Királynénkért a te-
metés napján, mely az eddigi megállapodások szerint e 
hó 17-én lesz, minden plébániai, és zárdai templomban 
ünnepélyes gyász-istenitisztelet tartassák, s ennek végén 
a néppel együtt ugyancsak felejthetlen Királynénk lelki 
üdveért hangosan 3 Miatyánk és 3 Üdvözlégy mondassék. 
A szentmise napja és órája a híveknek kellő időben tu-
domására hozandó s arra az elöljárók és hivatalok az 
ezek főnökeihez küldött értesítések ut ján meghívandók. 

Magától értetik, hogy a fenhatóságom alatt álló 
tanintézetekben a temetés és gyászünnepély napján az 
előadás szüneteljen, az iskolák épületein gyászlobogó 
lengjen, a gyász-istenitiszteleten a tanuló i f jus g is taní-
tóik vezetése alatt legyen ; a gyász-istenitisztelet után 
pedig az intézet gyászünnepélyt tar tson, a melyen annak 
egyik tanára, illetve tanítója a nemzeti csapás nagyságát 
méltassa s elhunyt Királynénk emlekezetét a megrenditő 
szomorú alkalomnak megfelelő módon kegyeletes szavak-
kal az if júságnak lelkébe vésse. Székesegyházamban a 
gyász-istenitisztelet szintén teljes ünnepséggel fog meg-
tartatni. 

Az Ur adjon örök nyugodalmat Királynénknak s az 
enyészhetetlen világosság fényeskedjék neki ! 

Kalocsa, 1898. szept. 11. 
György s. k., 

érsek. 

Schuszter Konstantin váczi püspök ur főp. levele. 

1993/1898, Immane scelus, in cuius sequelam Augns-
tissima Imperatr ix et Regina nostra ELIS A B E T H animam 
suam religiosam et vere piam Creaton reddidit, acerbissimo 
dolore aflvcit Sacratissimam Majestatem, Regem nostrum 
Apostolicum ac Dominum optimum non solum, sed et 
luctu universali atque moerore confecit gentem nostram 
in Hungar ia totam, quae in denata funestissime Regina, 
de clementissima atque optima M A T R E populorum 
suorum lacrimatur et gemit. 

Tristissimus hic exitus innocentissimae animae, 
sanctaque obligatio atque homagialis pietas ac veneratio, 
qua tenemur erga Aeternam Dornum Austriacam, movet 
nos, ut moerore confectos animos nostros ad Deum 
convertentes, devotissimis exoremus precibus eatenus 
divinae Justi t iae opem et gratiam, quatenus immane 
scelus perversissimi hominis, in propitiationem, expiationem 
et salutem convertat denatae Reginae, ad quod tanto 
securius obtinendum hisce fraterne Trequiro ss. dioecesis 
meae Curiones, ut praesenti lugubri nuntio accepto, in 
unaquaque ecclesia, ubi quotidie Sacrum fieri sólet, 
celebretur una sequentium dierum, — quantum fieri 

potest in ipsa depositionis die — juxta Rubricas Sacrum 
solenne de Requiem cum expositione tumbae et cum 
absolutione pro anima denatae Reginae, et ad id fidelis 
populus ex ambone sacro vel pulsu campanarum vesperi 
diei, asservandi Requiem praecedentis, instituendo, juris-
dictiones, magistratus, instituta vero, more alias solito 
invitentur. 

Datum Vaccii, die 12-a Septembris 1898. 

CONSTANTINUS 
Episcopus. 

Bende Imre nyitrai püspök ur főp. levele. 

Cunctis iam indubie ad notitiam pervenit nefandum 
illud scelus occisionis Augustissimae Reginae Hungár iáé 
Elisabeth, in exteris oris recuperandae valetudinis causa 
commorantis, per sceleratissimum anarchistam Luccheni 
natione italum, die 10-a currentis in Helvetiae urbe Genf 
impie et clam perpet ra tum. Tristissimus hic mortis even-
tus cunctorum Regni Hungáriáé — cuius defuncta 
Augustissima Regina maxima semper protectrix exstitit 
— subditorum corda maximo replet moerore et conster-
natione, ad quem leniendum quid aliud nobis restât, quam 
ut ante omnia pro refrigerio animae pientissimae Reginae 
ad misericordissimum Deum ac Dominum nostrum nos 
convertamus, et pro illius salute precibus Altissimum 
exoremus; ac proinde ipsa die, qua sepultura exuviarum 
Augustissimae Dominae ac Reginae Vindobonae disposita 
et asservata fuerit , et quod DD. Curatis etiam e publicis 
pagellÍ8 innotescere poteri t , et in diem Sabbathi seu 17-am 
huius proiectata est, in qualibet Ecclesia parochiali ac 
Regularium Ordinum, ita et in Ecclesia nostra Cathedrali 
per unam horam ante meridiem omnium campanarum 
pulsus instituatur, die vero 19 a huius tamquam deposi-
tionis die tertia, seu die Lunae in omnibus tam parochia-
libus quam Regularium Ecclesiis prout in Cathedrali 
nostra Ecclesia quoque fiet, Sacrum de Requiem cum 
exposita tumba, et solemnitate qua fieri potueri t maxima 
celebretur, vocatis ad illud tam Magistratualibus, primo-
ribus ac universo fideli populo, et post persolutas Exe-
quias DD. Curati curam habeant, u t in scholis ac publicis 
InstitutÍ9 scholasticis ea peragautur in mexnoriam Augus-
tissimae Reginae, quae via telegrammatis per Exc. Cultus 
ac publicae ins t i tu t ions R. Ministrum H. disposita ha-
bentur, cuius tenor est sequens : 

„63,346. szám. Róm. kath. egyházi főhatóságnak 
Nvitrán. Felséges Királyasszonyunk minden magyar szi-
vének közös igaz és nagy bánatára ru t orgyilkosságnak 
esett áldozatul. A lesújtó gyásznak külső kifejezésére 
nézve a rendelkezésem és vezetésem alatt álló minden 
fokozatú tanintézeteket illetőleg a következőket rendeltem : 
1. a temetés és gyászünnepély napján az intézet működése 
szünetel. 2. az egyes hitfelekezetek által tar tandó gyász-
istenitiszteleteken az i f júság vegyen részt és utána az 
intézet gyászünnepélyt tartson, a melyen az intézetnek 
egyik tanára illetve tanitója a nemzeti csapás nagyságát 
méltassa, s elhunyt királynénk emlékezetét a megrenditő 
szomorú alkalomnak megfelelő módon kegyeletes szavak-
kal az if júságnak lelkébe vésse. Felkérem Czimedet, hogy 
ennek értelmében a fenhatósága alatt álló minden foko-

23* 
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zatű tanintézetekre nézve szintén rendelkezni szíveskedjék. 
Wlassics Gyula." 

His rite ac ubique pro defuncta Augusiissima Regina 
pie persolutis una Omnipotentem Deum assiduis precibus 
oremus. ut respiciat misericorditer de coelo ad Augustis-
simum Regem Nostrum Apostolicum Franciscum Josephum 
I-um, eumque in hac maxima tribulatione clementissime 
consoletur, servelque et ab omni in futurum malo liberet 
pro gloria Dei, exaltatione S. Matris Ecclesiae, atque pro 
subditorum sibi populorum salute. 

In reliquo Paternam ac Episcopalem benedictionem 
impertiendo cum propensione maneo. 

Mocsonok -die 12-a Septembris 1898. 

Addictissimus in Xto Pater 
Emericus m. p. 

Episcopus 

Hidassy Kornél szombathelyi püspök ur főp. levele. 

Legmélyebb gyászba borulva vettük a messze távol-
ból érkezett lesújtó hirt, mely Felséges Asszonyunknak, 
Erzsébet Királynénak mélyen megrenditő halálát tudat ja . 

Nem találunk szavakat, melyek méltókép kifejeznék 
mélységes gyászunka t ; mert mindnyájan érezzük, hogy a 
boldogultban nagylelkű pártfogónkat , anyánkat vesztettük, 
ki küzdelmeinkben szenvedéseinkben, de egyúttal örömeink-
ben is. hűséges részvéttel osztozott ; ki különös rokon-
szenvével ajándékozta meg országunkat és kegyelmének 
számtalan jelével megörvendeztette. 

A mélységes fájdalomban résztvevő igaz szeretet 
legüdvösebb megnyilatkozásakép a legmagasabb uralkodó-
ház és a nemzet drága halot t jáér t székesegyházunkban 
szeptember hó 19-én ünnepélyes gyászmise fog tartatni, 
és ezennel elrendelem, egyházmegyém minden önálló lel-
készséggel biró egyházában, szeptember hó 23 án hasonló-
képen ünnepélyes gyászistentisztelet tartását, melyre az 
összes helyi, katonai és polgári hatóságok, egyesületek 
és tanintézetek külön és ideje korán meghívandók, és mely 
megelőzőleg a templomban is kihirdetendő leszen. 

A bold. Felséges Királyasszony temetését megelőző 
napon az esti harangszó után és a temetés napján reg-
geli 9 órakor, félóráig, a temetés órájában pedig, vagyis 
szept. hó 17-én délután 4 órakor, az egyházmegyém terü-
letén levő összes templomokban a harangok szóljanak. 

Elrendelem továbbá, hogy a temetés és gyászisteni-
tiszteletek napjain a tanintézetek működése szüneteljen. 

A gyászistenitisztelet után az összes tanintézetek 
gyászünnepélyt is rendezzenek, melyre az iskolaszék és a 
szülők is meghívandók és ez alkalommal a t. lelkész urak 
vagy a tanitó a nemzeti csapás nagyságát méltassák és 
Istenben boldogult Felséges Királyasszonyunk emlékezetét, 
a megrendítően szomorú eseménynek megfelelő módon, 
kegyeletes szavakkal véssék a tanuló if júság lelkébe és 
buzdítsák a fiatalságot, hogy a felséges uralkodó család-
hoz mindenkor törhetetlen hűséggel ragaszkodjanak és 
befejezésül mondjanak ott is együttesen egy Miatyánkot 
és Üdvözletet a boldogult királyné örök üdveért. 

Végül pedig felhívom kedveltségieket, hogy híveik-
kel együtt, hő imákban kérjék az E g Urát , hogy kegyel-
meinek bőséges áldásával enyhítse 0 Felségének és a fen-

séges királyi Családnak nagy fájdalmát, adjon erőt és 
bátorságot nemzetünknek a megpróbáltatások e szomorú 
napjaiban, áldott emlékű Királynénknak pedig a mennyei 
boldogságot. Az Ö. V. F. N. Szombathely, 1898. szep-
tember 13. 

Kornél s. k., 
püspök. 

Rimely Károly beszterczebcínyai püspök ur főp. levele. 

Maesto corde annuncio Vobis Dilectissimi Filii, 
tristissimum mortis Suae Sacratissimae Majestatis, Reginae 
Nostrae amantissimae. 

E L I S A B E T H A E 
per detestandum, sceletissima manu siccarii 10-a lab 
mensis in civitate Genf commissum attentatum, proh dolor! 
subsecutae casum. 

Non esset verus patrióta, non esset devotus fidelisque 
Regis Nostri Apostoliéi subditus, qui e tristissimo hocce 
eventu non lugeret sincerissime, qui non esset particeps 
illorum dictu inexpressibilium dolorum, qui cor paternum 
Optimi Nostri Regis, et cum Illo praeferenter nostrum 
quoque, fidelium quippe subditorum tarn acerbissime 
tetigere ex amissione „Matris patriae nostrae." Quae 
fuit — uti id cuivis nostrum optime notum est — illis 
iurbulentissimis temporibus intermediatrix inter gloriose 
gubernantem Nostrum Regem et pátriám, Cui soli 
at tr ibuendum est, quod regnum nostrum constitutiones 
nactum s i t ; Quae, dum viveret, nos hungaros amore 
prosequebatur vere sincero, fuit nostra quoque, praecipue 
vero aiflictorum consolatrix, Quae benefico suo corde 
lacrymas millium et millium subditorum, opem Illius 
implorantium, optimae instar matris abstergerat, et quae 
sanitatis suae medelam afflicta quaerens, nunc sicarii manu 
innocens obiit. 

Lugere igitur nos oportet in tantae Reginae obitu e 
corde sincerissimo, compatique Augustissimo Regi Nostro 
e praecordiis; ut vero pia erga Pdtronam nostram extus 
quoque pandamus sensa : hisce dispono, ut die a perceptione 
harum ocyus possibili in Ecclesia mea cathedrali, necnon 
in omnibns et singulis Ecclesiis parochialibus, solemne 
sacrum Cantatum de „Requie," praecedente media hora 
omnium campanarum pulsu, cum „Libera me" pro refrigerio 
animae Augustissimae nostrae Reginae Elisabethae celeb-
retur, pro quo omnes locales iurisdictiones publica», 
magistrates Civitatum, primoresque Communitatum offi-
ciose per DD. Curatos invitandi erunt. 

Deus Illi donet requiem aeternam, et lux perpetua 
luceat E i ! 

In S. Cruce 11-a Septembris 1898. 
Carolus m. p. 

Eppus. 

JBubics Zsigmond kassai püspök ur főp. levele. 

Tisztelendő testvérek ! 

A mikor e lapok hozzátok elérkeznek, már meg-
sirattuk mindnyájan a mi drága emlékű szeretett király-
nénkat. 

Nemcsak a hódolat, melylyel ő Felsége iránt visel-
tet tünk, de a szeretet is, melylyel az ő drága és szent 
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személyét öveztük, teszi fájdalmas kötelességünkké, hogy 
a dicső fejedelemasszony emlékének a tőlünk telhető leg* 
méltóbb módon áldozzunk. 

Intézkedtem az iránt, hogy székesegyházamban 
ünnepélyes gyászistentisztelet tartassák, melyre meg-
hívandók ugy az összes polgári, mint katonai hatóságok, 
a Kassa város területén levő összes egyletekkel és inté 
zetekkel egvetemben. 

A többi összes plébániai és leányegyházi temp-
lomokban, valamint a hatóságom alá tartozó szerzetesi 
templomokban is, e felséges asszonyért ta r tandó ünne-
pélyes gyászistentisztelet szerdán, e hónap 24-én tartassék 
meg és hivják meg erre a plébániáik területén levő összes 
hatóságokat. 

Szeptember 24 én szombaton tartassék egy második 
gyászistentisztelet, melyen részt fog venni a plébánia 
területén levő összes iskolák ifjúsága, tanítóik és tanítónőik 
vezetése alatt. Ezen gyászistentisztelet végeztével az i f jú-
ság visszatérvén az iskolákba, ott a tanitók és tanítónők 
s ahol lehet, maga a lelkész tartson beszédet az i f jú -
sághoz, vázolván azt a nagy veszteséget, mely hazánkat 
a megboldogult királyné halálával érte. 

A vidéki templomokban ugy e hónap 18-án, mint 
19. és 20-án az estvéli harangszó előtt fél óráig kongas-
sanak minden haranggal a nemzeti gyász jeléül, hasonló-
képen kellvén cselekedni a gyászistentiszteletek napján, 
ezeket megelőzőleg. A gyászistentiszteletek rekviemből és 
liberából fognak állani. 

Az elyhunyt nagy királyné emlékének megörökí-
tésére elhatároztam azt is, hogy halála napján évenként 
emlékének megörökítésére örök időkön át, az egyhá -
megyei plebánia-templomokban valamint a kassai püspök-
ség fennhatósága alá tartozó összes szerzetesi templomok-
ban, melyekben rendes isteni szolgálat tartat ik, ünnepélyes 
gyászmise mondassék. 

Foglaljnk mindennapi imánkba a mi drága nagy 
halottunkat, kérve Istent, részesítse őt a megdicsőültek 
boldogságában. (Az egyházfejedelem körleveléhez klasszikus 
tollal megirt szózatot csatolt, melyet az egyházmegye 
összes szószékeiről e hó 18-án, vasárnap fognak a rendes 
szentbeszéd helyett felolvasni. Szerk.) 

Kelt Bécsben, az Ur 1898-ik esztendejében szep-
tember 10 én. Zsigmond, 

püspök. 

Meszlényi Gyula szatmári püspök ur főp. levele. 

Mély gyászba öltözve hangosan zokog a nemzet s 
agg királyának szivettépő fajdalmát megértve, a lelkére 
borult nagy bánat okozta keserű könyhullatással siratja a 
legelső magyar nőnek, Felséges Asszonyunknak, Erzsébet 
királynénak szomorú halálát, mely a messze idegenben f. 
hó 10-én, megrendítő orgyilkosság folytán következett be. 

E napon a magyar hon egéről lehullott a legszebb 
csillag, mely világított fényével, hevített szétáradó suga-
raival s gyönyörködtetett tündöklő ragyogásával. E napon 
a mulandóság közös sírjába dőlt a magyar nemzet önfel-
áldozó szeretetének, rajongó tiszteletének, az egész világ 
által méltán irigyelt büszkeségének az ország határain 
tulmessze kimagasló ideálja. 

Isten végtelen bölcs intézkedése előtt keresztényi 
alázattal meghajolva, mélyen megszomorodott lelkünknek 
a legszentebb akaratban való hitbeli megnyugvásával fo-
gadjuk az imádandó Gondviselés kezéből e kimondhatatlan 
csapást s bu?gó imánk szálljon az Égbe, kérve a min-
denek Urát , a királyok Királyát, hogy Felséges Asszonyunk 
tőlünk elköltözött lelkének adja meg az ő végtelen irgalma 
szerint a dicsőültek boldog nyugalmát s a földön hagyot t 
helyébe a mennyei örök koronát, Felséges Urunkat pedig 
erősítse a vigasztalás kegyelmével s vallásos lelkének 
mérhetetlen bánatát enyhítse a hitből fakadt megnyugvás 
üdszerével é3 bű magyar ja , igen részvétének őszinte nyil-
vánításával. 

Hogy pedig az országos gyásznak méltó kifejezést 
adjunk, következő rendelkezést teszem; A temetést meg-
előző napon este az összes templomok harangjai egy 
negyedóráig húzassanak. A temetés napján, melyről a 
hír lapok remélhetőleg kellő időben fognak tá jékoztatást 
nyújtani , egyházmegyém minden plébániai és szerzetesi 
templomában a hivők és a tanuló i f júság részvétele mel-
lett gyászistenitisztelet tartassék, melyre a különböző hi-
vatalok és hatóságok meghívandók. A székesegyházban 
az engesztelő szent mise-áldozatot folyó hó 13-án fogom 
bemutatni a Mindenhatónak. 

A főhatóságom alatt álló tanintézetek mindenütt az 
istenitisztelet után gyászünnepélyt rendezzenek, melyen 
az intézet egyik tanára vagy tanítója a nemzet veszte-
ségének nagyságát méltassa s elhunyt királynénk emlé-
kezetét a megrendítő szomorú alkalomnak megfelelő 
módon kegyeletes szavakkal az if júságnak lelkébe vésse. 

Kelt Szatmárt t , 1898. szept. hó 12-én. 
Gyula, s. k. 

püspök. 

Desseívffy Sándor csanádi püspök ur főp. levele. 

Mély gyász borul t édes hazánkra. 
Erzsébet , ausztriai császárné és apostoli magyar ko-

ronás királyné, a magyar nemzetnek védő angyala, gyil-
kos tőrnek esett áldozatul ott, a hol beteg testének gyó-
gyulást és bánatos anyai szivének üdülést keresett. 

Az egész művelt világot borzalommal tölti el ezen, 
az emberiség történetében hallatlan eset, és mély fájda-
lom költözik az őt szerető népek millióinak szivébe. 

Azt, hogy királyok, hadvezérek, politikai pártok 
versengése közt kiváló, vagy erőszakos államférfiak a min-
denkor rosszalandó és a kereszténység szellemével össze-
ütköző személyes gyűlöletnek és bosszúnak áldozatul estek, 
az adott indokokból, habár sohasem helyeselni, de leg-
alább magyarázni lehet. Az azonban, hogy egy gyönge 
nő, ki magát minden politikai befolyástól távol tartva 
egyedül a jótékonyságnak és az emberszeretet gyakorlá-
sának élt, és jóformán királyi méltóságát is letéve köz-
vetlenül, nagy egyszerűséggel áldást osztva forgott az 
emberek közt, ki 44 éven át híven osztozott a legneme-
sebb lelkű király örömeiben és fájdalmaiban és ennek a 
megpróbáltatások nehéz napjaiban hősies vigasztalója és 
legerősebb támasza volt, kit i t thou milliók szeretete, kül-
földön határtalan tisztelet környezett, egy őrjöngő orgyil-
kos tőre alat t hulljon el, az amily páratlan a tör ténelem-
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ben, ugy tanúsít ja a mostani Isten- és társadalomellenes 
veszedelmes elvek terjedését és elnémítja a borzalomtól 
és fájdalomtól elakadt szavunkat. 

A megmérhetlen fájdalomban és gyászban, mely 
Magyarország összes népeit e szomorú és megrenditő al-
kalommal eltölti, mindnyájan a legérzékenyebben súj tot t 
Felséges Királyra emeljük könytelt szemeinket. Talál ja e 
nehéz órában, melyben csak a Mindenható nyúj that vi-
gaszt, fájdalmának enyhülését abban a gondolatban, hogy 
vele együtt érez és szenved nemcsak hű magyar népe, 
hanem az egész művelt világ és hogy e súlyos csapás ha 
lehet még bensőbbé teszi azon köteléket, mely a felséges 
uralkodóházat Magyarország népeihez fűzi. Elvesztvén vi-
gasztalóját és támaszát, találjon vigaszt, erőt és támaszt 
népeinek alattvalói és gyermeki odaadásában és tántori t-
ha t lan hűségében. 

Imádkozzunk Felséges Királyunkért , hogy őt a meg-
próbáltatások e nehéz napjaiban erős lelke és az Istenben 
való megnyugvás vele együtt szenvedő alattvalóinak vi-
gasztalására fentartsa. 

Imádkozzunk az elhunyt Felséges Királyasszonyért, 
hogy az örök életet, melyben mindig hi t t és remélt, jó -
ságának és erényeinek juta lmául elnyerje. Kit már életé-
ben is védőangyalnak nevezett a magyar a jk , legyen most 
is védő szelleme a magyar nemzetnek, mely emlékét hí-
ven fogja őrizni és örökké áldani ! 

Adj Uram a meghaltnak örök nyugodalmat , 
Es az örök világosság fényeskedjék neki ! 

* 

A lesújtó gyásznak külső kifejezésére a következő-
ket rendelem : 

1. A temetés napjáig minden templomban minden 
harang napjában háromszor fél órán át meghúzandó. 

2. A temetés napján, f. hó 17-én minden plébánia-
templomban ünnepélyes gyász istenitisztelet tartandó, 
melyre a hatóságok meghívandók és az iskolai i f júság 
elvezetendő. A katholikus iskolákban legczélszerübben a 
temetés napján gyászünnepély tartandó, a melyen az in-
tézetnek egyik tanítója a nemzeti csapás nagyságát mél-
tassa és elhunyt királynénk emlékezetét a megrenditő 
szomorú alkalomnak megfelelő módon kegyeletes szavak-
kal az if júságnak lelkébe vésse. 

A temetés és gyászünnepély napján az előadások 
szünetelnek. 

Temesvárt, 1898. szeptember 12-én. 
Sándor, 
püspök. 

Steiner Fülöp székes fejérvári püspök ur föp. levele. 

Venerabiles fratres et fdii dilectissimi ! 
Immani nefarii sicarii scelere trucidata Serenissima 

Regina Hungáriáé Elisabetha 10-a Septembris currentis 
anni obiit. Horroré attoniti haerent de tanto crimine 
animi, premunturque corda atro dolore. Quis possit siccis 
oculis eam narrare morientem ?*) Regina nostra erat, 
amautissima Mater erat, Mater magis quam Domina. 

l) S. Hier. Epitaph. Paulae. 

Luxit illam et luget omnis populus. 2 Sed vulnerata 
tantoque dolore pressa corda non contristentur sicut et 
ceteri, qui spem non habent . 3 ) Dominus noster Jesus 
Christus et Deus et Pater noster, qui dilexit nos et dedit 
consolationem aeternam et spem bonamin gratia4), erigit 
corda nostra, aciemque oculi solamen quaerentis dirigit in 
Sua omnem humanae vitae miseriam coelesti luce 
irradiantia verba : Ego sum resurrectio et vita, qui credit 
in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet, et qui vivit et 
credit in me, non morietur in aeternum. 5) I taque 
consolamini invicem VV. FF. et FF . DD., in verbis 
is t is , 6) quemadmodum et ego Vobis iugens lacr imas. 7) 

Ut autem quo ocyus anima dilectissimae Reginae 
suscipiatur in locum refrigerii lucis et pacis8) a R-'ge, 
cui omnia vivunt, supplicibus Eiusdem misericordiam 
adeamus precibus. 

Ad testandam autem in defunctam Reginam, sanctam 
pietatem et caritatem sequentia ordino: 

1. Quotidie usque ad diem sepulturae Suae Caes. et 
Reg. Maiestatis Serenissimae Reginae Elisabethae, meri-
die et vespere post salutationem Angelicam cunctarum 
Ecclesiarum omnes campanae per mediam horam pulsentur, 
item die et hora ipsa, qua Viennae solemnis peragetur 
sepultura, celebrabitur solemnis Missa de Requiem. 

2. Die 17-a Septembris in cunctis Ecclesiis parochi-
alibus et curatialibus solemne celebretur Sacrum de Requiem, 
uti in die depositionis, cum Libera, ad quod invitentur 
magistratus et iurisdictiones civiles et militares. Similiter 
in cunctis filialibus Ecclesiis, a Matre Ecclesia dissitis, in 
quibus SS. Missae Sacrificium, si non quotidie, saltern 
diebus Dominicis et festis celebrari solet, invitatis aeque 
loci magistratibus, seu iurisdictionibus, 

Praeterea in cunctis quoque Religiosorum Ecclesiis 
et aliis Capeiiis, seu Oratoriis pubhcis cantetur Sacrum 
de Requiem pro refrigerio animae Serenissimae Reginae. 
In quibus autem Capellis seu Oratoriis publicis Sacrum 
cantatum servari nequit, proxima die non impedita 
celebretur Sacrum lectum die Repuiem. 

Haec mea dispositio in Ecclesia e sacro ambone 
populo fideli annuntietur, et etiam alio, quo fieri adhuc 
potest, modo ad eiusdem notitiam perferatur. Hortentur 
autem Ven. Curatores animarum fideles, ut pro refrige-
rio dilectissimae Reginae assidue orent, sed et supplices 
fundant ad Deum totius consolationis 9) preces, ut nostrum 
Apostolicum Regem, tanto moerore opressum consolari, 
confortare nobisque longam adhuc in annorum seriem 
conservare dignetur. 

Albae Regiae, die 12-a Septembris 1898. 

Philippus m. p., 
Episcopus. 

2) Judith 16, 29. 
3) 2. Thess. 1, 10. 
4) 2. Thess. 2, 15. 
5) Joan, 11, 25, 26. 
8) I. Th. 4, 17. 
7) S. Hier. Epitaph. Nepot. 
8) Canon. Missae. 
9) 2. Cor. 1. 8. 
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Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur főp. levele. 
Erdély püspökét, Mailáth, Gusztáv grófot a meg-

rendítő dráma rémhíre épen uton érte, de az egyházfeje-
delem azonnal intézkedett, hogy egyházmegyéje a nagy 
halotthoz méltó módon vegyen részt az országos gyászban. 

Most kibocsátott körlevelében fá jdalmas hangon 
emlékezik meg a szörnyűséges merényletről, mely a fel-
séges királyi házat s a magyar nemzetet a legmélyebb 
gyászba boritotta s a megpróbáltatás e nehéz napjaiban 
csak a Mindenható végtelen irgalmától remélhetvén 
vigasztalást, egyházmegyéje papságához a következő emel-
kedett hangú körlevelet intézte : 

Tisztelendő testvérek ! Szeretett hiveim ! 
Sajgó fájdalommal és végtelen megdöbbenéssel töl töt t 

el mindnyájuukat a rémületes hír, hogy szeretett királynénk 
idegen földön, a hol nagy testi és lelki fájdalmaiban 
enyhülést keresett, folyó hó 10-én Genfben meggyilkol-
tatot t . 

Mély gyászba borult az egész ország e hallatlan 
merénylet folytán, mely szeretett királyunkat és családját 
oly rettenetesen sújtotta. Áldott jó lelkű királynénk, ki 
vigasztaló angyala voit minden szenvedő alattvalójának, a 
ki hű magyarjaihoz oly párat lan jó haj lammal vonzódott, 
áldozata lett egy alávaló gonosztevőnek, kinek semmi 
oka sem volt istentelen kezét a királyné fölkent személye 
ellen fordítani, semmi oka, a legjobb király szivét meg-
törni, semmi oka milliók szivét bánattal eltölteni és az 
egész világot rémületes megdöbbenésbe ejteni. 

Egyetlen egy indoka lehetett az a pokoli irigység, 
mely a hitetlen s elégületlen szivet folyton lázitja, és 
gazdagabb, látszólag boldogabb, magasabb rangú ember-
társának lát tára dühbe hozza anyira, hogy mitsem törődve 
saját nyomorult életével, még a legár ta t lanabbat is kész 
megsemmisíteni. Lelkünk elszörnyülködik ily pokoli gonosz-
ság hallatára, de ne álljunk meg ennél, hanem vonjuk le 
a megrendítő eseményből a következtetést a mi üdvös-
ségünkre. 

Becsüljük nagyra hitünket, mely egyedül képes az 
emberi társadalmat hasonló rémtettektől megóvni, és 
egyedül adhat világosságot lelkünknek, vigaszt a leg-
nagyobb csapások között is. 

Vallástalanság szüli a féktelecséget a gondolatokban, 
érzelmekben, cselekedetekben; szüli a lelki sötétséget, 
nyugtalanságot, hírvágyat és a szenvedélyek teljes fel-
szabadulását. 

A vallástalanság nem ismer jogot, csak erőszakot, 
nem ismer jótékonyságot, csak kegyetlenséget, nem ismer 
jutalmat csak áldozatot, nem vigasztalást, csak fájdal-
makat és végződik őrültséggel, kétségbeeséssel, öngyilkos-
sággal, felforgatással. Mennyire sülyed a vallásnélküli 
ember ! Igazán a legszivtelenebb ragadozónál is alábbvaló. 

Hivő lélekkel meg kell hajolnunk az Isten végzései 
előtt ezen megreditő esetben is. Csak az ítélet napján fogjuk 
megérteni, miért engedte meg ezen megfoghatatlan mélységű 
gonosztettet. 

Mi pedig szerettük az igazságot és keressük azt 
szóban és tettben ; szolgáljunk Istennek, ahogy ő akar ja 
és azt az Ur Jézus Krisztus által nekünk kijelentette. 

Legyünk állhatatosak az imában, hogy kísértetbe ne 
essünk; legyünk készek minden időben a halálra, mert 
az Ur akkor jő értünk midőn nem is gondol juk ; tar tsuk 
szemünk előtt az örökkévalóságot, melybe bizton át kell 
mennünk. Ne legyünk csak magunk vallásosak, hanem 
tegyünk azokká másokat is. 

És moät miután igy gondolkoztunk, imádkozzunk az 
ország nagy halot t jáér t ; törül jük le a mi vezeklésünkkel 
lelkéről ama gyarlóságokat, melyeket váratlan halála 
folytán a bánat könnyűivel letörülni képtelen volt, mond-
juk, vagy hallgassunk lelke nyugalmáért szt. miséket, 
hogy az Ur Jézus drága szt. vére készítse elő e sokat 
szenvedett márt i r t az örök boldogság élvezetére. 

De emeljük fel szívünket a vigasztalás Istenéhez is 
kérve őt, hogy felséges királyunkat erősítse meg e meg-
mérhetlen csapásban, növelje hivő lelkének bizalmát az 
isteni Gondviselésben, adjon neki gyermeki megnyugvást 
szent akaratában, hogy amint évtizedeken át ragyogó 
példa gyanánt állott előttünk, most is e végtelen nagy 
megpróbál tatásban mint tántori that lan szikla állhasson 
előttünk, a szenvedés által megtisztult léleknek fenséges 
erejében. 

Hogy koronás királyunk és a nemzet gyászában illő 
módon résztvegyünk és felejthetlen királynénk iránt a 
hála és kegyelet adóját lerójjuk, ezennel elrendelem : 

1. Pénteken a temetés előestéjén és szombaton a 
déli és esti harangszót megelőzőleg fél órán át szóljanak 
az összes harangok. 

2. Szombaton a temetés napján szüneteljenek a fő-
hatóságom alat t álló összes iskolákban az előadások és az 
i f júság vegyen részt a gyászmisén. 

3. A temetést követő héten lehetőleg szept. 20-án 
minden egyes plebánia-templomban ünnepélyes gyász-isteni-
tisztelet tartandó, melyre a nép előző vasárnapon a szó-
székről, a katonai és polgári hatóságok, egyesületek, tes-
tületek külön is meghívandók. 

4. Felhívom tisztelendő testvéreimet, hogy a boldo-
gult királyné lelki üdveért és a királyi család jóléteért 
egy szent misét felajánl janak. 

5 A gyászistenitiszteletek után az összes tanintéze-
tek gyászünnepélyt is rendezzenek, a melyen az intézet 
egyik tanára, vagy tanítója a nemzeti csapás nagyságát 
méltassa és elhunyt királynénk emlékezetét, a megrendí-
tően szomorú eseménynek megfelelő módon kegyeletes 
szavakkal vésse az i f júság lelkébe. 

6. A nemzeti gyásznak tar tama alat t a vallás- és 
ünnepnapi istenitisztelet után három Miatyánk és három 
Üdvözlet mondandó fölváltva a néppel a királyi családnak 
élő és elhunyt tagjaiér t . 

Kelt Budapesten, 1898. szept. 12-én. 
Gusztáv Károly, 

erdélyi püspök. 

Hetyey Sámuel pécsi püspök ur főp. levele. 
Megdöbbentő, minden emberies, de különösen ma-

gyar keblet mélyen megrendítő hírt kell veletek közölnöm 
Krisztusban szeretett testvéreim és hiveim. 

Szent István koronájára gyász hullott ; 
Mária országa siránkozik; 

* 
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A magyar nemzet „ünnepnapjai siralomra és keserű 
ségre fordultak : *) 

„Fejedelme bánatba öltözött," 2) 
„A földnépének kezei reszketnek,3) mert 
„Elvitetett tőlünk a dicsőség."4) 

Felséges Asszonyunknak, 
E R Z S É B E T C S Á S Z Á R N É N A K , 

Szeretve-Szeretett K I R Á L Y N É N K N A K 

a folyó évi szeptember hó 10-én orvgyillcos kéz kioltotta 
drága életét. 

Veszteségünk kimérhetlen, mert a felséges elköltözött 
hazafiúi reményeinknek és törekvéseinknek dajkája , ápo-
lója ; nemzeti életünknek és boldogulásunknak anyja volt. 

De szorongattatásunk is kimondhatatlan mert Felséges 
Urunkért , á 'dottlelkü Apostoli Királyunkért aggódunk, a 
ki miután elvesztette egyetlen Fiát , t rónjának örökösét, 
most elvesztette hűséges nejét, vigasztaló őrködő angyalát. 

Mit tegyünk Krisztusban kedveseim ? 
Fájdalomtól sújtot t lelkünk alá^atosságában, szoron-

gatástól kinzott szivünk törődöttségében. Aunál keressünk 
vigaszt és enyhülést, 

a ki intézi az egyesek és nemzetek sorsát ; 
a ki midőn sujt, segit is ; 
a ki midőn éget, enyhit is ; 
a ki midőn se^esit, gyógyit iz; 
a ki midőn öl, elevenit i s 5 ) : 

„az irgalmasság atyjánál és minden vigasztalás Istenénél." 6)j 
Imádkozzunk Krisztusban Szeretteim, Felséges Farun-

kért, Apostoli Királyunkért , hogy nagy és erős maradjon 
lelke, képes elviselni az elviselhetetlen csapást. 

Imádkozzunk elhunyt Felséges Asszonyunkért, hogy 
a ki annyi jósággal és szeretettel viselte Szent István 
népének e földön gondját : nyerje el a dicsőültek hervad-
hatlan koroná já t 7 ) a mennyben, és „a romolhatlan, fer-
tőzetlen örökségben" 8) is legyen pátronánk. 

Hogy pedig gyászunk külső jeleiben egységes, és 
hogy imánk közös s ezáltal foganatosabb legyen, a kö-
vetkezőket rendelem: 

1. Jelen körrendeletem vétele után egyházmegyém 
egész területén minden róm. katb. templomra, iskolára s 
intézeti házra kitűzendő a gyászlobogó és a temetés nap» 
já ig illetve a gyászünnepély befejeztéig kitűzve marad. 

2. Minden plébániai és szerzetes templomban, ugy-

•) Amosz 8. 10. ; 
2) Ezek 7. 27. ; 
3) Ezek 7. 27.; 
4) I. Kir. 4. 21. ; 
b) I. Kir: 2. 6.; 
6) II. Kor. 1. 3. ; 
0 I. Pét. 1.4. ; 
8) I. Pét. 1. 4.; 

szintén a pécsi székesegyházban folyó szeptember hó 
19-én elhunyt Erzsébet Királyasszonyunk lelki üdveért 
énekes gyászmise „Libera"-val tartandó. 

3. A gyászistentiszteietet megelőző napnak esti 
óráiban, valamint a gyászistenitisztelet napjának reg-
gelén a templomok összes harangjai meghúzassanak és 
egy egész órán át szóljanak, hogy a hivek imára és a 
gyászmisére felhívassanak. 

4. Gondjuk legyen a lelkipásztoroknak, hogy a hivek 
a gyászistenitiszteletre lehetőleg nagy számban megjelen-
jenek, hogy a tanitók a tanuló i f júságot arra fölvezessék, 
és hogy a hatóságok is meghivást kapjanak. 

5. A gyászistenitiszteletnek napján egyházmegyém 
összes róm. kath. iskoláiban a tanitás szünetel; az isteni-
tisztelet után pedig miuden iskolaban gyá^zünnepély tar-
tandó, a melyen az intézetnek tanára illetve t m i -
tója a nemzeti veszteség nagyságát méltassa, s elhunyt 
Királynénk emlékezetét megfelelő módon kegyeletes sza-
vakkal az if júságnak leikébe vésse. 

6. Jelen rendeletem vételétől kezdve, folytatva a 
gyászistenitiszteletet követő 9 napon át. f t . papságom 
minden szt. miséjében Collectât vesz pro Rege, és szt. 
mise után a hívekkel és tanuló if júsággal három Miatyánkot 
és Üdvözletet imádkozik, kérvén Istent, hogy óvja és 
erősítse e nehéz órákban 0 Felségét, az Apostoli Királyt. 

Kelt Pécsett, 1898. évi szeptember hó 11-én. 
f Sámuel m. k. 

püspök. 

V E G Y E S E K . 

f Gyászmisék a bécs i bnrgban. Felséges asszo-
nyunk holttestének eltemetese után a jövő héten három 
nap egymásután ünnepélyes gyászmise lesz a bécsi csá-
szári palota plébániai templomában. Kedden Gruscha 
Antal bibornok bécsi érsek pontifikál és dr Kick udvari 
hitszónok mond emlékbeszédet, szerdán Vaszary Kolos 
bibornok Magyarország hgprimása s esztergomi érsek ur 
pontifikál és dr Schnabel udvari káplán mond emlékbe-
szédet, csütörtökön gróf Schönborn Ferencz bibornok 
prágai érsek pontifikál. 

— A magyar királyné kanczellár-püspöke dr báró 
Hornig Károly veszprémi püspök ur tegnap mondta a 
bécsi burg templomában az első gyászmisét az elhunyt 
nagyasszony lelkiüdveért. 

— A vasvármegyei róm. kath. kör közgyűlése. 
A vasvármegyei róm. kath. kör f . é. szept. hó 21-én, dél-
előtt 10 órakor saját helyiségében közgyűlést tart . A 
közgyűlés t á rgya i : Elnöki je lentés ; továbbá a t i tkár, 
pénztáros és könyvtáros je lentései ; végül indítványok. 
Kelt, Szombathelyen, 1898. szept. 1 én. Dr Stegmüller 
Károly, társelnök. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok, f Erzsébet királyné. — Főpásztoraink gyászoló szózatai. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. az.) 
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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 E T E 

Budapesten, szeptember 21. 24. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A Î 
D l K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatevi 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. 

KIRÁLYNÉ 

R. I. P. 
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XIII. LEO PÁPA RÉSZVÉTE. 
Sietünk kifejezni felségednek legmélyebb 

fá jda lmunka t és legnagyobb fe lháborodásunkat 
amaz átkos, barbár merénylet fölöt t , a mely a 
császárné ellen elkövet te te t t . Imádkozunk a 
fenkölt áldozat lelkéért és benső áj tatossággal 
fohászkodunk Istenhez, hogy ő, a kinek ha ta l -
m á b . n van. adjon erőt felségednek e kegyetlen 
szerencsétlenségben és a legszentebb érzelmeket 
súj tó e keserű megpróbál ta tásban, és ezért 
fájdalmasan megindult a tya i szivünkből fakadó 
különös áldásunkat küldjük felségednek ós az 
egész császári ós királyi családnak. 

Róma, szeptember. 11. LEO. 

A GYÁSZOLÓ KIRÁLY SZÓZATA. 
Népeimhez ! 

A legsúlyosabb, legkegyetlenebb megpróbál-
t a t á s ér t Engem és Házamat . 

Hitvesem, t rónom ékessége, hű tá rsam, aki 
életem legnehezebb óráiban vigaszom és t áma-
szom volt, kiben többet vesztet tem, mint azt 
k imondha tnám — nincs többé ! Egy re t tene tes 
végzet e lragadta őt Tőlem és népeimtől . 

Egy gyilkos kéz, azon őrjöngő szenvedély 
eszköze, mely a fennálló társadalmi rend meg-
semmisítését czélozza, a nők legnemesbike ellen 
emel te t ő ré t és vak, czéltalan gyűlölettel á tdöf te 
azon szivet, mely gyűlöletet nem ismert és csak 
a jóér t dobogott. 

Azon ha tá r ta lan fájdalom közepette, mely 
engemet és házamat ért , szemben ama hallat lan 
t e t t e l , mely borzalomba ej t i az egész művelt 
világot, mindenekelőt t szere te t t népeim hangja 
az, mely enyhitően ha t szivemig. Midőn az 
is teni végzés előtt , mely súlyos és fe l foghatat lan 
csapást mér t reám, a lázat ta l meghajlok, há lá t 
kell adnom a Gondviselésnek azon nagy kincsért, 
melyet számomra f e n t a r t o t t : a milliók azon 
szere te téér t és hűségéért, mely a szenvedés 
órá jában engem és családomat környez. 

Közel és távol, fent ós alant , ezernyi a lakban 
nyilvánult a gyász és fájdalom az Is tenben bol-
dogult Császárné és Kirá lynéér t . Megható össz-
hangban cseng minden a jakról a panasz a pótol-
ha ta t lan veszteség felett , min t hű visszhangja 
annak, amit lelkemben érzek. 

Amint én forrón szere te t t hitvesem emlé-

kezetét szentül őrzöm holtiglan. ugy népeim 
hálája és t isztelete maradandó emléket emel 
neki minden időkre. 

Sajgó szivem mélyéből köszönetet mondok 
mindenkinek az odaadó részvét ezen ujabb 
zálogáért. 

Midőn az ünnepi hangoknak, melyeknek 
ezen évet kisérni kel le t t volna, el kell némulniok 
a ragaszkodás és hű együttérzés e számtalan 
tanúságai ra való visszaemlékezés, azon legbecse-
sebb adomány marad számomra, melyet nekem 
népeim nyú j tha t t ak . 

Fá jda lmunk közössége ujabb, benső köteléket 
füz a t rón és haza közt. Népeim vál tozhatat lan 
szeretete megerősít kötelességem nemcsak azon 
fokozott érzetében, hogy a reám bízott küldetésben 
kitartsak, hanem megerősít egyszersmind a siker 
reményében. 

Esedezem a Mindenhatóhoz, aki oly nehezen 
sú j to t t , adjon még erőt, hogy véghez vihessem, 
amire hivatva vagyok. Imádkozom, áldja meg 
népeimet és világosítsa fel őket, hogy megtalálják 
a szeretet és egyetértés útját, amelyen viruljanak 
és boldogokká legyenek. 

Kelt Schönbrunnban, 1898. évi szeptember 
hó 16-án. Ferencz József, s. k. 

Föpásztoraink gyászoló szózatai. 
Firczák Gyula munkácsi püspök ur föp. levele. 

A munkács-egyházmegyei nt. Klérusnak. 
A népek millióinak könybe lábad szeme e gyász-

hírre : hazánk nagyasszonya, védőangyala, Erzsébet királyné 
0 Felsége e hó 10-én gyilkos merénylet következtében vá-
ratlanid elhunyt. 

A megrendítő csapás, mely 0 Felsége, forrón sze-
retett Királynénk elhunytával 0 császári és apostoli királyi 
Felségét és az egész uralkodó házat érte, a legmélyebb 
gyászba boritotta hazánkat. 

Erzsébet királyné neve, felséges alakja összeforrt a 
magyar nemzet szivével. Első megjelenésével lekötelezte 
s megnyerte a nemzet szivét magának. 

Azon naptól kezdve, melyen a szeretett haza földjére 
lépett, magyar volt érzésében, örömmel tanulta meg nem-
zetünk nyelvét és tanította arra fenséges gyermekeit. 
Együtt érzett a nemzettel jó és rossz napjaiban. Öröm-
teljes mosolyára fokozódott örömünk, hulló könyei láttára 
jobban sajgott a fájdalomtól, de egyúttal enyhülést is 
nyert szivünk. 

Egy nemzet fájdalma összepontosul a Felséges halott 
ravatalánál, egy nemzet szive vérzik együtt Felséges 
királyunk sok csapástól megpróbált és most a legmélyebb, 
legsajgóbb sebtől vérző szivével. 
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Híveink — mint szeretett hazánknak egy ezredév 
óta jó és balsorsban mindig híveknek bizonyult fiai — a 
legrésztvevőbb szívvel osztoznak a haza közös gyászában, 
és szívok tájdalma, gyászuk még nagyobb, mint e haza 
többi fiaié, — mert az áldott lelkű, jóságos Királyné ne-
vének emlitése. — a ki többször adott kifejezést szegény, 
jó népünk sorsa iránt tanúsított legmagasabb érdeklődé-
sének, — a legodaadóbb hódolattal, tisztelettel és ragasz-
kodással párosult szereteten kivül mindannyiszor a hála 
érzetét is felkölté szivökben. 

Ez országos gyász napjaiban a legbensőbb bála érze-
tével gondol vissza egyházmegyénk is a Felséges halottra, 
a ki mély vallásosságtól áthatott szive sugallatát követve, 
királyi bőkezűséggel emlékezett meg székesegyházunkról 
és gazdag adományaival igyekezett emelni annak díszét. 

Szeretett apostoli királyunk 0 felsége, az uralkodó 
ház, édes hazánk és az egész birodalom népeinek mély 
gyászában való legbensőbb részvételünk kifejezéséül a kö-
vetkezőket rendelem el : 

I. 

A központban, egyházmegyém székhelyén : 

1. Naponkint háromszor a székesegyház és a cze-
holnyai egyház összes harangjai meghuzandók a temetés 
napjáig bezárólag. 

2. Gyászlobogók tüzendők ki a templomokra, isko-
lákra és a középületekre. 

3. A temetés napján, mely a hírlapokból tudható 
meg, ünnepélyes gyászmise tartandó, melyre a hatóságok 
meghívandók. E napon az előadások az összes intézetekben 
szünetelnek, — a növendékek tanáraik és tanítóik vezetése 
mellett részt vesznek a gyászmisén, melynek végeztével az 
összes intézetekben gyászünnepélyek tartandók. Felhívom 
az összes intézetek igazgatóit, hoyy a gyászünnepélyen 
személyesen, vagy az intézet egyik tanára, illetve tanítója 
által a nemzetet ért csapás nagyságát méltassák s elhunyt 
Felséges Asszonyunk emlékezetét a megrendítő szomorú 
alkalomnak megfelelően az ifjúság szivébe véssék. 

4. A temetés napjától számítva a 9. és a 40. napon 
ismételten ünnepélyes engesztelő sz. miseáldozatok muta-
tandók be a Mindenhatónak a Felséges halott lelki nyu-
galmáért. 

II. 

A városokban levő lelkészetekre nézve hasonlóan az 
előbbi négy pontban közölt intézkedések az irányadók. 

III. 

A falusi lelkészetekben az alábbi intézkedések tar-
tandók szem előtt : 

1. Jelen körrendeletem vételétől folyó hó 19-ig be-
zárólag az anya- és a fiókhitközségek templomainak összes 
harangjai naponkint háromszor meghuzandók. 

2. Gyászlobogók tüzendők ki a templom , iskola és 
a lelkészi lakra. 

3. Felhívom Nagyontisztelendőségteket, hogy a leg-
hözelebbi vasárnapon, vagyis folyó hó 18-án a szószékről 
adják tudtukra híveiknek a hazánkat ért megrenditő 
csapást, buzdítsák őket Isten, a Felséges Trón és a Haza 
iránti szeretetre, és hívják fel őket, hogy minél nagyobb 

j számmal jelenjenek meg a tartandó engesztelő sz. mise-
áldozaton és buzgó imával esedezzenek a jó Istenhez 
hazánk legnagyobb halottjának lelki üdvéért. 

4. Az összes falusi lelkészetekben folyó hó 19-én 
panachidával összekötött gyászmisék végzendők. E napon 
az előadások a i iskolákban szünetelnek, a növendékek 
részt vesznek a gyászmisén, melynek végeztével az isko-
lában gyászünnepély tartandó. Felhívom Nagyontisztelen-
dőségteket, hogy ezen alkalommal személyesen, esetleg a 
vezetésökre bizott iskolák egyik tanítója által, elhunyt 
Felséges Asszonyunk erényeinek méltatása mellett, kegye-
letes szavakkal igyekezzenek bevésni az if júság lelkébe az 
ő áldott emlékét és a hazánkat ért nagy veszteséget. 

* 
* * 

A nemzeti gyásztól meghatott szivünk Iegbuzgóbb 
imájával kérjük a Mindenhatót, a királyok Istenét, hall-
gassa meg mindnyájunk esdeklő szavát: adjon boldog 
nyugalmat az elhunytnak, méltassa őt az igazak örömére 
s tegye a mennyország részesévé, — a csapásoktól meg-
próbált, áldott lelkű uralkodónk, apostoli Királyunk 0 
Felségének pedig adjon erős lelket, hogy az isteni Gond-
viselés végzésében megnyugodva, békével viselje a szen-
vedett nagy veszteséget, adjon számára vigasztalást, mély 
fájdalmára enyhülést, — és tartsa, áldja óvja meg őt hű 
népe örömére, boldogitására a napok hosszadán. 

Mélyen megrendülve s eliszonyodva az emberi elve-
temedettség legalsóbb fokától, mely a legártatlanabb és a 
legtiszteltebb alak ellen is képes felemelni gyilkos kezét, 
•— kérjük egyúttal imáinkban a jó Istent, hogy nagy irgal-
mából kifolyólag a mai nemzedék közöl az igazságtól el-
tévelyedettek számára adja meg a megtérés kegyelmét és 
adja vissza a szivekbe a hitet, a vallásosságot, minden 
államnak, igy szeretett hazánknak is támaszát és talpkövét. 

Egyébiránt püspöki áldásom adása mellett vagyok. 
Ungvárott, 1898. évi szeptember hó 12-én. 

Krisztusban szíves atyjok : 
Gyula püspök. 

Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur főp. levele. 

Főtisztelendő szerzet ! 
Kedves rendtársak ! 

Magyarország koronás királynéja gyilkos merénylet 
következtében folyó hó 10-én megszűnt élni. 

Hazánk nemcsak szeretett királynéját hanem jóságos 
anyját is elvesztette a boldogultban, a ki igaz szeretettel 
és nemes jóindulattal viseltetett nemzetünk iránt. 

Szent szerzetünket a hü alattvalók hazafias köteles-
ségein felül a legmélyebb hála kötelékei is fűzik az apos-
toli király felkent személyéhez és felséges családjához. E 
hagyományos érzelmeink sugalják, hogy mi koronás 
királynénk megrenditő elhalálozása alkalmából külön is 
lerójjuk- iránta való igaz szeretetünk és kegyeletünk 
adóját, a szeretet nagy áldozatának bemutatása által. 

Ez okból elrendelem, hogy lehetőleg felséges asz-
szonyunk temetése napján, melyet a lapok jelezni fognak, 
de legké.-őbb két hét leforgása alatt, sz. szerzetünknek 
minden áldozópap tagja egy csendes szent misét mondjon 
Istenben boldogult Erzsébet királynénk lelkiüdvösségéért. 

24* 
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Azon rendtagok, a kik plébániai minőségükben, az 
egyházi főhatóság által elrendelt gyászmisét végzik, ezzel 
eleget tesznek fentebbi rendelkezésemnek. 

Felhívom továbbá gymnasiumaink igazgatóit és tanári 
karait , hogy a megrendítő haláleset alkalmából rendez-
zenek lehetőleg a temetés napján ünnepélyes istenitiszte-
lettel kapcsolatban iskolai gyászünnepélyt, melyen mél-
tassa az intézet igazgatója vagy egyik tanára a nemzeti 
csapás nagyságát és vésse kegyeletes szavakkal az i f júság 
szivébe, a megrendítő szomorú alkalomnak megfelelő mó-
don, elhunyt királynénknak drága emlékezetét. 

Végre arra is kérem kedves rendtársaimat, imádkoz-
zunk buzgón felséges urunkér t is, hogy a jó Isten vigasz-
tal ja meg őt kimondhatatlan nagy fájdalmában és adjou 
az ő nemes lelkének elég erőt ahhoz, hogy pótolhatat lan 
nagv veszteségét, az ő szent akara tán való megnyugvással 
viselje, fejedelmi nemes szivének mérhetetlen nagy fá j -
dalma pedig legyen Isten előtt enyhítő áldozat drága 
emlékű királynénk javára. 

A főpapsági eeyházkerület lelkészkedő szerzeteseihez 
pedig a főapát a következő rendelkezéseket intézte : 

Elrendelem, hogy felséges asszonyunk temetése 
napján, melyet a lapok jelezni fognak, a főapátsági egy-
házterület minden plebánia-templomában Istenben bol-
dogult Erzsébet királynénk lelkiüdvösségéért ünnepélyes 
gyász szentmise mutattassák be Liberával az élet és 
halál Urának, a melyre a községi elöljárók, hatóságok, i 
testületek és a hívek is meghívandók. 

Elrendelem továbbá, hogy jelen intézkedésem vétele j 
ntán 3 napon át reggel, délben és este az angyali 
Üdvözlet után fél óráig tar tó harangzugás hirdesse 
hazánknak mély gyászát. 

Főapátsági egyházterületem összes népiskoláira pedig 
a következőket rendelem : Felséges asszonyunk temetése 
napján az iskolai előadások szüneteljenek ; a tanuló ! 
i f júság testületileg jelenjen meg a gyászistenitiszteleten, 
utána pedig tartassák az iskolában is gyászünnepély, a 
melyen a plébános ur vagy a tanitó méltassa alkalmi 
beszédben a nemzeti csapás nagyságát . 

Ezen iskolai ünnepélyre a szülők is meghívandók. 
Pannonhalmán, 1898. szept. 12-én. 

Ipoly, főapát. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
• • • ^ • • • • • • í h m b i h h 

t CZIBULKA N Á N D O R 
praelatus. 

1 8 4 : 0 — 1 8 9 8 . 

Emlékezet okáért, mély részvéttel adunk helyet 
utólagosan a következő gyászjelentésnek: 

Az esztergomi főkáptalan szomorodott szívvel jelenti, 
szeretve tisztelt kartársa méltóságos és főtiszteletü Czi-
bulka Nándor apostoli főjegyző, ő szentsége házi főpapja, 
czikadori cz. apát, Esztergom főszékesegyházi kanonok, 
barsi főesperes, cs. és kir. udvari káplán, hittudor, élete 
58-ik, áldozópapsága 36-ik evében, hosszú, keresztény 

türelemmel viselt betegség s a haldoklók szentségeinek 
többszöri felvétele után folyó hó 11-én reggeli fél 8 óra-
kor Salzburgban bekövetkezett halálát. Hült tetemei folyó hó 
13 án délután 4 órakor fognak ünnepélyesen beszenteltetni 
és a salzburgi központi temetőben a főkáptalani sír-
helyben a boldog feltámadásig nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő ünnepélyes szent nxise-áldozat az esztergomi 
főszékesegyházban folyó hó 13-án délelőtt 9 órakor lesz 
bemutatva. 

f S Z A K S Z Ó R E Z S Ő 
apát kanonok. 

1883—1898. 

A váradi latin szertartású székeskáptalan szomoro-
dott szivvel jelenti, hogy érdemes tagja, nagyságos és 
főtisztelendő Szakszó Rezső királyszéki boldogasszony 
apát ja , váradi kanonok, békési főesperes, szentszéki bíró 
ur életének 65-ik, áldozópapságának 41 ik évében folyó 
évi szeptember 16-án hosszas szenvedés okozta szivszél-
hüdésben az Urban csendesen elhunyt. Temetése folyó hó 
18-án, vasárnap délután 4 órakor lesz, az engesztelő szent 
mise-áldozat pedig folyó hó 19-én délelőtt 9 órakor fog 
érette a váradi székesegyházban Istennek bemutat tatni . 
Nagyvárad, 1898. szeptember 16-án. 

Budapest, szept. 20. A katholikus sajtó a nemzeti 
gyászban — hivatásához méltóan vett részt. Katholikus 
lapjaink a keresztény világnézletet, a keresztény hit és 
erkölcs elveit hirdették és érvényesítették a rettenetes bűn 
áldozatát rej tő királyi koporsó fe le t t ; míg a szabadelvű 
saj tó jobbára csak ékes szavak halmazát borí totta a fel-
séges királyné hulláját rej tő ravatalra, i t t-ott éktelen, sőt 
bűnös mondásokat is keverve a halotti gyász komor pom-
pájába. 

Mint a magyar katb. sajtó gyász-nyilackozatainak 
egyik kiváló gyöngyét szórói-szóra átvesszük az „Esztergom" 
parentat ióját , mely szintén az isteni kinyilatkoztatás elvei, 
az örök elvek világánál elmélkedik és eszméltet a párat-
lanul keserves gyászt keltett koporsónál. 

„Megrendítő az események torlódása a magyar 
királyi házban. 

Ferencz József 0 Felségének mint osztrák császár-
nak jubileumi évében esik el a monarchia bonyodalmainak 
egyik legszerencsésebb és leghivatottabb nemtője. Valóban 
a jubileum tragikusabb leszerelését, erőszakosabb megsza-
kítását nem képzelhetni. Az örömrivalgás rémületté fagy 
a megmerevedett ünneplők torkán. Jubileumból sírboltba, 
trónról koporsóba, ünnepi zajból síri csendbe téved az 
ünnepi öröm. 

Mialatt így változik el a jubiláló Ausztria képe: 
azalatt sötét árny vetődik Magyarországra is. Erzsébet 
királyné koporsójának szemfödője árnyékolja be a magyar 
népet, azé a királyi asszonyé, kinek keze mély, sajgó 
fájdalmakat enyhített, — kinek igéző mosolyával az öt-
venes évek hazafias bánatának egén fölvonult a remény, 
— kinek gyengéd keze a nép s a király közti bizalom 
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koszorújával koronázta meg az újból föléledt alkotmányt. 
Erzsébet különben is a legszebb női név Mária után a 
magyar előtt s magyarországi szent Erzsébet átörökítette 
nevével szeretetreméltóságát a magyar királynéra. 

Minden arra ösztönzött, sőt kényszeritett, hogy 
szeressük, tiszteljük őt. 

S különös, hogy épp e szeretett fölséges asszony 
körül lebegtek a legsötétebb árnyak. 

Mennyi csapásban, s veszteségben, mennyi keserves 
megpróbáltatásban kellett támogatnia felséges urát. Ausztria 
szerencsétlenségeinek története e században gyors tempót 
követ. A „felix Austria" elé nagy kérdőjeleket tüz a 
hanyatló század. E hulló dicsőség aranyos szirmait vala-
hogy pótolni, feledtetni, esésiikbeu lassítani, Erzsébetnek 
volt feladata. 

A csapások még nem törték ki a császári korona 
ékköveit, de gyászfátyolt borítottak reá s mély bánatba 
merítették a koronás császár szivét : Erzsébet volt 
vigasztalója. 

A hitves fájdalmaihoz szegődtek az anya fájdalmai. 
Sötét ború ez, mely Erzsébet magyar királynéra borul, 
s a sötétség gyilokká lesz s átszegezi szivét. Luccheni 
tőre előtt már a legmélyebb anyai fájdalom tőre jár ta 
át lelkét Elveszett fia s hogyan veszett el ! E tragikumtól 
megrendülnek az emberek milliói s megrendülnek a 
királyi törzsek százados családfái; hisz e százados fákat 
érik a csapások ; az erőszak elpusztítja a fiu után a 
anyát, s fiu és anya egymásra dőlnek a halálban mint 
sötét hatalmak áldozatai. 

Félelmes érzelem, aggasztó sejtelem, bánkódó föl-
foghatlanság veszi körül lelkünket. Leülünk mint Jób 
barátjai s megtiszteljük a fájdalmat azáltal, hogy mérhe-
tetlensége előtt csendben meghajt juk fejünket. De daczára 
a rezignácziónak, fölzaklat a félelem s újra szétnézünk a 
szomorú jelennek szűkülő láthatárán, melyet a közeledő 
jövőnek bizonytalan ejje sövényez. Kérdezzük : mit akar 
az Isten, hogy ezt megengedte? megváltoztatta-e jóságos 
terveit? vagy eljutottunk-e a forduló váltóra, hol az ir-
galom szigorrá, s ar/. elnézés büntetéssé válik ? 

A tiroli Martinswand meredek sziklái alatt az út-
széli tábla hirdeti: „Gott schützet das Haus Oesterreich. 
Adja Isten, hogy igaza legyen ezentúl is s az útszéli 
tábla néma szavát soha se fojtsa el az események kiáltó, 
ijesztő szózata. De hogy el ne fojtsa, figyeljünk rá. 

Carnot meggyilkoltatása óta a társadalomnak elve-
temült s a tévtanok s a nyomorúság sötétségében bujkáló 
hatalmai nem adtak magukról ily hangos életjelt. Most 
megint belekiáltották a mámoros világba azt az állati 
ordítást, mely az anarchia elfojtott dühét jelzi s a társa-
dalmat iszonynyal tölti el. Fölébred-e, nem-e a mámoros 
világ? Ki tud ja? Tántorog fájdalmában; sir, rimánkodik. 
Bánata szinte káromkodássá fajul itt-ott, de szeme nem 
tisztul ; koszorúkat vesz, de az erkölcs virágos kertjéről 
leszedi a palánkot; megrendü've áll a pusztító ár part-
jain, mely királyi sírokat kanyarí t ; de miután a sírt be-
hányta, visszatér, hogy a társadalom kihágásaival s a 
törvényhozás merényleteivel fölszabadítsa s fölforralja az 
anarchia szellemét. 

Bánatunk ez éjjében csak egy gondolat találja el a 
következetesség s a czélirányosság út ját s ez nem egyéb, 
mint az a világos, és sürgős fölismerés: vissza az anar-
chiából, a legfőbb „arche"-hez vagyis elvhez, Krisztushoz. 
Ezt az elvet, ezt az utat föl kell ismét keresnünk, ha 
nem a hitnek világánál, hát a tőrök villogásánál. 

Addig is, mi, az örök elvek hivei, azt az örök vilá-
gosságot kérjük le Erzsébet királyné lelkére, melynek egy 
csilláma szebb mint a császári és királyi korona, s mely-
nek egy sugara boldogitóbb, mint minden trón birtoka." 

Bécs, szept. 20. Az első templomi gyászbeszéd 
Erzsébet lárályné fölött. — 

Mondotta Kickh Kelemen dr udvari hitszónok ma 
reggel. Abból a hangból beszélt, a melyből a Religio 
beszélt felséges királynénk haláláról : hogy az felvilágo-
sítja a népeket és fejedelmeket, mennyire eltávoztak az 
Istentől s kívánságot kelt bennök az Istenhez való ragasz-
kodás iránt. Ime a magasan szárnyaló beszéd szövege : 

A Babylon királyától lerombolt Jeruzsálem romjain, 
a legnagyobb fájdalom közepette, szót keres Jeremiás 
próféta, szót, melylyel Jeruzsálem megmaradt lakosait 
megerősítse; példát keres hasonló nyomorúságra e földön, 
példát, melyet szemeink elé tárhasson, hogy lássák, mi-
szerint vannak társaik a szenvedésben és igy szenvedésüket 
megkönnyítse. 

„Kit hasonlítsak hozzád, kit nevezzek hozzád hason-
lónak !" kiált föl siralmaiban a próféta." 

„Semmit sem hasonlíthatok hozzád", ezt akarja mon-
dani és csak képletet talál a próféta ama nyomorúságra, 
mely Jeruzsálemet érte, képletet, amely azonban nem 
képes vigasztalni: a tengert mérhetlen határaival, az 
óczeán feneketlen mélységeivel. Es éppen a megmérhet-
lenség ezen képlete adja ajkaira ezt a kérdést: „Ki gyó-
gyíthat meg téged?" 

De mig a próféta a kérdésre : „Ki gyógyíthat meg 
téged?" ezt a feleletet vá r j a : „Senki emberfia," népét az 
erős, mindenható, irgalmas Istenhez utasítja, kit jövendő-
lésében igy szólaltat meg : 

„Én népem, beforrasztom sebedet és nyomorúsá-
godból ki akarlak gyógyítani." 

Valami hallatlan, megfoghatatlan rémületes dolog 
előtt — melyről ha csak lehntne, mint a zavaros álomból 
ébredő ember szokta, szívesen azt mondanók : hisz nem 
igaz, hiszen csak rossz álom volt — áll a megrettent 
világ. 

Felejthetetlen, szeretett fejedelemnőjük, édes anyjuk 
után néznek a sírboltba Ausztria-Magyarország népei. 

És te, felséges ház, melynek eleitől fogva a leg-
nehezebb utakon kellett járnod, a legsúlyosabb koronákat 
hordanod,-te oh császári ház, hitednél fogva igazi leánya 
Sionnak, az egyháznak, bensődben és minden szívben, 
mely benned dobog, át meg átérzed, hogy : „Nagy a te 
szenvedésed, mint a tenger, ki tud téged meggyógyítani ?" 

Isten tud ! é3 ő meg is fogja ezt tenni és pedig a 
maga módja szerint : amint felvilágosít, amint vigasztal 
.és amint mennyei reményekbe ringat. 
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Ez legyen az a gondolat, melynél mély gyászunkban 
megpihenünk. Mert ez a magas, felséges és hatalmas 
fejedelemnéuek, Erzsébet császárné és királyné ő fel-
ségének hagyatéka, kinek emlékére szenteljük a gyásznak 
ez óráját. 

Isten gyógyít, miközben felvilágosit. 
Gyógyítani, lelki sebeket gyógyítani, annyit tesz, 

mint előbb felvilágositani. 
Az Ur fel fog bennünket világosítani, erős akara-

tuvá tenni keblünkben a gonosz ellen. „Oda van szivünk 
öröme, gyászba borult társaságunk, lehulltak fejeinkről a 
koszorúk, j a j nekünk, hogy vétkeztünk!" 

Erős akaratuvá is fog tenni a gonosz ellen, mely a 
világban felburjánzott. 

Nem fog a véleményszabadság nevében türelmesek-
nek lenni engedni tanokkal és tanok forrásaival szemben, 
melyek büntetendők, mint maga a gonosztett és melyek 
nem csupán vélemények, hanem bűntények. 

Ki rabolta el tőlünk országunk anyjá t? Azon idők 
gyermeke, melyekben a sátántól megszállották, Krisztus 
idejéből visszatérni látszanak. Egy olyan alak, mely ha-
sonlit az Antikrisztus előtti napok gonosztevőihez. 

Nagylekintetü, mélyen tisztelt hallgatóim, a csá-
szárné halálos sebe a társadalom nagy sebére mutat, 
azon hamis víziókra, melyek áthatnak a tömegen, azon 
áltatásra, mely mindenkinek egyenlő, kötelességet nem 
ismerő és egyenlő szabadságot igér, beleértve a szabad-
ságot minden rosszra is. 

„Űzzétek el a birodalom gyermekeitől azon szelle-
meket, melyek végig vonulnak a világon, hogy megront-
sák a lelkeket! Óvjátok az ifjúságot, melynek szine, vi-
rága az atya, a császár szemei előtt elvonult." Igy kiált 
fel a császárné koporsójából egy hang : „Ne adjatok he-
lyet az ördögnek!" Ez apostoli szó, Isten szava, mely a 
bennünket ért borzasztó csapásból hozzánk elhat. 

És ha megfogadjuk e szózatot, akkor Isten Szent-
lelke az, ki minket meggyógyít: „Hozzám fognak for-
dulni, mondja Isten a próféta által és én kibékülök velők 
és meggyógyítom őket." 

Isten gyógyít, miközben vigasztal. 
„Én, én akarlak benneteket gyógyítani" mondja 

Izaiás próféta. 
Hogyan gyógyít az Isten ? 
Gyógyít hogy könyeket ád. 
A merev, néma, szótalan fájdalom nem tud sirni. 

Könyek nélkül néma és merev marad. Azért mondja szent 
Ágoston: „A hivők gyászolják meg övéiket, ha meghal-
nak, szent fájdalomban és, mint emberekhez illik, sírja-
nak vigasztaló könyeket." 

És ha Siceleg erős várának eleste után Dávid és 
háza sirt, míg kiszáradtak könyei ; és ha Anna, az ifjú 
Tóbiás anyja sirt, mikor fia nem tért vissza a mondott 
napon, — miért ne simánk mi ő felsége a császárné és 
királynéért, ezen tőlünk eltávozott, vissza nem térő igazi 
felségért? Ezen egyszerű úrnőért a trón magaslatán? A 
művészetnek ezen finomérzékü pártolójáért, ki magában 
hordozta egy művészsziv lendületét? Ezen szerető anyáért, 
a császári férjnek a legnehezebb órában is hű támaszáért, 

kit, hogy nejének mondhatott, legkegyelmesebb urunk 
Isten kegyelmének tartotta ! ? 

„Vigasztaló könyek," Istennek feláldozott könyek! 
De ki áldozta fel könyeit. inkább Istennek, mint a 

legmélyebben sújtott, a mi legkegyelmesebb császárunk ? ! 
Innen az az erő is, melylyel a nagy, keresztény, 

császári szenvedő e súlyos csapást is elviselni képes. 
És ehhez az erőhöz, ami nekünk vigaszunk, egy 

másik vigasztalás is járul. Az elhunyt császárné és királyné 
sírjából a széles birodalom területén néptől néphez száll 
az a szellem, mely egykor Ábrahámmal mondotta Lóthnak : 
„Kedvesem, ne legyen köztem és közötted semmi vissza-
vonás, sem a mi pásztoraink között, mivelhogy testvérek 
vagyunk." 

Isten végre azáltal gyógyít, hogy égi reményeket 
gerjeszt fel mibennünk. 

Azért mondja szent Ágoston : „Ám sirassátok tieiteket, 
kik meghaltak s könyeitek tartsák vissza a hitből fakadó 
örömöt a felett, hogy a hivek, kik az Urban aludtak el, 
csak egy időre távoznak tőlünk, hogy egy jobb életre 
térjenek egykor vissza." 

Ez a jobb élet az, melyet a próféták megjövendöltek 
s a melyről nekünk maga az üdvözítő Jézus nyújt kezes-
séget, midőn igy szól : 

„Atyám, azt akarom, hogy a hol én leszek, azok is 
ott legyenek velem, akiket nekem adtál, hogy lássak az 
én dicsőségemet, melyet nekem adtál." 

De mivel nem tudjuk, hogy az Urban elhunytak is, 
azon időre, melyben mi gondoljuk, bementek-e már az 
Ur örömébe, azért esedezünk szent Ágoston szavai szerint 
a szeretet és tisztelet kötelességét teljesíteni az elhunyt 
iránt, ez által saját fájdalmunkon is könnyítve, de ami 
az elköltözötten igazán segit, bemutatjuk az oltár áldozatát 
s a halott nevében végezve imákat és más jó cselekedeteket. 

Azért készítik most elő a papok az oltár áldozatát 
s akkor, midőn az Ur az átváltozásban a kenyér és bor 
szine alatt közöttünk megjelenik, a Sziv, mely a Golgo-
thán dobbana végsőt, Mennyei Atyjához fog esdeni ki-
mondhatlan beszéddel: „Atyám tekints ez oltárra, a te 
Fiadra, az egykor megölt ártatlan bárányra és énérettem 
vezesd ezt a nekem drága lelket, a ki benned hitt, teben-
ned remélt, a mi örökkétartó örömünkbe." 

És a fölséges leghatalmasabb szelleme lebeg bennün-
ket majd körül, s az isteni hang szivünkbe hatol és azt 
mondja nekünk, hogy semmi nincs oly nagy. mint az 
Isten, semmi oly biztos nincsen, mint az ő törvénye, 
ígérete s a hallhatatlanságnak és viszontlátásának remény-
sége, s hogy végre reánk földi zarándokokra nézve semmi 
kívánatosabb és óhajtandóbb nincsen, mint az örökkévaló 
békecsókjával homlokunkon szenderülni át az örök életre. 
Ámen. 

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

— A katholikus autonomiát előkészítő kongresszus 
által kiküldött kilejiczes bizottság szeptember hó 23-án 
délután 4 órakor a főrendiház földszinti bizottsági termé-
ben Szápáry Gyula gróf elnöklete alatt ülést tart. 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A Szent-István-Társulat gyásza. 

A Szent-István-Társulat igazgató-választmányának 
f. hó 15-ére hirdetett ülésére a tagok nagy számmal 
jelentek meg. Kisfaludy A. Béla dr alelnök az ülést meg-
nyitva a következő beszédben hódolt a felejthetetlen ki-
rályné emlékének: 

Mélyen tisztelt Igazgató Választmány ! 
Midőn a mai napra egybehívott ülésünket megnyi-

tom, elnöki tisztem végtelenül szomorú és nehéz köteles-
séget ró reám : szóvá tenni itt is, ezen illusztris testület 
előtt azt, amire alig van szó, emitői széles e hazában 
minden sziv fáj és a miről mégis csak a néma tud hall-
gatni. 

Az a dicső királyné, mélyen tisztelt választmány, 
akinek szeretetben és fájdalomban egyformán hősies eré-
nyeit és nemzetünk iránt példátlanul nagy és áldásos 
hajlandóságát ez a mi társulatunk, több mint negyven 
évvel ezelőtt, mikor még alig hogy helyet foglalt nemzeti 
közművelődésünk intézményei között, szinte divinálta, előre 
érezte és nagy elhatározással ünnepelte : az a dicső ki-
rályné nincs többé, hült tetemeit most viszik gyászba-
borult országokon át sírjához. 

1857-ben , mikor Erzsébet, a „jó és boldog* 
I. Ferencz Józsefnek „még boldogabb" if jú hitvese elő-
ször lépett a mi hazánknak, az ő uj hazájának dult föld-
jére : a Szent-István-Társnlat a maga szerény viszonyaihoz 
képest igen fényes, de még sokkal jelentősebb ajándékot 
tett lábai elé. Árpádházi sz. Erzsébetnek több százados 
Legendáját adta ki, tudományos és művészi szempontból 
egyaránt becses és diszes alakban. Neki ajánlva, egyene-
sen annak az első lépésnek emlékezetére, melylyel ő 
akkor sz. Erzsébet ősi hazájának földjét illette. — És 
négy évtizeddel később, az ezredéves kiállításon, meg-
hatva szemlélte ezen kiadványunkat, melynek alkalmiságát 
szerencsém volt előtte fölemlítenem, a mi fölséges urunk, 
az akkor boldognak magasztalt, most gyászba borult 
király. 

Oh, mert nagyon illett ez az ajándék hozzá! Mert 
szerette ő ezt a földet, ezt a nemzetet, mint az az Árpád-
házi Szent sem szerethette jobban ; — és szenvedett sokat, 
viselt emberfölötti fájdalmakat, mint az az idegen földön 
hitvallóként megdicsőült szent. Sőt az ő sorsában még 
több volt megírva : vérét ontva halt meg idegenek között. 
Nagy szive, mely az emberi sors annyi csapásait szelid 
megadással viselte, egy iszonyatos gonosztevő kezétől 
kapta az utolsó döfést. 

Már nem szenved ; de abból a parányi kis sebből, 
melyet az orgyilkos vasa nyitott, mérhetetlen fájdalom 
áradt ki, elboritva népek millióit. E* ha beláthatlan ki-
terjedésében a fájdalom és gyásznak ez a tengere, bizo-
nyára sehol sem mélyebb, mint itt mi fölöttünk, Magyar-
országon. 

Nem is foghatok méréséhez. Az eliszonyodás a 
szörnyű bűntett fölött, és a fájdalom, mit veszteségünk 

el sem gondolható nagysága fakaszt, kimerített már 
minden mértéket, égre kiáltott vagy imádságba foglalt 
immár minden kitelhető szót. Csak szt. Jeromos mondását 
tudom még érteni: vincitur sermo rei magnitudine. 

Azért csak arra kérem a m. t. igazgató-választmányt 
méltóztassék megengedni, hogy a mai ülésünk napirend-
jére való áttérés helyett, az elnökség nevében a követ-
kező előterjesztéshez kérjem szives megjegyzésüket: 

A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya, a 
mérhetetlen nemzeti gyászban elmerülve, a mai ülésére 
kitűzött tárgyalásokat egy később egybehívandó ülésre 
halasztja és e szomorú órát a következő határozatokra 
szenteli : 

1. Erzsébet királynénk ő felségének minden mód 
fölött gyászos elhunytán érzett legmélyebb fájdalmát, 
melyet a gyilkos merénylet iszonyusága tehet csak 
még keserűbbé, mai jegyzőkönyvébe iktat ja, — a 
mindenek Urához Istenéhez emelt azon buzgó könyör-
géssel, hogy mélyen sújtott fölséges Urunkat Királyunkat 
és gyászba borult szegény nemzetünket e nehéz láto-
gatás idején szent malasztjával erősítse, támogassa. 

2. Megbizza az elnökséget, hogy ezen érzelmeinek 
kifejezését alkalmas módon ő cs. és apóst. kir. felségé-
nek legmagasabb trónja elé juttassa. 

3. Fölkéri Zichy Nándor gróf ur ő nagy méltóságát, 
mint a társulat elnökét, hogy megdicsőült királynénk 
végső tisztességén megjelenvén, ott társulatunk gyászát 
is viselni szíveskedjék. 

4. Elrendeli, hogy a társulat házán az országos 
gyász külső jelei harmincz napon át maradjanak. 

5. Kimondja, hogy a feledhetetlen királyné emlékére 
tervbe vett szobor fölállításához a legközelebbi ülésen 
megállapítandó összeggel hozzájárul. 

— Az országos központi katholikus legényegylet 
Erzsébet királyné halála alkalmából szintén lerótta ke-
gyelete adóját. E hó 18-án testületileg vett részt a bel-
városi plebánia-templomban tartott gyászistenitiszteleten, 
ma délután hat órakor pedig gyászünnepet rendezett az 
egyesület nagytermében. Schiffer Ferencz pápai kamarás, 
az egyesület elnöke s Erdösy Károly másodelnök tartottak 
gyászbeszédet a fiatalságnak, melynek énekkara gyászda-
lokat adott elő. Elhatározta az egyesület fiatalsága, hogy 
hat hónapon át fekete karszalagot visel, ez idő alatt min-
den nyilvános mulatságtól tartózkodik s az emelendő 
szobor alapja javára gyűjtést eszközöl. E czélból csatla-
kozásra szólította föl az összes magyarországi legényegye-
sületeket. 

— A Budapesti Kath. Kör 1898 szeptember 23-án, 
pénteken, Istenben boldogult Erzsébet királyasszonyunk 
emlékére gyászünnepet rendez. Tárgya: Elnöki beszéd. 
Zichy Géza gr. költeménye. Gyászénekek a m. kir. opera 
férfikara által, Noséda Károly operai tag vezetésével. Az 
ünnep d. u. 6 órakor lesz a kör dísztermében (Molnár-
utcza 11. sz.) 
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VEGYESEK. 
*** Nagyvárad ünnepe. Ma, f. hó 21-én 

van dr Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi 
1. sz. püspök ur, püspökségének negyedszázados 
jubileuma. A mélységes gyász mia t t , melyet b. 
e. királynénk halála országunkra hozott , elmarad 
e r i tka szép jubi leumnak külső megünneplése. 
Annál inkább kedves kötelességünk ez öröm-
ünnepet a nagyérdemű főpap jó lé teér t esdő csendes 
imáinkkal m egkülöm böztetni. A magyar papság 
szivvel-lélekkel csatlakozik a nagyváradi 1. sz. 
egyházmegye papságának imáihoz. Ad multos 
annos! 

— Ki legyen Keleten a katholikus protektora? 
Errő l folyik most a vita az európai sajtóban. Franczia-
ország szabadkőműves kormányai eljátszották erre a jogot. 
Ok csak kereskedelmi érdekeket hajszolnak, vallási ér-
dekek iránt nincs érzékök. Vilmos német császár nem 
lehet a katholikus vallás protektora, hiszen protestáns, a 
kath. érdekek iránt nincs érzéke. Nincs más hátra, mint 
hogy felséges királyunk, a Habsburg ház feje vegye át 
Keleten a katb. vallás protektorságát , hisz a jeruzsálemi 
király czimét is ő viseli. Csakhogy, mint egy bécsi lap 
ir ja, a Ballplatzon csak ministerek vannak évek óta és 
nem államférfiak. Andrássy Gyulánkra volna szükség Bécs-
ben megint. 0 tudott polit ikát adni és kezdeményezni a 
felséges uralkodó háznak. 

— XIII. Leo pápa levelet irt (1898. aug. 20-án 
keltet) Langénieux rheimsi biboros érsekhez, melyben 
örömmel veszi tudomásul, hogy Francziaországban bizott-
ság alakult katholikus férfiakból a keleti protectorátusnak 
Francziaország számára való megtartása iránt, s kijelen-
tette, hogy „az apostoli szentszék nem kiván Franczia-
ország dicső örökségéhez hozzáuyulni." Ámde a franczia 
kormányok erre a nagy missióra képtelenek. Érzékkel 
sem birnak iránta. 

— Az elhunyt Czibulka praelatus egyike volt 
Magyarország kiváló papja inak: szolid, tudományos szel-
lemű és erős papi jellem. Evek hosszú során át működ-
tünk mellette a közp. papnevelő intézetben, a hol 18 évig 
spirituális volt tapintatos buzgósága által tündökölve. I t t 
nyert a budapesti egyetem hittudományi karától honoris 
causa, négy helyett 3 szigorlat alapján, doktori czimet a 
theologiából, minek jobban örült mint má9 czimeinek. 
1888-ban esztergomi kanonok lett, 1892-ben, a bécsi 

Pazmaneum kormányzását vette á t ; de elbetegesedett s 
lemondani volt kénytelen állásáról, mely neki, ki egész 
életét papnevelésben töltötte el, oly annyira illett. Hosz-
szu szenvedéstől a halál a nagyérdemű férfiút a salzburgi 
irgalmas nénék ápoló házában szabadította meg. Have, 
have ! 

— Erzsébet-alapitvány. Mint értesü tünk, Oltványi 
Pál prépost, a szegedi apácza iskolák igazgatója, Erzsébet 
királyné, hazánk nagyasszonyának tiszteletére tervezett 
emlekszoborhoz oly módon kivánt hozzájárulni, hogy 
négyszáz forint alapítványi tőkét ad át az apácza intézet 
főnöknőjének, ennek kamatát évenkint november 19-én a 
királyné emlékére tar tandó iskolai ünnepélyen olyan négy 
népiskolai szegény árva tanuló leány között szétoszsza, 
kiket a hitoktató és osztálytvezető apácza fog e czélra 
kijelölni. Mivel az alapitványttévő prépost már az 1898. 
évi november 19-én az intézetben tar tandó ünnepély alkal-
mával életbe léptetni óhaj t ja eme alapitványát, e czélra 
annak 1898. évi kamatá t is á tadja a főnöknőnek. 

— Templomszente lés . A zohoriak nagylelkű áldo-
zatkészsége és Károlyi Lajos gróf kegyúr adománya foly-
tán létrejött és egészen csinosan berendezett, Kittler és 
Gratzel pozsonyi építőmesterek által tiszta román stilban 
felépített u j templomot ft. Boltizár József felszentelt 
püspök ur ő méltósága f. évi október hó 2-án sz. Rózsa-
füzér ünnepén fogja konszekrálni és ez alkalommal a 
zohori híveknek a bérmálás szentségét is kiosztani. 
Zohoron fejezi be ő mltga az év folyamán önfeláldozó 
buzgalommal több cziklusban folytatott bérmaut já t . 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: 
Szalav András és neje Szimonovits Rozina szivük leg-
nagyobb fájdalmával tudat ják, hogy kedves, felejthetetlen 
gyermekük : Főtisztelendő dr Szalay Huber t püspöki 
személyi t i tkár, zsinati vizsgáló, szentszéki ülnök és jegyző, 
a széke-fejérvári papnevelő-intézet tanára, egyházmegyei 
bíráló, a hit tanár-képesitő bizottság tagja és hittudor 
f. hó 17-én d. e. 10 órakor az anyaszentegyház szentségei 
és kegyszereinek áhítatos felvétele után, életének 31-ik s 
áldozó-papságának 8-ik évében az Urban csendesen 
elhunyt. A legjobb gyermeknek földi maradványai f. hó. 
18-án délután 4- órakor fognak a püspöki palotából a 
„Megváltóról" nevezett (szedreskerti) temetőben örök 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat 
elhunyt halottunk lelki üdveért folyó hó 19-én délelőtt 
9 órakor a székesegyházban fog a Mindenhatónak be-
mutat tatni . Székesfejérvár, 1898. szeptember 17-én. Az 
elhunytat megtört szivvel gyászolják : Testvére : Szalay 
Nándor. Nagybátyjai : Szimonovits Adolf, Szimonovits 
Lajos és neje Kecskeméti Lidia, ezek gyermekei : Róza, 
István, Mariska. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. f Erzsébet királyné. — XIII. Leo pápa részvéte. — A gyászoló király szózata. — Főpás^to-
raink gyászoló szózatai. — Egyházi Tudósítások, f Czibulka Nándor praelatus. — f Szakszó Rezső apát-kanonok. — B u d a p e s t : A 
katholikus sajtó a nemzeti gyászban. — B é c s : Az első templomi gyászbeszéd Erzsébet királyné fölött. — Katholikus Autonomia. — 

Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Vegyesek. — c 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alaeriter 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-

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

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

Â legújabb törvény magyarázata. 
1. §. Előzmények. 

(Folytatás.) 

IV. A konsti tuczióban elősorolt bünte tések 
részben kiszabot tak (excommunicatio la tae sen-
tent iae) részben pedig az il letékes egyházi fel-
sőbbség Ítélete szerint á l lapi tandók meg. A püs-
pöknek minden esetben komolyan meg kell a 
törvény ellen cselekvőt intenie s engedelmességre 
birnia. Az egyes esetek természetétől függ, vájjon 
a megintés melyik fo rmá já t alkalmazza; az egy-
szerű atyai intést-e (monitio paterna), vagy a 
nyi lvánosát (monitio canonica). A püspök belátá-
sától függ, hogy a bünte tés t fokozza-e vagy sem. 

Y. Mivel a ha tározatok a hozzájok kö tö t t 
büntető törvényektől veszik je l legüket , a ma-
gyarázatoknál szem előt t kell t a r t an i ama jog-
szabályt, hogy a hol a törvény ér te lme kétes, 
mindig a szabadság van előnyben.*) 

Reg. Iur. in VI-o, c. 39 : In poenis benignior est 
interpretatio facienda. Vannak tekintélyek, mint Liguori 
sz. Alfonz, Suarez, kik az Indexet kedvező törvénynek 
ta r t ják . Az ellenkező vélemény indokoltabbnak látszik 

Az enyhébb magyaráza t még annál fogva is 
indokolt , m e r t a konst i tuezió kife jezet t czélja a 
régi törvény némi enyhitése, a je len viszonyok-
hoz való a lkalmazása . 2 ) 

Ha alapos ké tség merülne fel, hogy pl. vala-
mely könyv t i l tva van-e vagy sem, ugy nem vét-
kezik, ki a könyvet olvassa, meg ta r t j a , kinyo-
mat ja , eladja vagy másoknak a j án l j a ; ha pedig 
tapasztalásból tud ja , hogy a könyv káros hatással 
van reá, a te rmésze t i törvénynél fogva köte-
les annak olvasásától, ter jesztésétől stb. tar tóz-
kodni. 3) 

VI. E tö rvénynek nem czélja valamely tudo-
mányos i r ánynak vagy véleménynek kedvezni 
vagy azzal el lenkezni; hanem egyedül csak a h i t -
s erkölcstant védelmezni. A mi sem közvetlenül, 
sem közvetve nem sérelmes a hi t- s erköcstanra, 
az e tö rvény alapján nem eshetik t i lalom alá. 

tekintettel arra, hogy a jóérzésüeknek, kik a törvény 
szándékát önként s szívesen teljesitik, e törvény akaratuk 
ellen való. 

2) Id. konst. . . . incolumi earum natura, efficere 
aliquanto molliores, s alább . . ! non modo exempla se-
quimur decessorum Nostrorum, sed maternum ecclesiae 
studium imi tamur : quae quideoi nihil tam expetit, quam 
se impertire benignam, sanandosqne ex se natos ita sem-
per curavit, curat, ut eorum infirmitati amanter studiose-
que parcat. 

3) Ebei, Theol. moral., pars I I 135. Arndt , 232. 1. 
25 
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Ezt kifejezi maga a konstituczió is legelső so-
raiban. 4) 

VII. Könyvti la lomról s könyvbirá la t ró l szól-
ván, szükséges tudnunk , mi t ér t a tárgyalandó 
konsti tuczió „könyv" (liber) elnevezés a l a t t ? 
A „könyv" á l talában szólva több lapból álló 
i ro t t vagy n y o m t a t o t t papiros vagy perga-
ment , mely egy egészszé van összefűzve (certae 
molis et certae uni ta t i s ) ; manapság könyv 
a la t t leginkább csak n y o m t a t o t t és összefűzött 
lapokat ér tünk. Nem tar toznak a könyv elneve-
zés a l á az újságok, c s e k é l y t e r j e d e l m ű fűzetek, 
melyek sok másféle névvel birnak. Némelyek, 
min t Sclimalzgrueber is,5) azt ál l í t ják, hogy a 
könyvnek legalább is tiz levélből kell állnia. 
Mellőzve azok vi tatkozását , kik a szóban forgó 
törvényre való t ek in te t t e l különbséget tesznek 
vagy nem tesznek a könyv s egyéb kisebb ter-
jedelemmel biró nyomta tvány között , mi az 
előbbiek véleményéhez csatlakozunk. Mellettünk 
szól a jelen apostoli konsti tuczió is, mely a 
n y o l c z a d i k f e j e z e t b e n a napilapok-, heti s egyéb 
időközi lapok-, folyóiratokról s tb . beszé l , a 1 3 - i k b a n 
különbséget tesz a könyvek s irományok, a 17. s 
20-ikban pedig a könyvecskék és füzetek közt. 

A könyvnek egységesnek kell lennie, azért a 
kisebb ter jedelmű nyomtatványok, habár össze is 
vannak fűzve, nem mondhatók könyveknek. És az 
egység meglévőnek tek in te t ik az időszaki közle-
ményeknél is, a melyek egy vagy több kö te t t é 
válnak, miér t is az ekén t összeáll i tott köte tek , 
sőt az egyes füzetek is (csak a közönséges ér te-
lemben vet t könyvhöz megkivánt te r jedelemmel 
bir janak) a könyvek közé számitandók. A mi a 
külalakot illeti, nem számitandók a könyvek 
közé a naptárak , ha az egyes lapok nap-nap 
u tán leszakitandók (calendrier à effeuiller); ha j 
könyvalakkal birnak, azok közé sorolandók. Nem i 
számit ta tnak a könyvek közé az egyes levált i 
lapok sem. Sokan a fölött is v i ta tkoznak, hogy 
a kézzel i r t kö te tek is könyveknek tartandók-e, j 
mivel a törvény czélja ezekre is kiterjed, s azok 
olvasása is káros lehet. Igen valószinü azok vé-
leménye, kik napja inkban különbséget tesznek a 
nyomtatott könyv s a kézirat között , mer t elte-

4) Officiorum ac munerum, quae diligentis9Íme san-
ctissimeque servari in hoc apostolico fastigio oportet, hoc 
caput atque haec summa est, assidue vigilare atque omni 
ope contendere, ut integritás fidei morumque christiano-
rum ne quid detrimenti capiat. 

5) 5. 7. n. 55. i 

kintve a fentebb emii te t t (s a jelen konst i tu-
t ióban 13. sz. a l a t t közölt) körülménytől, a 
kézzel i ro t t könyv nehezen sokszorosítható s 
manapság igen ri tka. Quod minimum est, non 
considérât legislator. Magától értetődik, hogy fen-
marad a természet i törvény kötelező ereje, mely 
t i l t j a a káros hatású kéziratok olvasását is. 

Tekinte t te l az előzetes birálatra, az általános 
vélemény szerint megkivánta t ik a könyv fogal-
mához az is, hogy nyilvánossá tétessék. Igy a 
l i thographia, schapirographia stb. u t ján készitetf 
munkák, melyek pl. t a n á r o k előadásai u tán i r t 
j egyze teke t t a r ta lmaznak , sem nyilvános jelleggel 
nem birnak, sem könyvszámba nem mennek.6) 

Yannak azonban, kik az elősorolt s más 
technikai uton előáll i tot t i r a toka t nem sorozzák 
a kézirat fogalma alá.7) A római szokás az előbbi 
nézete t vallja. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUBOSITÁSOK 

Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 
István király tiszteletéről. — (Folytatás.) 

Mint a kassai egyházmegye püspöke hozzátok for-
dulok tehát, tisztelendő testvérek, és felkérlek s utasítalak 
arra, hogy az eddig elmondottakban rejlő szellem szerint 
tegyetek mindent, hogy egész egyházmegyém területén 
ez a szent nap avval a fénynyel, avval az egyházi pom-
pával, avval a jámbor keresztény áhitattal ünnepeltessék 
meg, a melyre az méltó. 

E czélból egyszer mindenkorra elrendelem a követ-
kezőket: Augusztus 19-én, mint szent István napja elő-
estéjén, egyházmegyém valamennyi templomában, az esteli 
angyali üdvözlet elharangozása után szóljanak a harangok 
egy teljes óráig, ezzel jelentvén a híveknek a másnapon való 
nagy ünnep közeledését. 

Augusztus 20-án, mint magán az ünnep napján, 
minden plébánia- és egyházi főhatóságom alá tartozó min-
den szerzetesi templomban ünnepélyes isteni tisztelet tar-
tassék, az Oltári Szentségnek kitételével, s a hol szokásban 
van más alkalmakkor a templomot körmenetben körüljárni, 
ez is történjék meg az Oltári Szentség körülvitelével. Az 
ünnepélyes nagymise befejezte után enekelje a nép min-
denütt az „Oh dicsőséges szent jobb kéz" kezdetű egyházi 
éneket (s ha valamely község hivei ezt az éneket még 
nem tudnák magyarul énekelni, gondoskodjatok arról, 
hogy azok azt betanulváo, a jövő 1899-ik év Szent-István 
napjáu már mindenütt tudják^). Ugy a szent beszédnek 
mint a homiliának tárgya e napon Szent István király 
legyen. E beszédekben kifejtendők azok a nagy áldások, 
melyek abból háromlottak nemzetünkre, hogy Szent 
István Magyarországot a keresztény egyházba bevezette, 

6) Vermeersch, i. m. 25. 1. 
7) Holvveck, i. m. 25. 1. 
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és azt a Boldogságos Szűznek szent pár tfogásába ajánlotta. 
Az isteni szolgálat végeztével a szokott módon a „Te 
Deum laudamus" éneklendő. 

Mindezen intézkedéseim teljesitendők azon leány-
egyházakbau is, melyekben rendes ünnepi isteni szolgá-
latot tar tunk. Oly leányegyházakban pedig, a hol a lel-
készek csekély száma miatt ez az áj tatosság magán az 
ünnepnapon meg nem volna tar tható, az ünnepet követő 
vasárnapon lesz megtartandó. 

Szent István életirója, Hartvik regensburgi püspök, 
ezt i r ja a szent királynak a Boldogságos Szűz iránt visel-
tetet t kegyeletéről és áj tatosságáról : „Vala pedig a király 
valamint igazságos ugy hűséges férfiú minden cselekede-
teiben, egyedül csak I- tenben bizakodó, ki mind önnön-
magát , mind országát szüntelen esdeklés közti fogadással 
és bemutatással a szeplőtelen szűz Máriának, Isten any-
jának védelmébe a ján lá ; ki iránt a magyarok oly dicsé-
rettel és tisztelettel viseltetnek, hogy e Szűz mennybevi-
telének ünnepét tulajdon nevének hozzáadása nélkül nyel-
vökön Nagyasszony napjának mondják . . . *) E szavak 
is bizonyítják, mily nagy és mély tisztelettel és bizalom-
mal viseltetett Szent István király a Boldogságos Szűz 
iránt, kinek az ő országát, a mi hazánkat, felajáulot ta . 
Ez időtől fogva keltezhető a Boldogságos Szűznek, Magyar-
ország pátrónájának tisztelete hazánkban. Véssétek ezt 
jól híveitek lelkébe, megértetvén velők, minő fontos reánk 
magyarokra nézve ez a tisztelet, és hogy nemzetünk 
minő sok jót köszönhet a Boldogságos Szűz pár t fogá-
sának ; híveink se szűnjenek meg tehát az Isten anyját 
tisztelni, hanem esedezzenek hozzá buzgón minden köz- és 
magándolgaikban. 

Hogy szent István tiszteletének felújítása mennyire 
fontos, azt érzik és tudják sokan jobbjaink közül, és ennek 
következményeként el is van határozva, hogy tör ténetünk 
e nagy alakjának emlékére, Budavára egyik bástyafokán 
az u. n. Mátyás-templom közvetlen közelében, melyet a 
király és a törvényhozás bőkezűségéből csak nemrég 
restauráltak, s mely most hazánk egyik legdíszesebb 
temploma, egy a nagy királyhoz méltó nagyobbszerü 
szobormű állíttassák fel. Erről a szoborról gondoskodik 
ugyan maga a kormány, mert fájdalom a mai lelke-
sültség nélküli világban, mihez sokaknál nagyban hozzá-
járul az elszegényedés és az élet nehéz küzdelmei az anya-
giakban, egyedül a hazafiaktól nem várhatjuk ily nagy 
mű létrehozását. Még élő vagy alig elhunyt jeleseink-
nek állítunk szobrokat, de vajmi kevéssé gondoskod-
tunk arról, hogy a letűnt dők nagyjainak emlékét 
is ilyképen megörökitsük. Pedig ezek már átmentek 
a történelmi krit ika szűrőjén, s mégis hol vaunak egy 
Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Kálmának, IV. Bélának, 
a Hunyadiaknak és aunyi sok jeleseinknek szobrai ? Fel-
séges Urunk ment ezzel is jó példával előttünk ; követi 
hazánk kormánya, mely Szent István emlékére egy monu-
mentális szoborművet tervez. Úgyde erre sok pénz kell. 
Történtek már ez irányban gyűjtések az ország különböző 
vidékein, de még nem gyűlt össze annyi, hogy abból egy 
méltó szobrot lehessen felállítani. E n azt szeretném, ha 

1) Lásd : Hartvik id. murik. 17-ik lap. 

ennek a szobornak költségeihez az én egyházmegyém 
hivei is, szerény tehetségökhöz képest, hozzájárulnának. 
E czélból intézkedjetek, s világosítsátok fel a népet, bogy 
az idei Szent István napjától kezdve öt éven át évenként 
háromszor, úgymint május 30 át mint Szent István jobbja 

! feltalálásának ünnepét követő vasárnapon, magán Szent 
I István napján, s végre a szeptember 2-át , mint Szent 

István tiszteletére az egész katholikus világban meghatá-
rozott ünnepet követő vasárnapon, istenitisztelet ntán a 
hivek erre a czélra adakozzanak filléreikkel. Természete-
sen az volna kívánatos, hogy e nemes czélra minél na-
gyobb összeg gyűljön egybe; de, tekintve népünknek 
anyagiakban való szegénységét, magyarázzátok meg hí-
veiteknek, hogy nem arról van szó, hogy érzékeny áldo-
zatokat hozzanak, hanem hogy, tehetségökhöz mérten, az 

j említett napokon egy-egy fillérrel járul janak ahhoz, hogy 
Szent István szobra mielébb felállítható legyen az ország 

: szivében. Az ilyképen begyülendő összegeket azután, a 
î czimnek, melyre szólnak megnevezésével, a szokásos mó-

don küldjétek be az ordinariátushoz, mely azok rendszeres 
i kezelésére és gyümölcsöztetésére a székes kápta lant fogja 

felkérni. Én magam a mondott czélhoz a kijelölt öt éven 
át évenként ötven forinttal fogok hozzájárulni. 

(Vége köv ) 

Nagyvárad. Elmaradt jubileum. — „ 
Ö emja, a bíboros püspök ur negyedszázados püs-

pöki jubileuma alkalmából, Nogáll János fölsz. püspök ur 
a következő szózatot intézte az egyházmegye papságához : 

j »Oda van szivünk öröme és siralomra változik víg 
karunk." (Jeremiás 5. 15.) 

Ily megtépet t szívvel csak imádkozni tudunk. 
A nagyváradi egyházmegye, mely másfél esztendővel 

ezelőtt a pápa és király üdvözlete, kitüntetése s az egész or-
szágosztat lanlelkesedése között ünnepelte bibornok püspö-
kének aranymiséjét, ismét ünnepre készült : főpásztorának, 
dr. Schlauch Lörincz bibornoknak negyedszázados püspöki 
jubi leumára. 

De a nemzeti gyász, melyet az orgyilkos tőre orszá-
gunkra hozott, ezen örömünket is szomorúságra változtatta. 

Bármily szép lett volna is ez ünnepély és bármeny-
nyíre méltó is az, kinek jubileumára oly örömmel készül-

! tünk, oly őszintén érezzük a lesúj tó fájdalmat, oly nagy 
a mi bánatunk, hogy nem tudnánk e napokban örömün-
nepet tartani. Még kevésbé tudna örülni az, kinek ri tka 
szép jubileumától csak napok választanak el bennünket. 

„Szent-Máté apostol és evangelista ünnepén u. i. 
— ir ja megjelent körlevelében az aranyszívű püspök, 
Nogál János, püspöki helynök — folyó hó 21-én a jó 
Isten kegyelméből örvendetes jubilaeum magasztos ünnepe 
fog felderülni reánk. Ekkor lesz negyed százada annak, 
hogy főmagasságu s főtisztelendő bibornok megyés püspök 
urunkat és atyánkat, a magyar Sión ormán, az esztergomi 
bazilikában apostolutóddá avatta, püspökké szentelte fel 
Simor János bibornok-herczegprimás, esztergomi érsek, 
Schopper György rozsnyói és Pauer János akkor fölsz. 
olympiai, később székesfehérvári megyés püspökök közre-
működésével ; akik immár mindhárman a túlvilágból, 

25* 
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reméljük, a boldog mennyországból tekintenek le és pedig 
örömmel bibornok-püspök atyánkra, kit az egyházi rend 
szentsége teljének föladásakor együtt terheltek meg, 
jelképileg vállaira tevén az evangeliumos könyvet, Krisztus 
Jézus sz. evangéliumával, kire együtt tevék fölszentelt 
kezeiket ezen szent igékkel a jkaikon: „Vedd a Szent-
lelket." 

Mikor egy negyed század érdemekben gazdag törté-
nete minden beszédnél ékesebben szóló bizonysága a 
meghallgatott imáknak, a valósult reményeknek, mely 
ellenállhatatlanul késztet a jó Isten iránt kifogyhatatlan 
mély hálára : lehetséges volna különös meghatottság 
nélkül áthaladni egy ily negyedszázad határmesgyéjén, 
mikor az egyház az általános jublieumok idejét is negyed-
századra szállította le, jól tudván, hogy 25 év egy ember 
életében nagy idő, de még milyen nagy püspöki széken !" 

Megemlékezik azután a tavalyi jubileumról, kifejti, 
hogy mi a püspök az egyházmegyére rámutat arra, hogy 
magasztos hivatásának betöltésében, nehéz kötelességének 
teljesítésében a lefolyt hosszú idő alatt mily példány-
szerűen buzgólkodott s aztán igy folytatja : 

„Az azóta lefolyt évről csak azt kell hozzá tennem, 
hogy maradt, a ki volt, követte hiven tovább életének két 
vezér csillagát, gyarapodott érdemekben, haladt időben, de 
hála a jó Istennek szellemi s testi erői hanyatlása nélkül 
s növekedett kedvességben Isten és az emberek előtt. Az 
Isten negyedik parancsának áldása, mint aranymiséje al-
kalmával hálás szivvel nyiltan hirdette, szerencséjének 
még mindig kalauza s legyen is még sokáig kalauza ! 
Olyan közel van még hozzánk a mult évi magasztos 
jubilaeum, hogy elég ráutalni és a részleteiben is fel-
ujuló kedves emlékek révén, mintegy újra átéljük annak 
örömeit és igy főpásztorunk megtudott óhajtását sem oly 
nehéz teljesítenünk, hogy ezen oly közeli egymásutánban 
következő jubilaeum alkalmából lehetőleg a benső ünnep-
lésre,, csak az érette való imádkozásra szorítkozzunk. Te-
kintettel ezen óhajtásra egyfelül, mivel a külsőleg is s oly 
nagyszabású ünnepség, minővé a mult évit kifejlesztette 
a minden oldalról hatalmasan megnyilatkozott tisztelet, 
szeretet, hála és ragaszkodás, valóban nagy fáradsággal 
jár, még fiatalabb férfiura nézve is, mint ünnepelt jó 
Bibornok-Püspök-Atyánk : másfelül tekintettel szivünk 
érzelmeire, mely kettős természetünknél fogva, bensőjének 
külső nyilvánítását is igényli : Bibornok-megyés püspök 
urunk ő eminencziája negyedszázados püspöki jubilaeumát 
illetőleg, jónak láttam a következő irányítással szolgálni 
s rendelkezést tenni: 

1. Folyó évi szept. 20-án, az estéli harangozás az 
Urangyalára a legnagyobb haranggal történjék, figyelmez-
tetésül a következő napi üunepre. E napon, azaz 21-én a 
„Te Deum" szokásos előre bocsátásával tartandó ünne-
pélyes szt.-misére és a minden pap által veendő collectára 
vonatkozó utasitás az egyházmegyei Directorium illető 
helyén található. Az ünnepélyes szt.-mise végén a Mons-
trantiaban kitett Oltári Szentség előtt a néppel felváltva 
3 Miatyánk és 3 Üdvözlégy mondandó jubiláris Bibornok-
püspök atyánkért. Az ünnepre a hivek az előző vasárnapon 
a templomban figyelmeztetendők. 

Rendelkezett Nogáll püspök e körlevélben más egye-
bekről is, a kath. iskolák ünnepéről, a papság tisztelgé-
séről, a jubileumi emléktárgy átnyujtásáról, az újvárosi 
irgalmas nővérek Immaculata intézetében az 0 Eminen-
tiája által saját költségén emelt s az óvónő-képző, a pol-
gári leányiskola és a minta óvoda helyiségeit magában 
foglaló szép emeletes uj épület ünnepélyes megáldatásáról 
s a tervezett ünnepély egyéb részleteiről. 

De mindezek elmaradnak most a mérhetlen nemzeti 
gyász miatt. Maga Nogáll püspök a következő megható 
szavakban vonja vissza intézkedéseit: 

„Mielőtt ezen ünnepi körlevelemet, melyet a t. 
papság oly epedve várt, szétküldethettem volna: „ fele-
désbe juttatta az Ur Sionban az ünnepet" (Jeretn. 2. 6.) 

Az a gyilkos tőr, melyet egy istentelen kéz Erzsébet 
király-asszonyunk ő csász. és kir. felségének szivébe 
mártott, oly mélyen sebezte sziveinket, hogy elmond-
hatjuk a prófétával: „Oda van szivünk öröme és sira-
lomra változott vig karunk(Jerem. 5, 15.) 

Ily megtépett szivvel csak imádkozni tudunk. Azért 
kegyelmes bibornok-püspök urunk és atyánk negyed-
százados püspöki jubileumára vonatkozó, az előző lapon 
olvasható rendelkezéseimet ezennel hatályon kivül helyezem, 
csak az ájtatossági részét, nevezetesen a Ceremoniale 
Episcoporum értelmében az egyházmegyei Directoriumban 
előírtakat s a híveknek az előző vasárnapon megfelelő 
értesítését tartván tön. 

A nemzeti gyász iránti intézkedések tekintetében 0 
Eminentiája elhatározásának tartok föl mindent. 

Addig is imádkozzunk a boldogultért és a gyászba 
borult királyért s nemzetért! 

Veszprém, szept. 10. Megyés püspökünk jubileuma. — 
E hó 8-án mult tiz esztendeje annak, hogy Hornig 

Károly báró nagy ünnepségek között a veszprémi egy-
házmegye főpásztori székébe installáltatott. 

Egy évtizede érzi ez egyházmegye a fenkölt gondol-
kozású főpap nemes szivének, jótevő kezeinek áldásait, s 
a beiktatási évforduló napján hálás tisztelettel és fiúi 
ragaszkodással sietett az egyházmegye hiveinek csoportja 
leróni a tisztelet, a hála és forró köszönet adóját. 

Mi is megradadjuk ez ünnepi alkalmat arra, hogy a 
főpásztor áldásos életének történetét, egyik életrajzirója 
nyomán, imhol közzétegyük : 

Hornburgi báró Hornig Károly dr., a szent István 
által 1009-ben alapított veszprémi egyházmegye nyolczvan-
kilenczedik főpásztora, ősrégi sziléziai eredetű nemes család 
ivadéka. Családja a XVIII- ik század óta honos Magyar-
országon, nagyatyja Komáromban telepedett meg. Atyja, 
Hornig Antal báró, vizi és vasúti mérnök, Budán lakott 
és itt született a püspök, 1840. augusztus 10-én, Budának 
legszittyább nevü utczájában, az Attila-utczában. 

Középiskolai tanulmányait Budán és mint kispap 
Nagyszombatban végezte, ahonnan felvétetve az esztergomi 
egyházmegye papnövendékei közé 1858-ban a pesti köz-
ponti papnevelő-intézetbe küldetett fel. 1862. deczember 
10-én áldozópappá szenteltetett. Ez évben felment a bécsi 
szent Ágostonról nevezett felsőbb papnevelő-intézetbe és 
1866-ig itt folytatta theológiai tanulmányait, melyeknek 
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bevégeztével három doktori szigorlatot tett. 1866-ban a 
pesti központi papnevelő-intézetben tanulmányi felügyelő 
és theológiai helyettes tanár lett, mely minőségében gyak-
ran hónapokon át helyettesitette a betegeskedő rendes 
tanárokat. 1869. november 25-én theológiai doktorrá avat-
ták és ekkor november 28-án Simor herczegprimás ma-
gával vitte tíómába. 

Ez időponttól kezdődik reá nézve a nyilvánosabb 
tevékenység ideje, itt nyilik meg a tér, a melyet a tenni 
vágyó ifjú pap lelke hatalmas erejével csakhamar elfoglalt 
és egészen betöltött. 

Római tartózkodása nemcsak tanulmányai kiegészí-
tésére szolgált neki, hanem ez időben már fontos missiót 
is teljesített politikai és egyházi téren egyiránt. A boldog 
emlékű Simor herczegprimás felismerve előkelő szellemét, 
vallásosságtól és hazafiságtól áthatott lelkét, megbízta 
azzal, hogy a vatikáni koncziliumban történő nevezetesebb 
mozzanatokról informálja a hazai és külföldi konzervatív 
irányú hírlapokat. E megbízatásnak Hornig, bár befolyá-
solatlanul, de mégis annyira a herczegprimás intencziói 
szerint tett eleget, hogy orthodox vallási szempontból irt 
és semmi tranzakcziót nem ismerő informácziói utján, a 
hazai konzervativ lapok sikerrel ellensúlyozták a kormány 
által Rómába küldött Hatala és Kovács Kálmán az iránt 
való törekvéseit, hogy a vatikáni köröket a magyarországi 
belmozgalmakhoz a liberálisabb irányzat számára nyer-
jék meg. 

Lelkük rokonsága, meggyőződésük és czéljaik azo-
nossága megkötötte azt a kapcsolatot Simor és Hornig 
közt, a mely szakadatlanul szorosabbra fűződve, a boldog-
emlékü primás összes szellemi hagyatékának letéteménye-
sévé volt teendő Veszprém jelenlegi püspökét. 

Római tartózkodása, mely alatt az örök városnak 
nemcsak élő nagyságaival, a katholiczizmus legnagyobb 
méltóságaival ismerkedett meg, hanem azon hagyomány-
szentelte műemlékekkel is, a melyek az örök várost a 
világ összes városai fölé emelik, a katholiczizmus szel-
lemét képviselvén a művészetek terén. Ezeknek beható 
megismerése fogékony lelkére az egész életen át való 
hatással volt, a melynek megnyilvánulása, mindenhol ta-
pasztalható, a hol a művészetek pártfogásáról van szó. 

Rómából visszatérve, 1870. májusában helyettes 
október 31-én pedig nyilvános rendes tanár lett a buda-
pesti tudományegyetemen, a bol az újszövetségi szentírási 
tudományokat adta elő egész 1878-ig. Ez időben irodalmi 
és különösen hírlapírói tevékenysége is folyton fokozódik. 
Egyetemi tanszéke teendőinek ellátása mellett szerkesz-
tette 1872. október 9-től november 16-ig a Magyar 
Állam-ot, 1873. január 1-től 1878. augusztus 13-ig a 
Religio-1 és ezzel egyidejűleg az Esztergomban megjelenő 
Irodalmi Értesitő-t, 1874. juliustól 1875. juniu^ig. 

E hirlapirói munkásságában is mindenkor mint a 
katholikus egyház teljesen orthodox felfogásának és a 
hazai konzervativ politika elveinek határozott, félrendsza-
bályokat nem ismerő harczosa tűnik fel, amiből könynyen 
megmagyarázható, hogy a katholikus közvéleményben mi-
hamarabb meggyökerezett a vélemény, a mit a jövő iga-
zolni volt hivatva, hogy t. i. Hornig a szellemi folytatója 
lesz Simoruak, sőt erős lelke, nagy tehetségei révén a 

boldog emlékű herczegprimás szándékainak és törekvé-
seinek teljes kifejtője, a ki a szót tettekre fogja váltani. 

1874. julius 3-án pápai titkos kamarás, 1878. julius 
1-én esztergomi kanonok és a primás egyházi hivatalának 
igazgatója lett, a honnan 1882. október 17-én a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumba osztálytanácsossá nevez-
tetett ki Ez év karácsonyán a babolbachi cz. apátságot, 
1883. február 9-én a scardonai cz. püspökséget kapta meg, 
majd 1884. julius 20-án miniszteri tanácsosi czimet és 
jelleget nyert. 

1888. április 17-én az apostoli szentszék és a király 
kegyelméből Veszprém püspökévé neveztetett ki. Ez év' 
junius 1-én prekonizáltatott, szeptember 8-án pedig nagy 
ünnepségek közt Simor herczegprimás által püspöki szé-
kébe installáltatott. 

Ettől fogva való szereplése a közélet terén, a már 
előbb lerakott széles alapokon nagy arányokban, hatal-
masan fejlődik ki. Simor lelke hat ja át mindenben, meg-
százszorozva a saját lelkének heve és látókörének széles-
sége által. Szereplése a főrendiházban, egyházmegyéjének 
kormányzása, a püspökségi javadalmaknak a mai gazdál-
kodási szinvonalra való emelése, nemkülönben az iroda-
lomnak, a hazai művészeteknek és mindenek felett a hazai 
katholikus tanügynek bőkezű fejedelmi pártfogása által, a 
melyekben a boldog emlékű herczegprimás is a hazában 
felejthetetlenné tette magát, Hornig méltán kiérdemelte 
az aranykezű főpap nevet. (Vége köv.) 

Németország. A német katholikusok 45-ik nagy-
gyűlése. — (Folytatás.) 

Az első nyilvános ülés ugyanaznap (22-én) d. u. 5 
orakor kezdődött. Annyi ember tódult erre a gyűlésre, 
íiogy minden hely megtelt s megszámlálhatatlan ember 
kénytelen volt az ünnepi csarnok ajtajából visszafordulni. 

Első szónok Freyberg báró elnök. Kötelességet és 
jogot gyakorol mint elnök, midőn a nagygyűlés üdvöz-
leteit, gyászát tolmácsolja. Az első üdvözlet annak szól, 
kit mindnyájan szent atyánknak nevezünk. A második 
üdvözlet a főt. főpásztori képviseletet illeti. Kezdet óta 
büszkesége ezeknek a katholikus nagygyűléseknek, hogy 
a népet a püspöki kar képviselőit körében üdvözölheti. 
Megerősítése ez annak, hogy Németországban a kath. nép 
a püspökökkel egyetértésben működik. A harmadik 
üdvözlet illeti ezt a t. várost, mely hónapokig készült, 

;hogy bennünket méltóan fogadjon. Most üdvözli azokat, 
kik messze földről jöttek ide, nem hogy valami kath. 
parádéban részt vegyenek, hanem mert egynek érzik 
magukat mindnyájan az egyházhoz és annak fejéhez való 
ragaszkodásban. (Tetszés.) Szónok ezután üdvözli az 50 
év előtt Mainzban tartott nagygyűlés két jelenlévő tagját 
dr Lingenst és Falkot. Megemlékezik a holtakról is, 
kiknek sorából Thoma müncheni érseket, és Ow bárót 
említi Azután igy folytat ja : „Midőn a lefolyt év nagy 
halottját emlegetjük, szemünk okvetetlenül megakadt egy 
már nagy halott ravatalán, a ki nem volt a mieink közöl 
való, sőt mérges ellenfele vala a katholikus ügynek, de aki 
éppen ellenségeskedése által segített bennünket döntő 



198 RELIGIO 

állás elfoglalására.*) (Tetszés.) Nincs helye itt, hogy 
Bismarck hg államférfiúi érdemeivel foglalkozzunk, külö-
nösen a melyeket a német nép egyesülése körül szerzett ; 
mi csak az ő viszonyára a kath. egyházhoz óhaj tunk itt 
visszapillantani. A vaskanczellár, a ki győzelemhez szokott 
ököllel akarta a mi kath. egyházunk intézményeit meg-
rendíteni, kénytelen volt meggyőződni, hogy államférfiúi 
okosságának, amelv pedig annyi próbát kiállott, szét 
kellett törnie a kath. nép egységén (viharos tetszés,) a 
mi német népünk katholikus részének hithűségén. (Uj 
viharos, tartós tetszés.2) Ámde miután annak a boldog-
talan harcznak súlyos következményeiről meggyőződött , 
ellenfeleinek gúnyos Canossa-kiabálásai daczára birt avval 
az elismerésre méltó bátorsággal, hogy visszafordult a 
megkezdett utrçl (élénk tetszés) és nekünk oly állapotot 
szerzett, melyet maga a szent atya a békére való jutás 
utjának nevezett (tetszés); és ki tudja, hogy még tovább 
is hivatalban marad, szokásos erélyességével nem-e vont 
volna a hosszú czeruzával vastag keresztvonást ama sze-
rencsétlen idők rut maradványai felett. (Hosszas zajos 
tetszés és éljenzés.) A harcz és gyűlölet szenvedélyeinek 
hát térbe kell szorulni. Er re tanította meg Bismarck a 
német katholikusok ellenségeit. 50 év alatt a katholi-
czizmus helyzete a közéletben javult . A világ most már 
tudja , hogy mi katholikusok erősen el vagyunk tökélve 
azokat megvédeni és a hol szükséges, azokat visszavívni. 
(Elénk tetszés.) Ötven év előtt a mainzi kath. nagygyűlés 
követeléseire a f rankfurt i parlament tekintettel volt. Re-
mélni lehet, hogy a mostani gyűlés is hatással lesz 
a társadalmi kérdés megoldására. Ellenfeleink sokféle 
módját a harcznak folytat ják ellenünk. Minap egyik a 
koponyaalkatból vette okoskodásait. Azt mondta, hogy 
neküuk katholikusoknak kevesebb értéküeknek kell len-
nüuk, mert gömbölyű fejűek vagyunk. Bennünket az 
ilyesmi nem zavar abban, hogy bárkivel szemben ma-
gunkat gyatrábbnak (inferior) ne tartsuk. H a pedig 
valahol még valami hiányzik, hát teszünk róla, hogy ne 
legyen hiány. (Tetszés.) Száljon a Szent-Lélek a szónokok 
ajkaira, hogy lelkesedést keltsenek s minden katholikus 
innen avval a tudattal távozék, hogy katholikusnak lenni ! 
nem annyit tesz, mint alsóbb rendű lenni, és hogy az 
egyház hü szolgájának lenni nem szégyea. (Nagy és 
tartós tetszés.) 

Ily elnöki megnyitó után elképzelhetni, hogy mily 
szónoklatok következtek. I t t csak czimöket ismertethetjük 
legfőlebb egy-két vonást véve át tar talmukból . 

Grauert dr müncheni egyetemi tanár fejtegetésének 
czime ez : „A katholikus élet történeti fejlődése Német-
országban a legutóbbi század alatt." Rendkívül érdekes 
és tanulságos. Külön ismertetést érdemel. A század leg-
nagyobb eseményei gyanánt a német birodalom, meg-
alapítását és a vatikáni zsinatot muta t ja be. Mausbach 
tanár Münsterből következett . Tárgya vol t : „Az emberi 
ész és az isteni kinyilatkoztatás vallási téren és a tudo-

1) Történeti nevezetességű nyilatkozat. 
2) Milyen itélet ! Es mily igazságos. Bismarckot, a ki nagy 

hatalmakat letiport, legyőzte a német kath. nép. Ilyen népet adj 
jó Istenem hazánknak ! A magyar kath. nép egy Tisza Kálmánt 
sem tudta legyőzni ! 

mányos kutatásnál." Pa ter Huonder s. J . Exaetenből „az 
egyház más misszió-tevékenységé"-ről beszélt. 1900 év óta 
van kereszténység. Azóta annyira vittük, hogy jelenleg 
van 480 keresztény ember, 8 millió zsidó, 180 millió 
mohamedán és 890 millió pogány. Tehát a keresztény 
vallás még nem nyert teljes elterjedést. Mi ennek az oka? 
Egyik a hi tszakadások. Azt mondja a pogány, kit 
kövessek, az anglikánt , a katholikust , a schismatikust ? 
E nyomasztó helyzet daczára a kath. egyház missió-mű-
ködése sok sikert aratot t . Ebben a században 400 u j missiói 
egyházmegye jö t t létre. Kinek köszönhetjük ezt? Első 
sorban és mindenekfölött az Istennek. Azután a pápák-
nak. Különösen sokat tett XIII . Leo pápa. Missióban 
jelenleg 18,000 áldozópap és 120 nőszerzet 52,000 taggal 
vesz részt. A nőnem tehát hatalmasan kiveszi részét az 
önfeláldozásból. Legjobb szövetségesünk a kath. nép. 
A német katholikus nép két egyesülete már 5 millió fran-
kig vitte áldozását. Néhány év előtt még Francziaország 
túlszárnyalt bennünke t ; 20—30 év előtt kezdett a katho-
likus Németország nagyobb mozgást kezdeni. Most már 
némely tekintetben a katholikus missiói mozgalom élén 
halad. (Elénk tetszés.) Tiz év előtt csak 1 missióházunk 
volt német földön; most már van 10. A kath. nép mis-
sziókra többet áldoz, mint a prot . nép. Es a mi sikerein-
ket illeti, úgymond, büszkén mondhat juk, hogy egyetlen 
egy missió-társulat sem mul bennünket felül. (Nagy tet-
szés.) Ámde még mindig millió és sok százmillió pogány 
ember várja, hogy valaki nekik az evangéliumot, meg-
vigye. „Te katholikus Németország, a te tisztaerkölcsü 
és tetterős férfiaiddal, te ezeken a meg nem számlált mil-
liókon segíthetsz és fogsz is segíteni (tetszés) és te ezzel 
hozzá fogsz járulni az isteni ige megvalósításához, a mely 
szerint egy nyájnak és egy pásztornak kell lenni. (Elénk 
te tszés) — Brentano ügyvéd tárgya volt : „A katholikus 
férfiú hitének gyakorlati megvalósításában." Ez az ember 
nagy fát mozgatott meg. Kitűzte czélul a német katholi-
kusoknak, hogy az i f júság nevelésében az individualizmus 
és nationalizmus elve helyébe állítsák vissza uralkodásnak 
a kereszténység elvét. (Nagy tetszés.) A miket a sajtóról 

! mondott, azok arany igazságok Minden katholikus 
embernek sikra kell szállni a katholikus sajtóért. Ekkor 
leszünk csak igazán felülmúlhatatlanok és legyőzhetet-
lenek. A családi életben is vissza kell térni a vallásos elv 
alapjára. Az anyát ki kell venni a gyárból és vissza kell 
adni a családnak. Ápolni kell az egyesületeket, mert 
egy-egy ember a legtöbbször úgyszólván wemmi. Politi-
kában vitatkozhatunk katholikus ügyekben egészen egynek 
kell lennünk. (I t t harangozni kezdtek esteli imára. Az 
elnök felhívására az egész gyülekezet felállt és együtt 
imádkozta az Urangyalát.) Szónok folytatta. Hivek 
maradunk egymáshoz és eszményünkhöz és teljesitsük 
kötelességeinket mind halálig. (Elénk tetszés.) 

Nagy öröm és mozgás támadt a gyűlésben, mikor 
az elnök jelentette, hogy két fölszentelt püspök van 
jelen, kik áldást fognak adni. Azután kevés vártatva 
jelentette, hogy dr Fischer és dr Schmitz fölsz. püspök 
urak a záró ülés végén fognak áldást adni. 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
A Szent-István-Társulat. 

Á Szent-István-Társulat titkári hivatalának közleményei. 
A Tudományos és Irodalmi Osztálya tisztelt tagjaihoz. 

Közeledvén a Tud. és írod. Osztályba való taga ján-
lás ideje, az alulirott hivatal az ügyrend ide vonatkozó 
intézkedését a t. tagok figyelmébe ajánlja. 

Ügyrend V. 22. §. A tagajánlás rendesen az őszi 
osztálygyülés egyik feladata (11. §.), melyet a megokolt 
Írásbeli ajánlatok alapján a megelőző szakosztályi érte-
kezletek készítenek elő. 

Minden egyes tagnak jogában áll bármelyik szak-
osztályba uj tagot ajánlani. Áz ajánlás írásban, tüzetes 
megokolással és az ajánló aláírásával az illető szakosztály 
előadójához intézendő s október hó első felében, legké-
sőbb október hó 15-éig nyújtandó be a t i tkári hivatalhoz. 

Az ajánlottak névsorát, melyben az illetők társa-
dalmi állása és lakása mellett az ajánlók neve is felve-
endő, az előadók az elnökséggel és a szakosztályok összes 
tagjaival haladéktalanul közlik s az őszi osztálygyülést 
megelőzőleg legalább egyszer tar tandó szakosztályi érte-
kezleten az ajánlásokat megbeszélés tárgyává teszik. A 
tagajánló osztálygyülésen szavazás előtt az ajánlot tak név-
sora felolvasandó s bármely tagnak joga van kívánni, 
hogy az ajánlás egész terjedelmében is felolvastassák. 

Budapest, 1898. szept. 
A Szent-István-Társulat 

titkári hivatala. 

IKODÄLÜM 
Egy szép jubileumi emlék. 

A győri egyházmegye papsága 1892-ben szép iro-
dalmi emléket állított dr Zalka János megyés püspökének 
jubileuma alkalmából, a tudós és jószivü püspök szépen 
megirt és díszes kiadásban megjelent é le t ra jzában; most e 
szellemi terméknek méltó pár já t és kiegészítését adta ki 
Gerebenics Sándor szentszéki jegyző „Főpásztori levelek" 
cz. alatt a jubiláris főpásztor harmincz éves püspöksége 
folyamán a népéhez kibocsátott püspöki szózatai gyűj te-
ményében, melyek ugyan kell hogy meg legyenek minden 
jól rendezett plébániai könyvtárban a Circulárék mellett, 
de igy összeszedve csak emelkedik azok értéke s méltó 
párja e gyűjtemény a németországi, müncheni, kölni, 
müns^eri, eichstädti és paderborni pásztorleveleknek, me-
lyek minden időkre korunk legbecsesebb szellemi ter-
mékei közé fognak tartozni. És Zalkáé velők. A régi 
szentatyák pastoratióját lá t juk bennök a kor szükségei 
szerint megnyilatkozni . . . Különösen illenek a dicséretek 
Zalka püspök e beszéd-gyűjteményére. Simák, keresettek 
mint Rauscheré, körültekintők miot Martiné, mélyek és 
széleskörűek mint Hirscher „Erörterungsen"-jei ; épen 
ezért használhatják azokat a lelkészek egyházi szónok-
lataikban s tanulságos olvasmányul mások. Azért bölcsen 
lett a gyűjtemény nemcsak a plébániai könyvtáraknak, 

hanem egyes papi személyek, segédlelkészeknek is a 
kegyes főpap által megküldve. 

S ez összeesik a buzgó főpásztor 50 éves hittudori 
jubileumával. Méltó tárgy mind a kettőhöz. 

Vannak e püspöki beszédek közt dogmatikaiak, mo-
ralisok, fegyelmiek, történetiek ; a püspöki beköszöntőn 
kívül számszerint huszonnégy; az egyházi szónoklat, a 
bölcs megfigyelés, kötelességérzet, tudományos készültség, 
isteni félelem valóságos remekei. De hadd szóljon erről, 
legalább jelzőleg, maga a tartalom. 

I. Székfoglaló beszéd a hívekhez. II . IX. Pius pápa 
arany miséje alkalmából. III . A kath. iskolákról. IV. A 
rendes iskolába járásról. V. A nagyböjt i idő megszentelé-
séről. VI. A hitről s az azt fenyegető veszélyekről. VII. 
A kath. iskolaügy gondozásáról. VIII. Az ünnepnapok 
megszenteléséről. IX. Az igehirdetésről és igehallgatásról. 
X. Az 1875. évi jubileumi búcsúról. XI. Isten malaszt-
jának szükséges voltáról. XII . IX. Pius pápa 50 éves püs-
pöki jubileuma alkalmából. XIII . A társadalom bajairól 
és azok orvoslásáról. XIV. A felséges uralkodó házaspár 
ezüstmenyegzője alkalmából. XV. A szülők iránt való 
kötelességekről. XVI. Nagyböj t i intelmek. XVII . A józan-
ságról, igazságosságról és ájtatosságról. XVIII . Bécs 
visszavételének kétszázadcs évfordálójara. XIX. A jó 
imádság tulajdonságairól . X X . Az Ur szent nevének 
tiszteletéről. XXI. A társadalmi bajok orvolásáról. XXII. 
XIII . Leo pápa aranymiséje alkalmából XXIII . Millenniumi 
beszéd. XXIV. Aranymise alkalmából. XXV. Aranymise 
alkalmából válasz a papság üdvözletére. 

Ezek a beszédek mutat ják be a püspököt mun-
kálva és élve ; ezen gazdag lelki szinnyomatban kívánta 
ő maga magát papjainak és híveinek keretbe foglalva 
emlékül hagyni, hogy mindnyájan t u d j u k : „milyennek 
kell a jóravaló kath magyar ember életének lennie!" 

R-sz. 

= A Szent-István-Társulat tagilletménye 1898-ra. 
A Szent-István-Társulat tagjai 1898-ra a Katholikus Szemle 
füzetein kivül May Károly d r - n a k , a világhírű német 
regényírónak A csendes óczeánon czimü művét kapják 
Szekrényi Lajos magyarbánhegyesi lelkész fordításában. 
May Károlynak e műve, melyet ő utazási élményeknek 
nevez rendkívül érdekes és tanulságos elbeszéléseivel 
remélhetőleg mihamar kedvelt olvasmánya lesz a magyar 
katholikus közönségnek. Terjedelme közel negyvenhárom 
iv (8-rét, 677 oldal) s bolti ára diszes egész vászonkötés-
ben, szinnyomásos táblával 3 forint. 

Tekintet tel arra, hogy a Szent-István-Társulat tag-
illetményei az idén ismét tul fogják lépni a megállapítot t 
90 nyomtatot t ívnyi terjedelmet, tagilletményképen kötve 
csak akkor szállíthatjuk May Károly művét, ha erre nézve 
a tagok még idejekorán értesítenek bennünket, illetve ha a 
kötés dijat (50 kr.) postautalványon előre beküldik. 

Tisztelettel kérjük tehát a Szent-István• Társidat azon 
tagjait, a kik kötve óhajtják megkapni „ A csendes óczeánonli 

czimü munkát, ne terheltessenek a kötés árát kitevő 50 
krt alulírott igazgatóságnak hova-hamarább beküldeni, 
hogy igy a kötendő példányok számát illetőleg tájékozva 
legyünk. 
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Megjegyezzük, hogy „A csendes ôczeànon"-bôl mind-
össze kevés példány kerül könyvárusi forgalomba. Fűzöt t 
példány egyáltalában nem lesz kapható. Épen azért kívá-
natosnak tar t juk , hogy, — a mennyiben May műve igen 
alkalmas ajándékkönyv, — az esetleges rendeléseket mél-
tóztassanak már mostan megtenni . 

A Szent-István Társulat igazgatósága. 
Budapest, IV., Királyi-Pál-utcza 13. sz. 

VEGYESEK. 
*** XIII. Leo pápa I. b. Erzsébet királynéért ünne-

pélyes gyászmisét tar ta tot t a Santa Maria in Transpontina 
templomban. 0 szentsége rendeletére mgre Constantini 
czimzetes patraszi érsek, pápai titkos alamizsnás pontifi-
kált. Segédkeztek néki két pápai ceremonarius és a tem-
plomot gondozó karmeliták. Az absolutiót Rampolla bi-
bornok végezte. Fenntar to t t helyeken 13 bibornok jelent 
meg. Jelen volt a pápai udvar és a külföldi hatalmak 
képviselete. Ez volt a római kúria gyászmiséje feledhetet-
len magyar királynénkért , mert Rómában ezenkívül még 
két ünnepélyes gyászmise volt ő felsége lelki üdvére, az 
Animában az osztrák - magyar nagykövetségé, melyet 
Ambró követségi tanácsos hazánkfia képviselt, és a del 
nome Maria templomban, hol az osztrák-magyar kolónia 
tar ta tot t requiemet . 

— Gyászünnep a központi papnevelőben. F. hó 
22-én tar tot ta I. b. Erzsébet királyné emlékére az egy-
házirodalmi iskola az intézeti zenekar segítségével. Tárgy-
sorozata ez vol t : 1. „Elnöki megnyitóTartotta: Ragats 
Rezső. 2. Fuss : ,Gyászhangok . " Előadta az énekkar. 3. 
,EmlékbeszédIrta és felolvasta: Duliskovich Elek. 4. 
Zsasskovszky : „Ah , távozol hát tőlünk . . Előadta az 
énekkar. 5. „ G y á s z d a l I r t a : Fridrich Sándor. Szaval ta: 
Petress János. 6. „Elnöki zárszóTartotta Ragats Rezső. 
7. Beethoven: , T r a u e r m a r s c h E l ő a d t a a zenekar. A 
sikerült ünnepélyen dr Városy Gyula praelatus, intézeti 
kormányzó ur intézett a derék növendékséghez elismerő 
és buzdító szavakat. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 
érsek ur a fővárosba érkezett, hogy elhunyt felséges ki-
rálynénk lelki üdvére a kormány által rendezett ünne-
pélyes országos gyász-szentmise-áldozatot az Ur Istennek 
bemutassa. 

= A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
1898—1899. tanévi rectora és tanácsának beiktatása s 
egyúttal a tanév megnyitása alkalmából 1898. évi 
szeptember hó 25-én délelőtt 11 órakor a Lipót-utczai 
városház disztermében ünnepélyes közgyűlést tart , melyet 
az egyetemi templomban 10 órakor ünnepélyes „Veni 
Sancte" előz meg. T á r g y a k : I. Az 1897—98. egyetemi 
tanév története. Mondja : dr Herczegli Mihály, lelépő 
rector. II. Székfoglaló beszéd. Mondja : dr Mihalkovics 
Géza, a tud.-egyetem e. i. rectora. III . Tanévet meg-

nyitó beszéd. Mondja : dr. Klug Nándor, az orvostudo-
mányi kar e. i. dékánja. 

— Figyelmet k é r ü n k ! Erzsébet királyné szörnyű, 
mert erőszakos halála alkalmából a vallásos buzgóság 
sokféle irányban és alakban kezdett magának utat törni 
az érvényesülésre. Egy felső-magyarországi falu elhatározta, 
hogy épülőfélben levő templomát királynénk emlékére 
árpádházi szent Erzsébet tiszteletére Erzsébettemplom-
nak fogja nevezni. Ez kevés. Szóba jöt t , hogy a 
budapesti karmeli ták szintén épités alatt levő templomá-
ban oltárt fognak árpádházi szent Erzsébet tiszteletére 
emelni. Ez is kevés. Szóba jöt t az is, hogy a budapesti 
Oltár-egyesület által az oltári szentség örök imádása 
végett alapítandó templomban és apácza-kolostorban 
örök időkig fognak imádkozni Erzsébet királynénkért . Ez 
már nagy dolog ; de nem az egész. Még nagyobb dologra 
kell gondolnunk. A felséges uralkodó házat ért rendkívüli 
csapások összességét kell tekintetbe vennünk és erre 
való tekintettel egy kölön nagy fogadalmi, engesztelési 
templomot kell épiteni, ha nem is oly rendkivül szépet, 
de legalább is oly nagyot, mint a bécsi fogadalmi 
templom. S az alap ehhez már megvan a kispesti foga-
dalmi templomra összegyűlt és összegyűjtött pénzösszegben. 
Most ú j ra fel kell karolni ezt az ügyet és 1000—500 
fr tos alapítványokkal biztositani kell a magyar király-
szeretet-és királyhüség fogadalmi templomának létrejöttét. 
Kispest, 17,000 lakossal bir jelenleg, maholnap beolvad 
Budapestbe, s ekkor a magyar fogadalmi királytemplom 
az ország szivében lesz elhelyezve. A ki 1000 frtos 
alapítványt tesz, azért örök időkre szent misét fognak 
mondani évenkint, egyet érte, egyet engesztelésül, kérle-
lésül, az uralkodó ház oltalmára. A többi pénz az 1000 
fr tból építésre fordítandó. 

— Egy anya, kinek a király gratulált. Morvaor-
szágban, a brünni egyházmegyében él egy derék özvegy 
asszony, ki mind a hat fiát papnak adta és nevelte. Mikor 
most aug. 7-én a hatodik fia tar tot ta primicziáját, a 
dolognak hírét vette ő császári és apostoli királyi felsége 
és a derék anyának táviratban adta tudtára üdvözletét és 
elismerését. Ez a ritVa anya Kolisek Marianna, Kolisek 
protivanowi takács, özvegye. Hat pap fiának neve és 
állása pedig a következő : theol. dr Kolisek Ferencz 
brünni szentszéki tanácsos és dómvikárius, Kolisek Lipót 
tischnowitzi plébános, philos, dr Kolisek Alajos az eiben-
schützi siketnéma intézetben lelkész és hitoktató, Kolisek 
Ignácz landenburgi segédlelkész, Kolisek Károly hös-
tingi segédlelkész, Kolisek János, a ki aug. 7-én tar-
totta primincziáját. O felsége táviratának szövege ez : 
„Igazi örömmel értesültem arról, hogy az ön áldozatos 
buzgóságából most már a hatodik fia vette fel az egy-
házi rend szentségét. Legteljesebb elismerésemet kifejezve 
a szép sikerért, melylyel Isten az ön igyekezeteit koro-
názta, szivem mélyéből kivánom önnek, hogy derék fiai-
ban még sok öröme legyen. Ferencz József 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

LEONIS 
D I V I N A P R O V I D E N T I A 

PAPAE XIII. 
EPISTOLA 

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 
ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS PACEM ET COMMVNIO-
NEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES. 

DE ROSARIO MARIALI 

VENERABILIBVS FRATRIBVS PATRIARCHIS PRIMATIBVS 
ARCHlEPISCOPIS ET EPISCOPIS ALI1SQVE LOCORVM ORDI-
NARIIS PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA 
SEDE HABENTIBVS 

LEO PP. XIII 
V E N E R A B I L E S F R A T R E S 

SALVTEM E T APOSTOLICAM B E N E D I C T I O N E M . 

Diuturni temporis spatium artimo respicientes, 
quod in Pontificatu maximo, Deo sic volente, 
transegimus, facere non possumus guin fateamur 

Nos, licet meritis impares, divinae Providentiae 
praesidium expertos fuisse praesentissimum. Id 
vero praecipue tr ibuendum censemus coniunctis 
precibus, adeoque validissimis, quae, u t olim pro 
Petro, i ta nunc pro Nobis non intermisse 
funduntur ab Ecclesia uni versa. Pr imum igi tur 
bonorum omnium largitori Deo grates habemus 
maximas, acceptaque ab eo singula, quamdiu 
vita suppeditet, mente animoque tuebimur. Deiude 
subit materni patrocinii augustae caeli Reginae 
dulcis recordatio ; eamque pari ter memóriám 
gratiis agendis celebrandisque beneficiis pie 
inviolateque servabimus. Ab ipsa enim, tamquam 
uberrimo ductu, caelestium grat iarum haustus 
d e r i v a n t u r : e ius in manibus sunt thesauri misera-
tionum Domini *) : Vult illám Deus bonorum 
omnium esse princípium 2) ín hu ius t e n e r a e 
Matris amore, quem fovere assidue atque in 
dies augere studuimus, certo speramus obire 
posse ult imum diem. — Iamdudum autem 
cupientes, societatis humanae salutem in aucto 
Virginis cultu, tamquam praevalida in arce 
collocare, nunquam destitimus Marialis Rosarii 
consuetudinem inter Christi fideles promovere, 
datis in earn rem Encyclicis Litteris iam inde a 
a kalendis Septembribus anni MDCCCLXXXIII, 

*) S. Io. Dam. ser. 1, de nativ. Virg. 
2) S. Ir., c. Valen. 1. I l l , c. 33. 
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editisque decretis, ut probe nostis, haud semel. 
Curaque Dei miserant is consilio liceat Nobis 
huius quoque anni adven tan tem cernere mensem 
Octobrem, quem caelesti Reginae a Rosario 
sacrum dicatumque esse alias decrevimus, nolumus 
a compellandis vobis abstinere ; omniaque paucis 
complexi quae ad eius precat ionis genus prove-
hendum hue usque gessimus, rei fastigium 
imponemus novissimo documento, quo et Studium 
Nostrum ac voluntas in laudatam cultus Ma-
riani fo rmám pa t ea t luculentius, et fidelium 
excitetur ardor sanetissimae illius consuetudinis 
pie integrequ servandae. 

Constanti igi tur acti desiderio ut apud 
christ ianum populum de Rosarii Marialis vi ac 
dignitate constaret , memora ta p r imum caelesti 
potius quam hum ana eius precationis origine, 
ostendimus, admirabile ser tum ex angelico prae-
conio consertum, inter iecta ora t ione dominica, 
cum meditat ionis officio coniunctum, supplicandi 
genus praes tant iss imum esse et ad immor ta l i s 
praeser t im vitae adept ionem maxime f rug i fe rum; 
quippe prae ter ipsam excellentiam precum ex-
hibeat et idoneum fidei praesidium et insigne 
specimen vir tut is per myster ia ad contemplandum 
proposi ta ; rem esse prae terea usu facilem et 
populi ingenio ac tommodatam, cui ex commen-
tasione Nazare thanae Familiae offeratur domes-
t icae societatis omnino perfec ta species; eius 
idcirco v i r tu tem chris t ianum populum nunquam 
noe expertum fuisse saluberr imam. 

His praeeipue rat ionibus a tque adhor ta t ione 
mult ipl icisacrat issimi Rosarii formulám persequuti , 
augendae insuper eius maies ta t i per ampliorem 
cultum, Decessorum Nos t ro rum vestigiis mhae-
rentes, an imum adieeimus. Etenim quemadmodum 
Xystus Y fel. rec. an t iquam reci tandi Rosarii 
consuetudinem approbavit , et Gregorius XIII 
festum dedieavit eidem t i tulo diem, quem deinde 
Clemens VIII inscripsit martyrologio, Clemens 
XI iussit ab universa Ecclesia retineri , Benedi-
c tas XIII Breviario romano insérait , i ta Nos in 
perenne tes t imonium propensae Nostrae volun-
ta t is erga hoc pie ta t is genus, eamdem solemni-
ta tem cum suo officio in universa Ecclesia celebrari 
mandavimus r i tu duplici secundae classis, solidum 
Octobrem huic religioni sacrum esse voluimus ; 
denique praeeepimus ut in Litaniis Laure tanis 
a d d e r e t u r i n v o c a t i o : Regina sacratissimi Roiarii 
quasi augurium victoriae ex praesenti dimicatione 
referendae. -

Illud rel iquum era t u t moneremus, plurimum 
pret i i a tqe ut i l i ta t is accedere Rosario Mariali 
ex privilegiorum ac iurium copia, quibus ornatur , 
in primisque ex thesauro, quo frui tur , indulgen-
t i a rum amplissimo. Quo quidem beneficio ditescere 
quan t i omnium inters i t qui de sua sint salute 
solliciti, facili negotio intel l igi potest . Agitur 
enim de remissione consequenda, sive ex to to 
sive ex parte , temporal is poenae, etiam amota 
culpa, luendae aut in present i vi ta aut in altera. 
Dives n imirum thesaurus, Christi, Deiparae ac 
Sanctornm meri t is comparatus, cui iure Clemens 
VI Decessor Noster ap taba t verba illa Sapientiae 
Infiîiitus thesaurus est hominibus : quo qui usi sunt, 
participes facti sunt amic/tiae Dei. 3) I a m R o m a n i 
Pontifices, suprema, qua divinitus pollent, usi 
potestate, Sodalibus Marianis a sacratissimo 
Rosario a tque hoc pie reci tant ibus huiusmodi 
g ra t i a rum fontes recluserunt uberrimos. 

I taque Nos et iam, r a t i his benefieiis a tque 
indulgentiis Marialem coronam pulchrius collucere, 
quasi gemmis dis t inetam nobilissimis, consilium, 
diu men te versatum, maturav imus edendae 
Constitutionis de iuribus, privilegiis, indulgentiis, ' 
quibus Sodalitates a sacratissimo Rosario perf ruan-
tur , Haec autem Nostra Constitutio tes t imonium 
amoris esto, erga augustissimam Dei Matrem, 
et Christi fidelibus universis inc i tamenta simul 
et p raemia pietat is exhibeat, u t hora vitae 
suprema possint ipsius ope relevari in eiusque 
gremio suavissime conquiescere. 

Haec ex animo Deum Optimum Maximum, 
per sacratissimi Rosarii Reginam, adprecat i ; 
caelestium bonorum auspicium et pignus vobis, 
Venerabiles Fra t res , clero ac populo uniuseuiusque 
ves t rum curae concredito. Apostolicam benedi-
ct ionem peramanter impert imus. 

Datum Romae apud S. Pe t rum die v. 
Segtembris MDCCCXCVIII, Pontif icatus Nostr i 
anno vicesimo primo. 

LEO PP. XIII. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Főpásztori levél szent István napjáról és szent 

István király tiszteletéről. — (Vége.) 
Szent István tiszteletének felújítását azonban egy 

másik, még fontosabb eszme megvalósításával kívánom 
összekötni, a melynek támogatására titeket, az én tÍ9zte-

3) VII, 14. 
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lendő testvéreimet és munkatársaimat az Ur szőlejében, 
buzgó kéréssel szólítalak fel. 

Hosszú idő óta fájdalmas szívvel és lélekkel látom 
hazánk katholikus i f júsága körében a vallásos szellem 
fogyatkozását . Ha a nemzet ezen drága kincse, mely 
hazánk jövendő kormányzására van hivatva, tanulmányai 
befejeztével kilép a közélet terére, vajmi keveseken 
közülök ismerhető fel, bogy katholikus szülők gyermekei, 
hogy egyházuk szeretetében növekedtek fel. Azt a kevés 
vallásos szellemet, melyet az alsó, s később a középfokú 
iskolában beléjök oltanunk sikerült, a főiskoláink körében 
uralkodó szellem, sokaknál pedig az önfentartással járó 
nehéz küzdelmek, melyek már ily zsenge korukban reájok 
nehezednek — kioltják. Arról, hogy egyetemi éveikben 
már éret tebb s higgadtabb észszel tovább fejlődnék 
bennök a katholikus vallás ismerete, jóformán szó sincs, 
Egyetemeink ma mind államiak, s bár, hogy igazságosak 
legyünk, el kell ismernünk azt, hogy némely állami 
iskolákban nagyobb gondot fordítanak a vallásos nevelésre 
mint az u. n. felekezetiekben, de az egyetemi fokon az 
állam már nem ta r t j a feladatának a vallásos irányban 
való nevelést és oktatást . Ott áll ugyan az ország 
fővárosában az egyetem temploma, melynek hivatása 
volna legalább vasár- és ünnepnapokon magába gyűjteni 
az egyetem katholikus if júságát , de tudjuk tapaszta-
lásból, hogy kivéve az egyetem hivatalos ünnepeit, melyek 
Istennek hála, még a mult hagyományainak folytán fen-
tar ta t tak, ezeket kivéve mondom, egyetemi i f juságunk 
vajmi r i tkán lépi át az ő templomának küszöbét. Nincs 
itt most helye ezen szomorú jelenség okait kutatnom és 
fe l tá rnom; meg fogom azt tenni, ha Isten engedi, alkal-
masabb időben, alkalmas és erre hivatott testület előtt, 
de nem hallgathatom el azt a meggyőződésemet, hogy 
legfőbb ideje annak, hogy találkozzék valaki, a ki ezt az 
eszmét kimondja, és a baj orvoslására megtegye az 
első lépést. 

Érzem, tisztelendő testverek, gyengeségemet, érzem 
és tudom, hogy egymagam nem vagyok hivatva, s egy-
magam nem is vagyok képes arra, bogy ezt a ba j t 
orvosoljam. De tegye meg mindenki a maga kötelességét, 
s ha ezt az arra hivatottak, ki-ki a saját ereje mértékében, 
megteszi, segithetünk a bajon. Szó sem fér legrégibb, 

legjobban berendezett egyetemünknek a budapestinek 
katholikus jellegéhez. Katholikus főpap, Pázmány Péter 
alapitotta meg azt, felújítván vele régi, szintén kathol ikus 
jellegű főiskoláinkat, katholikus főpapok járul tak hozzá 
annak fejlesztéséhez, gazdagításához, katholikus feje-
delmeink támogat ták, emelték, segélyezték, fejlesztették 
azt, s bár fentartásának mai költségei a katholikus alapok 
jövedelmeiből nem telnék ki, s az országgyűlés bőkezűen 
megszavazza az ezek fedezésére szükséges összegeket, még 
sem tagadható el, hogy ezen egyetemünk eredeténél 
fogva katholikus jellegű. De ezt a jellegét nem ismerik 
el, sőt az 1848-iki törvényhozás nyíltan államinak decla-
rálta ez egyetemünket, s a főpapság és országunk katho-
likus érzelmű elemei a mai viszonyok között kénytelenek 
beérni azzal, hogy évenként egyszer az országos költség-
vetés tárgyalása alkalmával hangoztat ják ez egyetemünk 
katholikus jellegét. A viszonyok természete hozza magával, 

hogy ennek hangoztatása csak akadémikus értékű, egyedül 
ezzel a hangoztatással nem fogjuk visszavívni egyete-
münknek lassanként tényleg veszendőbe menő katholikus 
jellegét. 

Mit szóljak a Szent-István koronája alá tartozó 
birodalom másik két egyeteméről ? Mindnyájan tudjuk, 
hogy ezekre nem tar thatunk igényt. 

Tétlenül nézzük-e továbbra is azt az állapotot, hogy 
Magyarország túlnyomó számban katholikus i f júságának 
ne legyen katholikus jellrgü főiskolája ? a hol ugyanazon 
vallásos érzületben nyerheti további kiképzését, a m«-ly 
érzület elkísérte e főiskola kapujáig ? Nem, tisztelendő 
testvérek : „itt az óra az álomból felkelnünk," mondja 
szent Pál apostol. Tovább már nem halaszthatjuk 
ennek a kérdésnek megoldását. Elérkezett az idő, a mikor 
tennünk is kellene már valamit ebben az érdemben. Az 
én véleményem tehát az, hogy megőrizve tovább is a 
budapesti egyetem katholikus jellegében való hitünket,, 
meg kell vetnünk egy uj , tisztán katholikus jellegű 
egyetemnek alapját . 

Két esztendő múlva betelik a magyar királyság 
megalapi t tatásának 900-ik esztendeje. Elő kellene tehát 
készítenünk s talaj t arra, bogy az ország katholikus 
lakossága ezt egy nagyszabású hazafias és katholikus 
irányú akczióval tegye emlékezetessé a jövendő századokra 
kihatólag. Vessük meg ekkorra egy uj , katholikus egyetem 
alapját, mely szent István nevét viselje homlokán. Mi 
szép elnevezés volna ez u j intézetünk homlokán ez : 

S C I E N T I A R V M V N I V E R S I T A S SANCTI S T E P H A N I 
REGIS ! 

Röviden, hosszas indokolás nélkül adtam elő nektek, 
tisztelendő testvérek, azt az eszmét, mely már évek óta 
hevíti keblemet. Legyetek segítőtársaim annak meg-
valósításában. Használjátok fel a szent czél elérésére 
önmagatok és tehetősebb híveitek körében rábeszélés-
teknek, ékesszólástoknak minden fegyverét, és — a 
mennyire tehetségtekben áll, — áldozzatok ti is e szent 
és Istennek bizonyára tetsző czélra. S ha szegénységiek 
ju t eszetekbe, mely nem áll semmiféle arányban azzal a 
bizonyára óriási áldozattal, mely szükséges, hogy egy 
tisztán katholikus jellegű egyetem létrejöjjön, mely fel 
lenne szerelve a tudomány mai előrehaladott állapotának 
megfelelőleg mindazon eszközökkel, melyek versenyképessé 
tegyék egyébb egyetemekkel, gondoljatok a mustármagról 
szóló példabeszédre,2) melyet isteni Üdvözítőnk oly egy-
szerű szavakkal, de isteni bölcseséggel beszélt el tanítvá-
nyainak — és ne csüggedjetek, ne lankadjatok el áldozat-
készségtekben. 

Lesznek, a kik meg fogják ezt az eszmét mosolyogni ; 
a kik azt fogják kérdeni, hogyan képzeljük el a mathe-
matikának, a geometriának, a chemiának és egyébb tudo-
mányoknak katholikus szellemben való taní tásá t? Igaz, e 
tudományok törvényei elvont igazságokon alapulnak, s 
így a 2 X 2 a mohamedán iskolában is csak 4, épen 
ugy mint a katholikusban. De — vannak más tudományok, 
mint a história, a philosophia, az ethika és egyebek, me-

A rómaiakhoz irt levelében XIII. 11. " 
2) Szent Máté evangeliuma XIII. 31—32. 
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lyekben a katholikus szellemnek tényleg meg van a 
jogosultsága és hivatottsága, és bizonyára az sem mind-
egy, ha például a boncztant és egyéb orvosi tudomá-
nyokat tanitó tudósok hithű katholikusok vagy nem, mert 
amazok mindenütt meg fogják találni az emberi élet meg-
nyilatkozásaiban az isteni elemet, mig emezek arra rá 
nem akadván, tagadásba veszik létezését ; meg azután 
annak az általános szellemnek, mely az oktatás egészét, 
i rányát átlengi, kell a mi felfogásunk és meggyőződésünk 
szerint katholikusnak lennie. Ott kell dominálnia a ka-
tholikus szellemnek a történelem, a bölcseségtudomány, a 
művészetek s egyebek kathedráin, ha csak nem akar juk 
egész műveltségünket, egész polgárisultságunkat megta-
gadni. 

En a magam részéről, a mennyire ezt körülményeim 
engedik, tet t leg is hozzá kivánok járulni ennek az esz-
mének megvalósításához. Egyrészt azzal, hogy a jelen évtől 
kezdve, mig Isten éltet, a megalapítandó magyar katho-
likus tudományegyetem czéljára évenként kétszáz forintot 
fogok letenni székeskáptalanomnál, másrészt azzal, hogy 
a mit módomban áll ez irányban tennem, nem fogom 
elmulasztani. Ti pedig, Tisztelendő Testvérek, valahányszor 
tavaszi és őszi gyűléseiteket ta r t já tok, hozzatok e szent 
czélra némi áldozatot. Rendezzetek minden ilyen összejö-
vetel alkalmával gyűj tést magatok közt. Ne resteljétek 
azt, ha csak keveset tudtok adni, gondoljatok — a mus-
tármagra, és az eszme iránti szeretettel, buzgósággal te-
gyétek le filléreiteket ennek a szent ügynek oltárára. S 
azt az összeget, a mely erre a czélra begyül, a fent már 
emiitett módon küldjétek be az Ordinariátushoz, és én fel 
fogom kérni főtisztelendő káptalanomat, hogy az igy be-
gyülendő összegeket is vegye át kezelés és gyümölcsöz-
tetés czéljából. 

Tisztelendő Testvérek! gondoljatok az isteni Meg-
váltó Ígéretére, hogy a ti nevetek fel lesz irva a meny-
nyekben, 3) meglesz a ti ju ta lmatok a mennyben minden 
legcsekélyebb áldozatért, a melyet e szent czél érdekében 
hozni fogtok. Es élvezni fogjátok a megengedett büszke-
ségnek azt a jól eső érzését, hogy ti voltatok az elsők 
hazánkban, kik a leendő katholikus magyar egyetemnek 
alapjait megvetettétek. 

Az elmondottakban kellőképen jeleztem, mi módon 
tar tom czélszerünek Szent István király cultusát Magyar-
országon régi fényébe és megillető méltóságába vissza-
helyezni. Természetes, hogy én csupán egyházmegyém 
területére szoritkozhatom, de meg vagyok győződve, hogy 
hazáuk többi részei sem fognak elmaradni ebben a tekin-
tetben. Szivemet nagy öröm és megelégedés töltötte el, 
midőn nem régiben tudomásomra jutot t a Budapesti 
Katholikus Körnek ama szép és magasztos — és ezen 
jeles, hithű társasághoz méltó — czélzata, melynél fogva 
az 1900-ik évre nagy nemzeti zarándoklatot tervez 
a szentjobbhoz a kereszténységnek hazánkban történt 
behozatala óta legördült kilenczszázad megünneplése-
ként." 4) E7, a derék kör felkérte az ország herczeg-
primását, Vaszary Kolos bibornok ő főmagasságát, hogy 

3) Szent Lukács evangeliuma X. 20. 
4) Lásd a „Religio-Vallás" derék folyóiratnak f. évi jul. 

20-iki számát. 

részesítse támogatásában ezen ünnep rendezését. 0 eminen-
cziája levélben értesité a nevezett kör elnökségét, hogy 
szive egész melegével magáévá teszi ezt az eszmét, és 
levelét igy végzi: „Lelkesült visszhangot keltettek lelkem-
ben is a tisztelt Katholikus Kör azon nemes törekvései, 
a melyekkel a jelzett kilenczszázados évfordulót első 
szent királyunk dicsőítésére, egyik legdrágább nemzeti 
kincsünknek, a szentjobbnak különös tiszteletére és a 
szivek mélyén élő legnemesebb érzelmek olynemü fel-
ébresztésére igyekszik felhasználni, hogy hathatós tápot 
nyújtson az igazi vallásosság és őszinte hazaszeretet amaz 
erényeinek, a melyek nemzetünk viszontagságos múl t jának 
vigaszát képezték és boldog jövőjének egyedüli zálogai 
gyanánt tekinthetők. Meleg elismerésemet nyilvánítom 
ennélfogva a tisztelt Katholikus Kör eme kezdeményezése 
iránt , és felkérem főtisztelendőségedet, szíveskedjék az 
érintett terv megvalósításának módozatait megállapítani 
és azokat majdan tudomásomra hozni. A mily mértékben 
méltánylom a tisztelt Katholikus Kör e nemes szándék-
latát, ép oly készséggel fogok keresztülviteléhez hozzá-
járulni. E biztositás mellett forrón kívánom, hogy a lelkes 
törekvéseket fényes siker koronázza." 

Ugy hiszem, mondanom se kell az eddigiek után 
tisztelendő testvérek, hogy ugyanazt a visszhangot ébresz-
tet te e nemes szándék az én szivemben is, hogy ugyanazon 
elismeréssel, s a felvetett eszméért köszönettel adózom én is a 
nevezett Körnek, melyhez czéljaiban, eszközeiben, nemes és 
józan működésben hasonló vajha minél több volna az 
országban. Figyelemmel fogom kisérni a nevezett Körnek 
a felvetett eszme végrehajtása tárgyában hozandó határo-
zatait, és értesíteni foglak annak idején azokról, azon 
czélból, hogy a ti részvételtek mellett az én egyház-
megyém is minél fényesebben és csoportosabban vehessen 
részt 1900-ban ebben a nagy, nemzeti bucsujárásban. 

Bár ez az országra szóló búcsújárás csak két esztendő 
múlva lesz, már most hívom fel reá figyelmeteket, hogy 
mindenki közületek a maga körében előkészíthesse ehhez 
a talaj t . Czélszerü lesz azért evvel az eszmével híveinket 
ideje korán megismertetni, és pedig valamely, vagy több 
alkalmas napon a szószékről; ott, hol katholikus körök 
vannak, jó lesz ezt azokban is szóvá tenni, buzdítva, lel-
kesítve a világi elemet, hogy minél számosabban jelent-
kezzenek erre a nagy ünnepen való részvételre. Hajdaná-
ban, mikor a kereszténység még csak gyermekkorát élte 
hazánkban, s midőn első királyaink az iránt hoztak tör-
vényeket, hogy hol, hány község számára épüljön egy-
egy templom, elrendelték azt is, hogy a távolabb eső 
községekből 1—2 ember menjen el a hozzájok tartozó 
templomba, s igy képviseljek az egész községet. Ilyen-
formán kell majd tennünk nekünk is. Egész hivő sere-
günket nem vezethetjük fel Budavárába, de azt megte-
het jük, hogy minden (plébánia kebeléből 1—2 emberrel 
résztvegyünk e nagy nemzeti zarándoklaton. 

Különben ezzel csak jelezni akartam a részvétel 
módját, a részleges kivitelről majd későbben, midőn az 
eszme konkrétebb alakot fog ölteni, fogok utasításokat 
adni, de az eddig elmondottak alapján is felhívlak titeket, 
Tisztelendő Testvéreimet és munkatársaimat az Ur szőle-
jében, hogy szívleljétek meg ezt az eszmét. En meg 
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vagyok győződve, hogy annak keresztülvitele nagy lelki 
haszonnal fog járni országunkra, fel fogja ébreszteni 
híveinkben a magyar egyház szenteinek feledésbe menő 
cultusát és az Úristen, szent fiának, a Boldogságos Szűz-
nek és Szent István királyunknak könyörgésére irgalmas 
szemmel fog letekinteni a mi sok megpróbáltatáson átment 
nemzetünkre. Emlékezzetek vissza arra a nagy nemzeti 
zarándoklatra, melyet az ötvenes években hazánk akkori 
herczegprimása Scitovszky János vezetett a magyar nemzet 
minden rétegeiből Mária-Czellbe, erre az ősrégi, és magyar 
emlékekkel is annyira megszentelt helyre, s emlékezzetek 
vissza azokra a nagy eseményekre, melyek azt követték, 
és melyek nemzetünket ismét a boldogulás ú t jára terel ték. 
Ugyanilyen jótékony hatást — bár más irányban, mint 
akkor — várok és reméllek én a szentjobbhoz való nagy 
nemzeti zarándokiástól. 

De mostanra legyen elég ennyi. Kérlek ti teket, 
tisztelendő testvérek, szívleljétek meg körlevelem tar ta lmát 
és legyetek segítségemre mindannak véghezvitelében, a 
mire benne felkértelek s a mikre utasí tot ta lak. 

Szent István királynak szelleme vezéreljen bennünket 
s akkor velünk lesz a mindenható Isten áldása, és 
gyümölcsözővé fogja tenni törekvéseinket. 

Kelt JBadenben, Bécs mellett, az Ur 1898-dik eszten-
dejében Szent István vértanú ereklyéinek feltaláltatása 
napján. Zsigmond 

püspök. 

Veszprém, szept. 10. Megyés püspökünk jubileuma. — 
(Vége.) 

Megyés püspökünk ő exczellencziájának tiz éves püs-
pöki jubi leumára ugy a székeskáptalan, mint a katholikus 
testületek és egyesek üdvözlő felirattal járul tak a bérma-
uton lévő főpásztorhoz. 

Az ünnepségekről szóló tudósításaink a következők: 

A káptalan üdvözlete. 

A veszprémi székeskáptalan a jubi leum alkalmából 
a következő felirattal üdvözölte a főpász tor t : 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő 
Báró, Megyés Püspök Ur ! 

Kegyelmes Urunk ! 
A jóságos isteni Gondviselés kegyelméből mai napon 

püspöki fölszenteltetésének tizedik évfordulóját ünnepel jük. 
Tízéves főpásztori működésének jóakaró szándékát 

és üdvös hatását egyházmegyénk hálával tapasztal ja ; fő-
papi érdemei a legmagasabb királyi trón előtt, és az 
egész hazában méltó elismerést nyertek ; ezen legmagasabb 
fejedelmi és országos elismerés egyházmegyénk dicsősége. 
Tuus honor, nostra est gloria ! 

Azért tehát mindenekfölött hálát adunk Istennek, 
hogy a mai örömnapot az ő szent dicsőségére, nagyméltó-
ságod tiszteletére és egyházmegyénk boldogságára meg-
érnünk engedte ; azután pedig az egyházmegyei papsággal 
lélekben egyesülve — külső pompa nélkül — az igaz 
szeretet és tisztelet szerény hódolatával járulnak Nagy-
méltóságod kegyes szine elé ; fogadja szivünknek e tiszta 
áldozatát oly kegyességgel, a mily buzgósággal azt Nagy-
méltóságodnak felajál juk. 

Isten tar tsa meg az ő kifogyhat lan kegyelmében 
Nagyméltóságodat egyházmegyénk és anyaszentegyházunk 
üdvére. Legyen áldott mai örömnapunk emléke. 

A székesegyházi káptalan a mai örömünnep kegye-
letét valamely állandó jótéteménynyel megörökiteni óhaj t -
ván, annak emlékére a veszprémvárosi szegényháznak 
alapítványképpen kétezer forintot ajándékozott , hogy vele 
együtt a szegények is örvendjenek. 

Hódolattel jes üdvözletünket tisztelettel és szeretettel 
ismételve, maradunk Nagyméltóságodnak 

Veszprém, Szent Mihály hava 8-án 1898. 
igaz hive és alázatos szolgái 

a káptalan nevében 
Kemenes Ferencz, 

olvasó-kanonok 
* 

A katholikus kör ünnepélye. 

A veszprémi róm. kath. kör védnökének tiz éves 
jubileuma alkalmából szintén iparkodot t hódoló tiszteleté-
nek kifejezést adni, részint üdvözlő felirat, részint ünnep-
ség rendezése által. 

E hó 8-án, az évforduló napján szép számú előkelő 
közönség gyűlt egybe a kath. kör helyiségeiben, a hol a 
ka th . kör vezetősége érdekes hangversenyt rendezett a 
megyéspüspök tiszteletére. 

A műsort Simor Katicza és Mariska kisasszonyok 
művészi zongorajátéka nyitot ta meg. Jeszenszky Aurél 
Hausernek „Vőglein im Baume" czimű szép, de rendkívül 
nehéz darabját játszotta hegedűn, s valóságos virtuozitás-
sal, s mégis könnyedén, játszva oldotta meg a darab nehéz 
technikai feladatát. Jeszenszky játékát Jánosi Dódi kis-
asszony kisérte zongorán kiváló ügyességgel. Gaál Sándor 
ur czimbalom szólója után Bubics Miczike kisasszony 
énekelt részletet az „I lka" operettből , s gyönyörű hang-
jával, mely különösen a középhangokban valósággal az 
üvegharang csengésével hat, annyira elragadta a közönséget, 
hogy számát meg kellett toldani egy szép magyar nótával. 
Éneké t a sokoldalú Jeszenszky kisérte igen ügyesen zon-
gorán. 

A hangverseny második részének fénypont ja Nagy 
Ida kisasszony előadása volt, a ki egy kedves mulat tató 
monológot adott elő sok verve-vel és kedvességgel. Több-
ször megujul t zajos derültség és végül viharos taps volt 
a megérdemelt jutalma. Igen szép volt még a Simor 
kisasszonyok czimbalomjátéka, s a szép konczertnek méltó 
befejezése volt Jeszenszky Aurél remek hegedű-szólója, 
melyet ezúttal Nagy Margit kisasszony kisért zongorán. 

Az érdekes hangverseny után a nagyteremből a 
serény rendezőség hirtelen eltávolította a székeket, s rövid 
vacsora után csakhamar következett a Kiss Jancsi szerepe, 
a ki hajnal ig húzta a talp alá valót. 

— * 

Kath. legényegyletek felirata. 

Az egyházmegyebeli összes katholikus legényegy-
letek szintén feliratban üdvözölték a megyéspüspököt. A 
tapolczai, sümeghi, keszthelyi, marczalii, pápai, és veszprémi 
kath. legényletek egy közös feliratban fejezték ki hálás 
tiszteletüket a jótékony főpásztor iránt. 
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T Á R C Z A . 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudele János dr. 

(Folytatás.) 
A Nemes Asszony alapeszméje s annak minden ol-

dalú megvilágítása mutat ja tehát, hogy Faludi művei 
tulajdonképen a keresztény paedagogia számába mennek, 
ma ugy mondanók : a felnőttek oktatása, szorosan vett 
keresztény szellemben. Pótolni akar ta azt a képzést, mit 
az iskolának kellett volna nyúj tania és a házi nevelésnek, 
mely azonban abban a korban fölötte hiányos volt. 

Ezen czéljához képest Emiliával beszélgetve részle-
tesen kifejti a keresztény nőnek : asszonyi és anyai köte-
lességeit oly megkapó közvetetlenséggel és oly igazán, 
hogy ma ép oly élvezettel és fogékonysággal olvashatjuk, 
mint a milyen szivesen olvasták a mult században. 

Ilyen könyv valóban alkalmas lehetett gátot emelni 
az elpuhult s az u j módival hazánkba beszivárgó francziás 
erkölcsök ellen s ha asszonyaink nagy részben megma-
radtak ősanyáink romlatlan erkölcsei mellet t ; ha u j kul-
turát vettek föl, anélkül hogy a régi egyszerűségben és 
háziasságban megfogyatkoztak volna; sőt ha nemzeti érzé-
süket is megtudták őrizni annyira, hogy a II. József után 
beállott nemzeti visszahatás bennök is erős támogatókra 
talált : ki tudná megmondani, mennyi része lehetett ebben 
Faludi Nemes Asszonyának ? 

Evvel megrajzolván a valódi keresztény nemes nő 
és anya tipusát, megadta korának mindazt, a mivel a 
hasonló körülmények között élő iró a nőképzés ügyének 
csak szolgálhat. Nemes szolgálat, melynek kétségtelenül 
meglett a gyümölcse. 

De ő még ennél is többet tet t . Nemcsak az élet 
gyakorlati követelményeire irányította a figyelmet, hanem 
a szellemi áramlatok közül is megragadot t egyet, mely a 
franczia divatnak európai terjedésével felmerült és foglal-
koztatta a müveit köröket s ez : a nőemanczipcázió. 

A Téli Éjszakák harmadikában foglalkozik ezzel, 
hogy olvasó-közönségét ezen irányban is tájékoztassa s a 
mellette meg ellene szóló érveket előadván, a nőnek igazi 
hivatására, a családi körre rámutasson s ezzel a kérdést 
mintegy levegye a napirendről. 

Már a formája is, a hogy a kérdést elétárja, behí-
zelgő. Kis baráti körben folyik az le ; a betegeskedő 
Hollósinál jönnek össze Bátori, Szilágyi és ennek neje 
Camilla, a ki eddig nem vett részt az estéken, de hallván, 
hogyan mulatnak el a férfiak beszélgetéssel, a kiváncsiság 
vitte azok közé, „oda füt tyentet te széphire históriáiknak." 

Ezenkivül a satirai irányból és gúnyolódásból, abból 
a finom humorból, mit Imre Sándor Faludi fordításaiban 
feldicsér, talán ebben található legtöbb. Igen jóízű, kel-
lemes olvasmány. 

Nem is elméleti formában veti fel a kérdést, hanem 
alkalmilag szövi bele a beszélgetésbe; egész könnyedén, 
mintegy önként vetődik az felszínre, s igy annál nagyobb 
a hatás, annál csattanósabb a vége. 

Azon kezdi, hogy a fé r j jelenti a társaságnak, hogy 
felesége is nemsokára megérkezik s meg akar ja hallgatni 
elbeszéléseiket, de nyomban fölkéri Bátorít , leczkéztetné 
meg egy kicsit, mert „örömest bölcselkedik s otthon éjfélig 
turkál a könyvekben 8 , azaz afféle tudákos, magáratar tó 
asszony. 

Megjön. Bátori veszi föl a szót s bókon kezdi. 
Dicsérettel emlit néhány nőt, a kik szintén „igen meg-
barátkoztak a könyvekkel," a mi azonbau nálunk „egy 
kis szép csoda;" majd a régi korból hoz föl példákat, 
midőn a „tanácsba," a közügyek intézésébe is belevonták 
à nőket. Ez felette tetszik Camillának : bár most is ugy 
volna, szól közbe az emanczipáczió képviselője, igazi asz-
szonyi megelégedéssel. 

De ekkor Bátori fordít egyet a beszédén s azt 
mondja : már nincs ugy, az asszonyságok kicsuztak belőle. 
Meg is magyarázza hogyan. A komoly beszélgetés humorba 
megy át. Cecrops idejében — úgymond — épült Athene 
és egy vegyes, férfiak és asszonyokból álló gyűlésre 
bizta annak eldöntését, vájjon Minervának vagy Neptunus-
nak nevezzék-e? Egy asszonynyal több volt a tanácsban, 
ők nyerték meg a pört s a városnak Athene, asszony 
lett a neve. Neptunus erre vízzel borí totta el a várost, 
ugy hogy a megrémült lakosok szobrához járultak fordí-
taná el tőlük a csapást. Neptunus megkegyelmezett, de 
az asszonyokra hármas büntetést szabott : ezentúl ne légyen 
helyük és szavuk a tanácsban ; a gyermekek azontúl ne 
anyjok, hanem atyjuk nevét viseljék ; végre, hogy az 
asszonyok görögül többé ne Athéná-nak, hanem másként 
neveztessenek. 

Camilla tűzbe jön a „gyalázó mesére," de Bátori 
egész komolyan tovább folytatja, hogy bizony „nem tud 
oly országot, mely megkínálná mostanság az asszonyokat 
a tanácskozó férfiak gyűlésében székkel." 

Miután pedig Camillának nem volt elég Neptun 
isten határozata, Bátori megtoldja a magáéból és egész a 
könyezésig kifejti neki, hogy miért nem lehet a nőket a 
férfiakkal egy rangban a közügyek intézésére alkalmazni, 
miért esztelenség a nőemanczipáczió. S elébe tá r ja a nő 
egész pszichológiáját. 

Az asszonyok — úgymond — sokfelé elosztván 
eszeket, haboznak, az emberi tekintettől elragadtatván, 
nem bírnak magokkal, félre beszéllenek. 

Nem eszek, hanem kedvek szerint szóllanak a 
dologhoz, erőn erővel vitatják, a mit nem kellene, és hogy 
előkeljenek vélekedésekkel, ravaszkodnak, állhatatlanok 
végezésekben, gyarlók is. 

Camilla most már kikel magából, neki megy s tűzzel 
vitatja, hogy igenis az asszonyok olyanok, ha nem jobbak 
a férfiaknál s filozofusi magaslatra emelkedve, odavágja, 
czélozva az assszony keletkezésére Ádám bordájából, hogy 
az asszony jobb a férfinál, mert hiszen a tárgy is sokkal 
tökéletesebb annál az anyagnál, a melyből készült. Bátori 
se hagyja magát s Camilla kezéből kiragadva az érvet, 
visszavágja, hogy e szerint a férfi annyi asszonyt ér, a 
hány bordája van. 

Camilla. Tudom, hogy a kevély férfiaknak ez a 
paizsa, evvel harczolnak meg, és vínak az elsőbbségért, 
melyre sokan érdemetlenek. 
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Bátori Már azért hiában kotlik eszek az elsőbbségre, 
mert isten és természet eleibe ültette a férfiakat, és 
megáldotta nagyobb észszel, és erővel, több más tökéle-
tességgel. 

Végre közbeszól Hollósi, a háziúr, s mint egy jól 
nevelt háziurhoz illik, látván a vitában ki lett a legyőzött, 
szép finoman véget vet a disputának, mondván: Lator 
ember Bátori nram. Azonban az asszony dámamódon 
kitett magáért. 

Camilla. Amint kitellett gyarlóságomtól. 
Bátori. Vivat! kivallotta gyarlóságát, szent a béke-

ség köztünk. 
A szegény Camillát tehát egészen férje kívánsága 

szerint megmosták ; előttünk, a mai olvasó előtt azonban 
a párbeszédben azon kor gondolkozása tárul fel a női 
kérdésről, az emanczipáczióról. Az ellene szóló érvelés ma 
is jobbára ugy szól, mint ahogy azt Bátori fejtegette, 
Faludi korában, midőn még a régi hagyományos fel-
fogáshoz képest az imádság is csak asszonyi állatokról 
beszélt. 

As ötödik éjszakán és pedig az elején még egyszer 
szóba kerül a tárgy, azon levél folytán, melyet Camilla 
Bátorinak irt s a mely levelet a társak az este fölolvas-
nak. Camilla panaszolja, hogy mérgében megbetegedett, 
mivel Bátori „lealasitotta, és meggyalázta az egész 
fehérnépet, tudniillik rossz réffel mérvén annak felséges 
érdemét." : >r 

Ez a méltatlan bánásmód nem hagyja nyugodni, s 
hogy meggyőzze az ellenkezőről, levelében „tükröt tart" 
Bátori elé, azaz több nőről hoz föl példát, hogy lássa 
Bátori, „kik s mik" legyenek a nők. Fölhozza Corneliát, 
Grachus feleségét, kitől Cicero is sokat tanul t ; Cassandrát, 
Cleopatrát, a rhodusi Coriannát. ki oly ékes verseket irt, 
hogy „Homerus munkáival feltehetne és Pindarust meg-
győzné" Nem fáj-e ez az U r n á k ? kérdi minden példánál 
csipösen. Fölhozza még a cumai Sybillát, Themistodeát 
Pithagoras oktatóját, Aspasiát és Aretheát, ki huszonöt 
esztendeig tanította a legelmésebb if jakat A'heneben. 
Nem hül-e meg a vér az Urban, mikor ezeket olvassa? 
kérdi újólag, azon hiszemben, hogy ezen példák már csak 
meggyőzik Bátorit. 

Bátori azonban a levél elolvasása után, a nővel 
szemben ma már nem illő : sic volo, sic iubeo-t alkal-
mazva, következőleg fejezi be a v i tá t i „Igazán mondják: 
könnyebben felejti a kigyó farka vágását, mintsem egy 
asszony legkisebb bosszúságát. Szilágyi uram, mondja 
meg társának (feleségének,) hogy a felül nevezett sze-
mélyek, a mit tudtak, mind a férfiaktól tanulták és azért 
miénk a becsület." 

S ezzel a gyülekezet áttért a Boccacio modorú 
beszélgetésekre. 

Igaz, a mit Csernátoni Gyula ezen beszélgetésről 
mond, hogy a „psychologiai argumentumok helyett 
szivesebben használja a mythologiából vett s kevésbbé 
meggyőző példákat," de másrészt igaz az is, hogy Bátori 
sem mutatta ki, hogy a nő a családi körön kivül csak-
ugyan képtelen volna minden más foglalkozásra. 

A hagyományos nézet támogatására akkor elég volt 
Faludinak ezen szellemes beszélgetése, Camilla le volt 

főzve; hiszen a kérdés mélyebb alapjaiban csak ujabban 
képezi tanulmányozás tárgyát, annyira, hogy még Madách 
„Ember Tragédiájában" sem érik föl Éva típusai a törté-
nelmi nőt, hanem ott is inkább csak — a saját hűtlen 
felesége emlékeképen — a gyarlóságokat rajzolja Évában 
Madách. 

A régi nézet azonban Faludi óta megváltozott s 
ha nem is a végletekig vitt emanczipácziónak, de a nő a 
családi körön kivül más egyéb, természetének megfelelő 
téren való müködhetésének igen megszaporodtak hivei. 
Az élet azóta győzött már az elméleten vagy ha ugy 
tetszik ; a régi előítéleten. 

Példa rá Anglia. Ott 141 (?) ezer tanítónő van, 273 
gyakorló női orvos, közhivatalban 8500 nő, a posta-» 
igazgatóságnál 150 nő osztályfőnök, ugy az alsóbb hiva-
talokban is; 120 nő működik mint tanfelügyelő, szóval 
ott a nők előtt ugy a felső iskolák, mint a közpályák 
nagyrészben nyitva állanak. Nálunk is Wlassics minister 
megnyitotta már az egyetem filozófiai és orvosi szakát a 
nők előtt s a gyógyszerészi pályát. Egy igen tapasztalt 
férfiutói pedig hallottam, hogy a mai viszonyaink között 
óhajtandóknak tar t ja nálunk is a nő-orvosokat, mert 
azoknak szivök van a betegek iránt. 

Különben a további tapasztalat fog e kérdésben 
legjobban eligazítani. Azt mutatja meg majd, a mit eddig 
inkább csak gyanítva gondoltunk : milyen tehetségeik 
vannak a nőknek, miután eddig nem volt alkalmuk azoka<-
kifejteni, s hogy mennyire használhatók erkölcsi káruk 
nélkül a közpályán. Nagy számuk azoknak, akiknek nem 
jut családi kör óhajtandóvá teszi a nők részére a tisztes-
séges megélhetés uj módjait. 

Faludi azonban tagadhatatlanul szolgálatot tett korá-
nak, midőn a kérdést fölvetette s azt az akkor még gyér 
népességű s a kulturában is hátramaradt nemzetünknél a 
hagyományos felfogáshoz képest ily humoros módon a 
napirendről levétette. (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
*** Hajdan é s most Jézus szent szivének tisztelete 

Magyarországon. Tóth Mike s. J . A kalocsai érseki ha-
tóság jóváhagyásával. 203 képpel. Budapesten, 1898. 8-r 
423 lap. Fűzve 1 frt 20 kr, vászonkötésben 1 frt 50 kr. 

Már mesfint egy páratlan munka a jézustársaságiak 
kalocsai rendházából. Valóságos kis könyvtárt lehet már 
azokból a ta', aros kis és nagy munkákból összeállítani, 
melyekkel az épületes, aszketikus irányt magyar irodal-
munkban gazdagították. Tóth Mike atya ebben a mun-
kájában Jézus szentséges Szive tiszteletének hazánkban 
régibb és ujabb nyilvánulásait és emlékeit csoportosította 
össze. Áldott gondolat sok tekintetben. Az a 203. kép, 
melyekkel munkáját oly finom érzékkel felékesítette, maga 
egy monumentum aere perennius. A jelenkor elismerését 
az utókor hálája fogja tetézni. A buzgó atya isteni gon-
dolatot valósított meg. A magyar nép és nemzet életének 
legszebb része van ebben a munkában édesen, kedvesen 
ismertetve. Vajba teljesülne a jó atya óhajtása, s az ifjabb 
erők közt mihamarább találkoznék valaki, aki a bold. 
Szűz társulatainak történetét és ügyállását írná meg, ha-
sonló szeráfi buzgóságba mártott tollal. 

— „Lelki Emlékmondatok." — Az anyaszentegyház 
igy nyilatkozik szent Terézia iratairól : Hogy az ő meny-
nyei tanításának eledelével tápláltatva az istenes buzgóság 
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érzelmeire ger jedjünk. Ezen könyv szent Teré/ ia és a vele 
lelki rokonságban levő keresztes szent János összes i ra-
tainak a kivonata; azért igen becses és a megbecsülhetlen 
Kempis Tamás könyvére emlékeztet. Alakja kis nyolczad, 
terjedelme 15 iv, ára csinosan kötve 55 krajczár. Bátor-
kodom azt a ft. lelkipásztorok figyelmébe ajánlani, valamint 
a „ Szent Skapuláré" cz. társulati imakönyvünket is, mely-
ből a második kiadásban egy év alatt 5200 példánynál 
több fogyott el^ s igen alkalmas szűz Mária áhitatának 
terjesztésére. Ara szintén 55 kra jczár ; ez kapható dísz-
példányban is à 1-05. Mmdaket tő : sacerdotibus etiam 
erga sacra. Megrendelhető egyedül Győrött a kármelitáknál. 

— Dr Kiss János. Analys is a b s t r a c t i o n s inte l le -
CtuaÜS. 1898. Megjelent a svájczi Freiburgban, a katholikus 
tudósok nemzetközi kongresszusának emlékkönyvéből, mint 
külön lenyomat. Ara 20 kr. Megrendelhető dr Kiss János 
egyetemi tanárnál Bpest, VII . Rottenbiller-utcza 5/a. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-
rem előterjesztésére dr papi Kozma Károly egri 
főszékesegyházi kanonokot és czimzetes prépos-
to t scardonai czimzetes püspökké kinevezem. 
Kelt Buziáson, 1898. évi szeptember hó 4-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Szent Mihály napját Rómában ő szentsége 

vicariusának Parocchi biboros portói és s. rufinai püspök-
nek a szent a tya rendeletére kiadott körlevele (Invito 
Sacro) értelmében tr iduummal ta r t ják meg, tekintettel 
arra, hogy szent Mihály főangyal győzte le a lázadás 
fejedelmét s ő az anyaszentegyháznak az angyali karokból 
kiválasztott békeszerzője és oltalmazója. 

— Gyémántmisés nagyprépost. Az esztergomi fő-
káptalan nagyprépost ja mélt. és f t . Sujánszhj Antal püs-
pök ur f. hó 29-én t a r t j a az esztergomi bazilika szent 
sziv oltáránál gyémántmiséjét . Csatlakozunk az üdvözlők 
fényes sorához, szivünkből kívánva Sionunk 83 éves főpap-
j á n a k : ad multos annos! 

— Az egri főmegye évkönyvei az örvendetes ese-
mények sorában fogják emlegetni azt, hogy dr papi 
Kozma Károly kanonok ur. az egri főmegye egyik osz-
lopos tagja, a hierarchiai rangfokozatban oda emeltetett 
fel, a hová őt nagy papi lelkének tulajdonságai kezdet 
óta praedestinálták, a püspöki rangba. Egyházi tudomány, 
papnevelés, hitélet ő méltóságát az u j püspök urat ugy 
ismerik, mint elsőrangú apostoli munkást . A mit ő maga 
a lelkek épülésére tett, azt egész nagyságában csak az 
Isten tudja, de a mezőkeresztesi monumentális templom 
és iskola az emberek előtt is időn s enyészeten át diadal-
masan fogja hirdetni az alapitó egyházi férfiú lelki nagy-
ságát és lángoló buzgóságát. Mély tisztelettel mondunk 
ad multos annos t. 

— Nagy időt Ólt Francziaország Isére nevű megyé-
jében, Auberive-en-Royansban egy asszony, eddig 127 

évet. Lát ta XV. és XVI. Lajos királyi kormányait , lát ta az 
első köztársaságot, a rémuralmat , a konzulátust, az első 
császárságot, XVII I . Lajos és X. Károly királyságát, 
lát ta Lajos Fülöp polgár király uralkodását, a második 
köztársaságot, a második császárságot, a harmadik köz-
társaságot és elmondhatja, hogy szerencsétlenebbül kor-
mányzott ország e földön hazájánál nincsen. Minden kor-
mányforma büntetése az előbbinek és maga ellen egy 
u j kormányformát provokál büntetésül. Isteni félelem 
nélkül nemzetet nem lehet békésen kormányozni. 

— A Szent-István-Társulat 1898-ik évi szeptem-
ber 29-én délután 4 órakor Budapesten, Királyi Pál utcza 
13. sz. a. levő házában, választmányi gyűlést tar t . Tá rgy-
sorozat : Folyó ügyek. 

— Az országos közp. kath. legény-egyesület 42 
év óta áll fenn és terjeszti jótékony működésének áldásait 
Magyarország iparos osztályára. Ez évforduló alkalmából 
az egyesület elnöksége és tagjai nagy legény- és tanoncz-
kiállitást rendeztek, mely az egyesület Rottenbiller-utczai 
házának négy óriás termében van elhelyezve s valamint 
tömegének nagysága ugy az egyes darabok műbecse által 
kiváló figyelemre méltó. Hálaadó istenitisztelet után volt 
a megnyitó, melyen jelen voltak Steiner Fülöp székes-
fejérvári püspök ur, Schmidt József kereskedelemügyi 
államtitkár, Lakatos Aladár kereskedelmi minisztériumi 
osztálytanácsos, Molnár Viktor közoktatási minisztériumi 
osztálytanácsos, Bezerédi Viktor kultuszminiszteri t i tkár, 
Halmos János polgármester, Gelléri Mór kir. tanácsos, 
iparegyesületi igazgató, Hegedűs Károly technológiai igaz-
gató, dr. Horváth János iparhatósági felügyelő é3 az egye-
sület elöljárói kivétel nélkül, végül az egyesület tagjai és 
az iparoktatás iránt érdeklődő nagyközönség kiváló-
ságai közül igen sokan. A megnyitó beszédet. Schiffer 
Ferencz pápai kamarás az egyesület igazgatója mondotta 
megkapó színekkel festve az egyesület megfutot t negyven-
két éves pályáját , a mely idő alatt több mint húszezer 
iparos fiatal ember látogatta az egyesület oktató előadásait. 
Ezután a daloskör énekelte as iparosok indulóját, a mely 
az egyesület jelszavával: „Isten áld meg a tisztes ipart" 
kezdődik, majd a „Szózat"-ot és Kölcsey „Himnusz"-t, 
mire megnyíltak a tárlatok s az egybegyűltek elszéledtek 
a különböző kiállítási termekben. A kiállítást az egész 
nap állandóan nagy közönség nézte s különösen a 
szobrász és a vert vasmunkákat, a melyek kiválóan jól 
sikerültek, alig győzték dicsérni. 

Ezsébet királyné szobrára 
a budapesti kir. magyar tudomány- egyetem hittudományi 

karának ivén adakoztak: 

Dr Bita Dezső 10 frt , dr Klinger István 5 frt , dr 
Rapaics Rajmond 10 fr t , dr Kisfaludy A. B. 10 frt , dr 
Kiss János 5 frt , dr Berger János 10 frt , dr Demkó 
György 5 frt, dr Székely István 5 frt , dr Kanyurszky 
György 5 frt , dr Breznay Béla 10 fr t . Összesen : 75 f r t . 

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

Budapest, 1898 Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. ez.) 
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SZ. II. Félév. 1898. 

„Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, umtati promovendae et arctius compingendae 
adlábora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Az egyház iskoláinak vezérelvei. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Mócsy Antal beszámoló beszéde. — E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat a szülőkhöz a gyer-

mekek jó neveléséről. — Katholikus Autonomia. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

' detü konstitucziójára. 

Irta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 
1. §. Előzmények. 

(Folytatás.) 

VIII. Végül t ek in te tbe kell vennünk, vájjon 
a könyvti lalom oly mérvü-e az uj konst i tuczióban 
min t volt a régi törvényben, s mily hatálylyal 
s jelentéssel bir. Ti l tot t könyvről lóvén szó, 
mindig az egész könyvet, s nemcsak azon részt, 
mely okot adot t a t i lalomra, kell ér tenünk. Ha 
pedig a kárhoz ta to t t rész törö l te t ik vagy bármi 
módon el távoli t tat ik, valószinüleg megszűnik a 
tilalom,*) s ha a t i l t o t t könyv több kötetből 
áll, elég, ha a tévelyt t a r t a lmazó kö te t semmi-
si t tet ik meg, hacsak a t i lalom nem a szerző 
ellen van kimondva. 

A t i lalom ki ter jed ugyanazon könyvnek uj, 
jav i to t t kiadására is, hacsak a Congregatio 
Indicis ez alól fe lmentést nem ad.2) Ha a, tévely 

*) Si vero error ille contra fidem sit abra9us a 
lioro, Croix cum Pignatell i dicit probabiliter excusari a 
censura, qui reliqua libri legit, quia tunc liber non 
continet amplius haeresim, nec ullum periculum inducit. 
S. Alpb. Theol mor. VII . 283. V. ö. D' Annibale, III. 141. 

2) Id. konst. art . 31. 

az u j kiadásban fel van tün te tve s megezáfolva, 
vagy ha a t i ta lom nem feltétlenül, hanem e 
záradékkal t é t e t e t t : clonec corrigatur, szintén 
megszűnik a t i lalom. Kivétel t képeznek az u. n. 
klasszikusok s az érzékiséget t á rgya ló i ra tok. 
Amazok a káros ha tású részek kihagyása u t án 
olvashatók.3) 

Nincsenek t i l tva az u. n. chrestomathiák, 
i rodalmi szemelvények s egyéb vegyes közle-
mények, ha t i l t o t t könyvekből vannak is össze-
állítva, ha csak nem oly nagy mér tékben 
véte tnek ki a ká rhoz ta to t t könyvekből , hogy 
velők azonosaknak látszanak. Természetes, hogy 
ha a ká rhoz ta to t t könyv bármely idegen nyelvre 
fordi t ta t ik is le, a t i lalom nem szűnik meg.4) 

A mi a könyvtilalom (prohibit io) je lentésé t 
illeti, ugyanaz az u j konst i tuczióban, min t a régi 
jogban. Ez ál l i tásunk igazsága ki tűnik a z u j törvény 
czéljából, mely szerint a kárhozatos könyvek azér t 
t i l t a tnak , nehogy olvasásuk által az emberek hi te 
s erkölcse veszélyeztessék. 

Nem szükséges azonban, hogy a törvény-
hozó a törvény mindenik paragraphusában ki-
fejezze, a mi t a tö rvény ál tal á l ta lában elérni 
szándékozik, hanem elég, ha szándékát és aka-

3) Id. konst. ar t . 10. 
4) Art. 45. Eképen határozott már VIII . Kelemen 

is in Istr. de prohib libr. §. 6. 
26 
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rá t á t egyik vagy másikban nyilvánit ja . Hogy 
XIII. Leo pápa idézett konsti tucziójában a 
tilalom je lentését azon ér te lemben veszi, m in t 
ve t te a régi törvény, nyilvánvaló a 12. §-ból: 
Nefas esta libros edere, legere et retinere, n e m 
szabad a t i l t o t t könyveke t kiadni, olvasni, 
meg ta r t an i stb.5) 

E közvetlen há rmas t i lalomból önként követ-
keezik az is, hogy a t i l t o t t könyveket nem szabad 
eladni, kölcsön adni s védelmezni. 

Lássuk röviden e cselekmények jelentését . 
1. A könyv kiadója (editor) SLZj cl ki azt az 

emberek tudomására j u t t a t j a , nyilvánosságra 
hozza, s t e r jesz t i ; ilyen első sorban a szerző, a 
könyv irója, bár nem szükségképen, hanem csak 
akkor , ha az á l ta la i ro t t művet e czélból a 
kiadónak á t a d j a ; továbbá a könyvnyomtató, k i a 
szerző művét nyomta t á s véget t elfogadja. E kettő 
működik közre főképen a könyvek nyilvánossá 
tételében, a mi, ha kárhozatos könyvekről van 
szó, soha sincs megengedve. 6 ) 

A szerzőnek, s nyomdásznak, rendesen többen 
vannak segélyére a könyv létre s nyilvánosságra 
hozatalában alakilag vagy anyagilag ( formaliter 
vei materialiter,) közelebbről s távolabbról (proxime 
vei remote.) 

а) A közelebbi közreműködés n e m c s a k az 
alaki de az anyagi is, csupán a l egnagyobb 
szükség esetén s kivételesen engedhető meg, pl. 
nagy kár elkerülése végett . Ilyen pl. a halál-
félelem s ezzel egyenlő nagyságú veszély, min t 
becsületvesztés stb. Az állás elvesztése némelyek 
szerint nem elég mentség. Frass ine t t i 7 ) mégis azt 
véli, hogy ha valaki h iva ta lá t vagy vagyonát 
vesztené, melyből magá t s csa ládjá t t a r t j a fenn, s 
egyéb megélhetési módot nem tud szerezni ez ok 
elfogadható mentségül. Ez az enyhébb magyaráza t 
a konsti tuczió szellemével is jobban megegyez, 
min t az előbbi. 

A mai technikai viszonyok közt D'Annibale 
s mások szerint a legtöbb munkás csak távo-
labbról (remote) működik közre, 8) azonban a kik 
t i l to t t könyveket , i r a toka t az utczán árulnak, 
eladnak, szintén a közelebbről közreműködők 
közé sorolandók. 

5) Ada Sanctae Sedis, 1897. fasc. 351. p. 161. 
б) Vermeersch, 26. Y. ö. Lehmkuhl S. J. Theol. 

mor. I, 663. 
7) L. Arndtnál, 243. 1. 
s) A javitók (correctores) egyszersmind olvasók 

(legentes) is, azért ezekről alább külön szólunk. 

b) Távolabbról (remote) működnek közre a 
könyv előállításánál, kik a papi r t készitik, a 
már k inyomta to t t könyveket rendezik, a gép-
fű tők és ha j tók , s á l ta lában mindazon munkások, 
kik a könyv technika i előállí tásában részt 
vesznek. 

2. Az olvasás a l a t t nem azt ér t jük, hogy 
valaki a t i l t o t t könyvet szeme elé t a r t j a az 
olvasmány egyes szavait monda ta i t emlékezetből 
szóval mondja vagy gondolatban előidézi; hanem 
a ki olvasván azt fel is fogja s ér t i is. E 
szerint a ki idegen nyelvű t i l t o t t könyvet 
olvas, melyet nem ért, vagy ha az ily könyvek 
olvasását hallgatja, nem esik bünte tés alá, de ha 
ér t i a fe lo lvasot takat , mivel tévelynek vagy 
erkölcsi veszélynek teszi ki magát , súlyosan is 
vétkezhet ik . 

3. A könyveket magoknál tartják (ret inent) 
azok, kik azokat őrzik, akár min t sa já t jukat , 
akár mint más tu la jdonát , vagy pedig megtar tván 
t u l a j d o n j o g u k a t , másnál helyezik el, hacsak az 
illető nem bir engedélylyel a t i l to t t könyvek 
olvasására, a mely esetben az utóbbi könyvet 
mindaddig magánál t a r tha t j a , mig vagy meg-
semmis í t te t ik vagy az á tadó is felhatalmazást 
nyer annak olvasására.9) 

Ez esetnél nem jön tekinte tbe , birja-e 
az illető a nyelvet, melyen a könyv Íratot t , 
vagy sem. 

Ugy látszik, a törvényen kivül állanak a 
könyvtárőrök, ha azok a till o t t könyveket nem 
a sa já t házukban vagy lakásukon őrzik. 

A könyvkötő nem vétkezik, ha t i l to t t 
könyvet köt be, ha nem t a r t j a magánál — bár 
másé legyen — hosszabb ideig s különben is 
nagy ká r t szenvedne, ha az embereket a mia t t 
el idegenitené magától , hogy t i l to t t könyvek kö-
tését nem vállalná el.10) 

4. A könyvkereskedőknek feltétlenül tilos 
oly könyveket eladni vagy kikölcsönözni, melyek 
szándékosan szemérmetlenségeket tárgyalnak, 1 1 ) 
a többit illetőleg az egyházi főhatóság u t j án a 
Congregatio Indicistől kell engedélyt kérniök s 
ekkor csak olyanoknak szabad eladniok, a 
kikről feltételezhető, hogy jogosan kérik s 
olvashat ják az illető könyve t ; sőt nem is köte-
lesek külön megkérdezni a vevőt az iránt, hogy 

y) S. Alph. VII. n. 298. 
lü) Arndt, 235. 1. 
u ) Id. konst. art. 46. 



RELIGIO. 211 

van-e engedélye t i l to t t könyvet olvasni, ha-
nem elégséges, ha képzet tsége u tán Ítélve, 
valószínűnek t a r t j ák , hogy a vevő ily engedély-
lyel b i r ; az ellenkező áll í tás nagy s igaztalan 
t e rhe t róna a könyvkereskedőkre. 

5. Könyvet eladónak a z t n e v e z z ü k , a k i e 
czélra boltot nyit, vagy mindenünnen össze-
vásárolván a könyveket , azokat akár az ár-
jegyzékben kiszabott árakon, akár ár lej tés u t j á n 
eladja. Nem tar tozik ide, ha valaki más nevé-
ben t a r t j a az árlej tést . A ki hivatalból van 
jelen, nem köteles megvizsgálni, vannak-e az 
eladandó könyvek közöt t t i l t o t t ak is.12) Ha 
véletlenül észrevenné s megakadályozhatná az 
ilyen könyv megvételét , kell, hogy megtegye, 
mer t mindenki tar tozik fe lebará t j á t a vétkezéstől 
visszatartani, ha ezt a lkalmas módon és sa já t 
ká ra nélkül megtehet i . 1 3 ) 

6. Kölcsön adni t i l to t t könyvet nem szabad 
olyanok számára, kik azok olvasására nem birnak 
felhatalmazással . I t t felmerül az a kérdés : 
szabad-e a vendéglők, kávéházak, stb. tu la jdo-
nosainak bármely lapot a vendégek kezébe 
adni? 

Fele le t : poli t ikai lapot igen, habár néha 
kevésbbé helyesen nyilatkozik is vallási s erkölcsi 
dologban, azon kár miat t , a minek a vendéglős 
stb. k i tenné magát , ha az il lető lap elhagyásával 
lá togatói t elveszítené. De az olyan lap, mely 
szándékosan t á m a d j a a vallást és sért i az erköl-
csöket, nem t a r t h a t ó meg, habár e mia t t a 
vendéglősnek nagy kára lenne is, me r t a lelki 
ká r s botrány nagyobb az anyagi veszteségnél. 
Ez már nem közreműködés lenne a rosszra, ha-
nem a bűnnek szántszándékos előidézése. Ha 
pedig a szükséges hirdetések mia t t oly lapra 
lenne szüksége a vendégeknek, mely t i l t o t t 
dolgokat is közöl, ez elégséges oknak látszik 
arra, hogy a vendéglős olyanokat járasson, — 
feltéve, ha nincs a püspök ál tal eltil tva, — még 
akkor is, ha a vendégek a t i l t o t t dolgokat is 
e l o l v a s s á k ; de a z t elkülönitett helyen kell tartania. 
A kinek pedig engedélye van i lyetén l apoka t 
olvasni, ügyelni tartozik, nehogy más kezébe 
jusson, a kinek hi tében vagy erkölcsében a t i l t o t t 
újság kár t tehetne.1 4) 

12) Vermeersch i. m. 28. 1. 
13) Arndt, i. m. 237. 1. 
u ) Arndt, 236. 1. 

Erre — mondja Lehmkuhl15) — nagyon 
kell ügyelnie a gyóntatónak, s ha komoly törek-
véssel sem szünte the t i meg a visszaélést, kellő 
okossággal tö rekedjék a ba j t legalább csökkenteni. 

7. A t i l t o t t könyvek védelmezése kétféle 
lehe t : fizikai, ha valaki óvja a könyvet — a 
kézzel fogható kö te te t — a romlástól , meg-
semmisítéstől, megakadályozza az egyházi fő-
hatóságnak ta r tozó á tadás t stb., erkölcsi pedig, 
ha valaki a benne foglal t s ká rhoz t a to t t t a n t 
akár szóval, aká r írásban, nyilván vagy t i tkon, 
védelmébe veszi, t a r t a lmá t , i rá lyát , küla lakjá t , 
stb. dicséri vagy feltétlenül, vagy mert okot ad a 
tilalomra. Nem vétkezik, ha valaki a nélkül, 
hogy a könyv veszélyes t a r t a l m á r a gondolna, 
dicséri annak á r t a lma t l an részét, csinos vol tá t 
stb.1 6) 

A tiltott könyvek feltétlenül megsemmisítendők ; 
a régi jog szerint á t ke l le t t azokat adni az 
egyházi főhatóságnak, Inquis i tornak vagy annak, 
a kinek engedélye volt o lyanokat magáná l 
t a r t an i . 1 7 ) 

Nem szabad a t i l to t t könyvet tulajdonosá-
nak visszaadni, ha annak nincs engedélye azt 
olvasni, feltéve, ha ez á l ta l nem idézünk elő pl. 
haragot , szomorúságot, félelmet, a bará tság 
fe lbomlását s tb.1 8) 

Emez á l ta lánosan tá jékoz ta tó elvek közlése 
u t án t é r jünk á t a konst i tuczió ha tá roza ta i ra s 
l á s s u k a z o k a t az olvasds, a kiadás, terjesztés és 
birálat szempontjából. (Folytatjuk.) 

Az egyház iskoláinak vezérelvei. 
A magyarországi kath. tanítók országos bizottságának 
1898. augusztus 19-ki közgyűlését megnyitó beszéd dr. 

Steinberger Ferencztől. 

A biboros-herczegprimás 6 főmagasságának nagy 
hálával fogadott kegyeiből és Hornig Károly báró püspök 
ő nagyméltóságának magas bizalma által a magyarországi 
kath. tanítók országos bizottságának élére állittatván, bi-
zottságunk ezen első közgyűlésen az elnöki székben ki 
nem térhetek az uj intézménynyel szemben várakozó 
állásponton levő nagy közönségnek azon kérdése elül, 
hogy: mit akarunk? és minő vezérelvek fognak nekünk 
világítani a magyar kath. népoktatásügy szolgálatában 
haladó ufunkon ? 

1S) Theol. Mor. I. 664. 
i e) V. ö. Arndt, 240. 1. és Lugo de Fide disp. XX. 

n, 24. L. Vermeersch, 29. 1. 
17) Arndt, 238., 
1S) Ballerini (ad Theol. mor . . . I. u. 241.) Arndt, 

i. helyen. 
27* 
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A millenniumi kath. tanítói kongresszus a magasztos 
ügyhöz méltó lelkesedésében sok üdvös határozatot hozott 
a kath. népoktatásügy fejlesztésére, melyek azonban mindez 
ideig papíron maradtak, mert nem volt orgánum, a mely 
azokat az életbe átültette volna. Országos bizottságunknak 
jut a nagyméltóságú püspöki kar jóváhagyásával a nemes 
feladat, hogy a kongresszus határozatait közvetitö mun-
kájával az életbe átsegitse és vele a kath. népoktatás" 
ügyet országosan fejleszsze. 

De nemcsak a kongresszus gondolatait óhaj t juk meg-
testesíteni, hanem önmagunknak is termelni kell gondo-
latokat, tisztázni és érlelni az eszméket a kath. tanitásügy 
fellendítésére. Eddig csak szórványosan, az égetővé vált 
kérdések nyomása alatt, vagy elszigetelten, az egyes egy-
házmegyékben felpezsdült élet erejével történtek intézke-
dések a szükséges reformok iránt. De ezek az intézkedések 
elszigeteltségük miatt nem eredményezhettek egyöntetű 
működést és sporadikus jellegüknél fogva nem hagyhattak 
mélyebb nyomokat a kath. népoktatásügy fejlődésében. 
Most már mindennapi gondjainkba kell venni ennek a 
fontos ügynek az érdekeit és kitartó munkálkodással a 
tervezgetések, az óhajok regióiból a tettek mezejére ül-
tetni át annak szükségleteit. A magas püspöki kar ma-
gasabb hivatásánál fogva nem foglalkozhatik tanitásügyi 
részletkérdésekkel. Mi leszünk az ő népoktatásügyi tanácsa, 
mely a szakférfiak értelmi erejének egyetemességével fogja 
érlelni az iskolai kérdéseket, 

Központi szerve leszünk a kath. oktatásügynek, köz-
vetítői, szószólói leszünk a kath. tanitók egyetemességének. 
Meg kell látnunk az utolsó falusi iskola hiányait és meg 
kell hallanunk minden tanitótársunk panaszait fönt a 
Kárpátok mentében és lent a rónák sikjain. Nem szabad 
szemet hunyni a fogyatkozások fölött, hanem sorra kell 
venni a hiányokat és kitartással orvosolni a bajokat. A 
mint a siránkozásból meg nem élünk, ugy az elbizakodás 
és tétlenség erkölcsi halálba visz. 

Mert a kath. iskolák erős vára az egyháznak ; de 
csak akkor, ha a várat bástyákkal megerősítjük és védő 
sánczokkal körülvesszük. Ezek a bástyák: a hit ereje, 
melyet az ifjú nemzedék szivébe beoltottunk. A védő 
sánczok : iskoláinknak a paedagogia és a haladó kor 
egészséges követeléseinek megfelelő berendezése. 

Az állam, bármily hatalmas is, nem tar t ja — rendes 
viszonyok között — czélravezetőnek az erőszakot, hanem 
megakarja őrizni a jogosság látszatát. De ha azt mond-
hatja az egyháznak : Nem nektek való az iskola, mert 
tehetetlenek vagytok annak fejlesztésében, okszerű veze-
tésében akkor nő a bátorság, hogy az egyházat az okta-
tás mezejéről leszorítsa. 

Az egyház nem akar és nem is szabad nekie az 
egészséges reformok elül elzárkóznia. Az egyház nem 
akarja az idő kerekét megállítani, mert a haladás termé-
szetében van. Az egyház csak a nevelés czélpontjára, 
szellemére nézve immobilis, mert ezt Jézus Krisztustól 
kapta szent örökségül, mely irányitója és boldogítója volt 
az emberiségnek minden időben. De az oktatás keretei 
tágulnak, a formák tökélyesbülnek a haladó kultura mé-
retei szerint. Ebben az egyház is halad. Az az üditő for-
rás, mely századokon át egymaga öntözte a közoktatás 

virágos mezőit, ma sem száradt ki az egyházban. Ha meg-
hozta áldozatait a közoktatás oltárára akkor, midőn egy-
maga volt az iskolák nemtője, megállja helyét ma is, 
midőn versenytársak támadtak mellette a kultura mezején. 
Az egyház sohasem fogja kezét levenni az iskoláról, mert 
az ő hivatását az iskolában nem fogja betölteni soha senki 
más. Azt a szellemet, melyet az egyház van hivatva bele 
lehelni a sarjadó nemzedékekbe, Jézus szellemét, mely 
átalakította az emberiség gondolkozását, érzületét, társa-
dalmi és erkölcsi létrendjét, ezt a szellemet soha senki 
sem fogja bele lehelni az ifjúságba, mert nem adatott 
meg a hatalom és eszköz arra nézve, hogy belenyúljon 
valaki a lelkiismeretbe, mely sarkcsillaga az ember er-
kölcsi életének. A ker. vallásnak a szív ismeretére vezető 
oly eszköz van a kezei között, a minővel egy lélektanár 
sem rendelkezik; olyan eszköze, melylyel oda is bejuthat, 
a hova semmi emberi hatalom nem férhet, a legtitkosabb 
gondolatokba, a szivnek legelrejtettebb vágyaiba és inge-
reibe. Az állam rendelkezik ágyukkal, hadseregekkel, de 
nincs eszköz a kezeiben, hogy a szivet megnemesitse. 
Azért mondott csődöt Francziaországban kizárólag az 
állam kezei közé jutott oktatás. (Vége köv.) 

Budapest, szept. 30. Mócsy Antal beszámoló beszéde. — 
Mócsy Antal országgyűlési képviselő ur azok közé 

a kiváló férfiak közé tartozik, akik ha valamivel foglal-
koznak, alaposan végeznek, és ha világosságot akarnak 
valamire deríteni, hát teljes világosságot tudnak gyújtani. 
Ilyennek bizonyult tapolczai beszámoló beszédében is, 
melyből kiemeljük azt a részt, a hol arra a kérdésre 
felelt meg a nagyérdemű képviselő ur, ellene van-e a 
püspöki kar a néppártnak ? Mócsy Antal igy fejtette meg 
ezt a kérdést: 

„Hát azzal a képtelen ráfogással, hogy a püspöki 
kar ellene van a néppártnak miként állunk ? Nem egyszer 
álltak elő liberálisaink ezzel a ráfogással magában a kép-
viselőházban i s ; bizonyítani azonban nem tudtak, sőt arra 
sem voltak képesek, hogy legalább egyetlen püspököt 
tudtak volna megnevezni, ki a néppárt ellen nyilatkozott 
volna. Es merem állítani, hogy nem is lesznek abban a 
helyzetben, hogy akár csak egy katholikus püspököt is, 
mint a néppárt ellenségét, bemutathassanak ; mert az 
ilyen püspök ellenkezésbe jönne nem csak a néppárttal, 
hanem magával a pápával s a nmélt. magyar katholikus 
püspöki karral, tehát önmagával is. 

A néppárt ugyanis tulajdonképen a magyar katho-
likus püspöki kar felhívására keletkezett. 

De kezdjük a dolgot élőiről. 0 szentsége, a pápa 
már 1886 ban, Budavárnak a törököktől való visszafogla-
lásának 200 éves jubileuma alkalmából, a magyar püspöki 
karhoz intézett levelében figyelmeztet arra, hogy a ka-
tholikusokra nézve sérelmes törvények megváltoztatása 
érdekében tegyenek meg minden törvényes lépést. Tudjuk, 
hogy a püspöki kar ilyen irányban minden alkalommal 
hallatta is felvilágosító, tiltakozó, követelő szavát a főren-
diházban. Annak daczára nemcsak az ezelőtti sérelmes 
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törvények megváltoztatása nem sikerült, hanem a liberális 
egyházpolitikai törvények által még súlyosabb sérelmek 
estek a katholikus egyházon és általában a vallásokon. 
Ezen szerencsétlen alkalomból a püspökök több közös 
főpásztori levelet bocsátottak ki, melyek között különös 
fontosságú a felvetett kérdés tekintetében az 1895. elejéről 
szóló, mely minden templomban vízkereszt napján felol-
vastatott és megmagyaráztatott. Ezen körlevélben elpana-
szolják a főpásztorok, hogy valamint ők, ugy egyes hithű 
világi férfiak, a törvényhozás termeiben, a kormányzathoz 
és a trónhoz intézett iratokban minden lehetőt elkövettek 
arra nézve, hogy a vallásunkra, de a családokra, a hazára, 
a trónra is egyaránt veszedelmes úgynevezett egyházpo-
litikai törvények (polg. házasság vallástalanság szabadsága 
stb.) létre ne jöjjenek, de küzdelmök sikertelen maradt, 
Azért felhívtak, lelkiismeretben köteleztek mindnyájunkat, 
hogy „minden, ugy az isteni, mint az emberi törvények 
által nyújtót és megengedett eszközzel azon legyünk, hogy 
egyházunk, valamint hitünknek jogai épségben tartassa-
nak." Ugyanott világosan ki van mondva, hogy a „vallás 
ügyeit bátran és lelkesen felkaroljátok és erősen megvé-
delmezzétek ugy a magán, mint a nyilvános életben." 

Ezen felhívásra csakhamar megjött a visszhang. A 
néppárt vezérei, Zichy Nándor és Esterházy Miklós Móricz 
grófok, közös értekezletre hivták össze az ország mind-
azon fiait, kik az ország keresztény jellegének megóvása 
czéljából szövetkezni hajlandók. Az ország minden részé-
ből mintegy 300-an jöttünk össze 1895-ik jan. 28-án 
Budapesten az Esterházy-féle palotában, hol aznap és 
másnap a néppárt programmja szövegeztetett s maga a 
párt is megalakult. Megalakult azért, hogy elsősorban és 
főként a püspöki kar kívánságához képest, „minden, ugy 
az isteni, mint az emberi törvény által nyújtott és meg-
engedett eszközzel a vallás ügyét bátran és lelkesen fel-
karoljuk és erősen megvédelmezzük, ugy a magán, mint 
a nyilvános életben." Ha mindezekhez vesszük még azt, 
hogy őszentsége, a pápa, a néppárt vezéreihez intézett 
levelében működésüket helyeselte s arra áldását ad ta : 
akad e még olyan józan eszű ember, ki azt állitsa, hogy 
a püspöki kar ellene van a néppártnak, annak a pártnak, 
mely programmjának egyik fő, mondhatnám legfőbb pont-
jához s a püspöki karnak kivánságaihoz képest a katho-
likus egyház jogait, érdekeit — más vallások jogainak, 
szabadságainak tiszteletben tartásával — védelmezni kí-
vánja ! 

Igy állván a dolog, kell-e még vitatkoznom, hogy 
a nm. püspöki kar nem lehet és nincs is ellene a néppárt-
nak s hogy a liberálisoknak ezen ráfogása nemcsak va-
lótlan, hanem egyenesen sértő is éppen a püspöki karra." 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori szózat a szülők-
höz a gyermekek jó neveléséről. — 

Krisztusban szeretett híveim ! 
Főpásztori szivem késztet engem, hogy ezen tanév 

kezdetén néhány bizalmas szót intézzek hozzátok, külö-
nösen pedig a keresztény szülőkhöz: meglévén győződve 
arról, hogy a fiatal nemzedék jó nevelésétől függ a ti bol-
dogságtok, — de még ennél is több: édes hazánknak 
szebb jövője. 

Elmultak a pihenő napok, és ismét megnyíltak a 
szellemi munka termei ; az egész országban sietnek a 
gyermekek részint saját iskolájokba, részint pedig — 
könyek között bucsűt véve kedves övéiktől — messze 
fekvő városokba, hogy ott kellő művelődés által magukat 
a választandó életpályára képesítsék. 

Nagy örömmel nézem ezen általános mozgalmat, 
mert föltalálom benne Anyaszentegyházunk állandó, a 
világ végéig eltartó törekvését : hirdetni Jézus Krisztus 
evangéliumát, és hirdetni azt első helyen és legbehatób-
ban a két nembeli ifjúságnak, mely a családnak, a társa-
dalomnak, az egyháznak legnagyobb kincse, és legfőbb 
reménysége. 

Anyaszentegyházunk minden időben legfontosabb 
teendőjének tartotta, ezen általam is annyira szeretett 
ifjúság nevelését, mert folyton szemmel tar t ja azt, hogy 
az ember nem a földért, hanem a mennyországért van 
teremtve, és hogy ezt most kell megérdemelnie önkéntes 
hódolat, szeretet, engedelmesség által Teremtője iránt. 

De ezen legszentebb és legfontosabb kötelmek tel-
jesítésére a rosszra hajlandó embert nevelni kell gyer-
mekkorától fogva, mert ugy a tapasztalat, mint a Szent-
lélek szava szerint: „Jó a férfiúnak, ha az igát ifjúságától 
fogva viseli," (Jeremiás Sir. 3, 27.) — és „az i f j ú az ő 
utja szerint, miclőn megvénül sem távozik el attól." (Péld. 
22, 6.) A szerint a mint a gyermeknek hajlamait irányít-
juk, vagy szent válhatik belőle és az emberiség jóltevője, 
vagy pedig a világ ostora. A legmélyebben gyökeredző 
és legmakacsabb hajlamok azok, melyeket az ember ifjú 
korában ápolt szivében. 

Szentegyházunk a fiatal nemzedék iránti előszeretetét 
Jézus Krisztustól tanulta, a ki a gyermekeknek adta szent 
szivében az elsőséget. „ Hagyjátok hozzám jönni a kisde-
deket, — mondá Ő — és ne tiltsátok el őket, mert ilye-
neké az Isten országa(Luk. 18, 16.) 

0 miattuk lett maga az Istenfia is gyermekké, ma-
gára öltvén annak minden tehetetlenségét és gyöngeségét ; 
a gyermekek sorából választá ki magának első vértanúit 
— az apró szenteket; követeli, hogy mindnyájan nagy 
gondot fordítsunk a gyermekekre; nagy jutalmat igér 
nekünk, ha velük jót teszünk és nagy büntetésekkel 
fenyegeti azokat, a kik nekik ártani merészelnének; mert 
erre vallanak szavai: „ A k i lefogad egy ilyen kisdedet az 
én nevemben, engem fogad be ; — a ki pedig meg-
botránkoztat egyet e kisdedek közül, jobb annak, kogy 
malomkő köttessék nyakára, és a tenger mélységébe 
merittessék," (Mat. 18, 5—6.) — Egész életében szívesen 
látta a gyermekeket maga körül, és most is, az Oltári 
Szentségben lakva, azt akarja, hogy hozzá legközelebb 
legyenek a gyermekek ; az ő imádásukon, hódolatukon 
gyönyörködik legjobban ; az ő szivökbe óhajt menni 
legforróbban a szentáldozás pillanatában, hogy azokat a 
maga számára megőrizze; és a próféta által egyházának 
is — a püspököknek és papoknak — meghagyta, hogy 
a szegényeknek hirdessék mindenekelőtt az evangéliumot, 
vagyis a gyermekeknek, kik igazán szegények és árvák, 
magukon segíteni nem képesek, hanem tisztán a szülők, 
nevelők és környezetük jó vagy rossz akaratának, be-
folyásának vannak kiszolgáltatva. 
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Jézus Krisztusnak és egyházának ezen lángoló sze-
retete az ifjúság iránt szülte az iskolákat és nevelő-inté-
zeteket, hogy itt azok a fogékony, kis szivek előkészít-
tessenek az evangélium áldásainak befogadására ; a ke-
reszténység ujonczházai ezek, melyeknek feladata a vétket 
kiirtani és az erényt beültetni ; nagybecsű faiskolák ezek, 
melyekben a kis fácskákat nagy gonddal ápolják, hogy 
annak idején bő gyümölcsöt teremjenek az emberi 
társadalom — és a mennyország számára. 

Azért a legnagyobb örömmel üdvözli az egyház 
ama lelkes férfiakat és nőket, kik az élet gyönyöreiről 
lemondva az ifjúság apostolaivá lesznek és minden erejüket 
és idejüket azok nevelésére fordítják. Ugy tekinti és 
becsüli a tanári, tanítói, nevelői testület tagjait, mint 
Jézus Krisztus munkatársait a megváltás művében, mint 
olyanokat, kiket maga Jézus Krisztus választott ezen 
magasztos czélra az apostolok társaiul : „Nem válasz-
tottatok engem, lianem én választottalak titeket, és én 
rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek és a ti 
gyümölcstök megmaradjon.w (Ján. 15, 16.) •— Ugy tekinti 
őket, mint a gyermekek látható őrzőangyalait, kiknek 
feladata a láthatatlan angyalokkal együtt Isten gyer-
mekeit, Krisztus testvérkéit, a mennyország örököseit 
nagy tisztelettel és . szeretettel ideig- és örökkévaló 
rendeltetésökre előkésziteni. 

Vannak iskoláink, kedves hiveim! és voltak bőven, 
de szivünk fájdalmára mégis azt kell tapasztalnunk, 
hogy az iskolák számával nem növekedik a keresztény 
jámborság és erkölcsösség, sőt ellenkezőleg mindinkább 
terjed az erkölcstelenség és vallástalanság. Ennek oka 
egyrészt abban rejlik, hogy az ifjúság elméjét pusztán 
ismeretekkel töltik meg, a sziv pedig műveletlen marad. 
Már pedig az észnek kiképzése egyedül, a sok tudo-
mányban való jártasság mindenkor csak egyoldalú nevelés, 
mely annál veszélyesebb, minél könyebben vonja el a 
szivet az Istentől és irányitja azt az anyagiaknak rendetlen 
kívánsága felé. Hogy tehát az oktatás az emberiség 
üdvösségére és boldogitására szolgáljon, szükséges, hogy 
azt vallásos szellem hassa át, mely a sziv érzelmeit 
nemesitvén, az embert a jónak, a nemesebbnek, a ke-
resztény erkölcsnek követésére vezérelje. 

De a növekedő hitközönynek és vallástalanságnak 
fő okát mégis abban látom, hogy a keresztény házinevelés 
szünőfélben van. 

Hiába való minden, még a legszorgalmasabb tanitás 
is az iskolában, ha azt a házi nevelés nem gyámolitja. 
Mert mily sikert remélhetünk, ha a gyermeket az iskolá-
ban arra tanitjuk is, hogy Istent tisztelje, szeresse és sz. 
nevét hiába ne vegye, — otthon pedig a szülői házban 
káromlásnál, szitkozódásnál egyebet nem hall? 

Minő eredményre számithatunk, ha az iskolában 
tisztességes, illő, szemérmes viseletre intjük is a gyer-
meket, otthon pedig teljesen szabadjára eresztik, teljes 
fegyelmezetlenség uralkodik, ocsmány beszédeket, szemtelen 
tréfákat lát és hall ? 

Mit várhatunk az olyan gyermektől, a kit az isko-
lában arra tanitunk, hogy vétek mások jó nevét, hirét, 
becsületét sérteni, — és a ki azt tapasztalja, hogy otthon 

mások kigunyolása, rágalmazása van divatban? Minő 
hatással lehet a gyermekre, ha azt az iskolában az Isten 
és Anyaszentegyház parancsainak megtartására és köve-
tésére serkentjük, otthon pedig látja és tapasztalja, hogy 
az isteni és egyházi törvényeket áthágják, kigúnyolják, 
megvetik ? 

Pedig számtalan családban tapasztaljuk ezt; meg-
mérhetlen a botrányok száma, melyek az iskolában nyert 
vallásoktatást csiráiban elfojtják, és teljesen meg-
hiúsítják. 

Bárcsak visszatérnének azuk az idők, midőn az apai 
ház hasonlított az Isten házához; midőn az imádságot 
közösen végezték; midőn a család tagjait az Isten tiszte-
lete és szeretete egymáshoz szorosabban fűzte; midőn az 
épületes olvasmányok a sziveket minden jóra. sőt hősies 
tettekre is lelkesítették. De napjainkban — fájdalom sok 
az olyan család, melyben a térdet imádságra soha meg 
nem hajtják ; melyben másra nincsen gond, mint evés-
ivás-, ruházat-, mulatságra és tiltott vágyak kielégítésére ; 
a hol soha vallásos könyvet nem olvasnak, de botrányos 
elbeszéléseket, haszontalan regényeket mohón elnyelnek; 
a hol a társalkodás Istenről, vallásról, üdvösségről isme-
retlen dolog, hanem napirenden van mások megbecstele-
nitése, megrágalmazása és a földi javak miként való élve-
zetéről folyik a beszélgetés. Ilyen példák és befolyások 
alatt az iskolásgyermek a vallásnak áldozatot igénylő 
gyakorlatáról elfordul és inkább a „nagyok" példája 
után indul. 

Legyetek arról meggyőződve keresztény szülők, hogy 
az Ur félelmének, az igazi keresztény életnek alapját ti 
nektek kell a gyermek szivébe fektetnetek intés és kitűnő 
jó példa által, és ha ti ezt tenni elmulasztjátok, nincsen 
nevelő vagy javitó intézet, nincsen fegyház, mely a mu-
lasztottakat helyrehozhatná. A ti kötelességtek tehát a 
gyermekekkel az Istent megismertetni, hogy Őt szeretve 
tartsa meg parancsolatait és Ot félve kerülje a bűnt ; 
a ti köteíességtek vallásunk igazságait mélyen beplántálni 
a gyermek fogékony szivébe, hogy az ne a természet, 
hanem a sz. evangelium szava szerint éljen ; sokszor kell 
azt nekik ismételgetni, hogy mi a földön csak zarándokok 
vagyunk és rövid földi élet után át kell mennünk az 
örökkévalóságba és hogy két ut áll előttünk, mely oda 
vezet, egyik a tágasabb, a kényelmesebb, az istennélküJi 
élet utja, mely az örök kárhozat felé, a másik a keske-
nyebb, a jámborság utja, mely az örök boldogság felé 
vezet. A ti kötelességtek betölteni a gyermek szivét sze-
retettel a jó és utálattal a rossz iránt, hogy csak azt 
becsülje, azt kívánja, mi az ész és hit szava szerint be-
csülésre méltó. Nektek kell a gyermekeket irgalomra 
tanítani a szűkölködők iránt, hálára a jótevők iránt, őszin-
teségre, becsületességre a társadalmi életben ; arra is, 
hogy a bántalmakat szívesen megbocsátani, mások fogyat-
kozásait eltűrni, a közös jóért és békéért sokat áldozni, 
az önszeretet rendetlen vágyait megtagadni hozzászokja-
nak; a ti kötelességtek a gyermek jellemét átalakitani, 
benne türelmes, szelid, szeretetteljes, szolgálatkész, előzé-
keny szivet teremteni, de egyszersmind erős és bátor szi-
vet is, mely utálja az elpuhultságot és ellen tudjon állni 
a csábitásoknak, mely szeresse a munkát, rendet, takaré-
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kosságot . . . E r re tanit t i teket maga a Szentlélek, mi-
dőn azt m o n d j a : tNe adj hatalmat gyermekednek ifjúsá-
gában és légy figyelmes gondolkozására. Hajtsd meg nyakát 
ifjúságában és egyengesd oldalait a mig gyermek, nehogy 
talán megátalkodván, ne higyjen neked, mi lelkednek fáj~ 
dalmára leszen. Tanitsd fiadat és bajlódjál vele, hogy 
gyalázatában ne kelljen megütköznöd(Sir. fia 30, 11.) 

Mily boldogok lesznek azon szülők, kik gyermekei-
ket Istennek nevelik. Biztos és egyenes uton vannak az 
ég felé és minden lépésnél mondhat ják : Ha gyermekem 
üdvözül, én is üdvözülök. Nem is képzelhető, hogy oly 
szülő, ki a mennyországnak nevelte övéit, maga abból ki-
zárassék. Isten nemcsak igazságos, hanem jó is, és amint 
kegyetlenül bünteti azokat, kik kedves nyájá t szétszórják, 
ugy megjutalmazza azokat, kik a felett őrködnek. 

Miért is, kedves keresztény szülők ! ne fáradjatok 
bele ezen terhes, de lélekbevágó munkába, gondoljátok 
meg sokszor, hogy a ti gyermekeitek valójában Isten 
gyermekei, ti pedig csak dajkái vagytok azoknak. Ki ne 
engedjétek őket kezei tekből! Tudományra, művészetie, 
mesterségre oktassák őket más emberek, de az Ur félel-
mére tanitsátok ti magatok. Mondjátok naponként az í rás 
szavaival : „ Jöjjetek fiaim ! Halljatok engem, az Ur félel-
mére tanítlak titeket.11 (Zsolt. 33, 12.) 

Ki tudja milyen reménytel jes gyermek áll előttetek ? 
Talán apostolt neveltek fiaitokban és valami szentet 
leányotokban ! 

Kérlek tehát t i teket ama szeretetre, melylyel vagy-
tok gyermekeitek és saját lelketek üdve iránt, ne hanya-
goljátok el e szent kötelességteket. Gondoljatok saját, és 
gyermekeitek földi és örök boldogságára. Szükséges, hogy 
velük együt t menjetek oda, ha velük együtt onnan örökre 
kizárva lenni nem akartok. 

Gustavus Carolus, m. p. 
episcopus. 

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

Az autonomia tervezete. 

A katholikus autonomiai kongresszus kilenczes 
albizottsága a főrendiház tanácstermében Szapáry Gyula 
gróf elnöklete alatt tegnap, 30-án, délelőtt tar tot t ülésében 
befejezte az előadói javaslatot és némely módosítással 
elfogadta azt. A hitelesített tervezet most közöltetni fog 
a bíboros herczegprimással, aki felkéretik, hogy azt a 
püspöki karral közölni kegyeskedjék ; ugyancsak közöl-
tetni fog a tervezet a vallás- és közoktatásügyi ministerrel 
is, hogy észrevételeit a kilenczes albizottság munkálatára 
megtehesse. Az esetleges észrevételek közöltetvén a ki-
lenczes albizottsággal, az ezeket tárgyalni fogja. Az ülés 
végén Hornig Károly báró veszprémi püspök Szapáry 
Gyula gróf elnöknek köszönetet szavazott azért a 
szakavatottságért és odaadásért, amelylyel az albizottság 
tanácskozásait vezette. 

A katholikus központi kongrua-bizottság dr 
Samassa József egri érsek elnöklete alatt október hó 
10-én délután 4 órakor a vallás- és közoktatásügyi 

ministerium II. emeleti tanácstermében ta r t ja első ülését, 
melyen dr Timon Ak os központi előadó tüzetes jelentést 
fog tenni a kongrua-rendezés jelen állásáról. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— A magyarországi katholikus tanitók országos 

bizottságának 25-ös tanácsa szept. 29-én délelőtt 10 
órakor tar tot ta első értekezletét a katholikus kör helyi-
ségében. Az értekezleten Steinberger Ferencz képezdei 
igazgató elnökölt, ki mindenekelőtt kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az országot Erzsébet királyné halálával 
ért gyászról. Indítványára elhatároztatot t , hogy a nagy 
halot t emléke jegyzőkönyvileg megőriztessék s a bizottság 
által szerkesztett hódoló felirat ő Felségéhez Hornig 
Károly veszprémi püspök u t ján felterjesztessék. 

Steinberger Ferencz megnyitó beszéde után Ember 
Károly, a bizottság világi elnöke ismertette a napirendet 
s aztán letárgyalták a szervezeti szabályokat. 

A bizottság a czimnél megállapítot ta a következő 
czimet : a magyarországi katholikus tanitók országos 
bizottságának szervezete; a bizottság önmagát „katholikus 
közoktatásügyi tanács" czimmel látta el, mely önállóan 
fog működni a katholikus népoktatási ügyekben s véle-
ményt mond oly katholikus tanügyi dolgokban, amelyekre 
nézve a püspöki kar által felkéretnek. 

A szervezeti szabályzat megvitatása után tárgyal ta-
to t t a katholikus tanitók országos árvaházának ügye. A 
tanügyi tanács nagy örömmel értesült a bíboros herczeg-
primás azon nagylelkű adományáról, melylyel az alapot 
ujabban tetemesen gyarapí to t ta és Wal te r Gyula dr. esz-
tergomi főtanfelügyelő és az országos katholikus segély-
alap elnökének óhajára a 100-as bizottság által eszközölt 
gyűj tés eredményét, 13.000 f r to t azzal a kikötéssel, hogy 
az Esztergomban létesítendő árvaház ügykezelésébe részes 
legyen, a segélyalap rendelkezésére bocsátotta. 

Ezután a jövő évi országos bizottság tanügyi soro-
zatával vonatkozólag elhatároztatott , hogy a hazai katho-
likus tanitó egyesületekhez körözvény alakjában megbe-
szélés czéljából a következő tételeket tűzi ki : 

1. Az országos nyugdij-alap revíziójában minő igé-
nyei volnának a katholikus tanítóságnak. 

2. Az 1868. évi XXXVIII . töryényczikk reformjáról 
minő elvek volnának érvényesitendők a vallásos iskolák-
nak biztositandók. 

3. Az állami tanitó képesítéssel szemben a katholi-
kus álláspont kifejtése. 

4. Dreisziger Ferencz esztergomi tanár indítványa : 
a) a népiskolai zárvizsgálatok mai rendszerének reformá-
lása időszerű-e?; b) s ha igen, mily alapelvek szerint 
volnának reformálandók a záróvizsgálatok. 

Az értekezlet ezzel az elnök lelkes éltetésével vé-
get ért. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1898. évi 
október hó 5-ikén szerdán, d. u. 5 órakor, Budapesten, a 
Szent István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza 
13) rendes havi felolvasó gyűlését tar t ja , melyre a tá r -

/ 
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saság alapító, pártoló és rendes tagjait , valamint az ér-
deklődő közönséget tisztelettel meghívja. Budapesten, 1898. 
szeptember hó 28-ikán az elnökség. Tárgysorozat : 1. Folyó 
ügyek. NevezeteseD : a tagilletmény kérdése. 2. Dr Szilvek 
Lajos rendes tag felolvasása: A hypnosis mibenléte. — 
A dolgozat egy kefelevonatát az alelnök (Kiss János dr, 
Budapest, VII., Rottenbiller utcza 5/a, III., 21.) k ívánatra 
bármely tagnak az ülést megelőzőleg megküldi, hogy az 
érdeklődő eleve tájékozódjék s az ülésen esetleg hozzá-
szólhasson a tárgyhoz. 

VEGYESEK. 
*** Magyarország történelme nagy eseményt fog 

1898. szeptember 29-éről emlegetni. Ezen a napon kezdték 
elhelyezni szent helyen, illő királyi nyugalomra, I I I . 
Béla és neje antiochiai Anna ereklyéit, melyek a székesfejér-
vári elpusztult királyi templom kiásott romjaiból a nemzeti 
Muzeumba, innen 1862-ben a budai Mátyás-templom kryp-
tá jába kerültek, a honnan, midőn ez a koronázási t emp-
lom fundámentomos restauráczió alá vétetett, Trefor t 
minister rendeletére, a tudomány-egyetem authropologiai 
intézetébe jutot tak. Miután az országot bejárta a kegye-
letes kívánság, nyilvánulásra utat keresve magának az 
iránt, hogy a nagy király ereklyéi végre valahára méltó 
eltakarításban részesüljenek, megjelent 1897. május 25-én 
ő cs. és ap. kir. felségének Ferencz József jóságos k i rá -
lyunknak legfelsőbb kézirata az ország miuisterelnökéhez, 
mely a drága árpádházi királyi ereklyék méltó elhelyezés e 
iránt következőleg rendelkezet t : „Azon kegyelet által 
indíttatva, melylyel elődeim iránt viseltetem, felhívom önt, 
hogy b. e. III . Béla király és hitvestársa antiochiai Anna 
királyné tetemeinek az itteni koronázási templomban czél-
bavett nyugalomra helyezése, valamint ugyanott egy méltó 
síremlék felállítása iránt haladéktalanul intézkedjék." E s 
a királyi szó után nyomban királyi tett következett . 0 
felsége a síremlék felállítására magánpénztárából 25,000 
fr tot utalványozott ki. Ez a kétszeresen királyi emlék el-
készülvén, tegnapelőtt volt a történeti nevezetességű s i rba 
helyezés aktusának megkezdése Budán, a koronázási t emp-
lomban, a hol országnagyjaink közöl jelen voltak az egy-
ház részéről Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur, és Császka György kalocsai érsek ur, az 
állam részéről dr Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister. Tehát van már az országnak méltó királyi sír-
boltja és benne elsőnek egy igazán királyi síremlék is. 
Erzsébet királynénk szivének igazán i t t volna a helye. 
III . Béla király és neje tetemének ünnepélyes sirba 
helyezése októb. 21-ére van tervezve. A beszentelést 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur 
fogja végezni. A király is képviselőt fog küldeni. A meg-
hívókat erre a nagy temetésre a miniszterelnökség 
küldi széjjel. 

— A budapesti egyetem hittudományi kara 
Pázmány tudomány-egyetemének évkönyvei számára a 
folyó iskolai év elején két emlékezetes eseményt adott 
át. Két u j nyilvános rendes tanár foglalta el ünnepélyesen 
tanári székét, és pedig szeptember 14-én dr Demkó 
György ny. r. tanár, egri főegyházmegyei áldozópap, az 
egri lyceumbau az egyházjog és egyháztörténelem volt 
tanára és szentszéki házasságvédő, kit a kar felterjesz-
tésére ny. rendes tanárrá ő csász. és kir. apostoli felsége 
az egyházjog tanszékére, és 16-án dr Székely István ny. r. 
tanár, nagyváradi 1. sz. egyházmegyei áldozópap, szentszéki 
ülnök, a váradi püspöki lyceumban az ó- és újszövetségi 
szentírási tanulmányok volt tanára és jogakadémiai hit-
szónok, kit ny. ^rendes tanárrá ő felsége szintén a kar 
felterjesztésére az uj-szövetségi szentírási tanulmányok 
tanszékére nevezett ki legkegyelmesebben. A Pázmánytól 
kapot t jogar alatt működő u j collegákat, az egyetemünk 
főpásztorától, Pázmány utódjától, Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás és esztergomi érsek úrtól professio fidei alapján 
kapot t apostoli missió kapcsán, szokott beneventálással, 
az ezidei dékán vezette, illetve iktat ta be székükbe. A 
tudományszomjas egyházi i f júság szivéből kitört lelkes 
éljenzés szép befejezője volt a szives fogadtatásnak, mely-
ben a két jeles tanerő egyetemünkön részesült. Ad mul-
tos annos! 

— Seminariumi tanács . A trienti zsinat rendelése 
szerint a megyéspüspököt az egyházmegye szemefényé-
nek, a papnevelő intézetnek gondozásában seminariumi 
tanács köteles támogatni. Ez t a tanácsot állította össze 
dr Steiner Fülöp székesfejérvári püspök ur f. évi szept. 
hó 28-án kelt intézkedésével a következőképpen: 

A papnevelő-intézet fegyelmi ügyei intézésére a 
püspök kinevezte : Mayer Károly kanonokot és Szuborits 
Jenő kanonokot ; a gazdasági dolgok intézésére pedig 
Kuti Márton prépost-kanonokot, Kreucz Ignácz kanonokot 
és Klaucz György dr theologiai tanárt nevezte ki. 

— Katholikus művészek kiáll ítása. Ausztria 
kiválóbb katholikus művészei elhatározták, hogy Bécsben 
állandó kiállítást létesítenek műveikből, hogy igy a 
katholikus közönség első kézből, sokkal olcsóbban és 
eredeti vallási t á rgyakhoz : képekhez, szobrokhoz, stb. 
juthasson. A művészek kezdeményezésére Aichner Simon 
brixeni herczegpüspök áldását adta. 

— Visszatérés . Gottwalcl Józsefné szül. Lóth 
Rozália, 30 éves özvegynő, folyó évi szeptember hó 30-án 
elhagyván Luther tanát, visszatért a római katholikus 
egyház keblébe. A hitvallást Janda József dr józsefvárosi 
káplán kezeibe tette a sok jelenvolt hivő nép nagy 
meghatot tsága között. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV.. Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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SZ II. Félév. 1898. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Az egyház iskoláinak vezérelvei. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : A vallás- és közoktatásügyi minister által szent Erzsébet napjára rendelt örökös iskolai ünnep. — S z é k e s 
f e j é r v á r : Plauctus et consolatio Episcope super mortem Huberti Szalay. — Tárcza. 

Vegyesek. 
Katholikus Autonomia. Irodalom. — 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 
2. §. A könyvolvasás. 

A természeti törvény erejénél fogva senki-
nek sem szabad oly könyveke t olvasnia, a me-
lyek hitében és erkölcsében meginga tha t j ák s 
melyekről tapasztalásból és sa já t egyéniségének 
ismeretéből tudja, hogy reá nézve veszélyesek s 
kisórtéseknek teszik ki. Hogy mily veszedelemmel 
jár a kárhozatos könyvek olvasása, az a körül-
méuyek szerint Ítélendő meg. A ki tudva a 
veszedelmet, i lyetén könyvet olvas, halálosan 
vétkezik, sőt még engedélylyel sem szabad 
olvasnia, hacsak a legközelebbi bűnveszély nincs 
kizárva.*) 

Habár a t i l t o t t könyvek olvasása veszélyes, 
még sem mondható az föltét lenül rossznak, sőt 
szükségből s üdvös czélból az i l letékes egyházi 
főhatóság által meg is engedhető. Hogy mily 
tulajdonsággal kell annak birnia, a ki a h i t te l 
ellenkező könyveket lelki veszély nélkül olvashatja, 
Zaccaria igy adja elő: „Az olvasónak képesnek 

S. Alpb. Theol. mor. App. III . Dissert, de 
proli. libr. c. IV. 

kell lennie arra, hogy ki tud ja hámozni a csaló, 
fortélyos beszédeket, a bi rá la t éles Ítéletével 
tud ja megkülönbözte tn i a tények igazságát ; ki-
fürkészni az idézetek megbízhatat lanságát , alapos 
tanul tsággal kell b i rnia a metafizikában, ki-
művel tnek az isteni tudományokban, j á r t a snak a 
szent a tyák olvasásában. Igen gyakor lo t t lélekkel 
kell birnia, hogy megkülönböztethesse, mi vág 
az ész, ós mi tar tozik a h i t körébe ; t ud j a meg-
különböztetni a jogot a visszaélésektől, de még 
inkább az erőszaktól ; t ud j a megkülönböztetni 
az igazságot a korszakok, nemzetek, nevelés, 
pár tok és iskolák előítéleteitől . A ki j á r t a s a 
természet- és nópjogban, tudni fogja mikóp kell 
ki játszani azok csalásait , a kik a közjog ürügye 
a la t t feldiszitik s e lőmondat ják a legigaztala-
nabbat , a mit ugy hivnak, hogy az e r ő s e b b j o g a ; 
a ki épen nem idegen az i rodalomtör ténetben, a 
Bayle őrjöngéseiben felfedezi a manichaeusok 
gyarló okoskodásait , Voltaire bizonyítékaiban a 
pogány Celsus gúnyolódásait , a ki a pápai főség, 
az egyház szabadsága, a szerzetesrendek annyi 
ellenségeinek rendszereiben o t thon van, mind já r t 
földerit i de Dominis Antal , Richer Ödön, F r a 
Paulo, Marsilius Patavinus ós a S. Amore 
Vilmosnak a mi hi tvi tózeink által már ezerszer 
meg ezerszer semmivé t e t t furcsa té te le i t . " 2 ) 

2) Debet lector valere extricare sophbmata , discer-
23 
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Ez idézett szavak csak az ér te lmi képes- j 
ségről szólnak, sz. Alfonz az akarati hajlamot is j 
tek in tbe veszi, igy szólván: S A tudós férfiak se 
olvassák (t. i. a t i l to t t könyveket) szükség és 
az el tántorodás veszélye nélkül, me r t a tudós, 
de mód felet t kiváncsi férfiakat is, a kiknek hi te 
egyébként gyengébb, mint az együgyű, műve-
letlen embereké, legtöbbnyire veszély fenyegeti 
az ilyenek olvasásából, a min t azt a szerencsétlen 
tapasztalás beigazolta. " 3) 

E két szabály enyhí thető , a mennyiben ha 
valakinek bizonyos dologban téves könyvet kell 
olvasnia ( természetesen előzetes hatósági enge-
délylyel), elég, ha a szóban forgó kérdésben, 
tudományban kellő jár tassággal bir. Ha peclig 
a hiveket kell valamely tév tan ellen megvédel-
mezni, komoly férfiúnak elég az a tudat , hogy 
az egyház érdeke s a hivek üdve függ műkö-
désétől s nem fog engedni a kísértésnek. 

A mi azon kérdést illeti, hogy az olvasottak 
mennyisége szerint miképen lehet megítélni, váj jon 
súlyos, vagy kisebb bűnt követet t -e el az olvasó 
s nem vonta-e magára a kiszabott egyházi 
fenyítéket , erre nézve a tilalom czélja az 
irányadó E kérdésben a tek in té lyek véleménye 
az egy sornyi s több lapra ki ter jedő olvasmány 
közt ingadozik s joggal, mer t egy sorból több 
lelki mérge t szívhat magába az olvasó, mint 

nere acuto critices judicio factorum veritatem, investigare 
citatioauoü infidelitatem, debet esse profundo doctus in 
metaphysica ; solide eruditus in theologia, versatus in 
lectior.e Sauctorum Pat rum, debet habere animum exer-
citatum in discernendis iis, quae sunt rationis ab iis quae 
sunt fidei. in distinguendo jure ab abusibus, magisque 
adhuc a violentii?, in discernenda veritate a praejudiciis 
temporum, nationum, educalionis, partium, scholarumque, 
qui doctus in jure naturali et jure gentium noverit fraudes 
eludere illoruin, qui praetextu juris publici exornant et 
promovent iniquissimum, quod dicunt jus fortioris, qui in 
história litteraria minime peregrinus illico in Baylii 
del iramentb faciles deprehendat Mamcbaeorum ratiunculas, 
in argumentis Voltairii cavillauones ethnici Celsi, qui in 
systematis tot inimicorum primátus pontificii, ecclesiasticae 
libertatis ordinumque religiosorum hospes statim ad lucem 
t rahat M. Antonii de Dominis, Edmundi Richerii, Fra 
Paulo, Marsilii Patavíni , Guihlmi a S. Amore paradoxa, 
millies a controversistis nostris in nihilum redacta. 
Storia polem. II. dissert. 1. c. 3. n. 5. idézve Arndtnál, 
87. n. 78. 

3) „Nec etiam a doctis viris absque necessitate et 
cum subversions periculo legantur, quod doctis etiam, 
sed nimium curiosis et quorum fides interdum infirmior 
est quam simplicium et ineruditorum ex hujusmodi lectione 
plerumque imminere infelix experientia comprobavit." 

több lapról; e kérdésben t ehá t esetről-esetre 
kell határozni. Általában mennél több az olvas-
mány, annál veszélyesebbnek ta r ta t ik , 4 ) a t tó l függ-
vén természetesen, hogy az olvasott rósz foglal-e 
magában tévelyt vagy az erkölcscsel ellenkező 
t a n t vagy nem.5) 

Altalánosnak mondható az a felfogás, hogy 
már a t i l t o t t könyv előszavának, az ajánló 
levélnek — akár az olvasóhoz, akár máshoz 
van intézve — vagy a tar ta lomjegyzéknek 
elolvasása is súlyos bűnt képezhet, sőt okot 
adhat az egyházi fenyítékre.6) 

A természet i joghoz, mely t i l t j a a veszélyes 
könyvek olvasását, j á ru l a tételes jog is. Ez 
utóbbinak nem csak az a czélja, hogy a lelki 
veszélyt elhárítsa, melyet kinek-kinek okozhat a 
t i l t o t t könyvek olvasása, hanem, hogy a köteles 
engedelmességet ily veszélyes ügyben elészabja, 
végre pedig, hogy gá ta t emeljen a tévtanok s 
más gonosz sa j tó te rmékek elterjedésének. Ha a 
bűnveszély egyes esetekben kizár t volna is, az 
utóbbi ok mindig fenmarad. 

(Folytatjuk.) 

Az egyliáz iskoláinak vezérelvei. 
A magyarországi lcath. tanitók országos bizottságának 
1898. augusztus 19-ki közgyűlését megnyitó beszéd dr. 

Steinberger Ferencztöl. 

(Folytatás.) 

A nagyméltóságú püspöki kar megbizásából és 
irányítása mellett működvén e bizottság, nem lesz nehéz 
megállapítani azon vezérelveket, melyeket követni akarunk 
munkánkban. 

Ezen elvek, melyek nekünk legnemesebb ambicziónk 
és büszkeségünk : a vallásosság és a hazafiasság elvei. 
Törhetetlen ragaszkodás a Jézus alapította vallás igaz-
ságaihoz — és rendületlen hűség a hazához, ezek a mi 
vezérelveink. 

A tudást sem kicsinyeljük ; a tudomány előtt is 
megha j t juk zászlónkat, mert sok gyönyört nyúj t az 
emberi szívnek, sok áldást az életnek, de csak addig, mig 
össze nem ütközik a vallás igazságaival. A hit még 
sohasem szenvedett kudarczot a tudománynyal szemben, 
de a tudományt már sokszor érte vereség, midőn 
tengelyt akasztott a vallás igazságaival. Napjainkban is 
volt alkalmunk tapasztalni, hogy a hitetlenség szellemétől 
sugalmazott tudomáuyfejlesztés arra szolgál, bogy a 

4) S. Alph. VII. n. 284. 
5) Bonacina azt véli, hogy egy lap elolvasása már 

súlyos bűnt képez ; a theologusok általában hat oldalt 
számítanak. 

6) S. Alph. VII. n. 292, 2. 
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vallás igazságaiba ütköző tudománynak kudarczát egy-egy 
u jabb esettel igazolja. 

Nem is nagyon régen a bitetlen orvos-tudomány 
büszkén hirdeté, bogy a mit bonczoló késével nem bir 
felfedezni, az nem létezik. És gúnyosan mosolygott a val-
lásnak a lélek létezését hirdető tétele fölött. Az egyház 
haladt a maga ut ján önbizalommal és nem szűnt meg ezt 
a nagy igazságot a lelkek közkincsévé tenni. Ma már igy 
szólnak a mélyebben gondolkozó orvosok, hogy : igen is 
van lé lek; hogy nemcsak az az igaz, a mit a tengeri 
nyúlon lehet bedemonstrálni, hanem hogy a tiszta gon-
dolkozásnak, a spekulácziónak is megvan a maga meg-
dönthetetlen igazsága: ma már igy szólnak ezek az orvo-
sok, hogy az egyoldalú kísérletező orvostudomány a 
materialisztikus világnézet azon fa j tá já ra vezetett, mely az 
embert géppé, automatává alacsonyítja le, az életet sivárrá 
és tar talmatlanná teszi és megfosztja az emberiséget azon 
ideáljaitól, melyek azt történelmének legelső nyomaitól 
kezdve a mai napig vezették, fentartot ták és előre vitték, 
melyek nélkül az emberi társadalom nem állhat f ö n n ; 
kezdik belátni, hogy nem jogos és nem okos dolog a kí-
sérleti tudományok egyoldalú álláspontjáról alkotni világ-
nézetei". Kezdik belátni, bogy az orvos a bonczoló késsel 
lehet nagyon jó fizikus, de lehet rossz filozófus. íme, a 
hitetlen tudomány kénytelen volt letenni a fegyvert a hit 
igazságai előtt. A hitnek ez az ujabb diadala egy ujabb 
ok arra, hogy — a min eddig is te t tünk — törhetet len 
hűséggel ragaszkodjunk a Jézus Krisztus alapította vallás 
igazságaihoz és mint vezérfényt kövessük rendületlenül, 
mert ezek oldják meg a lángelméket is meghódító módon 
az élet legfontosabb problémáit, ezek látják el leg-
nemesebb tar talommal gondolatvilágunkat, ezek emelik 
fel és nemesitik meg a földi bajoktól meggyötör t szivet; 
ezek terelik ideá'is irányba az életet. 

A magyar közoktatásügy fejlesztésében egy áldot-
tabb korszak hajnalhasadását akarom én látni abban a 
jelenségben, hogy egyházi befolyás alatt nem álló tanfér-
fiak is vallják, hogy vallás nélkül nem lehet nevelni. Nem 
régen még azt hirdették ezek a különben jónevü pedagó-
gusok, hogy az erkölcsnek nem alapja, nem támasza a 
vallás ; az erkölcsnek a vallástól függetlenül kell járni a 
maga lábán. Ma már igy szólnak, hogy „az erkölcsnek 
legfőbb szabályozój-i a vallás",*) a mit az egyház önma-
gához következetesen mindig hirdetett . 

Az idők jobbra fordulásához való reményemnek 
azonban a legbőségesebb tápot nyú j t j a az ideálok felé 
hajló és nemes szándékú közoktatásügyi miniszterünknek 
az a nagy beszéde, melyben nem régen az u j iskola fel-
adatait széles látókörből és nemes felbuzdulással rajzolta 
meg. Azt mondja a többi között a benső tiszteletre méltó 
vezérférfiu : „ Lelki szemünk elé kell varázsolni, hogy a 
vallásosság, az erkölcs, a jellemképzés erős vértezetéhez a 
tudásnak mily körét, a tudás nagy anyagának mily részét, 
mily faját kell nyúj tani az iskolának, hogy az u j nem-
zedék diadalmasan és az emberi művelődés ügyét elcbbre 
vive, állja ki az élet kemény harczát." 

M. t. közgyűlés! Oly fontos kijelentés ez, hogy meg 

*) L. „Magyar Pedagógia." 1898. évf. 

kell állapodnunk előtte, és mérlegelni annak súlyos tar-
talmát. „A vallásosság, az erkölcs, a jellemképzés erős 
vértezetével" akar ja a miniszter ur az u jabb nemzedéket 
az iskolából kibocsátani „az élet kemény harczára." 

Mik ennek a kijelentésnek a log kai következményei, 
melyeket egy komoly elhatározásu, egyenes karakterű 
férfiú, minőnek a miniszter urat ismerjük, vissza r.em 
utasithat, hanem feltétlenül magáéinak ismer, mert benne 
rejlenek kijelentéseben. 

A vallás a legfenségesebb tanok és igazságok összege, 
melyek legbecsesebb kincsét képezik a szellemvilágnak. De 
a vallás nem pusztán csak ez igazságok gyűj teménye, 
hanem életelv, szellemi hatalom egy feltétlen tekintély 
szankcziójával ellátva, melynek i rányadóiig kell uralkodnia 
gondolatunk, érzelmünk és cselekvésünk felett . A vallás 
azonkívül titokteljes, de ténylegesen tapasztalt buzdító és 
segítő hatalom a kegyelem forrásaival, a mely erőt önt a 
gyengékbe ; a mely a szivekbe a legszebb erényeket olt ja 
be, kikelti és virágzásra hozza, ha ez üditő forrásokban 
megfüröszt jük elménket és szivünket. A vallás továbbá 
fenséges külső kultuszával lelket felemelő benyomások 
forrása, melynek érintésére megolvad a sziv, az erény 
szeretetére buzdul és megedződik a bűn ereje ellen. 

Miért is nem tet tünk eleget a vallás követeléseinek, 
ha azt csak pár órai tanításra korlátozzuk az iskola falai 
közt. A vallás t i tokteljes segitő hatalom ; az isteni erő 
t ámogat ja a gyenge emberi erőt a vallás intézményeiben. 
Hozzá kell hát vezetni az i f júságot e kesyelemforrásokhoz ; 
bele kell vezetni az i f jú életét a vallás légkörébe, gon-
dosan kell végeztetni vele vallásgyakorlatait . A vallás 
igazi életelv, mely minden életet irányítani van hivatva. 
Nem szakitható hát ki a vallás főleg az i f júság életéből. 
Á vallás igazságainak kell irányítani az i f jú összes tevé-
kenységét, az iskolában és azon kivül, szórakozásaiban, 
színházlátogatásban, olvasmányaiban, örömeiben és fájdal-
maiban, minden gondolata, érzése és cselekvésében. Nek1 

tapasztalni kell önmagán, hogy a vallás bele fonódik az 
életbe, irányít ja az életet és megnemesiti azt. Igy fog 
ahhoz későbben is mint őrző angyalához szívből ragasz-
kodni. Oda kell hát az iskolaiga^gatásnak irányulnia, hogy 
az ifjú élete a vallás nemesítő, befolyása alat t álljon és 
mindent távol tartani az ifjúságtól, a mit a vallás igazságai 
neki meg nem engednek. Igy fogja megtanulni azt az 
édes igát és könnyű terhet viselni, a mely megnemesitette 
az emberiséget, a mely féket rak a vad szenvedélyekre. 

Mert vallásosan csak bersőleg és képzetten vallásos 
tanító és tanár nevelhet, mert a tanító a saját képére 
formálja az iskolát, ha vallásos nevelést akarunk adni az 
i f júságnak, akkor a tanítók és tanárok kinevezésénél ne 
csak az legyen az irányelv, hogy van-e annak a tanitónak, 
tanárnak oklevele, hanem az is figyelembe jöjjön, hogy 
bensőleg vallásos-e ? Nem fog tehát a jövőben előfordulni 
eset, hogy a hivatalos hatalom megtűr jön a katedrákon 
olysn tanárokat , a kik kérkednek felekezetnélküliségökkel, 
mert az ilyen tanár durva kézzel tördeli össze az ideálokat, 
melyeket a vallástanítás az i f jú lelkében felállított. Mert 
ha a tanár nem vallásos, akkor ellenkező világnézetének 
kifejezést ícg t cn i be, rra'íkep r ( m , t m k i f e j f z é f é v e ] , 
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mozdulataival, a mi elég su'ylyal fog birni a növendék 
előtt arra, hogy megingassa vallásos meggyőződését. 

Sőt szigorúan elő fog iratni a tanároknak vallásos 
kötelességük teljesítése, mert a példa többet ér, mint a 
szép beszédek; mert az i f jú tekintély után indul, tanítóit 
utánozza. Ezek adjanak hát nekik jó példát, hogy a vallás 
ot t fényeskedjék az élet minden mozzanatában, ott találja 
azt mindenütt, a mi lelkének imponál, a mi szellemét 
érdekli. 

Ki fog terjeszkedni a figyelem arra is a hivatalos 
kimutatásokban, hogy tanító és tanítvány miként felelt 
meg vallási kötelességének. 

Gondoskodva lesz arról is, hogy a tanitóképzés ál-
lami intézetekben szigorúan vallásos irányú legyen, hogy 
ne forduljon elő eset arra, hogy fiatal tanítójelöltek dicse-
kedjenek vallási közönyösségökkel. 

Gondoskodva lesz arról is, hogy minden iskolában 
a tanárok közreműködjenek arra, hogy az if júnak vallásos 
világnézete kialakulására a többi tudományágakból szerzett 
igazságokat összhangba hozzák a vallás igazságaival. Mert 
ha a tanárok a történelemben, természettudományokban 
oly állításokat hangoztatnak, melyek a vallással ellentét-
ben vannak, akkor a bit tanár akár az angyalok nyelvén 
beszéljen, az i f jú lelkének összhangja fel lesz dúlva és 
megingatva meggyőződése. Pedig meggyőződés nélkül 
nem lehet jel lemeket nevelni. Azért nincsenek jellemek, 
mert nincsenek elvek, nincs erős meggyőződés. Ám a 
modern tanítás a kételkedés szellemét hinti el az i f jú-
ságban. A hit ostromoltatik. Semmi sem bizonyos. Minden 
iuog. Ezért nem is képződhetnek jellemek. 

Gondoskodva lesz a jövőben arról is, hogy a tanár- , 
képzés csarnokaiban a tudomány szabadsága nevében a 
tanitás összeütközésbe ne jöj jön a vallás tételeivel, mert 
azt untalan bebizonyították és bizonyítja előttünk az élet, 
hogy a tudomány fejlesztéséhez nem kellék az, hogy 
hitetlenek legyünk. Untalan bebizonyították, hogy hit és 
tudomány szépen megférnek egymással. 

Igy képzelem én a vallásos nevelést — komolyan és 
eredményesen. 

Es ezeket várom én a mi kiválóan komoly törek-
vésű ministerünktől, mert mindezek az ő kijelentésében 
benfoglal tatnak. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASOK, 
Budapest, október 4. A vallás- és közoktatásügyi 

minister által szent Erzsébet napjára rendelt örökös 
iskolai ünnep. — 

A modern államok szokásos eljárása, hogy a ke-
resztény vallást, a hogy a divat vagy az érdekek szele 
fuj , majd semmibe veszik, majd nagyra becsülik. Az 
éjszakamerikai Egyesült-Államok köztársaságának feje 
például minden esztendőben bűnbánati ünnepet rendel, 
templomba haj tva hazájának minden polgárát imádkozni ; 
máskülönben pedig egész esztendőn át nem törődik vele, 
megtart ják-e az ország polgárai vallási kötelességeiket, 
vagy nem. 

M kor az az óriás csapás érte hazánkat és az egész 
emberi társadalmat, hogy az istentelenségnek egy szörny-

alakja, I b. Erzsébet királynénk szenvedő szivét gyilok-
kal kérésziül döfte, a megrenditő esemény hatásai közt 
jeleztük azt a hatást, melyet az istentelenségnek ez a 
szörnyű kitörése az európai nemzetek vallási életében, az 
eszmélés és ébredés irányában, kelteni van hivatva. Az 
emberiség vallási ösztöne és érzéke az istentelen gyilkos-
ság csapása alat t felébredt és kielégítésért kiált. 

A vallási érzék ébredésének hatása alatt támadt 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi ministerünknek 
az a szerencsés és áldásos gondolata, hogy a hatósága 
alatt levő iskolákban elrendeli, a hitvallások hatóságai 
alatt álló iskolákban pedig az illetékes hatóságoknál el-
rendelését kéri annak, miszerint szent Erzsébet napján 
az iskolai i f júság örök időkig vallásos iskolai ünnepet 
tartson. 

Emlékezet okáért valamint a ministeri rendeletet, 
ugy a hitvallások hatóságaihoz intézett ministeri kérelmet 
a hivatalos lapból szórói-szóra közöljük mi is, nem 
fűzve ahhoz semmi más észrevételt, mint a mi e czikk 
végesvégén következik : 

4.196. ein. sz. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister 1898. 
évi 4.196. ein. sz. alatt a budapesti és kolozsvári tud. 
egyetem és a budapesti műegyetem tanácsához, a kassai, 
pozsonyi és nagyváradi jogakadémiák igazgatóihoz, vala-
mennyi tankerületi kir. főigazgatóhoz, a budapesti tanár-
képző intézet igazgatóságához, a br. Eötvös József-collegium 

'curátorához, a fiumei kormányzóhoz, valamennyi kir. tan-
felügyelőhöz, a felsőbb leányiskolák ministeri biztosaihoz, a 
felső kereskedelmi iskolát igazgatóihoz, az orsz. m. kir. 
mintarajziskolai és rajztanár-képző, az orsz. m. kir. ipar-
művészeti iskola, az orsz. m. kir. zeneakadémia, az orsz. 
m. kir. színművészeti akadémia igazgatóihoz és a gyógy-
paedagogiai intézetek orsz. tanácsához megdicsőült Erzsébet 
Királyné ő császári és királyi Felsége emlékezetének éven-
ként iskolai megünneplése tárgyában az alábbi körrendele-
tet adta ki: 

Körrendelet, 
Megdicsőült Erzsébet Királyné 

Ö császári és királyi Felsége emlékezetének évenként 
iskolai megünneplése tárgyában. 

Mig frissen sajog a szörnyű seb, melyet nemzetünk 
lelkén ütöt t a durva gyilkos, aki Magyarország földi nem-
tőjét, Erzsébet Királyasszonyt orvul megölte messze ide-
genben. 

Megölte azt a Királynét, aki nemzetünk szószólója, 
anyja volt, aki megosztotta falat ját a szegénynyel, aki, 
mint dicső védszentje, Erzsébet, fejedelmi pa 'ást jának 
szárnya alá vette a szűkölködőt, aki fájó könnyeket törölt 
le, mialatt lelke sirt, s aki mindeneknsk jó anyja volt, s 
kinek áldott nyomán az engesztelődés rózsái fakadtak, — 
megölte egy alávaló szövetség vadállattá aljasult tagja, 
élő példájául annak, hogy mivé lesz az ember a rossz 
nevelés és ferde elvek hatása alatt, mikor hit és erkölcs 
nélkül nő fel s nyomorult eszével tulteszi magát a törvény 
korlátain. 

Tanítsuk az if júságot hinni és munkálkodni. 
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Tárjak fel előtte azt a rettenetes örvényt, a melyet 
a fejetlenség és szivtelenség tanai nyitnak minden társada-
lomban. Tanítsuk megutálni azt az intézményt, melynek 
mérges, gyalázatos fája ilyen átkozott gyümölcsöket terem. 

És tanuljunk megnyugodni a változhatatlanban. Te-
kintsünk fel a mi szeretett Felséges Királyunk megtört 
szivére, a melyet oly iszonyú sebekkel vérezett meg a 
sors, de a mely fenséges atyai sziv még akkor is a miénk, 
népéé, alattvalóié, mikor ezernyi sújtó sorscsapás gyógyít-
hatatlan sebet üt rajta, s a mely sziv mélységes fájdal-
mában megtépett lelkét odatárja elénk, mondván: Szere-
tetem, atyai gondom, mindenem — a tiétek. Az 0 fáj-
dalma a mi fájdalmunk ; lássa a mi forrón szeretett 
Király-Atyánk, hogy a palotától a kunyhóig minden sziv 
vele fáj, minden szem vele sir, s mutassuk meg : meny-
nyire szeretjük Ot, mikor Felséges Hitvesét siratjuk s 
Annak drága emlékét őrizzük, ünnepeljük. 

Neveljük Erzsébet Királyné emlékében a tanuló ifjú-
ságot. Nem szabad az 0 dicső emlékezetének meghalvá-
nyulnia a jövő nemzedékek lelkében sem. Évről-évre 
szenteljük az 0 dicső és áldott emlékezetének az 0 véd 
szentje Erzsébetnek napját, november tizenkilenczedikét. S 
mig a gyász e szomorú esztendejében már megtartottuk 
gyászünnepeinket, ezentúl évről-évre, Erzsébet napján 
méltó gyász-ünnepélvlyel ujitsuk fel a mi elvérzett Pátro-
nánknak, Erzsébet Királyasszonynak emlékezetét; fordul-
jon a maga hite szerint Istennek oltárához, Teremtője 
kegyelméhez az egész magyar tanuló ifjúság, s a tiszta 
gyermek-lelkek és fellángoló ifjúi szivek imádságában 
jusson az Ur elé a jövő nemzedékek hálája és szeretete 
Erzsébet Királyné iránt, a Ki szeretetének áldásával 
halmozott el bennünket, akinek utolsó imájába is bele 
van foglalva nemzetünk bo'dogsága. 

S az Isten-házából az erkölcs, a törvénytisztelet, a 
tudás és hazaszeretet templomába, az iskolába gyűljön a 
fiatalság, a mely előtt igazgatói, vagy tanári szó hangoz-
tassa lelkesülten Erzsébet Királyné áldott emlékezetét, a 
nemzet anyjáért, akinek szivét már halála előtt a fájda-
lom hét tőrdöfése járta át, akinek szent élete és vértanú-
halála örök emlékezetül álljon fiaink és leányaink előtt! 

A gyász- és emlékünnepély pedig záruljon a mi nem-
zeti imádságunkkal, a Kölcsey „Hymnusá"-val, a melynek 
szép szavaival kérjünk áldást a Magyarok Istenétől a mi 
nemzetünkre és a trónra, melynek ő soha el nem halvá-
nyuló fényes csillaga volt. 

Magyarország tanárainak ajkaira és onnét a tanuló 
ifjúság szive mélyébe tegyük le Erzsébet Királyné dicső 
emlékezetét s haló porában is áldjuk azt az átvert jó 
szivet, a mely annyira szeretett bennünket, hogy még 
holta után sem áldhatjuk és szerethetjük eléggé, s a mely-
lyel a mi dicső, jó Királyunk vigasztalása, öröme szállt 
sirba, mindeneknek, de legkivált a mi gyászoló nemzetünk-
nek örök fájdalmára. 

Kérjük a népek és nemzetek Istenét, hogy áldja meg, 
vigasztalja meg Felséges Atyánkat, a Királyt, s áldjuk 
az 0 drága Hitvesének szent hamvait, mondván: 

Áldott legyen dicsőült Királynénk Erzsébet Felséges 
asszonyunk emlekezete ! 

Budapest, 1898. évi október hó 4-én. 
Wlassics Gyula s. k. 

A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister a fenti 
szám és kelet alatt kiadott körrendeletét valamennyi 
egyházi főhatósággal az alábbi leirattal közölte: 

Elrendeltem, hogy a rendelkezésem és vezetésem alatt 
ál'ó összes hazai főiskolákon, középiskolákon, szakiskolákon 
és népoktatási tanintézeteken ezentúl évenként megdicsőült 
Királynénk 0 Császári és Királyi Felsége emlékezetének 
megünneplése végett a jövő évtől kezdve minden év 
november 19-én, vagy a mennyiben ez vasárnapra esnék, 
az ezt követő napon iskolai gyászünnepély tartassék. 

Ezt az ünnepélyt gyász-istentisztelet előzné meg, a 
melyen az ifjúság, felekezeti hovatartozósága szerint, 
tanári vezetés alatt, illetőleg a katholikus jellegű inté-
zeteken a katholikus vallású tanulóság az intézeti igaz-
gatóval és tanári karral együttesen — részt venne s 
azután mindannyian összegyűlve, az intézet egyik tanára 
által megtartandó gyászbeszédet hallgatnák meg. 

Az erre nézve kibocsátott körrendeletemet a Főtiszt. 
Főhatóságnak '/. alatt nagybecsű tudomására hozván, fel-
kérem a Főtiszt. Főhatóságot, méltóztassék elrendelni, 
hogy ezentúl a főhatósága alatt álló összes tanintézeteken, 
ugyanezen a napon hasonló gyászünnepély tartassék. 

Egyúttal becses intézkedését kérem arra nézve is, 
hogy a rendelkezésem és vezetésem alatt álló tanintézetek 
ifjúsága az évenként megtartandó emlékünnepet meg-
előzőleg a gyászistentiszteleten résztvehessen. 

Végöl felkérem a Főtiszt. Főhatóságot, hogy nagy-
becsű rendelkezését velem közölni méltóztassék. 

Fogadja a Főtiszt. Főhatóság kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1898. október hó 4-én. 
Wlassics Gyula, s. k. 

Már kimondottuk, hogy ehhez a vallásos felbuzdu-
lástól sugallt lelkes ministeri szózathoz nem akarunk ez-
úttal több észrevételt fűzni, csak egyet : azt, hogy mit 
fog az Erzsébet napján vallásosságra fogott ifjúság 
lelkében mondani, ha látni fogja, hogy ugyanaz az 
állami hatalom, mely Erzsébet napján a hitet és vallá-
sosságot elrendeli, vasárnap és az ünnepnapokon az isteni-
tisztelet elhanyagolását, sőt e szent napok megszentség-
telenitését i s— egykedvűen nézi? = 

Székesfejérvár. Planctus et consolatio Episcope 
super mortem Iluberti Szalay. — 

Pie, quemadmodum eum vixisse testes eramus, obiit 
in Domino die 17-a Semptembris a. c. A. R. D. Hubertus 
Szalay, meus ad personam Secretarius, S. Sedis Consisto-
rialis Assessor et Nótárius, SS. Theologiae Fundamentalis 
et Dogmaticae in Lyceo episcopali Professor p. o., Exa-
minator Prosynodalis, Examinator Sacerdotum Cathedra« 
Doctrinae religionis in mediis scholis applicandorum, 
Censor Dioecesanus, SS. Theologiae Doctor. Infirmitate, 
qua iam diu laborabat, temporibus proxime lapsis lethalem 
in modum ingravescente, munitus iteratis vieibus Ecclesia« 
Sacramentis, mortuus est anno aetatis 31-o, sacerdotii 8-o 

Sanctae, interematae vitae Sacerdos erat, imitandum 
cunctis exemplar; cunctas, quas a Domino copiosas aeeep 
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et naturae et gratiae dotes, dilatandae Dei gloriae, ope-
randaeque propriae proximorumque aeternae saluti impen-
dens ; fidelissimus Sanctae Matris Ecclesiae filius. Testibus 
loquor, cum insignes defuncti f ra t r is virtutes in memóriám 
Venerabiiis mei Cleri testis ipse revoco. Novimus illas, 
quoniam ante oculos nostros eas exseri vidimus; norunt 
et fideles sanctae eius vitae, sanctaeque in salvandis 
animis, gratissimi una nobiscum testes. I l ium amittentes 
multum amisiraus; flebam ilium, flebant illum plurimi 
mecum. Sed Christi fide imbuti, Christi fidem annuntiare 
vocati, proni acquiescimus sanctae Dei voluntati, et de-
letis, quas caritati fundere licuit, lachrymis, sancta, quam 
Christus dederat, fide et spe erecti, non moeremus, quod 
talem amisimus, sed gratias agimus, quod habuimus, imo 
habemus ; Deo enim vivunt omnia, et quidquid revertitur 
ad Dominum, in familiae numero computatur.*) 

Animam autem defuncti in Domino fratris nostri 
supplicibus prosequamur suffragiis, ut earn misericordiarum 
Dominus quo ocyus in congregatione iustorum aeternae 
beatitudinis iubeat esse consortem. 

Albae-Regiae, die 28. Septembris 1898. 

T Á R_C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

Ir ta : Dudek János dr. 

(Folytatás.) 

Ez Faludinak nemes asszonya, a minőnek korának 
minden asszonyát óhaj tot ta . Végezetül részint Faludi stílu-
sának megismerése czéljából, részint tartalmi szempontbél, 
hadd álljon itt egy részlet a Nemes Asszonyból. 

Hatodik közbeszédből . A keresztény nő napirendje. 
Eusebius. IV. Megadván az istennek a mi az istené, 

töltsen nagyságod valami időt a házigazdaság dolgában, 
minthogy ez is kötelességében j á r ; nem jó mindent a 
cselédre és vicze gondviselőre bizni : mulat, felejt, restel-
kedik, veszteget, félre hord, ha a szorgos asszonyság nem 
lát utána. Nem kényszerítem nagyságodat minden apró-
lékos szorgoskodásra, hogy a szobák szemetét kikeresse 
egy pár oda vesztett gombos tő miatt, hogy a konyhában 
a cserép edényeket kongassa, melyik repedt, melyik nem. 
(Faludi t. i. főrendü asszonyt tar t szemei e lő t t ) Hogy 
minden tojást a napnak vigyen s kukucsálja, ki tenyésző, 
ki nem. Hogy maga hordogassa a bus kotló tyúkok alá, 
vagy mellén költse, mint Livia császárné Rómában. Nem 
kisztem nagyságodat, hogy a locsban gázolván, minden 
ólba béköszönjön, s a büzes majorságot számlálgassa ; 
hogy pecsétet nyomjon a tejes, vajas edényekre, netalán 
a szolgálók a szomszédságra osztogassanak benne, mint 
N. N. ő nagysága. Igen alatt járó gondok ezek, fösvény-
séget jelentenek és gyanakozást. Nem illetik a bőv. cse-
lédü fő gazdasszonyt. E kevéshez értse nagyságod a többit 
és lássa maga, mi fér mi nem tekintetes személyéhez. 

V. Mikor nagyságod az öltöző asztalhoz a tükör 
eleibe áll : hagyjon békét a mód nélkül való hívságnak, 

') S. Hieronym. Epitaph. Paulae. 

ne sokat, de keveset se rakjon magára. Emlékezetiben 
légyen, hogy azt a testecskét czifrázza, a mellyel ma hol-
nap a kigyók, békák, férgek vígan fognak lakozni. — Ru-
hája ne légyen a tisztátalanságnak czégére. Jut tassa eszébe, 
hogy nem kellene a dámáknak a pipeskedés ; ha ártatlanok 
maradtanak volna. Tudjuk, hogy a mostani kényes világon 
nem lehet s^ennyeskedni : hol az udvar, (Íme Faludi dá-
mája már udvarhoz is j á r ! ) , hol a tisztes vendég megkí-
vánja az ianeplő t ; de tudjuk azt is, hogy egyiknek is, 
másiknak is eleget tehetünk okos mértékletességgel. Sok 
a mi sok, és maga magát ítélteti — Azon közben: ha hol 
mikor kénytelen lészen többecskére is, legalább szivét ne 
ragassza hozzá teljesen. 

Imé a dicső emlékezetű Eszter, kit a szerencse bal-
kézről jobbra, alól a porból felségre, a fogságból thro-
nusra emelé ; hatalmas udvarban lakott , b ' r ta szivét a 
királynak ; a mit mások tárházokban és kincses ládákban 
lakat alatt tartanak, azt ő lábaival t iprot ta : valamerre 
jár t és lépett, drágaságokat vetettek eleibe, sőt még 
nyálát is arany és ezüst csészék fogták fel. — Mind ezek-
ben keserkedett inkább, mii tsem gyönyörködött , viselhe-
tetlen terhnek tar tot ta a dicsőséget, és jajos kinnak a 
p o m p á t ! Te tudod és látod (imigyen terjeszté panaszát 
az istenhez), hogy csak elkerülhetetlen kénytelenség szorít 
az udvarhoz és nem valami hívság. Ezt a gyöngyös, köves, 
fényes koronát, a mellyért sok ezer dáma irigykedik, és 
a mely "után más annyi ezer, éjjeli nappali óhajtással kí-
vánkozik, szivem szerint gyűlölöm. Erővel teszik fejemre, 
mikor a világ eleibe lépek, s c?ak akkor nyugszik szivem, 
mikor letehetem. S/erencsém cserélése után semmiben sem 
tapasztalom változásomat. Rabnak tartom az előbbi Esztert 
a királyi széken, és szűkölködőnek a teljes bőségben. Jól-
lehet kezemben légyen a királyi pálcza, és birtokomban 
a hatalmas Ázsiának kincsei;, de mégis nem látom egyéb-
ben vigasztalásomat, hanem hegy meg tudom utálni, és 
tökéletes készséggel vígan visszanyújtanám, valamikor 
szent akaratodnak tetszene. Keserűség előttem a gyönyö-
rűség, és tündér szerencsémnél nagyobb bennem annak 
holtig való gyűlölése. — Nézzetek dámák erre a szép 
á ldozat ra! merő tüz, láng s angyali furró buzgóság va-
gyon ezekben az igékben. Az illyen sziv, melly a semmi-
ségnél többre nem becsüli a fejedelmi személyeknek dicső-
ségét, a királyi széket, pálezát, koronát, udvart, nagyobb 
méltósággal vagyon minden földi méltóságnál, sőt a fel-
legeknél is feljebb emelkedett. — Hogyha a mostani 
dámák, mikor a tükör előtt ölfö/nek, efféle gondolatokat 
fo rga tnának ; beh örvendezne az é g ! mint nem magasz-
talnák őket az a rgya lok? a világ mennyi szépet nem 
mondana felőlek ? Mert csak elhitetem magammal : oly 
készülettel mennének az emberek szemei eleibe, a melly 
kimutatná, hogy nemes állapotokhoz, és nem a kevély-
séghez szabták köntösöket ; nem a hívság, hanem a bö-
csülettel teljes illendőség egyengetett légyen raj tok. 

VI Ebéd után nem ártana a himvarráshoz, vagy 
más tőbéli gyenge munkáhoí fogni. Augustus császár 
ebbéli szorgalmit feleségének és leányainak jóvallással 
dicsérte. Ha ezekhez hozzá illett, néktek sem szégyen. A 
rómaiak azon egy tárházban, azon böcsülettel fenntartották 
Romulus dárdáját és Tanaquil királynénak kenderből, 
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lenből nyúj to t t fonalait, hooy t. i. asszony és férfiú 
embernek mutathatnának régi szép példákat, kinek rokka-
munkára, kinek vitézségre. Bár ne volna oly igaz, a mint 
az : hogy a mostani dámák nem igen veszekednek a 
guzsalyért, büdös nékiek a kender és len, mert hináros 
vizekben áz ta t j ák ; ki is törne gyenge fogok a szösz-
rágásban, aztán olcsó a vászony, és minek élné a világot 
a sváb, ha rokkát nem pergetne. Légyen ugy asszonyira, 
hogy meg ne csemelljetek tő le : vigyétek a tűzre az 
orsót, matólát, gombol i tó t ; de egyetemben vegyétek elő 
a varró vánkosokat, hímező rámákat , csipkézzetek, valami 
nemes könnyű munkával töltsétek az idot. Higyjetek igaz 
szavamnak, megár t fejeteknek a hivalkodás. Mikor a 
dámák könyökökre dűlnek: mélyen elgondolják magoka t ; 
azonban alattomban ott terem a gonosz, képeket hord 
elméjekbe, tüzet rak szivekbe, és a gondolomról az akar-
námra csuszamitja ő nagyságokat . 

(Yége kpv ) 

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

Az autonomia ügyének jelen állása. 
A katholikus autonomia ügyéről most már ismét 

gyakrabban fogunk szólni. 
A katholikus autonomiai kongresszus kilenczes albi-

zottsága, a mint már jelentettük, a főrendiház tanácsko-
zási termében, Szápáry Gyula gróf elnöklésével, szept. 
30-án tar tot t ülésében, befejezte az előadói javaslat tár-
gyalását és némely módosításokkal azt elfogadta. Első 
ülését az albizottság ez év februáriusácak 15-dikén tar-
totta. A kidolgozandó szervezet vezérelveinek megállapí-
tása tizenöt ülést vett igénybe. A tizenhatodik ülésben 
julius 27-ikén bízatott meg az elnök és előadó, hogy a 
megállapodások alapján és a mennyiben hézagok marad-
tak volna fenn, azok szellemének, az autonomia szerve-
zésére és hatáskörére vonatkozó előadói javaslatot a szep-
tember 12-dikén tar tandó ülésre terjeszszék elő. A nyár 
folyamán Hoványi Gyula dr az előadó, egyetértésben 
Szapáry Gyula gróffal, elkészítette javaslatát, mely a 
szeptember 12-diki ülésen beterjesztetett és szétosztatott ; 
de a hazánkat ért megrenditő csapás folytán akkor tár-
gyalásába nem bocsátkozhattak. A Boványi-féle javaslat 
érdemleges tárgyalását a bi /ot tság szeptember 23-dikán 
kezdte meg s öt ülésben, szept. 30 án fejezte be. A hite-
lesített tervezetet most, a mint már szintén jelentettük, 
közölni fogják a herczegprimással, a kit fölkérnek, hogy 
kérje ki a püspöki kar véleményét, ugyancsak közölni 
fogják a vallás- és közoktatási ministerrel. Ezeknek eset-
leges észrevételeit a kilenczes albizottság tárgyalni fogja. 
A katholikusok autonomiai kongresszusának kilenczes al-
bizottsága okt. 1-én delelőtfc 10 órakor a főrendiház 
tanácskozási termében n.ég egy ülést tartott , melyben a 
kilenczes albizottság munkálatát hitelesítették. A hitelesí-
tés után Szápáry Gvula gróf elnök a b zottság nevében 
köszönetet mondott Hoványi Gyula drnak ügy buzgó fára-
dozásáért. 

Ezek igy folytak le. 
Időközben megjelent Zichy Nándor gróf tollából az 

„Alk."-ban egy vezérczikk, mely konstatál ja, hogy 1848. 
illetve 1870. óta a „katholikus védekezésben egyháziasabb 
felfogás foglalt tér t" , azután pedig a még legkiválóbb 
politikai vezéreink egyike szerint is „nem definiált" auto-
nomia katholikus szellemű definicziójához szolgáltat ada-
lékokat. Fejtegetésének vége és veleje ez : 

„Az autonomia czélja nem lehet bármiben 
is a katholikus egyház épületének megbontása, az egyház 
szervezetének, kormányának gyengítés0 . Nem lehet az 
autonomia czélja a laifikáczió, a liberalizmus és a parla-
mentizmus vagy képviseleti kormány bevezetése az egy-
ház ügyeinek intézésébe. 

A mi feladatunk : az egyházat a katholiczizmus szel-
lemében szolgálni. 

Hogy mit követel az egyház szelleme, néhány szóba 
foglalom : 

1. Meghatározni, ami elidegenítheti énül az egyház 
illetékessége, az egyház dolga. 

2. Az egyház ügyeiben az egyházat illeti meg a ve-
zetés, tehát az elnöklet. 

3. Konfesszionális az egyház felügyelete, czenzurája 
és fegyelmi hatósága alatti iskola. 

4. Az egyház saját vagyonát és a kezelésére bízott 
vagyont saját hatósága és fenliatósága által van hivatva 
kezelni. 

5. Egyházi küldetés csak az egyháztól eredhet és 
ebben a patronátusi jogból eredőn kivül más alakszerű 
(hivatalos) illetékesség nem létezik.11 

IRODALOM. 
— A Váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos 

Budapest, 1898. Nagy 8-rét XVI és 519 lap. A Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának kia-
dása. Ara 4 fr t . Kandra Kabos, széles körökben ismert 
történettudósunk magyarázatos forrásmunkát irt a váradi 
regestrumról, a mely most jelent meg s a melyben egy 
darab hamisítatlan középkor tárul elénk megkapó kőzve-
tétlenséggel, a magyarázó tudós élénk fényt vető szövétneké-
nek világában. A váradi regestrum tulajdonképeni értel-
mezését Kandra Kabos egy remek essayje előzi meg, 
mely a középkori istenitéletekről általában szól. Külföldön 
a középkor erkölcsi világára, mélységes vallásosságára 
oly élénk fényt vető az intézményről egész irodalom 
szól; nálunk e váradi regestrum kapcsán lát először 
napvilágot az istenítéletek alapos méltatása, a melyeknek 
az őstörténetig visszavihető eredetét kimutatván, szerzőnk 
ezek több nemeit ismerteti, mint a minő a sorsvetés, a 
vizpróba és a tüzpróba volt. E fejtegetések mind bővel-
kednek magyar vonatkozásokban, ezenfelül azonban külön 
is szól Kandra Kabos az ősmagyar istenitéletekről, kimu-
tatván, hogy az Arany János általánosan ismert balladája 
nak tárgyát alkotó teiemre-hivás miuden izében eredeti s 
ősmagyar ordália v o t azonkívül a bajvivásitéletével i-
éltek őseink s számos népies jellegű istenitéleti próbának 
nyoma mai napig is föumaradr népünk babonáiban, mint 
például a rostavetés a palóc/oknál, a kik ezzel tolvajok 
kipuhatolá-ia okáért most is elnek. Külön fejezet szól az. 
'stenitéleti próbák krit ikáj tról, éles elmével szedven 
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széjjel némely szkeptikus irók érveit, a melyekkel azok 
az ordáliák realitását megdönteni igyekeztek s annak a 
kimutatására törekedtek, hogy azokat az egyház tekin-
télyének gyarapítása végett mesterségesen élesztette. 

Minden harmadik-negyedik szó mellé magyarázatot 
fűz szerzőnk, mely a gyakran C3ak pár sornyi, homályos 
s mindenkor szűkszavú esetre oly élénk fényt vet, hogy 
szinte látni véljük a pörlekedő feleket a pristaldus jelen-
létében a káptalan elé járuló vádlottal, a tüzpróba 
lefolyását ; máskor egész vidékek, falvak, udvarházak 
elevenednek meg képzeletünkben, a melyeknek ma már 
nsvét sem emlegetik sehol. 

A kötet költségeiről Samassa József érsek ur gondos-
kodott . Az egész mű valósággal nyeresége történelmi 
i rodalmunknak s gratulálhatunk hozzá a Szent-István-
Társulat tudományos és irodalmi osztályának. 

— A legel terjedettebb magyar könyv. A Szent-
István.Társulat népiratkái melyekből eddig 145 füzet 
jelent meg, általában joggal nevezhetők a legelterjedet-
tebb magyar könyveknek ; de még ezek között is, rövid 
idő alatt, páratlan sikert ért el a 128. számú népiratka : 
Páduai szent Antal és a szegények kenyere. Vagy : Uj 
orvosság az élet bajaira. Körülbelül százezer példány forog 
közkézen ebből az áldásos könyvecskéből. A nyolczadik 
kiadás éppen most látott napvilágot. — Jótékony hatását 
máris érzik mindenfelé a szegények, kik a szent Antal 
perzselyéből kapják mindennapi kenyerüket . Az alamizs-
nálkodásnak ezt az eléggé nem ajánlható módját eddig az 
ország következő városaiban honosították meg : Budapest, 
Pozsony, Esztergom, Ungvár , Hódmező-Vásárhely, Mis-
kolcz, Komárom, Mosdos, Széchén, Fehér-Zichyfalva, 
Duna-Adony, Zsombolya, Acsád, Gyula, Fúr ta , Bács-
Topoiya, Szombathely, Nyitra, Marczali, Nyíregyháza, 
Diós-Győr, Kecskemét, Kétegyháza , Baráti-Bernecze, 
O-Kanizsa. — A Páduai szent Antal és a szegények ke-
nyere czimü füzetke megrendelhető a Szent István-Társu-
lat ügynökségében: Budapest, Királyi Pál-utcza 13. szám. 
Egy példány ára 4 krajczár. 

— Erzsébet magyarok királynéja. Ezzel a czím-
mel jelent meg a Szent-István Társulat legújabb 145. 
számú népiratkája, mely boldog emlékű nagyasszonyunk 
élettörténetét tar talmazza A 69 oldalra terjedő munka, 
melynek czimlapján a feledhetetlen királyné képe látható, 
a következő fejezetekre oszlik : Erzsébet származása és 
neveltetése. Eljegyzés és esküvő. Az első körút. Erzsébet 
magyar királynévá koronáztatása. A magyar királylány. 
A királyné életveszélyben. Boldog családi élet. Gyászban 
bolyongva. — A diszes kiállítású, kegyeletes füzet ára 
8 kr. Megrendelhető a Szent-Istváns-Társulat ügynök-
ségében: Budapest, IV., Királyi-Pál-utcza 13 szám. 

— Megjelent az Örök Imádás, legméitóságosabb 
Oltáriszentség imakönyve, a melyet sokan oly nehezen 
vártak és a melyre szüksége van az Oltáriszentség minden 
imádójának, nélkülözhetetlen az oltáregyleti tagoknak. 
Walser Izsó után németből fordította Varga Mihály váczi 
székesegyházi karkáplán. Ára a postaköltséget beleértve, 
csinos kiállításban, 1 színes, 7 fekete nyomású és 30-nál 
több szöveg közé nyomott képpel fűzve 1 f r t 30 kr., 
vászonkötésben, vörös vágással 1 fr t 75 kr., bőrkötésben 

2 fr t 30 kr., bőrkötésben, finomabb papiron 3 fr t , bőr-
kötésben, finomabb papiron és kapocscsal, csinos tokkal 
5 f r t . Megrendelhető Varga Mihály karkáplánnál Váczon. 

VEGYESEK. 
Rómából jö t t tudósítás szerint az egyház ellen-

; ségei ott szeptember 20-ika tá ján ezidén hangosabban, 
mint bármikor bebizonyították, hogy a pápa mostani 
helyzete tar thatat lan, mert sem személye sem szent hiva-
tala nincs biztonságban. Egy fali kiáltványon ez volt 
olvasható : „A mi százados ellenségünk le van győzve, de 
még nincs földre terítve." . . . „Tiporjuk le őt a haladás 
tr iumtális kocsija a lá!" Qui habet aures audiendi, audiat! 

— Királyunk nevenapján a budavári koronázó 
templomban nagy mise volt az ország kormányának s a 
hatóságok fejeinek jelenlétében. Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás és esztergomi érsek ur pontifikált, kérve az Isten 
áldását szeretett királyunk szent fejére. 

— Az egri főmegye nevezetes napot ünnepelt szep-
tember 30-ik napján. Ekkor volt 70-ik évfordulója dr 
Samassa József érsek ur születésének. Csatlakozunk a 
kegyelet teljesítéséhez. Ad multos annos! 

— Hornig báró püspök adománya. Hornig báró 
püspök a városi tisztviselők nyugdíj-alapja javára 5000 
frtot , a népiskolák czéljaira szintén 5000 fr tot adományo-
zott. A városi tisztviselők a püspököt nagy ováczióban 
készülnek részesíteni. 

— Katholikus é s protes táns el járás hazánk mű-
emlékeivel szemben — mi ? Az, hogy mi katholikusok a 
műemlékeket igyekszünk fentartani, protestáns atyánkfiai 
pedig igyekeznek elpusztítani. Igy például Szomolván az 
egri főkáptalan a ' régi román templom szentélyét és por tá-
léját az u j templom mellett fenntar t ja , mig egy szomszéd 
községben az atyafiak egy nem is általok épített gót-
templomot fognak lerombolni. 

— A svájczi P i u s - e g y e s ü l e t feliratban felhívta az 
olasz kormány figyelmét, hogy honnan van az, hogy a 
kenyérkeresetre évenkint kivándorolni szokott 40,000 főnyi 
olasz munkások közt ugy terjed az anarchia. A nevezett 
egyesület arra kérte az olasz kormányt, tegyen róla, hogy 
Olaszországból ne bujtassák a kivándorlottakat anarchiára, 
és gondoskodjék az olasz kormány az olasz munkások 
pasztorácziójának költségeiről. 

— Bérmálás. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát ur 
f. hó 2 én adta fel Győr-Szent-Ivánban a bérmálás szent-
ségét. A megbérmáltak száma 600 volt. 

— A szombathelyi segédpüspök, mélt. és ft . István 
Vilmos dr processus informativusa ma, f. hó 5-én folyik 
le a bécsi nuntius előt t ! 

— Euchariszt ikus értekez let . Az „Eucharistia Tár-
sulat" f. hó 6-án Magyar Ovárott eucharisztikus értekez-
letet tart . Vivant sequentes. 

— A pazmaniták figyelmeztetnek, hogy f. hó 7-én 
kötelesek az intézetben megjelenni. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . T Á R S A 
Ö t v e n h e t e 

Budapesten, október 8. 29. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 
2. §. A könyvolvasás. 

(Folytatás.) 

A tételes jog alapján, az u j konsti tuezió. 
A) kiszabott s a római pápának különösen 

f e n t a r t o t t kiközösités (excommunicato lafae sen-
tentiae Romano Pontifici speciali modo reservatn) 
terhe a la t t t i l t j a m e g : 1 ) 

*) Konst. Officiorum ac munerum n.' 47. : Omnes et 
s'nguli scienter iegentes, sine auctoritate Sedis Apostolicae, 
libros apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes , 
nec non libros cujusvis auctoris per apostolicos l i t teras 
nominatim probibitos, eosdemque libros retinentes . . . et 
quomodolibet defendentes excommunicationem ipso facto 
incurrunt. Romano Pontifici speciali modo reservatam. E 
határozat szó szerint vetetett át az „Apostolicae Sedis" 
konstituczióból s kissé más alakban az B/w Coena 
Domini" bullában is benfoglaltatik : §. 1 . . . . ac eorundem 
(haereticorum et apostatarum) libros haeresim continentes 
vel de religione tractantes, sine auctoritate nostra et 
Sedis Apostolicae scienter Iegentes aut imprimentes seu 
quomodolibet defendentes et quavis causa, publice vel 
occulte, quovis ingenio vel colore. Először VI. Hadrian 
pápa, 1524-ben vette fel ezen határozatot az In Coena Do-
mini bullába; III. Pál , XIII . Gergely és V. Pál a fenti ter-

a) a nyi lvános 2 ) h i thagyók és ere tnekek 
minden könyv vagy füze t 3 ) a lak jában megje lent 

jedelemben kibővítette. Reusch I., 72. 1. — Megjegyzendő, 
hogy csak azok esnek censura alá, a kik scienter Iegentes, 
retinentes, defendentes, a kik szándékosan olvasnak s az 
olvasottat értik is (1. fentebb, 65. s 66. lap.) A ki tehát 
e ti lalmat nem ismeri vagy nem tudja, hogy ahoz censura 
van csatolva, nem esik kiközösités alá. Még a vétkes s 
legyőzhetetlen tudat lanság is mentséget képez. Bonacina 
és Sanchez azon nézetét támogat ják , hogy még a tettetett 
tudatlanság (ignorantia affectata) is kiment a censura alól, 
jóllehet a súlyos vétség alól nem ; qui quia aliquid facit 
ex ignorantia etiam affectata, non dicitur scienter facere 
(V. ö. Hollweck i. m. 26. 1) 

2) Teljesen mindegy, bogy az olvasó a szerzőt ismeri 
már mint eretneket, avagy csak kön jvébő l ismeri meg 
i lyennek; nem szükséges azonban, hogy a szerző alakilag 
s külsőleg is kilépett legyen az egyházból, s valamely 
eretnek vagy vallásnélküli felekezet tagja legyen, sőt elég, 
ha az olvasó tudja, hogy a szerző antikatholikus érzelmű, 
akár könyvéből, akár más módon tudja azt. Mihelyt az 
olvasó tudja, vagy észreveszi, hogy a könyv irója el len ' 
séges álláspontot foglal el a kath. tannal szemben s vallási 
tévelyt védelmez, kötelessége a könyvtől megválni, külön-
ben az egyházi büntetést magára vonja. Arndt (219 1.) 
i r j a : „Haereticus sensu C. Apóst. Sedis est tum ille, qui 
jam antxquam librum seriberet talem se constituit, tum 
ille, qui libro haeresim propugnat ita, ut pertinaci animo 
contra ecclesiam insurgat, etsi hucusque habitus fuerit 
catholicus.lí 

3) A Coíjgr. Inquis. 1893. jan. 13-án (L. Acta S 
Sedis, 24, 625,) az újságokat (diaria, ephemerides, folia) 

29 
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művét , mely vallási t é v t a n t 4 ) foglal magában 
s egyszersmind azt védelmezi;5) 

b) bármely 6) szerzőnek a pápa v) á l tal név-
szer in t 8 ) k i t i l to t t könyvét. (Folytatjuk.) 

nem számitja a „ k ö n y v i e k közé, ha nincsenek össze-
gyűjtve s egybekötve. A folyóiratok ellenben, melyek 
irója vagy tar talma eretnek, censura alá esnek. Annak 
oka, hogy az egyház szigoruabban lép fel a könyvek, 
mint a füzetek s lapok ellen, abban keresendő, hogy a 
könyvek tartósabbak s nagyobb tekintélynek örvendenek. 
Lapokat , folyóiratokat általában politikai s egyéb ta r -
talmuk, s nem annyira a bennök foglalt tévtanok miatt 
s neui is a czélból veszik, hogy megtartsák, hanem elol-
vasásuk után rendesen elvetik. A katholikusok pedig 
midőn eretnek czikkeket olvasnak, nebezteléssel teszik 
félre a lapot s az irót megvetik, a legtöbben pedig 
olvasván a hireket és újdonságokat , mást nem olvasnak. 
Ezen kivül a lápoknál nem minden szám tar talmaz eretnek 
tanítást s több elkallódván, a megmaradt értéktelenné 
válik, mig ellenkezőleg a ki eretnek könyvet vásárol, azt 
rossz szándékból teszi, a munkát figyelemmel olvassa s 
elolvasás után is megtar t ja és őrzi (Penoacchi.) Congr. 
Officii. 1892. jan. 19. 

4) Ha a könyv csak egy tévelyt védelmez is, elejétől 
végig tilos ; az sem szükséges, hogy főtárgya a vallás 
legyen, hanem, hogy túlnyomó részben tárgyal jon tévtant 
s védelmezzen. 

5) E kifejezés a konstituczióban : propugnare nem 
ugyanaz, mint continere. Propugnare haeresim annyit 
tesz, mint az olvasót a tévtannak megnyerni, annak 
helyes voltáról meggyőzni. Világosan megmagyarázza ezt 
sz. Al fonz : „Propugnat vero haeresim liber, qui accitis 
rationibus liaeresim stabilire et pro viribus defendere 
intendit. E contra non propugnat haeresim liber, in quo 
obiter et paucis verbis ac quasi aliud agendo haeresis 
aliqua proponitur. Attamen ut Uber haeresim propugnare 
dicatur, opus non est, ut materia libri per se sit 
religiosa, sed sufficit, ut ad evincendam haeresim aliquant 
dirigatur, quam data opera et ex instituto probare et 
defendere coneturTheol. Moral. VII . 287. — Vagy, 
mint Bucceroni, (olv. Hollwecknél 27. 1.) propugnare = 
haereseos patrocinium data opera et quasi viribus suscipere. 

(i) Vagyis bármely vallású vagy akár névtelen 
legyen a szerző. D 'Anuibale ama véleménye, mintha itt 
csak az Apostolicae Sedis megjelenése után kiadott s a 
pápa által külön kárhoztatandó könyvekről volna szó, 
nem állhat meg, mert nincs különbség téve a már tiltott 
és tiltandó (prohibitos és prohibendos) könyvek közt. 
Arndt 224. 1. 

') T. i. kell, hogy a kárhoztató irat közvetlenül a 
pápától származzék legyen az breve, bulla, encyclica stb. 

s) Szükséges, hogy a könyv czime szerint legyen 
megnevezve. Nem szükséges azonban, hogy tüzetesebben, 
pl. a szerző felemlitésével legyen megjelölve. Sőt elégnek 
tartat ik, ha a könyv általánosságban neveztetik meg. 

Az e g y h á z i sko lá inak vezére lve i . 
A magyarországi kath. tanítók országos bizottságának 
189S. augusztus 19-ki közgyűlését megnyitó beszéd dr. 

Steinberger Ferencitől. 

(Vége.) 

Nagyon természetes, hogy „Iliacos intra muros et 
extra" meg kell tenni a tennivalókat, mert Ilion talain 
belül is vannak e kérdés körül kívánnivalók. 

Sok mindent lehet a fejlődő kultura mindig széle-
sedő látóhatárában a magyar közoktatásügy fejlesztésének 
a keretébe beilleszteni, a mit a pihenni nem tudó emberi 
szellem fölszinre hoz. De ha a vallást nem helyeztük az 
őt megillető fénykörbe, akkor a kul tura nevelhet ugyan 
harczosokat a mindennapi élet küzdelmére, de ez a harcz-
képesség — keresztény eszmék, ker. gondolkozás és érzés 
nélkül —• szembe állitja egymással a küzdő feleket. Az 
é et becsületes harczára sem a mathematika, sem a fizika, 
sem a nyelvtudomány, sem a bölcselet nem tanitja, nem 
képesiti az embert, hanem : csak a vallás. Legyünk inkább 
szegényebbek a beszédben és gazdagabbak, nemesebbek 
az érzésben, akkor boldogok leszünk. 

A másik elv, mely vezércsillag gyanánt fényeskedik 
előttünk : a hazafias gondolkozás és érzésmód fejlesztésé-
nek az elve, mert a nemzet erősségét nem az ágyukban 
és hadseregben kell keresnünk, hanem a szivek lángoló 
lelkesedésében és a hazafias érzés által való összeforradásban. 

Nemzeti irányban is akar juk a közoktatást f- j lesz-
teni, mert azon egyháznak vagyunk fiai, hagyományainak 
letéteményesei, a mely egyház a magyar nemzetet 900 év 
óta szeretettel gondozza, megadta és fejlesztette kulturáját , 
védelmezte szabadságát, fiainak vérét, templomainak ék-
szereit áldozta, ha a haza vész előtt állolt, megkönyezte, 
ha a nemzet gyászba borult és örvendett a nemzet tényes 
napjainak. 

A mint Isten alapitotta a családot, ugy Isten keze 
szőtte a nemzeti köteléket. Az eg fház hivatásával jönne 
ellentétbe, ha lerombolná, ha nem ápolná azon magasztos 
érzelmet, melyet Isten oltott a szivekbe, hogy az ember 
akár Grönland örökös hómezőin, akár a délibábos rónán 
ahhoz a földhöz ragaszkodjék, „mely ápol és eltakar." 
Az egyház nem lehet hűteleu isteni alapitójához, Jézus 
Krisztushoz, a ki könyekben adott kifejezést hazája leendő 
romjai fölölt érzett fájdalmának. Az egyház a haza 
boldogságáért is adatott a nemzetnek, mert egyház nélkül, 
vallás nélkül, erkölcs nélkül nemzet sokáig nem tar tha t ja 
fenn magát és boldog nem lehet. Szent István, a nagy 
király is azért vezette magyar népét a ker. vallás karjaiba, 
mert nagygyá és boldoggá akarta tenni nemzetét. 

Szivünknek magasztos vágya : a nemzeti nagyság 
kiépitésén munkálni. Azt akar juk hát, hogy a gyermekek 
az iskola levegőjével szivják magukba a haza szeretetét 
és lángoló betűkkel legyen szivökbe irva : Isten, király 
és haza. Azt akar juk, hogy a magyar kulturának és 

XI. Incze kárhoztatván Molinos Mihály összes könyveit és 
iratait, nem nevezi meg azokat ; de ez nem vonatkozik 
ide, mint Arndt véli 227. 1. 
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hazafias érzésnek erős vára legyen ezután is hazánk 
földjén a kath. népiskola. 

Ha az állam is oly mértékben teljesítené az egy-
házzal szemben a vallás ápolásában a kötelességét, mint 
a hogy az egyház munkálja az állammal szemben a 
nemzeti feladatot, akkor boldogok volnának a nemzetek. 

* 

Elvünk lesz működésünkben : mindenütt érvényesíteni 
a tanításnak helyes módszerét, mely az ujabb időknek 
elvitázhatatlan érdeme és az iskolának egyik igen fontos 
feladata. Jól mondja Baco : az egyenes uton baladó béna 
is megelőzheti a czél pontnál a gyors lábu verseny futót, a 
ki kerülő utakra kalandozott el. Meddő marad minden 
törekvés, hiábavaló a legegészségesebb tanítási tervezet, 
keveset használ a költséges berendezés, ha nincs jó mód-
szer. mely ismeri a titkát annak, hogyan kell a gyermeki 
szellemhez legegyenesebben hozzájárulni, szivét megmoz-
gatni és akaraterejét a tettek mezejére terelni. 

Elvünk lesz: nem alkotni olyat, a mit később le 
kelljen rombolni, és nem rombolni le olyat, a minek 
időtlen időkig kell állnia. Azért a csillogó, de nem 
egészséges modern eszmékért nem fogjak a keresztény 
eszméket feláldozni sohasem. Fejleszteni akarunk, de arról 
az alapról, melyen felépült a ker. kultura összes áld maival, 
le nem térüuk soha sem. 

Erre az egyháznak és nemzetnek nagy szolgálatot 
tevő szép munkára kérem én mély tiszteletel és erős 
bizalommal a nagyérdemű bizottságnak fölöttébb értékes 
és nagy erejű kegyes támogatását. 

Midőn vallási és hazafias munkánkra Istennek a 
gyenge emberi erőt is megtermékenyítő szent áldását 
buzgó szívvel esdem le, a közgyűlést ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom. 

Tolnamegye. Házszentelés Madi Kovács Györgynél. — 
Császka György kalocsai érsek ur ő exczellentiája 

szept. hó 26-án szentelte be a hires táborszernagy ujon-
épült gerjeni kastélyát. A minden izében, tehát a szives 
vendéglátás tekintetében is, igaz magyar házigazda teljes 
katonai pompában várta magas vendégét a meszesi komp-
átkelésnél a tolnai parton. A teljes katonai pompa pedig 
annál a nagynevű magyar katonánál azt jelenti, bogy a 
fényes egyenruha fölött úgyszólván alig fértek el egymás-
tól a ragyogó gyémántos keresztek és csillagok, a vitézi 
érdemek ékes tanúi. A táborszernagy a meleg rokonszenv 
és barátság keresetien egyszerűségével üdvözölte vendégét, 
kinek aztán a díszbe öltözött gerjeni nép soraiból Széky 
lelkészt, Babay jegyzőt és Mező Péter birót bemutatván, 
ő viszont az érsek kíséretét : dr. Boromisza kanonokot, 
Zundl irodaigazgatót, Virág áldozópapot és Kolecsányi 
műszaki felügyelőt mutattatta be magának. Mire Széky 
Géza ref. lelkész Gerjen község nevében a következő üd-
vözlő szavakat intézte a kalocsai érsekhez : 

Nagyméltóságú és főtisztelendő érsek u r ! 
Kegyelmes urunk ! 

Nem tudtunk még teljesen föleszmélni, fölocsudni 
azon az egész hazánkat oly sötét gyászba és mély szomo-
rúságba döntött veszíeség és fájdalom elkábító és elcsüg-

gesztő érzelmeiből, mely sötét gyász és fájdalom a legne-
mesebb és lesjobb királyné, a nemzet felséges védasszo-
nvának váratlan halála folytán mint sebesen rohanó árviz 
zudult reánk, — azért engedjen meg kegyesen exczellen-
tiád, hogy a hozzánk való érkezébe fölött érzett őszinte 
örömünk daczára, az öröm, a tisztelet megszokott külső 
jelvényei nélkül, virágok és lobogó-dísz nélkül jelentünk 
meg fogadására. — Aíonb^n a nemzeti veszteség és fáj-
dalom napjaiban is örömmel és há'ával fogadtuk a hírt, 
hogy nagyraéltóságod, a hazafiúi érdemekben oly gazdag, 
a vallás-erkölcsi élet ápolása és fölvirágoztatása, a haza 
boldogsága előmozdítása körül oly halhatatlan érdemeket 
szerzett, fényes nevü, és dicső emlékezetű elődök, a kalo-
csai érsekek méltó utóda, jelenleg a községünk területén 
teljesítendő egyházi ténykedése alkalmából magas meg-
jelenésével a mi szerény községünket is szerencséltetni 
méltóztatik, — azért jelentünk meg mi mostan Gerjen 
polgári községnek, és a gerjeni ev. ref. egyháznak elöl-
járói, hogy ezen megtisztelő látogatás fölött mélyen érzett 
őszinte örömünknek és köszönetünknek kifejezést adjunk. 

Benső örömmel, igaz lelkesedéssel és őszinte öröm-
mel fogadjuk mi exczellentiádat, mert exczellentiád magas 
személyében, nem csupán honunknak egy kiváló közjogi 
méltóságát, hanem kö.-ös édesanyánknak, a magyar hazá-
nak egy lelkesülő fiát, a vallásnak, az erkölcsiségnek, az 
erénynek, a jótékonyságnak egy kipróbált igaz bajnokát, 
a tiszteletre méltó róm. kath. egyháznak egy benső hiva-
tással bíró, a Szentlélektől ihletett lelkes főpapját van 
szerencsénk üdvözölhetni. 

Nem akarom exczellentiád közelismert szerénységét, 
gyöngéd érzékenységét megsérteni, mert tudom, hogy 
nemes szivének, s emberbaráti szeretetének ez a Krisztusi 
parancsolata, törvénye: „Nem tudja a te balkezed, a mi 
jót cselekszik a te jobb kezed!" de teljesen hallgatnom 
még sem szabad, mert ha hallgatnék: a kövek fognának 
kiáltani; azért hát a lélek indításából igy kell szólanom 
a mennyei jelenések könyvének szavaival: „tudom a te 
dolgaidat, ismerem a te szenteknek való szolgálatodat, a te 
hitedet, tűrésedet, ismerem a te cselekedeteidet, az utol-
sókat is, melyek többek az elsőknél! tudjuk, hogy azaz 
atyai kar sok elesettet, sok a sors által a, porba sujttotat 
fölemelt; az a főpásztori kéz sok titkos könyet letörölt ; 
az a nemesen dobogó sziv sok vérző sebet meggyógyított, 
sok bánatos kebel fájdalmát megenyhítette már. — De 
nem szólok többet! Hiszen azokat, a melyekről szólnom 
kellene, nyilván látta és tudja Az, a ki mindeneket lát, és 
tud, s a ki mindenkinek megfizet az ő cselekedetei szerint! 
nem szólok tovább, csak azt kívánom, hogy az ég áldja 
és oltalmazza meg exczelleutiádat, az ég áldó kegyelme 
vezérelje ez útjában is, kisérje jártában — keltében, — 
az ég hallgassa meg azokat a buzgó imádságokat és kö-
nyörgéseket, melyeket az újonnan épült s most Istennek 
oltalmába ajánlandó kastély szerencsés fennállásáért, s 
ennek nagynevű és nemeslelkü birtokosa s szerettei jól-
léteért és boldogságáért az áhítat szárnyain a magasságos 
Isten trónusához felbocsát ! 

A jó Isten éltesse és tartsa exczellentiádat még szá-
mos évekig erőben, egészségben kedves magyar hazánk s 
tiszteletre méltó Egyháza javára ! 

29* 
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Midőn az egybegyűlt tisztelgő közönség nevében is- I 
mét hódoló tisztelettel üdvözlöm exczellentiádat, mind-
nyájunk nevében benső örömmel veszem ajkaimra az üd-
vözlő szavakat: „áldott, a ki jött az Urnák nevében!" 
Isten hozta! Isten éltesse exczellentiádat! 

Az érsek rövid meleg köszönő válasza után a tábor-
szernagy vendégeivel a nép éljenzése közt haj tatot t a 
községtől mintegy tiz percznyire fekvő, s ez alkalomra 
virágfüzérekkel gyönyörűen feldíszített kastélyhoz, hol a 
Kovács csalácl tagjain kivül Blantz Vilmos honvéd-vezér-
badbiztos, és Brandt József ny. honvédalezredes, Spiesz 
pécsi kanonok és Streicher paksi plébános már együtt 
várakoztak az egyházi szertartás megkezdésére. A főpapi 
ornatusba öltözött érseket a házigazda maga vezette végig 
a szertartás alatt a kastély termein és szobáin. Az egy-
házi áldás végeztével aztán a tágas szép parkot járta be 
a társaság. Déli egy órakor pedig gazdagon megterített 
főúri asztalhoz ültek, melynél Császka érsek ő exczellen-
tiája a táborszernagynak jólétére emelte poharát, a min-
den áldások Adójától esdvén boldogságot a kastély urára 
és minden lakójára. Macii Kovács viszont a ritka kitün-
tetésért, hogy hajlékát az ország egyik első egyháznagya 
szentelte be, mondott szívélyes köszönetet. Utána Blantz 
vezérhadbiztos arról a meleg, őszinte szeretetről szólt, 
mely a vitéz katonát testvéreihez s azok családjának 
minden egyes tagjához oly erősen csatolja s mely családias 
nemes vonás őt fényes és terhes pályafutása alatt mindig 
oly kiválólag jellemezte. Végül Kothny Rudolf, a házi-
gazda sógora, köszönte meg a család nevében hálás sza-
vakkal az érsek szives fáradozását. 

D. u. 4. órakor vett bucsut Császka érsek ur ő 
exczellentiája a szeretetreméltó nemes családtól; maga a 
táborszernagy azonban elkísérte kedves vendégét egész a 
dunai átkeléshez, hol a kard és a kereszt egymásra 
borult : főpap és hadvezér bucsuképen szívélyesen meg-
ölelték egymást. A kegyeletes vallási szertartás utáu a 
szerető barátság e megható nyilvánulása méltó befejezését 
képezte a gerjeni emlékezetes ünnepnek. 

Most valamit még magáról a „nagy katoná"-ról. 
A hadsereg élő magyar tagjai közöl kétségkívül 

Madi Kovács György cs. és k. táborszernagyot illeti meg 
ez a név legméltóbban, a gerjeni földesurat, ki pár év 
előtt beállott, de ma már teljesen megszűnt betegeskedő 
állapota miatt vonult vissza — ugy szeretjük hinni — 
csak egy időre a tényleges szolgálattól. 

Régtől fogva kedves ő a legfőbb hadúr előtt, baj-
társai pedig rajongásig szeretik és büszkék reá kora ifjú-
ságától, mégis igazán népszerűvé csak azon idő óta lett, 
midőn mint kassai hadtestparancsnok s a nagy hadgya-
korlatok egyik intézője hadvezéri talentumával a bel- és 
külföldi legfőbb katonai körök osztatlan magasztaló el-
ismerését s egyszersmind a nemzet lángoló lelkes sze-
retét vivta ki magának. Azóta a közvélemény ugy tekint 
Madi Kovácsra mint a netán jövendő háború hadvezérére. 
Király- és alkotmányhűségében épen ugy biznak, mint 
hadintéző lángelméjében. Es itt hangsúlyoznunk kell, 
hogy Madi Kovács nem hazafiérzésének szpmetszuró 
nyilvánításával, vagy a polgári társadalom tüntető kegye-
lésével, hanem pusztán és kizárólag katonai erényeivel 

szerezte meg magának azt a népszerűséget, melynél 
nagyobb és igazabb a jelen században egy magyar 
katonát sem környezett. 

A nagy katona 1840-ben ápr. 2 án született Pakson; 
másodszülött fia István szeptemvirnek. Kiképeztetését 
Znaimban kezdte meg; 1858-ban nevezték ki hadnagynak 
a hadmérnökkarhoz. Részt vett az 59-iki osztrák-franczia 
és a 66-iki olasz hadjáratban. A custozzai csatában tanú-
sított vitézségéére a legfelsőbb elismerést vivta ki. Ter-
mészetes, hogy a fiatal katona, ki már akkor egyike 
volt a hadsereg legképzettebb tisztjeinek, egymásután a 
legfontosabb pozicziókra emelkedett, eleinte a hadmérnök-
karban, azután a m. kir. honvédségnél, ahol 1871-ben a 
vezérkari tiszteket képző magasabb tiszti tanfolyam 
tanárává neveztetett ki. Gyors emelkedése mind jobban 
növelte ambiczióját; 1891-ben már a VI. hadtest pa-
rancsnoka lett Kassán. Bajtársai szigorú, de nem rideg 
katonának ismerik, ki minden hadászati kérdésben te-
kintély. Szaktudománya és határozott biztos Ítélete előtt 
meghajolnak. 

Politikával sohasem foglalkozott; érdeklődni csak 
annyiban érdeklődik iránta, amennyiben magyar földbir-
tokos is. A hadi tudományok mellett szeretetének leg-
kedvesebb tárgyai a nőtlen katonának a népes Kovács 
család derék tagjai : bátyja János gyapai földbirtokos, a 
magyar dzsentri tipusa, László abauji földbirtokos, István 
igazságügyministeri osztálytanácsos, legidősebb nővére, a 
bécsi Kothny Rudolfné és Malatinszki György ny. 
kapitány n je. 

Megható a nagy hadvezért tréfás enyelgés közt 
látni a kis Kovács Gyur'czával s a szép bécsi lánynyal, 
Kothny kisasszonynyal. Ok a „Gyuri bácsi" kedvenczei. 

De nemcsak velük szemben, hanem az emberséges 
öreg gazdával, Pap György urammal szemben is levet-
kezi ő a katonát, s lesz egyszerű magyar földesúr, ki 
büszkén emlegeti, hogy az öreg csizmás ember 30 év óta 
hűségesen vezeti az ő 1400 holdas gerjeni gazdaságát. 

Egyáltalán távol áll Madi Kovácstól minden, a mi 
póz; egyszerű, természetes, mint mind a lángelme, 
egyenes és nyiltszivü mint fajának legnemesebb tipusa. 
Es bizony magyar ő exczellentiája izről-izig. Még kiejtése 
is hamisítatlan dunántuli. Nincs rá eset, hogy magyar 
beszédébe katona létére egyetlen idegen szót keverne. 
Hanem azt megteszi, hogy bécsi sógorát, a különben 
magyar születésü és ritka műveltségű Kothnyt dikeziója 
közben kedves kötődéssel megakasztja: hogy a „foglal-
kozni és foglalatoskodni" magyarul nem egy. Finom 
nyelvészeti distinkeziója becsületére válnék akármely 
szaktudósnak. 

Elénk szelleme — anélkül, hogy arra legkevésbbé 
törekednék — elárulja, hogy a tudományok minden 
ágában avatottabb, semhogy laikusnak volna nevezhető. 
S ez ma a legnagyobb ritkaság oly kitűnő szaktudósnál, 
mint ő exczellentiája. 

Épületes hithűsége és nemes erkölcsei pedig rávalla-
nak kiváló családjára, a Pozsonymegyében a 16. század 
derekán nemesitett Madi Kovács családra. Ezek az ő 
közös és legszebb ősi örökségük, amellett az 5000 hold 
gerjeni birtok mellett, melynek egy részén ma a hírneves 
hadvezér a földesúr. K. N. 
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Róma. okt. 1. A Vatikánban folyó események közöl — 
jelentőségénél fogva kiemelem jelenleg azt, a mely az 
elvesztett spanyol gyarmatokon a katholikus vallás 
érdekeivel áll összefüggésben. Mgr Bavona, a madridi 
nunt ia tura auditorja, mult hó 26-án volt kihallgatáson a 
szent atyánál. Beavatott körökből kiszivárgott hir szerint 
mgr Bavona utasításokat kapott a szent atyától, hogy a 
spanyol amerikai békealkudozások alkalmából miképp mű-
ködjék közre a katholikus érdekeknek Cuba szigetén és a 
Philippineken megóvása irányában, különösen pedig, hogy 
mindkét helyen a világi és szerzetes papság a háború 
előtti rendes körülmények közé jusson s ne legyen tovább 
kitéve a háború által teremtet t ideiglenes és bizonytalan 
állapot veszedelmeinek. 

Híre jár, hogy ő szentsége a legközelebbi consisto-
riumban 2 franczia főpapot fog bibornokká kreálni : az 
egyik cardinalis curiae lesz, a másik székre a carthagói 
érsek van kiszemelve. A franczia cardinalis curiae kineve-
zése által ő szentsége Francziaországhoz való vonzódásá-
nak jelét akar ja adni, szembeu azokkal a nagy veszedel-
mekkel, melyek ezt a nemzetet kivülről-belülről fenyegetik. 

T Á R C Z A. 
Faludi Nemes Asszonya. 

I r t a : Dudek János dr. 
(Vége.) 

VII . Megunalkodván a kézi munkában elővehetünk 
valamelly jó könyvecskét. Nem a végre tanácsolom ezt, 
hogy az asszonyok laurus koszorúra és doctorságra ké-
szüljenek; hanem hogy a nemes dámák ne szinte ostoba 
együgyüen s tanulatlanul maradjanak. (Ime a nő'-íépzés 
szükségessége, a mint ezt más helyeken is hangoztat ja!) 
Értelmes lélekkel szerette meg őket a nagy isten, nem-
külömben mint a férjfiakat ; ne vesztegessék azért eszeket 
csak a hiábavalóságban. (Ez már máskép hangzik, mint a 
mit Camillánál a nőemanczipatió kérdésében hallottunk 1) 
Hanem jóra köszörülvén, lássanak ahoz, olvasgassanak 
benne: mi légyen a kötelessége valamelly 1 eresztyén dá-
rnának? melly erkölcsét kivánjon az isten s világ tőlek ? 
mint viseljék magokat otthon s ottkin ? mint s miket 
beszéljenek, mikor egymást látogatják. — Szép és dicsé-
retre méltó dolog egy asszonyban, mikor érti a beszédet, 
s okos ft leleteket tud osztogatni. Mikor se belé nem kap, 
se elő nem siet, se nem akadékoskodik; hanem annak 
idejekor, engedve, csenddel, fontosán, értelmesen kitészen 
magáért a discursusban. A sok czifrával rajta, és drága 
ruházatjának kevély építményivel hiába ül kerékbe (hiába 
megy a körbe, a társaságba), ha nem tud a beszédhez. 
— A beszéd élteti, neveli, és kedves jó izt ád a conver-
s a t i o n a l Nem szép dolog, mikor valamelly fő asszony 
csattogó hintóval, szörnyű pompával bélépik a társaságba, 
s kinek térdet (!), kinek fejet hajtván, mindjárt leül s 
hallgat mint a fa, vagy pediglen a pántlikákról kezeli a 
szót, s holmi méltatlan aprólékokkal izetleniti a tisztes 
compagniát. A ki azért nem akar ahoz tanulni, hogy he-
lyesen tudjon beszélgetni ; legalább tegye szerit, hogy 
eszes hallgatásával fentartsa böcsületit. 

A mint feljebb mondám, nem ugy adám tanácsomat 
az olvasásra, hogy a vak Sibylla módjára örökkétig köny-
veket forgassanak, avagy hogy Apollót a Musa szüzekkel 
fel jülhaladják tudománynyal. Az asszonyokhoz jobban 
hozzá illik a valamicske, mintsem a sok. (A tudákosságtól 
óvja az asszonyokat !) 

A könyvekben okos választást kell t enn i ; hagyjunk 
békét azoknak, a mellyek a hit és a religio dolgát illetik, 
(melyek a vallást támadják), item azoknak, a mellyek a 
theologia, philosophia örvényes mélységére ragadják eszün-
ket. Vegyük elő azokat, a mellyek áhétatosságra kisztenek, 
világositják értelmünket, a jóra lágyítják s tüzesitik aka-
ratunkat , feddenek fogyatkozásinkról, módot, okot adnak 
a jobbulásra, erkölcsre, szép magaviselésre, kellemetes 
beszédre és mindennemű virtusra. 

VIII . Mikor kedve érkezik, és az udvar ság meg-
k íván ja ; elmehet a szomszéd dámák látogatására. Holott 
sok időt ne töltsen ; mer t jobbára, mikor az egymáshoz 
szokott asszonyok öszveülnek, csakhogy egymást lássák és 
beszéddel tar tsák, ha sokáig t a r t : kifogynak a jó ra való 
discursusból, sok hiábavalóságot hoznak elő, és csintalan-
kodnak. Előkapják a városnak színét, s kit illyen, kit 
amollyan t réfára ütnek. Nem tiltom a comoediákat is. (a 
színházlátogatást, ez az angol asszonyoknak szól, mert 
nálunk Faludi idejében nem volt színház, Bécsben igen !), 
mikor nem istentelenek, nem csúnyák, nem rágalmazók, 
hanem inkább ártat lan mulatásra és valami jóra izt s okot 
adnak. 

IX. Előbb hogysem elérje az álom nagyságodat esti 
órákkor, vagy talpán vagy térden vessen számot lelkiesmé-
retével. Ha jó rendben t a l á l j a : adjon hálát az istennek, a 
ki irgalmasan megőrizte a bűntől. Ha pedig sebben ; kér-
jen azon jó istentől, mennél töredelmesebben lehet, bocsá-
natot mind ezen s mind más bűneiről, fogadván igaz buz-
gósággal, s tökéletes akarat ta l életének jobbítását , azon 
alkalmatosságoknak elkerülését. A melly dáma illy iste-
nesen lenyugszik, bátran, könynyen fog alunni, és vígan 
fog ébredni. Ámbár álmában lenyomná is a halál ; nem 
vesztené lelkét, hanem egyikből a másik nyugodalomba vinné. 

Imé egy rövid napirend, a mellyhez minden keresz-
tyén dáma hasznosan a lkalmazta that ja életét, és óráról 
órára való foglalatosságit. Nincsen semmi elviselhetetlen 
nehézség benne. A kiknek ez a kevés is f á j ; elhitesse 
magával, hogy csak teste gyengéitető, lágy puhasággal 
kényeskedő, semmire kellő aszszonv légyen. 

Emilia. Igen jól vagyon uram ! egyál tal jában tetszik 
szép oktatásod. És ha nem kívántatik több arra, hogy 
igaz keresztyén módjára éljenek a dámák, könnyebb, 
semhogy gondoltam volna. Részemről biztat a jó remény-
ség, hogy megfelelhetek kötelességemnek. Hadd köszön-
hessem meg uri személyednek; tanítson tovább is, mi 
tévők légyenek az igaz anyák. — Eddig a napirend. 

Ez az aranyos tar talmú részlet a Nemes Asszonyból, 
a mi stílusát illeti, teljesen igazolja, mennyire igaza van 
Beöthy Zsoltnak, midőn a^t ir ja, hogy Faludi „a magvar 
nyelvet, melylyel a nemzetietlen kor oly keveset törődött , 
sőt azt lenézte, oly erőteljes szépségben tüntet te föl, mint 
senki más kivülötte." 
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Csak az a kérdés végül: mi adott Faludi nyelvének 
ekkora bájt, erőt ; mi tette igazán magyarossá? Ugyanaz 
az elem, a mi a jelen század derekán Arany és Petőfi 
költészetét nemzetivé tette. A népnyelv, a népszellem 
értékesitése. Nem ok nélkül hoztam e három nagy em-
berünket párhuzamba értekezésem elején. Valamint Arany 
és Petőfi nemzetivé tették költészetünket s utólérhetlen 
magaslatra emelték az ál'al, hogy az idegen elemek, 
idegen befolyások és eszmék helyett ahhoz a megifjitó 
forráshoz fordultak, mely változatosabbá, természetesebbé 
s nemzetiebbé tehette a magyar költészetet, a népkölté-
szethez : ugy Faludi is, tisztitani, fejleszteni akarván az 
irodaiad nyelvit, a nép nyelvéhez fordult, abból kölcsö-
nözte erejét, fordulatosságát, tisztaságát. Révai irja róla, 
hogy „el szokott volt a köznép és cseléd közé járogatni, 
csak a végett, hogy őket szabadabb beszédre felbátorít-
ván, igazabban kitanulhassa a tulajdonabb magyar szó-
ejtéseket. A miket észrevett, azután fel is szokta nagy 
gonddal irogatni." 

Ma már tudjuk, hogy a nép beszédében, miséiben, 
mondáiban, dalaiban nyilatkoznak legeredetibben, idegen 
befolyások által legkevésbé megvesztegetve, a magyar 
nyelv sajátságai, törvényei, tősgyökeres kifejezés-módjai: 
szépsége, ereje és zenéje. Igyekeznek is nyelvművelőink 
ezen az uton megtisztogatni nyelvünket a század elején 
rátapadt sok idegenségtől. Faludi tehát egy századdal előzte 
meg korát s már a mult század derekán mutatott rá erre 
az ősi, tiszta forrásra. A rendi társadalom azonban akkor 
még nem állhatta a népet, nem volt képes követni Faludit 
s Kazinczy más irányban indította meg a nyelvbővités 
munkáját. Ha Faludit követik, mennyi vita és keserűség 
marad el ; mily másképpen nézne ki, ha ez uton haladt 
volna tovább is. irodalmi nyelvünk ma, midőn, mint mon-
dani szokás, még akadémikusaink sem tudnak minduyájan 
helyesen irni magyarul! 

Mint már kiemeltem egyszer, isméilem, hogy ámbár 
irodalomtörténetünk a hanyatlás korában Faludi mellett 
Mikest is dicséri, mint kitűnő prózairót; az utóbbi any-
nyival áll utána Faludinak, mert naplószerü „Törökországi 
levelei" csak 1794-ben jelentek meg először Kulcsár István 
kiadásában, tehát oly időben, midőn a nyelvmüvelés mun-
kájában már sokan fáradoztak, mig Faludi a század de-
rekán adván ki müveit, közvetetlenül hatott a nemzetietlen 
korszakra s ezen érdemével egyedül áll. 

Tiszta, népies magyarságával egymagában szolgálta 
az elhanyatlott nemzeti ügyet s nem engedte feledésbe 
menni a nemzet szép nyelvét. 

Ujabban a sokáig feledett iró iránt mind nagyobb 
az érdeklődés. Többen, mint Borostyánkövi, Kasztner, de 
kivált Simonyi Zsigmond tanulmányozták nyelvezetét, isko-
láinkba pedig Bellaagh Aladár tanár vezette be, 1892-ben 
kiadván a „Nemes Úrfit", jegyzetekkel és magyarázó szó-
tárral, melyből részletesen lehet látni Faludi munkáinak 
nyelvi értékét s olvasásra sok más munkánál érdemesebb 
voltát:. 

Irodalom. Toldy Ferencz: Faludi Ferencz minden 
munkái 1853. — Szilasy János : Faludi Ferencz életrajza. 
Religio 1850. II. — Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés. 
1S86. I. — Kardos Albert : A magyar szépirodalom tör- I 

! ténete. 1892. — Imre Sándor: A néphumor a magyar 
irodalomban. 1890. — Grünwald Béla: A régi Magyar-
ország. 1888. — Marczali Henrik: Magyarország törté-
nete a szatmári békétől a bécsi congresszusig. 1898. A 
millenniumi történet kiadásában. — Kazinczy Ferencz: 
Pályám emlékezete. Kiadta Abafi Lajos. — Takáts Sándor: 
Benyák Bernát és a magyar oktatásügy. 1891. — Bodnár 
Zsigmond: A magyar irodalom története. 1891. II. — 
Szuppán Vilmos: A magyar felsőbb leányiskolák múltja 
és j>-lene. 1897. — Csernátoni Gyula: Faludi a nőeman-
czipatióról. Figyelő 1878. — Bellaagh Aladár: Faludi 
Nemes Úrfi jd. 1832. Dudek János dr. 

IRODALOM. 

Tájékoztatás 
Pázmány P. összes munkáinak kiadása ügyében. 

Pázmány Péter összes munkáinak a budapesti tud.-
egyetem hittudományi kara által eszközölt gyűjteményes 
kiadása két külön sorozatból áll, melyek egyike a nagy-
nevű irónak latin, másika magyar irodalmi műveit fogja 
tartalmazni, összeseu körülbelül 14 kis negyedr. kötetben. 

Mind a két sorozatból évenkint egy-egy kötet kiadása 
következik. 

Az egyes kötetek ára megrendelőknek 5 frt (bolti 
áruk magasabb), mely összeg minden kötet átvételénél 
postai utánvéttel fizetendő. 

Megrendelhető mindenik sorozat külön-külön is a 
tudomány-egyetem hittudományi karának dékáni hivata-
lánál (Budapest, IV. Szerb-utcza 10.) rövid Írásbeli nyi-
latkozat beküldésével, melyben a megrendelő kijelenti, 
hogy a magyar, vagy latin, illetve mind a két sorozatot 
megrendeli s magát az utánvéttel megküldendő kötetek 
átvé'elére kötelezi. 

E d d i g e l é m e g j e l e n t 
A latin sorozatból : 

Tomus I. Dialectic». Budapest, 1894. XXII. és 688 1. 
„ II. Physica. Budapest, 1895. X. és 612 1. 
„ III. Tractatus in libros Aristoteüs de coelo etc. 

Budapest, 1897. VIII. és 556 1. 
„ IV. most jön sajtó alá. 

A magyar sorozatból : 
I. Kötet: Felelet Magyari könyvére. — Kempis Tamás 

Krisztus követéséről. — Az uj tudományok hamisságának 
tiz bizonysága. — Budapest, 1894. XVIII. és 588 1. 

II. Kötet: Imádságos könyv. — Rövid tanúság. — 
Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül. — 
Alvinczi Péterhez Íratott öt szép levél. — Alvinczi fele-
letinek megrostálása. — Calvinus Hiszek-egy Istene. — 
Posonban lött praedikatio.—Budapest, 1895. XII. és 801.1. 

I I I . Kötet: Isteni igazságra vezérlő Kalauz. Első 
Rész. Budapest, 1897. VII. és 759 1. 

A IV. Kötet : a Kalauz befejező Része éppen most 
jelent meg, egy adalékkal. 

Budapest, 1898. október hó elején. 
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- f Katholikus egyetemek. Ir ta Mihályfí, Ákos dr. 
cziszterczi r. áldozópap, a rend budapesti hittud. és tanár-
képző intézetében tanár, külön lenyomat a „Katholikus 
S/emle" XII. évfolyamából. Budapest, 1898. 8-r. 123 1. 
Ara 1 frt . 

Jól jellemezte ezt a nagyon időszerű tanulmányt 
Zichy Nándor gróf, midőn azt mondotta, hogy abból 
autonomiai törekvéseinkre uj világosság derül. Kiviláglik 
belőle az, hogy anyaszentegyházunk az ő iskolaügyi auto-
nómiáját a világ legkülönfélébb országaiban, a felső ok-
tatás terén, miképp igyekszik érvényesíteni : nem a par-
lamentáris népképviseleti kormányformának az egyházba 
bevitele, nem a hierarchiai elvnek meghamisítása, hanem 
éppen ellenkezőleg, az egyház hierarchiai, isteni jogalko-
táson alapuló kormányformájának épségben tartása és 
érvényre emelése által. A tudós szerző a tényleg 
létesített uj katholikus tudomány-egyetemekkel fog-
lalkozik munkájában : hogy alapították, hogy vannak szer-
vezve, hogyan s mily eredménynyel működnek. Ezek az uj 
katholikus tudomány-egyetemek tudvalevőleg a követ-
kezők: a lőweni (louvaini) Belgiumban (1—37. lap), az 
uj franczia katholikus tudomány-egyetemek, a párisi, iillei 
angersi, lvoni. toulousei (37—85. lap), a freiburgi katho-
likus t. egyetem Svájczban (85—108. lap,) a washingtoni 
katholikus t. egyetem az éjszakamerikai Egyesült-Államok-
ban (108—123. lap,) összesen 8 katholikus t egyetem. 
Szerzőnek érdeme, hogy lehetőleg teljes képet ad az uj 
katholikus tudomány-egyetemi élet keletkezéséről, alakjá-
ról, folyásáról. A tanulság magi, az úgyszólván kézzel-
fogható reánk nézve. Hungaria, s. Stephani haereditas 
sancta, fac similiter. Szerzőnek a washingtoni egyetem 
ismertetésénél igen jó szolgálatot tett volna a „Consti-
tutiones Catholicae universitatis Americae a S. Sede 
adprobatae cum documentis Romae, 1889." Autonómiával 
foglalkozó nagyjainknak igen jó szolgálatot tesz ez a könyv 
éppen most, megmutatva az utat, hogyan kell a katholikus 
főiskolai nevelés és oktatás terén igazán catholice és 
autonomice eljárni. 

Beszed melyet Erzsébet felséges királynénk lelke 
üdveért tartott gyász-istenitisztelet alkalmával, 1898. évi 
szept. hó 17-én, a kispesti róm. kath. templomban tartott 
Holbesz József nyugalmazott plébános, a „Kispest" szer-
kesztője, 4-r. 7 1. Erővel teljes, patheticus szónoklat. 

= Tisztelt olvasóink figyelmét felhívjuk a követ-
kező nagybecsű hitbuzgalmi munkára : Egyházi Énekek 
orgonakiserettel. kivált a kath. tanuló ifjúság használatára. 
A mű szerzője Iiennig Alajos S. J. Megrendelhető Kalo-
csan a „Hirnök"-nél. Árt 1 frt 20 kr. A munkához csa-
tolva vannak a sz. mise egyes részeihez való énekek, 
könnyű stílusban, vegyes kar számára. 

— Pásztordal, 2-ik javított, uj énekrészletekkel, 
elő- és utójátékokkal (pastorellákkal) bővitett kiadás. 9 
karácsonyi ének, valamennyi egy, két és három gyermek-
hangra és négy szólamu vegyes karra kidolgozva, harmo-
nium- (orgona-, vagy zongora-^) kísérettel. Magyar és né-
met szövegű kiadás. Karácsony esti ünnepségekhez és bet-
lehemi pásztorjátékokhoz alkalmas énekek. Kis negyedrét, 
25 oldal, ára 1 fr t 50 kr. o. é. = 3 korona. 

A mű alulírott szerzőnél kapható és a pénznek elő-

leges utalványozása mellett postafordulattal bérmentesen 
küldetik. Szatmáron, kiváló tisztelettel : Pataki (Stark) 
Lajos, áld. pap, elemi és polg. isk. tanítóképző tanár. 

— Martini Gusztáv életrajza. Gruber Mátyás S. 
J . után irta Iiörl GyuU S J . Bpest, 1898. 8-rét, 174 
lap. A Szent-István-Társulat kiadása. E rövid életrajz sok 
tekintetben érdekes, főleg hazánk nemes ifjúsága előtt, a 
mennyiben oly fiatal hőst látnak benne maguk előtt, a ki 
épen a jelenkor nehéz megpróbáltatásai közepette emel-
kedett a hit- és az erkölcsös élet magaslatára. Érdekes 
fiatal hősünk gyermekkora, a mely ártatlanság és egysze-
rűségben folyt le anyja gondos és éber szemei előt t ; ér-
dekes ifjúkora, a mely őt a gimnáziumi tanulmányok 
veszélyes idejében a küzdelem terére szólította, a hol az 
erény és a tudomány rögös ut jáa haladva, vivta az Ur 
csatáit az üdv ellenségei ellen ; érdekes pályaválasztása, 
a melyet komoly és nagyfontosságú ügynek tekiutett, mint 
a melytől ideiglenes és örökkévaló boldogsága függ ; ér-
dekes szent élete, a melyet imádság és folytonos önmeg-
győzés között mindhalálig folytatot t ; érdekes végre bol-
dog halála, a mely előize volt a mennyei paradicsomnak 
s azon kimondhatatlan örömöknek, melyeket Isten az őt 
szeretőknek készített a csillagos égi hazában. Martini 
Gusztáv gróf született 1833. szeptember 15-én Brüsszel-
ben, Belgium fővárt sában. Atyja Martini József gróf volt. 
anyja pedig Martini Anna, született Merms grófné. A 
nemes lelkületű grófné különös gondot fordított gyerme-
kére s már korán szivébe csepegtette az istenfélelem és a 
ker. erények magvait. Gimnáziumi tanulmányait Lüttichben 
kezdette meg a Jézustársaságiak kollégiumában 1843-ban, 
a hol az első szent áldozáshoz is járult. 1847. év október 
havában testvérével Tournayba ment, a hol három év 
alatt be is fejezte tanulmányait. Itt már határozottan 
küzdenie kellett az erényért, a mint hátrahagyott irataiból 
kiderül, de Gusztáv, mint Mária gyermeke, eltökélt aka-
rattal síkra szállott az ellenség ellen és szivének erkölcsi 
tiszta-ágát a harcz még kedvesebbé és dicsőbbé tette Isten 
és az emberek előtt. Midőn már közeledett azon idő, a 
mikor a világba kell majd lépuie. minden gondját arra 
fordította, hogy tisztában legyen arra nézve, milyen élet-
pályára hívja őt az Ur. S e tekintetben különösen meg-
szívlelésre méltó azon komolyság és határozottság, a mely-
lyel a pályaválasztás fontos ügyét végezte. A sok szeren-
csétlenül választott hivatás és az ezzel járó elégedetlen-
ségnek és boldogtalanságnak egyik főoka az, hogy ifjúink 
elhamarkodva, Isten és leikiüdvükre való tekintet nélkül 
választanak oly pályát, a melyre Isten nem hívja őket s 
a melyre sem lelki, sem testi képességük nincsen. Gusztáv 
érett megfontolás után 1850. év őszén Jézus-társaságába 
lépett, a hol rövid idő alatt a keresztény és a szerzetes 
erények valódi példányképe lett Különösen érdekes és 
azért említésre is méltó azon nagy haszon, a melyet szent 
Ignácz telki gyakorlataiból merített s a melyet naplójában 
gondosan följegyezve találunk. Látható abból, mily módon 
működik az iste : • i kegyelem mindazok szivében, a 
kik magukat neki teljesen általadják, de egyszersmind 
észrevehető azon hűség és nagylelkü-ég is, a melylyel 
fiatal hősünk a kegyelem hívó szózatának mindenben 
megfelelni törekedett. Két évi megpróbáltatás után Gu ztvá 
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a szent fogadalmakat letette, a melyekkel már szorosab-
ban le'pett a szerzet kötelékébe; azután pedig a Jézus-

társaságában szokásos tanulmányokat kezdette meg Tron-
chiennesben. 1853. október havaban Namurba ment, hogy 
ott tüzetesebben a bölcselet tanulmányozásával foglal-
kozzék. Egyik tanára következőleg nyilatkozik róla a tu-
dományok csarnokában való tartózkodása idejét i l le tőleg: 
„Csodálatra méltó volt engedelmessége és tanárai iránt 
való tisztelete. Az iskolában mintaképe volt a szerény-
ségnek és a figyelemnek." Mialatt Gusztáv fenkölt érzel-
mekkel a tanulmányoknak szentelte idejét, váratlanul 
1855. év szent József-napján gyomorbaja támadt, a mely 
őt lassankint nagyon elgyengitette. Május havában beteg-
sége már annyira fokozódott, hogy emberileg véve semmi 
remény sem volt felépüléséhez. Fölvilágosították tehát ők 
állapotáról, mire ő maga kérte a haldoklók szentségeinek 
feladását. Betegsége ideje alat t bámulatos volt türelme, 
szeretete Isten és mindazok iránt, a kiknek vele bármi-
nemű dolguk volt. Végre junius 26 án este 7 óra körül 
visszaadta ártatlan tiszta lelkét Teremtőjének. Ilyen volt 
fiatal hősünk élete, rövid vonásokban feltüntetve. Tanul-
ságos ez életrajz mindenekelőtt i f jainknak, a kik Gusztáv 
életkörülményeiben saját magukéira ismerhetnek és lát-
hat ják, miképen kell nekik is küzdeniök, hogy már fiatal 
korukban is megszokják a kötelesség pontos teljesítését. 
Tanulságos mindazoknak, a kik a papnevelő-intézetekben 
előkészülnek azon magasztos életpályára, melyet Isten 
nekik k i je lö l t ; lá tha t ják ők Gusztávban, hogy kell el-
sajáti taniok azon ismeréteket és erényeket, melyekre 
később az Ur szőllőjében nagy szükségük leszen. Tanul-
ságos a fiatal szerzetesekre nézve, főképen Magyarországon 
mivel benne szemlélhetik, mily nagy életszentséget és 
tökéletességet érhet el a buzgó szerzetes, ha szent hiva-
tása fenségét felfogta és kellően átértet te . Tanulságos 
végre mindekinek, mivel i f ju-öreg lá that ja e fiatal hősnek 
életében, hogy a származás nemességét a természetfölötti 
erények ékessége még dicsőbbé teszi s meggyőződhetik 
arról, hogy mindenki, szegény-gazdag, egyaránt képes 
Isten kegyelmével szentté lenni s az angyalok és az 
emberek előtt a szeretet és a kedvesség tárgyává lenni. 
Miért is a szépen kiállított könyvecskét nagyon ajánljuk 
a magyar olvasóközönségnek, főleg a magyar if júságnak, 
a növendékpapoknak és minden rendbeli szerzeteseknek. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy nagy lelki haszonnal 
és élvezettel olvassák mindannyian, a kik kezükbe veszik 
ez életrajzot és pedig annyival inkább, mivel a fordító 
kiváló gondot fordított a tiszta, zamatos magyarosságra 
és világosságra. A diszes könyvecske ára egész vászon-
kötésben 80 kr. 

— Népiratkák. A Szent-István-Társulat népiratkái 
között ujabban a következő füzetek láttak napvi lágot : 

53. Simor János herczegprimás élettörténete. Irta 
Rozgonyi György. — Második kiadás. Ára 3 krajczár. 

86. Jézus születése. Karácsonyi pásztorjáték. I r ta 
Mohi Adolf. Második kiadás. Ára 5 krajczár. 

101. Karácsony. Színjáték 3 felvonásban. Ir ta Rartha 
István. Második kiadás. Ára 5 krajczár. 

128. Páduax szent Antal és a szegények kenyere. 
Nyolczadik kiadás Ára 4 krajczár. 

143. A gazdag vőlegény és szegény menyasszony ; 
vagy : Hogyan lehet spmmiből is pénzt teremteni. (A 
selyemhernyó tenyésztésről ) I r ta Horváth János. Ára 10 
krajczár. 

144. A hűséges szivek; vagy: Az emb?r ú t já t Isten 
igazgatja. Verses elbeszélés. Ir ta Bognár Ádám. Ára 5 
krajczár. 

145. Erzsébet magyarok királynéja. (1837—1898.) 
Ara 8 krajczár. 

Mindeme füzetek egy-egy képpel vannak illusztrálva. 
Megrendelhetők a Szent István-Társulat ügynökségében 
Budapest, IV. Királyi Pál-utáza 13. szám. Megrendelésnél 
elég a folyószám jelölése. 

VEGYESEK. 
*** Rómából jö t t tudósitás szerint XIII . Leo pápa 

nem tud ja feledni az olasz kormánynak azt az eljárását, 
hogy a katholikus egyesületeket a forradalmi és anarchista 
szövetkezetekkel egysorba helyezte. Most, hogy a loretói 
zarándoklatok voltak s a katholikus hivek naponkint 
felváltva sok ezeren jár tak-kel tek zarándok-uton a nélkül, 
hogy a legcsekélyebb rendbontás történt volna a szent 
atya beszélgetés közben fe lk iá l to t t : Jézust is ártat lanul 
ütöt te arezba egy arczátlan szolga: az olasz katholikusok 
méltó önérzettel tekinthetnek le rágalmazó ellenfeleikre! 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi 
érsek ur ő emja a telet Budapesten szándékozik tölteni. 
Az autonomia ügye, mely már mindinkább közeledik a 
jobbra vagy balra való eldőlés pillanatához, ő emja gond-
ja inak tárgyai közt rem a legutolsó helyet foglalja el. F. 
bó 21 én lesz I I I B^la király és neje ereklyéinek orszá-
gos temetése, melyen ő emja pontifikál. 

— Bérmálás. Hetyey Sámuel pécsi püspök ur f. hó 
3-án Pakson, 4-én Duna-Kömlődön osztotta ki a bérmá-
lás szentségét, Pakson 2 tői 5 ig tartózkodott s a kath. 
körnek 100, a legény-egyesületnek 50, a tűzoltóságnak 

; 25, a szent Antal perselybe 25 fr tot adott. 
— Schlauch Lőrincz bibornok nagyváradi 1. sz. 

püspök ur a kovácsii filialis templom építési költségeire 
3000 frtot adott. Kovácsi a csanádi egyházmegyében fek-

j szik s filiája Gyarmatának, a hol ő emja plébános volt. 
— Vádoló számok czime alatt foglalkozik a „Ny. 

Sz." a budapesti egyetemen a zsidóság és a keresztény 
hitvallásuak számarányaival. Az egyetem összes hallgatói-
nak több mint 3 0 % zsidó, holott arányszámuk az ország-
ban csak 4 67%- Az orvosi karon pláne 50 6 4 % zsidó és 
csak 29-09% kath., 8 5 3 % lutheránus, 7 6 9 % kálvins ta . 
Bizony, bizony, vádoló számok ! Kit és miről vádolnak 
ezek a számok ? B zonyára nem csak a r/sidóságot . . . 

— A kongrua Á kultuszminister az országos köz-
ponti kongrua-bizottság jegyzőjévé Wolff Nándor dr 
vallás és közoktatásügyi ministeri segédtogalmazót ne-
vezte ki. 

— Az egyetem gyásza a királynéért. Az egye-
temi tanács hétfőn e hó 10-én Erzsébet királyné emlé-
kére gyászünnepélyt rendez. Délelőtt 10 órakor az egye-
temi templomban gyász istenitisztelet lesz, ennek befejez-
tével, pedig a Lipót-utczai u j városháza disztermében, 
Beöthy Zsolt dr egyetemi tanár emlékbeszédet mond az 
elhunyt királynéról. 

Sajtóhiba-igazítás. Előbbi számunk 2-ik egyházi tudósításá-
ban Episcope helyett Episcopi olvasandó. 

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

Budapest, 1898. 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, 

"Pl., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény ezimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

köny vny omdáj ában, 
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 E T E 

Budapesten, október 12. 30. 

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. 1898. 

„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-

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

TARTALOM Vezéreszmék és Tanulmányok. A szent-olvasó hónapjában. — Nm, és ft. Samassa József egri érsek ur megnyitó beszéde. — 
Egyházi Tudósítás. C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Hitoktatásügyi értekezlet. — Kongrua. Az országos kongrua-bizottság október 10-iki 

ülésének lefolyása. — Irodalom. — Vegyesek. 

A szent-olvasó hónapjában. 
„Emlékezzünk, régiekről!" Hisz ez a mai 

nagyzó kor úgyis mindent, a mi benne igazán 
nagy, a régiektől bir örökségben. 

A 13. század elején törtónt . Szent Domonkos 
az albyai eretnekség ellen küzdött, mely Dél-
Francziaországot sivataggá kezdte tenni. Az erő-
szakos fanatizmus ellen prédikáczióval semmire 
sem lehetet t menni. Isten igéje a konokság 
szikla-kebleiben nem birt gyökeret verni. Az 
emberek lelkét belülről kellett Isten malasztjának 
megostromolnia, bevennie, meglágyitania és termó-
kenynyé tennie. Ebben a szükségben megjelent a 
„malaszttal telj es. 8 Szt. Domonkosnak viziója volt. 
Szűz Mária szent-olvasót adot t át a hitszónokló 
szerzetes rend (Ordo Praedicatorum) alapitójának, 
megtanitva őt annak használatára az eretnekek, 
a bűnösök megtérítésében.*) így szól a szent 

E visic alkalmával sz. Domonkos a B. Szűztől 
ezt a nyilatkozatot ha l lo t ta : „Te tudod fiam, mily eszkö-
zöket használt Isten a világ megváltására. Az első volt 
az angyal üdvözlete. Errfe következett Jézus születése, 
élete, szenvedése, halála, feltámadása és mennybemenetele. 
E titkok — körülzárva a Miatyánk és az Angyali üdvözlet 
által — képezik az én rózsafüzéremet. Terjezd azt a té-
velygők között. Ez lesz mégtérésöknek a kezdete." Dr 
Walter Gyula, Imakönyv a B. Szűz tiszteletére, Eszter-

gom, 1897. 25. 1. 

legenda. Ez a hagyományunk a szent-olvasó 
imádságról. 

Nagyon tévedne azonban, a ki e mia t t az 
esemény mia t t a szent-olvasót a középkor talál-
mányának tar taná. Az imádkozásnak, a Mária-
tisztelósnek az a külső alakja, mely az angyali 
üdvözleteket és uri imákat gömböcskékkel számitja, 
és ama belső alakja, mely a Mária tisztelést 
végezve váltásunknak összes t i tka i t szellemi ko-
szorúba fonja, hogy vele Máriának kedveskedjék, 
tulajdonképpen nagyon régi szokás Krisztus egy-
házában. Már remete szent Pálról (f 341) olvassuk, 
hogy imáit, a szent-olvasó végzéséhez hasonlóan 
golyócskákkal számitotta.3) Nazianzi szent Ger-
gely, a „theologus" (329—389) már mint isme-
reteset emlegeti az Isten anyja dicsőitésének 
koronáját , koszorúját. Szent Benedekről a nyu-
gati szerzetesek pátr iárkájáról (483—543) beszéli 
a hagyomány, hogy naponkint 150 „Üdvözlégy 
Már iá ' - t mondott az Isten anyjának tiszteletére, 
és erre szoktatta szerzetes fiait is. Mostani a lakja 
a szent-olvasónak, kótsógkivül, szent Domonkos-
tól (1170—1221.) származik. Egyetemes katho-
likus ima- és erénygyakorlat tá a B. Szűz tet te . 
Minthogy az angyali üdvözletek száma (150) 
Dávid zsoltárainak számára emlékeztet, a szent-
olvasót tudvalevőleg Psalterium Marianumnak is 
nevezik az egyházi irók. 

2) Möhler, Kircheng. berausg von Gams, II . 657. 
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Részletesen i t t nem szükséges a szent-olvasót 
ismertetni. A mi keveset róla az eddigiekben és 
a következőkben felemii tet tünk, nem uj dolgok 
ismertetése, hanem régi kedves emlékek fölme-
legitése. Egy lelki pi l lantás a szent-olvasó koszo-
rú jába foglalt 15 h i t t i tkon á t mindenki előtt 
nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a szent-olvasó a 
keresztény katholikus hi tnek csodálatos rövid 
egybefoglalása s a keresztény hit, remény és 
szeretetnek s minden emberi ós keresztény erény-
nek isteni malasztok bőséges kiárasztásával öntö-
zött gyakorlása. A hi t t i tkok a szent-olvasóban, 
mint valami életszerves egység, sorban az ember 
lelke elé kerülnek, hogy lelkünk belőlük, a min t 
az egyház imádkozik, mindaz*-- lemásolja magá-
ban, a mit azok magukban rej tenek, és elérjen 
nyomukban mindent , a mi bennök mint igéret 
foglaltat ik. „Ut imi temur quod continent , e t quod 
promi t tun t , assequamur." 

Szent Domonkos, a ki predikálással édes-
kevésre j u t o t t az eretnekek konokságával szem-
ben, a szent-olvasó imájával csodákat mívelt . 
Hamarosan ugy megtel tek a templomok néppel, 
hogy azok be sem tud ták a tömegeket magukba 
fogadni. Az emberek lelke á ta lakul t , erkölcseik 
megszelídültek, a h i té le t uj virágzásnak indult. 
E csodás hatás hirével gyorsan e l ter jedt a szent-
olvasó imádkozásának szokása az egész egv-
házban. Szellemes iró mondása, — közönséges 
lelkek előt t é r thete t len , hi téletben levők előt t a 
naphoz hasonlóan világos — az, hogy „a mit 
kathol ikus szellem és kathol ikus szeretet nagy-
szerűt és csodálatosat lé tes i te t t , azt a szent-
olvasónak köszönhetni." O'Connel, Irhon felszaba-
ditója, mikor szükségét érezte, még a törvény-
hozás termében is imádkozta a szent-olvasót. A 
szent-olvasó ünnepét V. szent Pius pápa (1566— 
1572.) rendel te el, az 1571. október 7-én vívot t 
lepantói küzdelemnek a keresztény fegyverekre 
dicsőséges eredményeér t hálából. XIII. Gergely 
(1572—1588.) ezt az ünnepet október első vasár-
napjára te t te . XIII. Leo pápa egész október havát 
a „szent-olvasó k i r á l y n é j á é n a k szentelte. Magyar-
ország számára XIII. Leo pápa a szent-olvasó 
hónapjában, épp jövő vasárnapra, külön ünnepet 
rendelt : a magyarok Nagyasszonya ünnepét . 

Gondolkodott-e már minden olvasóm a sas-
tekin te lü XIII. Leo pápa intencziójáról, lelke rö-
pülésének irányáról ós czéljáról, mely az ő a szent-
olvasó imádkozására való 1883-óta szakadatlan 
buzditásainak t i tkos rugója és emel tyűje? Ha 

valaki még erről nem gondolkodott volna, ugy 
hallja csak, mit mond szent Benedek rendjének 
egyik nagy regenerátora, dom Gueranger soles-
mesi volt apát . „Most ér te el a baj, a veszede-
lem legfőbb foká t ; mer t minden igazságot, min-
den kötelességet, minden jogot egyetemes pusz-
tulás fenyeget. Ha ú j ra megment i Isten a vilá-
got, — és ő meg fogja menteni azt, — akkor a 
szabadulás ós üdv az Isten anyjá tó l fog jönni. 
Nagy és ünnepélyes győzelemre van szükségünk, 
és éppen ezért hisszük, hogy az Ur ennek a győ-
zelemnek egész dicsőségét Máriának tartotta fenn. 

í m e XIII. Leo pápa rosaliális szent buzditá-
sainak a t i tka, ime a szent-olvasó buzgó elimád-
kozásainak a szükségessége és — czélja. 

Nm. és ft. Samassa József 
egri érsek ur megnyitó beszéde az országos közp. kath. 

kongrua bizottság okt. 10-iki ülésén. 

A latin és görög szertartású lelkészkedő papság 
kongrua ügyének rendezése czéljából ő császári és apostoli 
kir. Felségének 1887. márczius 22-én és 1890. deczember 
hó 22 én kelt legmagasabb elhatározásai alapján létesitett 
bizottság a lelkészi és segédlelkészi állomások, valamint 
a nagyobb egyházi javadalmak jövedelmei összeírásának 
irányelveit s módozatait megállapítván s megállapodása 
ő felségének 1895. ápril hó 16-án kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával némiekben módosítva jóváhagyatván, 1895. május 
17-én tartott utolsó ülése után, melyben ő felsége jóvá-
hagyása előterjesztetett, működését egyelőre felfüggesztette. 

Az azóta lefolyt idő alatt e jövedelmek összeírása 
munkába vétetett; egyszersmind pedig a bizottság tagjai-
nak egyesek kilépése, vagy elhalálozása következtében 
megfogyatkozott számára tekintettel és a bizottságra váró 
feladatok s fokozottabb teendők figyelembe vételével a 
vallás- és közoktatásügyi minister előterjesztése alapján ő 
felségének folyó évi julius hó 18-án kelt legfelsőbb elha-
tározásával jóváhagyólag tudomásui vett névsorszerint, a 
bizottság, a minister ur julius 26. 3370. ein. sz. alatt 
kelt iratával meghívott uj tagokkal jelentékenyebb számban 
kiegészíttetett s kibővittetett. 

A félbeszakadt munka folytatását az ekkép meg-
nagyobbított bizottság mai ülésével újra fölveszi. 

Kedves kötelességem a t. bizottságot szívélyesen 
üdvözölnöm azon biztos reményem kifejezése mellett, hogy 
ügyszeretetük s buzgóságuk a reánk háruló fol tos fela-
datok közmegnyugvásra szolgálaudó megoldásához kétség-
kívül jelentékenyen hozzájáruland. 

Munkánk ujabb megkezdése előtt engedjék meg azon-
ban, hogy a kongruaügy legutóbbi fejleményei és e bi-
zottság eddigi működése főbb mozzanatainak rövid fogla-
latban feltüntetésével megkönnyítsem a tájékozódó vissza-
tekintést a múltra, melynek ismerete összefüggésénél fogva 
a bizottság jövő munkásságára nézve is irányt mutat; de 
némely félreértéseknek és téves nézeteknek az ügy érde-
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kében kívánatos helyreigazítása- s eloszlatására is alkalmas 
és hasznos lehet. 

Tudvalevő, hogy a kongrua-kérdés folyamatban levő 
rendezésére néhai Trefort Ágoston ministemek 1885. 
márcAÍus 26 án 666. sz. a. a püspöki karhoz intézett irata 
szolgált kezdeményül s a további fejlemények ez irathoz 
fűződnek. 

A minister, kit e lépésére, minden hihetőség szerint 
a kongruaügynek a Lajtántuli részekben akkor történt 
törvényhozási rendezése indított, ezen iratában a püspöki 
kart a segélyre szoruló lelkészek plébániai jövedelmének 
összeírása s a fedezetül szolgálható források megjelölése 
iránt kereste meg; minek kapcsán a püspöki karnak is-
mételt válasz-irataiban kijelentett készséges közreműködése 
mellett s javaslata alapján az összes plébániákra kiterjedő 
s egységes irányelvek szerint eszközlendő jövedelmi össze-
írás vétetett czélba s ez összeírás irányelveinek s módo-
zatának megállapítására a püspöki kar képviselőiből s az 
érdekelt központi hatóságok kiküldöttjeiből álló bizottság 
alakíttatott, melynek a püspöki kar részéről Haynald Lajos 
kalocsai érsekkel és Schlauch Lörincz akkor szathmári 
püspökkel én is tagja lettem. 

E bizottság munkálkodása során az összeirási elvek 
és módozatok iránt két rendbeli javaslat tétetett. Az egyi-
ket Boncz Ferencz akkor közalapítványi kir. ügyigazgató, 
mint bizottsági előadó terjesztette elő; ki is az összeírást 
közigazgatási és egyházi közegek által a helyszínen esz-
közlendő nyomozás alapjáu tervezte, az összeírás közvet-
len felülvizsgálására egy országos központi bizottságot 
hozva javaslatba. 

Ezzel szemben a másik tervezetet én adtam be, a 
mely szerint részemről maguknak a lelkészeknek hiteles 
bizonyítékokkal igazolt s törvényhatósági és egyházi 
tagokból álló vármegyei bizottságok által közbeesőleg 
felülvizsgálandó önbevallásán alapuló összeirást javasoltam 
s ennek irányelveit a bizottság elé terjesztett külön mun-
kálatban részletesen kifejtettem. 

A bizottság többsége hosszasabb tárgyalás után e 
javaslatomból átvett pótlásokkal, javításokkal, u j beosz-
tással az előadó tervezetét fogadta el, mellőzve az enyé-
met, melyet a tanácskozmányok folyamán a püspöki kar 
fennevezett kiküldöttjei, valamint a püspöki kar is egé-
szében a magáévá tett s ez állásfoglalását a ministerhez 
1886. julius 10-én intézett külön iratában részletesen in-
dokolta. 

A ministernek ezek alapján ő felségéhez előterjesz-
tése után adatott ki ő felségének 1887. márczius 22-én 
kelt legfelsőbb elhatározása. Ez elhatározás szerint ő fel-
sége megengedte, hogy a mindkét szertartású katholikus 
alsóbb világi papság kongruájának, — ott, a hol ennek 
szüksége mutatkozik, — feljavítása czéljából a megkí-
vántató tárgyalások megindittassanak." — Az ekkép ki-
jelentett legfőbb kegyúri engedély adta meg és képezi 
tulajdonképpi alapját a kongruaügy további szabályszerű 
tárgyalásának. 

De ezen engedélyen kívül a legfelsőbb elhatározás 
egyéb rendelkezéseket is tartalmaz. 

Nevezetesen a megindítandó tárgyalások teljesen 
biztos alapokra fektetése czéljából még többféle előzetes 

kérdések alapos megvitatása mellőzhetetlennek mondatott 
ki abban. A legfelsőbb elhatározás szószerinti szövege 
ez : „Ily kérdések különösen is 

1. a kegyúri viszonynak további fentartását, sza-
bályozását, vagy esetleges megváltását illető kérdés, 
minthogy ezen viszony a jelenlegi határozatlan, — 
helyenkint az illető kegyúrnak a hitfelekezete miatt is — 
vitás és megtámadott állapotában és terjedelmében igen 
számos (setben alig szolgálhatna biztos alapul az illető 
plébánia jövedelmének megállapítására. 

Ugyanez áll : 
2. a községek és hívek különféle adózásai és szolgál-

mányairól, termesztményekben, pénzben vagy szolgálatok-
ban stb., mely irányban különösen azon lenyeges kérdés 
is megoldandó, vájjon ezen szolgálmányok mint birtokí 
vagy személyes terhek tekintendők-e? s mennyiben 
mérvadók e tekintetben a régebbi egyházi látogatási ok-
iratokban foglalt határozatok ? 

3. szabatos és világos határozatok a stólajövedelem 
és alapítványok iránt ; 

4. a görög-kathoiikus papságot és a görög katholikus 
plébániáknak némely vidéken netalán előbb foganatosí-
tandó szabályozását illető különösen fontos kérdés; végre; 

5. megfontolandó, vájjon a kongrua szabályozása 
Erdélyre is kiterjesztessék-e? mely esetben mellőzhetet-
lenül az erdélyi katholikus status is meghallgatandó s az 
ottani különleges viszonyok figyelembe veendők." 

Végül, mint egyike a leglényegesebb pontoknak, 
azon források felkeresése és megjelölése emeltetett ki, me-
lyekből a felmerülő szükséglet fedezendő lesz. 

A ministert pedig utasította ő felsége, „hogy mind-
ezen kérdéseket esetleg egy e czélra az érdekelt központi 
hatóságok, valamint a püspöki kar képviselői s netalán 
más, erre hivatott — kiválóbb egyéniségekből alakitandó 
bizottság utján — érett megfontolás alá vévén, alaposan 
tárgyaltassa s ezen tárgyalások eredményét annak idején 
további elhatározása alá terjessze." 

A minister 1887. október 18-án az előbbi bizottságot 
egybehívta. E bizottság ülésén meg nem jelentem; mert 
mint a ministerhez és a herczegprimáshoz intézett iratom-
ban kifejtettem, a bizottság, melynek feladata az összeírás 
módozatának megállapitása volt, ennek elvégeztével mű-
ködését befejezte s az uj helyzetben a püspöki kar meg-
bízottjának magamat tovább már nem tekinthettem. 

A megjelentek részéről Boncz Ferencz előadónak 
újból megválasztatott s a legfelsőbb elhatározás egyes 
pontjaira adandó javaslat elkészítésével megbízatott. Javas-
latát a minister által 1888. február 13-ára kitűzött bizott-
sági ülésben előterjeszté ; de miután ez ülésen Haynald 
érsek, az ekkor már szintén meg nem jelent Schlauch 
püspök nevében is kijelenté, hogy a püspöki kar részéről 
a tárgyalásra felhatalmazásuk nincs : a javaslat nem tár-
gyaltatott, hanem a püspöki karral való közlése határoz-
tatott el. 

A püspöki kar ő felsége legfelsőbb elhatározásához 
alkalmazkodva s azt a további eljárásnál irányadóul véve, 
az abban megjelölt fontos kérdések tárgyalását, s illetőleg 
e czélból ama legfelsőbb elhatározás szerint külön bizott-
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ság megalakítását az ügy sikeres megoldása érdekében a 
maga részéről is mellőzhetlennek ismeré e i s mondottaki . 

A minister kérelmére uj megbízottakat nevezett 
meg. — E megbízottakból, kikhez a minister által a her-
czegprimással egyetértően meghivott Vancsa János gyula-
fehérvári érsek-metropolita járult, — és az érdeklett mi-
nisteriumok kiküldötteiből egybeállított bizottságot a mi-
nister 1890. május 20-ára hívta össze, a mely napon a 
minister elnöklésével megkezdett ülésben a bizottság, hi-
vatalos elfoglaltságom miatti távollétemben, az elnökség-
gel engem tisztelt meg ; s a jövő ülés tárgyául Boncz 
Ferencz előadmányát tűzte ki. 

A legközelebbi ülést a minister 1890. október 24-re 
hivta össze, a melyben a bizottságnak ő felsége legfel-
sőbb elhatározása szerint még más erre hivatott világi 
férfiak meghívása általi kiegészítése iránt tett indítvá-
nyomnak a ministerhez leendő előterjesztése elhatároz-
tatott. 

A minister ily értelmű előterjesztésére ő felsége 
1890. deczember 22 én kelt legfelsőbb elhatározásával a 
bizottságba uj tagok meghívására felhatalmazta a minis 
tert, kik az 1891. január 3-án kelt ministeri intézvény 
szerint meg is hivattak. 

1891. január végével Simor János herczegprimás 
elhalálozott. A primási szék üresedése miatt és alatt a 
nagyfontosságú kérdés bizottsági tárgyalása czélszerünek 
nem mutatkozott, a mint ezt a ministerhez azon évi már-
czius hó 5-én intézett iratomban indokoltan kifejtettem. 

A primási széknek 1891. őszén betöltése után a 
szünet még tartott : de a minek megemlítését a kongrua-
ügy fejleményeinek ismertetéséhez tartozónak tekintem, a 
kongrua rendezésére nézve a püspöki kar kebelében 
indultak meg behatóbb tárgyalások. — Es pedig 1892-ben 
a püspöki kar május havi tanácskozmányából kifolyólag 
egy albizottság alakult, mely javaslatait és véleményét 
azon évi május 14-iki és november 29-iki ülésein felvett 
jegyzőkönyveiben terjeszté elő a püspöki karnak. Közben, 
1892. évi junius hó 24-én kelt legfelsőbb elhatározásával 
ő felsége megengedte a püspöki karnak, hogy az 1887. 
évi márczius 22-én kelt legfelsőbb elhatározásában meg-
jelölt előzetes kérdések tárgyalásának befejezése előtt is 
az alsó papság anyagi helyzetének javítására szükséges 
intézkedéseket ideiglenesen és sürgősen a maga körében 
megtehesse. 

Az emiitett albizottság előterjesztésével a püspöki 
kar 1892. deczember 15-iki tanácskozmányában foglal-
kozott ; s a kérdésnek az autonomia ügyével kapcsolatos 
tárgyalására a püspöki kar hét tagjából s hét meghivott 
világi férfiúból álló bizottság alakítása határoztatott el. E 
vegyes bizottság a herczegprimás elnöklete alatt 1893. 
január 17-én tartotta meg ülését, melyen azonban érdem-
leges határozatok nem hozattak és csak arra nézve tör-
tént megállapodás, hogy a kongruához való hozzájárulás 
iránt a káptalanok, birtokos szerzetes rendek, apátok és 
prépostok a püspöki kar nevében nyilatkozatra fel-
kéressenek. 

Az áldozatra kész püspöki karnak e kétségkívül jó-
akaratú külön tárgyalásai eredményre nem vezettek. 

Az ő felsége legmagasabb elhatározásai alapján 

alakult kongruabizottság munkájának megindítására nézve 
a minister 1893. év február 14-én kelt levelében keresett 
meg engem, mint a bizottság elnökét; amely levelére 
azon hó 19-én adott válaszomban a bizottság működése 
szünetelésének a közbeesett körülményekben keresendő s 
tőlem egyáltalán nem függő okait felderítve, a minister 
1893. év márczius 29-iki ujabb megkeresésére azon évi 
ápril 3-iki előterjesztésemben az elhalt, vagy kilépett 
tagok helyett ujabbak kinevezése iránt javaslatomat meg-
tettem. 

Az uj tagok kinevezésének megtörténtéről a minister 
azon évi október hó 6-án kelt iratában értesített, s ezzel 
kapcsolatban javaslatomra, 1894. január 8-án kelt irata 
szerint a bizottságot eme hó 20-ára egybehívta. 

Ez időközből említendő még, hogy a püspöki kar 
1893. november 30-án s következő napokon tartott tanács-
kozmányaiban a kongruaügygyel is foglalkozva kimon-
dotta, hogy a lelkészi jövedelmeknek vegyes bizottságok 
által való hiteles összeírása iránti intézkedés végett a 
ministert megkeresi, s egyszersmind a káptalanok s más 
érdekelt főbb javadalmasok meghívását a segélyezés iránti 
közös tanácskozmányra elhatározta. 

E közös tanácskozmány a prímás gyöngélkedése 
miatt s az ő felkérésére elnökletem alatt 1894. január hó 
17-én megtartatott s a tanácskozmány határozatául kimon-
datott, hogy a segélyszükséglet felderítése végett a lelkészi 
javadalmak előre megállapítandó egységes irányelvek 
szerint egyetemlegesen összeirassanak, s a nagyobb java-
dalmak jövedelmeinek összeírása iránti mielőbbi intézkedés 
végett a minister sürgősen megkerestessék. 

A kongrua-bizottság érdemleges munkáját a minis-
ter által kitűzött napon 1894. január 20-án tartott ülésé-
ben kezdte meg; és pedig mindenekelőtt tekintetbe véve 
azt, hogy a legfelsőbb elhatározásban feltett kérdések egy 
része olyan, hogy azok tisztába hozatala csakis akkor 
eszközölhető, ha a lelkészi jövedelmek s ezek jogi alapja 
tisztán áttekinthetők és hogy a szükséglet fedezeti forrá-
sainak a legfelsőbb elhatározásban szintén előszabott kije-
lölése és mily mérvbeni felhasználására nézve az összes 
egyházi nagy javadalmak tüzetes ismerete is mellőzhetle-
nül szükséges : elhatározta ő felsége engedélyének a mi-
nister utján lehetőleg sürgős kinyerését arra, hogy a 
plébániai s főpapi jövedelmek összeirása a többi föltett 
kérdések elintézése előtt s illetőleg azok tárgyalásával 
párhuzamosan s egyidejűleg eszközölhető legyen. — A 
bizottság egyszersmind ezen, ülésében a legfelsőbb elha-
tározásban előirt kérdéseknek albizottságokban leendő tár-
gyalását mondotta ki ; s az összes plébániák s nagyobb 
javadalmak jövedelmeinek összeirása iránt javaslattételre 
elnökletem alatt egy albizottságot tényleg ki is küldött. 

0 felségének a bizottság eme határozata alapján 1894. 
január hó 20 án tett előterjesztésemmel a minister utján 
kikért engedélye 1894. év február hó 4-én megadatott. 

Az összeírás irányelveinek s módozatának megálla-
pítására kiküldött albizottság első ülését január 30-án 
tartotta meg elnökletem alatt, mikor is Timon Ákos drt 
előadóvá megválasztotta. 

Ez ülésben került tárgyalás alá Boncz Ferencznek 
a fentebb elmondottak szerint az előbbeni bizostság által 
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«lfogadott összeirási javaslata s az én, ezzel szemben annak 
idején beadott tervezetem ; és az albizottság beható meg-
vitatás után egyértelmüleg emez utóbbit fogadta el álta-
lánosságban és tűzte ki részletes tárgyalásra. 

Az albizottság további üléseit január 31., február 
3., 5., 7., 9., 27. s márczius 1-én tartotta, s ez üléseiben 
beható tárgyalás meliett elfogadta iletöleg megállapította 
a lelkészi- és segédlelkészi jövedelmek összeírására vonat 
kozó irányelveket, utasítást, összeirási mintákat s a bi-
zottság elé terjesztendő jelentést. 

Az albizottság e munkálatait a bizottság 1894. 
márczius 9-én tartott ülésében Timon Ákos drt bizottsági 
előadóvá megválasztotta, átalán és elvileg egyhangúlag s 
márczius 10-én tartott ülésén pedig alapos megvitatás 
mellett némi módosítással, részleteiben is elfogadta. A 
bizottság emez utóbbi ülésében egyszersmind a legfelsőbb 
elhatározásban kijelölt kérdések tárgyalására négy albizott-
ságot küldött, ki s ezek tagjait megválasztotta. 

Az albizottság azon évi ápril 19-iki ülésében a 
nagyobb javadalmak összeírásának irányelveit is megálla-
pította, melyeket a bizottság május 4-iki ülésében tárgyalt 
és elfogadott. 

0 felsége 1895. április hó 16-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával a kisebb és nagyobb egyházi javadalmakra 
vonatkozó és a kongrua-bizottság által készített összeirási 
szabályzatokat némely módosításokkal jóváhagyta és elren-
delte, hogy a tett módosítások után a szabályzatnak meg-
felelő részletes utasítás dolgoztassák ki és az összeírások 
haladéktalanul megkezdessenek. 

E legmagasabb elhatározás a bizottság 1895. május 
17-i ülésében terjesztetett ető, a mely nap óta a bizottság 
üléseit felfüggesztette; és a minister 1896. márczius 17. 
878. sz. és 1896. április 16-án 1252. ein. sz. rendeleteinek 
kiadásával megindult a jövedelmi összeírások tényleges 
foganatosításának munkája. 

E munka azon stádiumba jutott már, hogy a 
minister ur folyó évi julius 26-iki 3370. ein. sz. meg-
hívója szerint a központi kongrua-bizottságra legközelebbi 
feladatul vár, hogy az alsó papság beérkezett jövedelmi 
bevallásait felülvizsgálja, az ezek ellen beadott felebbe-
zéseket másodfokban elbírálja s a nagyobb egyházi java-
dalmak jövedelmét első fokban megállapítsa. 

A feladat, melynek megoldása a t. bizottság nagy 
ügyszeretét s buzgóságát igényli, mind önmagában nagy 
jelentőségű, mind kihatásában az egyházra és hazáta 
nézve nagy horderejű. 

Legfőbb törekvésünk leend az ügy megnyugtató el-
intézésére szükséges anyagot akként előkészíteni, hogy a 
végleges rendezés, eldöntés által, az egyház soha nem 
veszélyeztethető függetlensége egyáltalán semmi csorbát 
ne szenvedjen. 

Még a közéletben is minél függetlenebb valaki, 
szava annál nagyobb nyomatékkal szokott birni ; igy a 
felekezetek is minél függetlenebbek s önállóbbak arra 
nézve, amit a polgári rend és hatalom érdekében taní-
tanak, ajánlanak, parancsolnak, annál nagyobb hitelre, 
annál készebb engedelmességre tarthatnak számot. A hivek 
közlelkiismeretében él azon igazság ereje, melyet már 
századok előtt a római költő e szavakkal fejezett ki : 

— qui pauperiem veritus potiore metallis 
libertate caret, dominum vehet improbus atque 
serviet aeternum, quia parvo nesciet uti : — 

a ki szegénységtől félve a kincsnél becsesebb sza-
badságról lemond : urat tűrni s örökké szolgálni kény-
szerül, mert kevéssel nem tudta beérni. 

S azért nagy hibának és tévedésnek tartom a lel-
készek anyagi helyzete javításának olyatén eszközlését, 
mely őket súlyos kísértésnek teszi ki a kötelesség iránti 
hűség és az anyagi érdekek összeütközésénél, mi által a 
felekezetek önállósága és függetlensége is fenyegetve 
van s könnyen ugy járhatnak, mint amaz izmos és sudár 
fák, melyek India rengetegeiben bizonyos élősdi növényektől 
körülfogva, ezeknek fojtó gyűrűi közt fulladnak meg. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 

Csanádi egyházmegye. Hitoktatásügyi értekezlet. — 
Az alsó-aradi esperesi kerület bitoktatói, hogy az 

olyannyira fontos népiskolai hitoktatásügy egyes kérdé-
seit maguk közt meghányják-vessék s gyakorlati előadá-
sok tartása és hallgatáss által magukat e nem könnyű, 
de annál hálásabb szakmában váltig tovább képezzék, az 
idén is megtartották szünidei összejövetelöket, és pedig 
különösen arra való tekintettel, hogy az évtizedek óta 
vajúdó biblia- és kátéügy e kegyelmek égi anyjának hat-
hatós pártfogása alatt valahára szerencsésen dűlőre jusson, 
ker. esperesünk, Riesz G. ur meghívására ezúttal Mária-
Radnán, e kies fekvésű kegyhelyen, aug. 30-án. 

Félkilenczkor hallgatott csendes sz. mise után az 
egybegyűltek (vagy 20-an, köztük ' felénél több közel s 
távolról jött vendég) a tágas zárda dísztermébe vonultak, 
hol a Szentlélek segítségül hívásával az értekezlet kezde-
tét vette, a következő sorrend szerint: 

1. Megnyitó beszéd, melyben az elnöklő ker. espe-
res a hitoktatókat, különösen folytonos önképzésre buzdí-
totta, hogy az evangelium szavai szerint a régi kincsek-
hez mindig ujakat is gyűjtsenek maguknak, s többi közt 
hangsúlyozván, azt is, hogy midőn az egyes órákra elké-
szülnek, erre mindenkor legelőbb is a maguk tudományát 
használják fel, és csak azután vegyék igénybe a segéd-
könyveket vagy más forrásokat. 

2. Felolvastatott a mult évi gyűlésről felvett jegyző-
könyv s a nagym. egyházmegyei hatóságnak erre adott 
meleghangú elismerő válasza. 

3. Ker. esperünk bemutatta a Gerely-féle „Képes 
kis bibliát", mely a gyűléseink s a hitoktatás ügyének 
emelése iránt élénken érdeklődő kegyelmes főpásztorunk 
által legutóbb használatba veendőuek elrendeltetett. Fel-
említi esperesünk ezen ujabb biblia előnyeit, melynek 
tökéletesítéséhez egyes javításokkal annak idején ő maga 
is hozzájárult, s mely — mondá — nem absolut tökéle-
tes mű-ugyan, de rendszerével, szép képei és nyelveze-
ténél fogva mindenesetre tokkal alkalmasabb lesz tan-
könyvnek, mint milyenek voltak eddig a Roder-féle bibliák. 
Hogy megtessék, hogyan kelljen a biblia szerint a hitokta-
tást végezni, a szerzőnek „vezérkönyve" nyomán azonnal 
rövid gyakorlati próbaelőadást is tartott a világ teremté-
séről az elemi 1. és 2. osztály számára. De azt a módot, 
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mely szerint a fiatal szerző a kátét a bibliával ugymon-
dot t szerves összeköttetésbe k ivár ja hozni, esperesünk nem 
tudta helyeselni, s erre nézve kimerítő okait fel is sorolta. 
Ennek daczára azonban a megvés főpásztor ur intenczió-
jának megfelelően a hi toktatókat utasította, hogy a 
Gerely-féle bibliához csatolt s maga a szerző által fogal-
mazott káté-kérdéseket is alkalmazzák. 

4 . Asbóth V. aradvárosi elemi és polgári iskolai közok-
tató gyakorlati előadást tar tot t a bánatról az elemi 3. és 
4. osztály számára. A minden tekintetben gyakorlott hit-
oktató tökéletes előadását élvezet volt hallgatni. 

5. Esperesünk felolvasást tar tot t az isteni erények 
s a három fő jócselekedét közti viszonyról, megjelölvén 
nevezetesen a helyet, hol kelljen ez utóbbiakról kátéink-
ban érdemileg tárgyalni. Felolvasását több helyén élénk 
helyeslés szakította meg s a végén általános lelkesedés 
kisérte. Bátor vagyok ezen a káték szerkesztésére nézve 
jelentős felolvasást a „Rel.Ä-ban való közlés végett mellé-
kelni. *) 

6. Következett Witálski A. ujpanoki segédlelkész 
gyakorlati előadása az emberi nem bűnbeeséséről az elemi 
második osztály számára, mely szintén végig lekötötte az 
egybegyűltek figyelmét. 

7. Befejezésül az elnöklő esperes a keresztény erkölcs-
törvény harmóniájáról szóló hosszabb értekezéséből ol-
vasott fel egyes kiválóbb részleteket, mely rendkívül ér-
dekes dolgozata szintén a nyilvánosságra van szánva. 

Ránk harangozták a delet, mikorra a gyűlés gazdag 
programmjá t végig tárgyal tuk. Yigan elköltött ebéd után, 
mely alatt a barát i felköszöntésekben természetesen nem 
volt hiány, egy tanulságokban gazdag s felejthetetlen 
kedves nap emlékével lelkünkben távoztunk haza mind-
nyájan. - f 

K O N G R U Ä . 

Az országos kongrua-bizottság október 10-iki ülésének 
lefolyása. 

Á katholikus központi kongrua-bizottság f. hó 10-én 
délután 4 órakor tar tot ta saját helyiségében (Hold-utcza 
13. sz.) első ülését, melyen Samassa József dr, egri érsek 
elnökön és Timon Ákos dr ministeri tanácsos, központi 
előadón kivül jelen voltak a következők: 

Mihályi Viktor balázsfalvi, érsek metropolita ; Bende 
Imre nyitrai és Steiner Fülöp dr székesfejérvári püspö-
kök ; Walter Gyula dr, esztergomi apátkanonok, Szmre-
csányi Lajos egri apátkanonok, Városy Gyula dr, kalocsai 
apátkanonok, pápai praelátus, gróf Széchenyi Miklós dr, 
jaáki apát, esztergomi kanonok Laurán Ágoston dr, nagy-
váradi görög sz. katholikus apátkanonok, Dunst Ferencz 
dr, hahóti apát, Cseló Gábor. tb. kanonok, kaáli esperes-
plebános, Bosos István, siófoki esperesplebános. Fehér 
Gyula, zombori apátplébános, Rabár János ugocsai fő-
esperes, gör. sz. kath. apátplébános, Dedek Crescens Lajos, 
esztergomegyházmegyei áldozár egyetemi könyvtárnok. 

Jelen voltak továbbá a világi tagok közül: 
Daruváry Alajos v. b. t . t., főrendiházi másodelnök, 

*) KöszŐDjük. Meg fog jelenni. 

Dessewffy Aurél gróf, v. b. t. t főrendiházi tag, Emmer 
Kornél országgyűlési képviselő, Ernuszt Kelemen főrendi-
házi tag, Fenyvessy Ferencz dr, veszprémi főispán, Forster 
Gyula min. tanácsos, földhitelintézeti igazgató, Györffy 
Gyula országgyűlési képviselő, Gyürky Ödön dr, a budapesti 
kath. kör titkára, Klobusitzky János országgyűlési képvi-
selő, Nedeczey János országgyűlési képviselő, Pallavicini 
Ede őrgróf, v. b. t. t. főrendiházi tag, Ruffy Pá l ország-
gyűlési képviselő, Spett Vincze ügyvéd, Szabó Jenő főrendi-
házi tag, Szent-Ioány Zoltán nagybirtokos, linger Alajos 
ügyvéd, if j . Zichy János gróf, országgyűlési képviselő. A 
ministeriumok képviseletében jelen voltak ; Bakonyi Géza 
pénzügyministeri osztálytanácsos, Széli Ignácz belügyi állam-
titkár, Tonliázy Gyula, kincstári jogügyi igazgató, Tőry 
Gusztáv dr, igazságügyministeri tanácsos, Várady L. Árpád 
dr, kultusministeri osztálytanácsos, Vavrik Béla dr, kúriai 
tanácselnök. 

A jegyzőkönyvet vezette: Wolff Nándor dr, kultus-
ministeri s. fogalmazó. 

Következett az elnöki megnyitó. 

A zajos éljenzéssel fogadott megnyitó beszéd után 
az elnök indítványára a közp. kongruabizottság másod-
elnökének megválasztja Daruváry Alajost, ki megköszöni 
a beléje helyezett bizalmat. 

Azután elnök indítványozza, hogy a nem katholikus 
lelkészekre vonatkozó kongruatörvény meghozatala folytán 
méltányos1 volna, ha az ezen törvényben a lelkészeknek 

j biztosított előnyökben a katholikus lelkészek is részesűl-
1 nének, miért is ő felsége legmagasabb engedélye volna a 

vallás- és közoktatásügyi minister utján kikérendő, hogy 
a lelkészi összeírások revíziójának megejtése alkalmával 
az eddigi, jóváhagyott szabályzatoktól eltérőleg a követ-
kezőképen javíttassanak az összeírások. 

1. Az anyakönyvi kivonatokból befolyó jövedelem 
minden lelkészi összeírásban törlendő. 

2. Hasonlóképen törlendők mindenütt az esketési 
stóladijak. 

3. A lótartási átalány maximuma 126 forint helyett 
200 forintban állapítandó meg. 

4. A káplántartás czimén felszámitható kiadások a 
szabályzatban megállapított 200 forintról 250 forintra 
emelendő. 

5. Az épületfentartási költség minden lelkészi össze-
írásban törlendő. 

A kongrua-bizottság hozzájárul az elnök indít-
ványához. 

Ezután felhívja elnöklő érsek a központi előadót, 
hogy esetleges további indítványokat tegyen. 

Timon Ákos dr. közp. előadó szükségesnek tar t ja , 
hogy mielőtt a bizottság további működését megkezdené, 
szervezeti szabályzatról és ügyrendről kell gondoskodni. 

Ezzel kapcsolatosan bemutat ja az általa készített 
szervezeti szabályzat és ügyrend tervezetét és kéri, hogy 
annak tárgyalására a kongruabizottság elnökének elnöklete 
alatt 7 tagu bizottság küldessék ki. 

A bizottság Timon Ákos dr. indítványát elfogadja 
és az albizottságba a következő tagokat választ ja: Rabár 
János, Szmrecsányi Lajos, Daruváry Alajos, Forster Gyula* 
Horánszky Nándor, Vavrik Béla dr. és Timon Ákos dr. 
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Mihályi Viktor balázsfalvi gör. sz. kath. érsek-met-
ropolita szólalt fel ezután és előadja, hogy a püspöki kar 
kiküldöttjeinek határozott utasitásuk van, amely szerint 
csakis az ő felsége által eddig jóváhagyott szabályzat ér-
telmében a jövedelmi összeírások felülvizsgálatában ve-
gyenek részt, miért is indítványozza, hogy mielőtt ő fel-
ségéhez felterjesztés tétetnék, az elnök indítványához a 
püspöki kar hozzájárulása kéressék ki. 

Samassa József dr. egri érsek, elnök erre azt vála-
szolja, hogy az ő indítványa a lelkészkedő papságnak a 
javára szolgál és igy nem tételezhető fel, hogy ez a püs-
pöki kar részéről ellenzésre találna és kijelenti, hogy a 
már kimondott határozatát fentartja. 

Steiner Fülöp dr. székesfehérvári püspök csatlakozik 
a balázsfalvi érsek inditváuyához, annak hangsúlyozásával, 
hogy a püspöki kar a kongruarendezés megoldását saját 
hatáskörébe tartozónak jelentette ki. 

Győr f f y Gyula kijelenti, hogy ha a bizottság püspöki 
tagjainak meghatározott utasitásuk van is, a bizottságot 
magát és annak többségét csak a királyi elhatározás köti. 

Még Vavrik Béla szólalt föl, azután a bizottság fen-
tart ja eddigi határozatát. 

Végül elnöklő érsek Timon Ákos dr előadó jelen-
tését, miután az idő már előrehaladt és a jelentés külön-
ben is a tagok között kiosztva lett, felolvasottnak 
jelenti ki. 

IRODALOM. 
.JÉZUS KRISZTUS, 

ISTENI MEGVÁLTÓNK ÉLETE." 
E czimü, a négy evangéliumból időrendben össze-

állitott és magyarázó jegyzetekkel ellátott műre adott ki 
előfizetési felhívást dr JBalits Antal győri székesegyházi 
kanonok, a b bliai tudományok közel három évtizedes ny. 
r. tanára, a Sz.-István-Társulat irodalmi és tudományos 
osztályának tagja. 

Végre valahára Jézus élete uj eredeti magyar fel-
dolgozásban ! A legnagyobb készséggel sőt örömmel 
nyitjuk meg e lap hasábjait ez örömhírt hozó előfizetési fel-
ni vasnak, melynek szövege" győri egyik tudós biblikusunk 
tollából ekkép következik : 

Milyen volt Jézus, isteni Megváltónk, életében, 
tanaiban, szenvedésében s megdicsőülésében, négy evan-
gélista irta meg számunkra. Ámde e sz. irók köny-
veiket akként szerkesztették, hogy az előadott tár-
gyak, az előadási mód és az események sorrendje 
tekintetében nem csekély különbséget tüntetnek elénk. 
Innét van aztán, hogy az evangéliumokat ugy, a mint 
vannak, átolvasva, Üdvözitőnk életének tiszta, világos és 
a történeti egymásutánt is feltüntető képét nem nyer-
hetjük, sőt a kinyilatkoztatás ellenségei azo ban még 
különféle ellenmondásokat is véltek felfödözhetni. E 
körülmények a kereszténység kezdetétől fogva tgész 
napjainkig számos keresztény irót arra indítottak, hogy a 
négy evangéliumot, az események történeti sorrendjét is 
lehetőleg megállapítva s betartva, egygyé olvaszszák, 
hogy ily módon kitűnjék egyrészt, hogy az evangélisták 
egymással nem ellenkeznek, hanem egymást csak felvilá-

gosítják és kiegészítik, másrészt pedig, hogy Üdvözitőnk 
életének egyes mozzanatai történeti egymásutánban gör-
dülvén le szemeink előtt, annak világos, egyöntetű, 
harmonikus képét nyerhessük. 

Minthogy ilynemű eredeti s teljes mű a magyarban 
tudtommal eleddig még nem jelent meg, s minthogy a 
biblikus téren már közel három évtizeden át szakszerűen 
működöm, azért elhatároztam, hogy Isten segítségével a 
magyar közönség számára is szerkesztek oly müvet, mely 
egyrészt a négy evangelium teljes szövegét egygyé forrasztva 
tartalmazza és pedig időrendben, másrészt pedig a szent 
szöveget magyarázó jegyzetekkel is el legyen látva. 

Ezt a müvet bocsátottam most sajtó alá. Hogy Üd-
vözitőnk életének folyása teljes világosságban álljon előt-
tünk, azt különféle időszakokra osztottam, a nagyhét ese-
ményeit pedig napok szerint tüntetem fel. 

Időszerü-e ez a m ű ? Jézu3, az isteni Mester, szól és 
tanit e műben; már pedig az ő szavát és tanítását hall-
gatni s megtartani mindenkor nemcsak időszerű, hanem 
föltétlenül szükséges is volt és lesz is mindazoknak, kik 
leiköket megmenteni óhajt ják. Mai vallás-erkölcsi s tár-
sadalmi állapotaink ziláltsága is sürgősen arra int, hogy 
Jézushoz, kitől elpártoltunk, s tanaihoz, melyeket elhagy-
tunk, ismét visszatérjünk. Mert nincs másban üdv sem 
ezen a világon, sem a másikon, mint egyedül Jézus Krisz-
tusban. Hisz saját isteni ajkairól halljuk : mÉn vagyok 
az ut, az igazság és az élet." Azért hangzik felénk meny-
nyti Atyjának komoly intelme is : Ez az én szerelmes 
Fiam, kiben kedvemet leltem, öt hallgassátok!" 

Az általam közrebocsátandó szerény műben hadd 
jár ja be tehát az Ur Jézus édes hazánk bérczeit ós ró-
náit, városait és falvait, amint egykor személyesen bejárta 
Palesztina vidékeit; s valamint ekkor Palesztina lakosai 
nagy tömegekben gyülekeztek köréje, mivel ugy szólott-
mint soha embert még szólani nem hallottak, ugy mi ma-
gyarok is az általam kiadandó műben tömegesen fogadjuk 
az isteni Mestert lakásunkba és családunkba, és szorgal-
masan s tanulékony lélekkel olvassuk és hallgassuk észt 
és szivet egyaránt megragadó isteni üdvigéit. Ekkor fog 
aztán rajtunk is teljesülni Krisztus Urunknak a kovászról 
szóló a mily igénytelen, ép oly nagyhorderejű s fönséges 
példabeszéde ; át fogunk ugyanis alakulni mi is az ő is-
teni tanainak megfelelőleg gondo kozásban, érzelemben és 
cselekedetben, s Krisztus fog uralkodoi sziveinkben, csa-
ládainkban és a közélet minden r.yilvánulásában. Igy lesz 
Magyarország ismét keresztény ország. Ez lesz a legszebb 
hódolat, melyet mi magyarok a jelen század végén s a 
következőnek hajnalán isteni Megváltónknak, Jézus Krisz-
tusnak bemutathatunk. 

Azért főleg a lelkipásztorkodás terén működő ft. 
paptársaimat kérem tiszteletteljes bizalommal, szives aján-
lásukkal kegyeskednének hiveik körében oda hatni, hogy 
sajtó alól kikerülő müvem révén az Ur Jézus minél több 
családba betérhessen Mit hogy részemről megkönnyitsek, 
a deczember hóban megjelenő s mintegy 22 (8-adr.) ivre 
terjedő mű árát csak 1 frtra szabtam, mely összeget leg-
czélszerübb postautalványnyal küldeni hozzám. (Győr, 
káptalandomb.) Hét megrendelt példányhoz egy tisztelet-
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példányt csatolok, A szállítást bérmentesen eszközlöm. Az 
utánvétre szóló megrendelést mellőztetni kérem. 

Győr, 1898. október hóban." 
= Uj kiadásban most jelent meg : Karácsonyi 

pásztorjáték irta Beregi Sándor kisebb kiadás ára 10 kr . 
Nagyobb kiadás ára 20 kr. Ének és zenei rész külön 
kiadásban — hozzá — (Stark) Patalei Lajostól ára 1 f r t 
50 kr. A pénz előleges beküldése mellett bérmentve 
küldi m e g : Beizer János könyvkereskedése Szatmáron. 

VEGYESEK. 
*** Rómából értesülünk, hogy a szent atya a ned-

ves időjárás miatt beszüntette sétáit a vatikáni kertekben. 
Ideje nagy részét audiencziákkal tölti. A pápai congrega-
tiók, a Propagandáénak kivételével, október elején kezd-
ték a szünidőt, mely november közepéig fog tar tani . A 
vatikáni okmánytár és könyvtár a tudósok búvárkodása 
előtt október 3-án nyilt meg újra. F. hó 8-án fogadta ő 
szentsége a francziák szentföldi zarándokseregét, 2000 főre 
menő csoportot minden rendből és rangból, és előttük 
nevezetes nyilatkozatot tett , különösen kihirdette, hogy 
Francziaország keleti protektorságát megerősítette, azután 
kijelentette, hogy Francziaország életföltételének tar t ja , 
hogy "demokracziája keresztény legyen máskülönben a 
munkásosztályra nézve szolgaság, a demokracziára el-
pusztulás következik okvetetlenül. A pápa nyilatkozatai 
európaszerte nagy hatást keltettek. 

— P r o c e s s u s informativus. Dr István Vilmos, 
szombathelyi prépost-kanonok ur ő nagyságának püspöki 
processus informativus-a, f. hó 5-én, mul t szerdán délelőtt 
10 órakor ment végbe a bécsi nuncziatura kápolnájában. 
Az ünnepélyes aktusnál Bergmann József, a Pazmaneum 
aligazgatója, pápai titkos kamarás és Vidos Lajos püspöki 
t i tkár szerepeltek, mint tanuk. (Sz. U.) 

— Ker. val lásunk ter jedése . Dél-Santungban 1897 
husvétjétől 1898 husvétjeig 10,940 pogány vette fel a 
keresztséget. 

— Erzsébet királyné szobrára dr Schlauch, Lőrincz 
bibornok nagyváradi 1. sz. püspök ur 5000 f r to t adott. 

— Bérmálás. Dr Steiner Fülöp székesfejérvári püs-
pök ur f. hó 8-án Bodajkon, 9-én pedig Csákváron osz-
totta ki a bérmálás szentségét, 10-én a kongrua-bizottság 
ülésében vett részt. 

— Várva várjuk XI I I . Leo pápa latin ódáját E r -
zsébet királynénk halálára. Hir szerint ő szentsége az ódát 
gyászban élő felséges urunk királyunknak már inegkül-
dötte. 

— Öltáregyleti kiál l í tás Győrött. Mint minden év-
ben, ugy az idén is rendez a győri oltáregylet a tagja i 
által készített egyházi szerek- és ruhákból kiállítást. A 
kiállítás dr. Mohi Antal belvárosi plébános lakásán lesz s 
a jövő szombaton kezdődik. 

— Ébredünk é s újjászületünk. A lékai esperesi 
kerület papsága a szombathelyi egyházmegyében, élén a 
köztiszteletben álló Bertalanffy Gyula prépost-esperes-

plebános úrral , egyhangúlag azon szép, követésre méltó 
határozatot hozta, hogy ezután tavaszi vagy őszi gyűléseit 
a helyi körülményeknek megfelelőleg nyilvános szentség-
imádással, predikáczióval, nagymisével, papi szt. gyónással, 
karingben végzendő egy órai közös adoráczióval kötik össze. 

— A német Gusztáv-Adolf-egylet az elmúlt évben 
20,215 fr t 12 krra l segélyezte az ágostai hitvallású ma-
gyarországi evangyelikus egyházakat. 

— Boldogult királynénk nővére mint szerzetesnő. 
Kevesen tudják minálunk, hogy Zsófia Sarolta alençoni 
herczegné, Erzsébet királyné nővére szent Domonkos 
harmadik rendjének tag ja volt és mint ilyen a Mária 
Magdolna nővér nevet viselte. P . Wehofer Tamás 
domonkosrendi atya most adta ki oly szerencsétlen véget 
ért herczegnő szerzetesnői életrajzát. Ebben a kis műben 
olvassuk': Zsófia herczegnő nyugalom után vágyott s meg 
is találta szent Domonkos harmadik rendjében, mely 
világiak számára való rend, s melynek czélja a nyomorgó 
vagy megtévedt embertársakon segíteni. A herczegné fér je 
engedélyével 1880 ápril 20-án vette föl szent Domonkos 
ruhá j á t s egy évi noviciátus után letette a fogadalmat. 
Azóta egészen haláláig, ruhá ja alatt hordta a skapulárét. 
A Mária Magdolna nővér nevet maga választotta magának 
Védőszentjének képét felállí t tatta párisi és mentelbergi 
palotáiban ; a párisi dominikánus-templomban pedig saját 
oltára volt, melyet nagy fénynyel mindig maga szokott 
feldíszíteni. Többször kijelentette : „Igazi leánya akarok 
lenni szent Domonkosnak, ez az egyetlen czim, melyre 
valamit adok." Madame Cossart, a rend priornője, anyai 
barátnője a berezegnének, vezette be Mária Magdolna 
nővért a betegek és szegények ápolásának gyakorlatába 
s a herczegné lelkiismeretes tanítvány volt. Reggelenkint 
korán elsietett palotájából és Páris legszegényebb negye-
deit kereste föl, lá togat ta a betegeket, segélyezte a sze-
gényeket . Mikor a jótékonyczélu „Oeuvre des Noviciats 
dominicains" ú j ra megalakult Zsófia herczegnő vette át 
az elnökséget és az egyesület czéljainak előmozdítására 
rendezte a Jean Goujon utczán levő téren a jótékonysági 
bazárt, hol halálát nyerte a szörnyű tűzvészben. 

— A régi okiratok megóvása . A régi okmányok 
a leggondosabb megőrzés mellett is pusztulnak, a leg-
erősebb pergamentek az irás helyén át lyukadnak, a mit 
a t intában rejlő sav okoz. Ez előfordul az Y — V I — V I I . 
és VIII- ik századbeli okmányokkal. — Erről tanácskoztak 
a leghíresebb levéltárak őrzői St.-Gallenben, az ottani 
apátság könyvtárában. — Magyarország részéről Fehér-
pataky László vett részt. — A gyűléseken több kísérlete-
zés eredményét mutat ták be, amilyen a celluloiddal való 
bevonás, a fotográfálás stb. A konferenczia bizottságot kül-
dött ki, mely a régi okiratok megóvására szolgáló eljá-
rást megállapította és lépteket tesz az iránt, hogy ez 
ügyben a különböző kormányokegyöntetü határozatát hoz-
zanak. 

— Az országos Pázmány-egyesü le t igazgató 
választmánya f. hó 14-én délután 5 órakor a Szent-István-
Társulat házában ülést tar t . 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VÏ., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető miuden 
küldemény ezimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 
Ô T V E N H E T E 

Budapesten, október 15. 31. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

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

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

TARTALOM Vezér eszmék es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Timon Ákos dr, az országos kongrua-bizottság 
előadójának jelentése. — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : Igazi nevén nevezte. — P é c s i e g y h á z m e g y e : A vallásos nevelésről. — 

Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 
2. §. A könyvolvasás. 

(Folytatás.) 

B) A püspök Ítéletétől függő *) bünte tés és 
súlyos bűn te rhe a la t t tilos olvasni és meg-
tar tan i . 

a) a szentírás eredet i szövegének és régi 
fordí tásainak kiadásait ugy a nyugati , m in t a 
keleti egyházban, ha, bár teljesek és hivek, nem 
kathol ikusoktól &zármaznak ; 2 ) 

*) Id. konst. 49 sz. : qui vero cetera transgressi 
fuerint, quae his decretis generalibus praecipiuntur, pro 
diversa reatus gravitate serio ab episcopo moneantur ; et 
si opportonum videbitur, canonicus etiam poenis coer-
ceantur. V. ö. 59. 1. 

2) Id. konst. 5 sz. Editiones textus originális et anti-
quarum versionum catholicarum Sacrae Scripturae, etiam 
ecclesiae orientális, ab acatholicis quibuscunque publica-
tae, et si fideliter et integre appareant iis dumtaxat, qui 
studiis theologicis vel biblicis dant operam . . . . permit-
tuntur . A kik tehát nem foglalkoznak hi t tudományokkal 
s főleg szentirati tanulmányokkal, azoknak nem szabad az 
akatholikusok által kiadott szentírást olvasni, mert soha-
sem mentek az ily kiadások a gyanútól. így pl. Delitzsch 

b) a szentírás későbbi fordí tása inak nem-
katholikusok ál tal eszközölt kiadását ; 3 ) 

•A?-, c) tilos a szent írásnak népnyelven, habár 
kathol ikusok ál ta l eszközölt kiadásának olvasása, 
hacsak az az apostol i szentszéktől nem nyer t 
jóváhagyás t vagy a püspök felügyelete a la t t 
nem készült s alkalmas magyarázó jegyzetekkel 
nincs el lá tva; 4) 

d) tilos a szent írásnak bármely népnyelven 
való olvasása, melyet nem-kathol ikusok, főleg 
pedig az u. n. bibliai tá rsu la tok adnak k i ; 5 ) 

az u j szövetségi szentirás héber fordításában a kath . egy-
ház ellen való gyűlöletből nem nevezi sz. Pé te r t (Máté 
XVI. 18.) Kepha-nak, hanem: ki attah Petros. Arndt , 
127. í. 

3) Id. konst. 6. sz. Eadetn ratione (azaz ugyanazon 
megszorítással mint a fenti, 5. sz. a.) . . . permit tuntur 
aliae versiones sacrorum bibliorum sive latina, sive alia 
l ingua non vulgari ab acatholicis editae. 

4) Id. konst . 7. sz. Cum experimento manifestum sit, 
si sacra biblia vulgari lingua passim sine discrimine per-
mittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti 
quam utilitatis oriri ; versiones omnes in lingua vernacula, 
etiam a viris catholicis confectae, omnino prohibentur , nisi 
fuerint ab Apostolica Sede approbatae aut editae sub 
vigilantia episcoporum cum adnotationibus desumptis ex 
ss. ecclesiae patribus, atque ex doctis, catholicisque scrip-
toribus. 

5) Id. konst. 8. sz. Interdicuntur versiones omnes 
acrorum bibliorum quavis vulgari lingua ab acatholicis 
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e) tilos minden könyv olvasása, t a r t ása s 
védelmezése, mely az 1600-ik (a t r i en t i Index 1. 
szabálya szerint 1515-ik) év előtt akár a római 
pápák, akár az egyetemes zsinatok ál tal kárhoz-
t a tva lőnek, kivéve azokat, melyek a konsti-
tuczió ál talános ha tároza ta i szerint meg vannak 
e n g e d v e . 6) (Folytatjuk.) 

Timon Ákos dr, 
az országos kongrua-bizottság előadójának jelentése, 

a bizottság október 10 ilá ülésén. 

A jelentés bevezető részében behatóan foglalkozik a 
legutóbbi két év történetével. 1895. évi április 16-án kelt 
a legfelsőbb elhatározás, mely a közp. kongrua-bizottság 
által a kisebb és nagyobb egyházi javadalmak jövedelmi 
összeirása tárgyában készített szabályzatokat jóváhagyta 
és elrendelte az összeírások haladéktalan megkezdését. E 
legfelsőbb elhatározás alapján adta ki a vallás- és köz-
oktatásügyi minister 1896. évi márczius 17-én a lelkészek 
és segedlelkészek jövedelmi összeírására vonatkozó rende 
letét, majd április 21-én a nagyobb egyházi javadalmak 
jövedelmi összeírására vonatkozó rendeletet. Ugyanazon 
év julius hónapjában megbízta a minister Timon Ákost a 
jövedelmi összeírások központi vezetésével. 

Ez idő szerint az 5278 lelkészség jövedelmi össze-
irása közül 4767 már a központi kongrua-bizottság irat-
tárában van elhelyezve. A hiányzó 511 összeirás szintén 
már letárgyaltatott a törvényhatósági felülvizsgáló bizott-
ságok által és néhány nap alatt fölérkezik a központi 
kongrua-bizottsághoz. 

A nagyobb egyházi javadalmak jövedelmi össze-
írásai mind beérkeztek, a soproni társaskáptalanét kivéve, 
a melynek összeirása folyamatban van. 

Az összeirásokat egyházmegyék szerint törzskönyvbe 

quibuscumque confectae, atque illae praesertim, quae per 
societates biblicas, a Romanis Pontificibus non semel dam-
natas divulgantur, cum in iis saluberrimae ecclesiae leges 
de divinis libris edendis funditus posthabeantur. — Vilá-
gosan látható ez index-szabályból, hogy a biblia-társulatok 
kiadásai minden kétséget kizárólag tiltva vannak akkor 
is, ha katholikus, s esetleg már egyszer approbált fordítást 
közölnek, mert mint uj kiadás, a konst. szabálya értel-
mében uj jóváhagyást igényelne, és pedig, ha jegyzetek 
nélkül való, az apostoli szentszéktől, a mi azonban ily 
esetben sohasem nyerhető meg ; de ha jegyzetes kiadásról 
volna is szó (a konst. 7., 44, 49. szabályai szerint) leg-
alább püspöki approbatiot kellene szereznie. Szóval, a 
biblia-társulatok által kiadott szentírás olvasása mir den 
körülmények közt tiltva van. (V. ö Dr. Hollweck i. m. 
30. 1.) 

b) Id. konst. 1. sz. Libri omnes, quos ante annum 
MDC aut Summi Pontifices, aut concilia oecumenica dam-
narunt, et qui in novo Indice non recensentur, eodem 
modo damnati habeantur, sicut olim damnati fuerunt : iis 
exceptis, qui per haec décréta generalia permittuntur. 

följegyezték és külön törzskönyv készült a fölebbezés alatt 
álló összeírásokra nézve is. 

Az eddig beérkezett jövedelmi összeírások közül 
fölebbezés alatt áll 530. 

A jeleotés további része öt pontra oszlik. 

I. A lelkészi és segédlelkészi javadalmak jövedelmi össze-
irása. 

Az összeírásokról azt mondja Timon. hogy azok 
általában eléggé megbizhatók. Mindazonáltal az összeírások 
egy részében több rendbeli hiány vagy hiba észlelhető. 

Igy a jövedelmek megállapításánál a lelkészeknek a 
hívektől járó terménybeli és munkabeli szolgáltatásokból 
befolyó jövedelem l /6 része behajtási költség czimén le-
vonandó. Ez a levonás több összeírásban nem történt 
meg azért, mert a jelenlegi lelkész arról lemondott, vagy 
mert a behajtás semmi költséget nem okoz Ámde ez a 
levonás oly jog, a melyről a jelenlegi javadalmas utódja 
érdekeinek sérelme nélkül le nem mondhat. Előfordul az 
az eset, hogy némely felülvizsgáló-bizottság a stóladijak 
közül az avatási és ház s zent el ési stóladijak jövedelmét 
törülte, oly megokolással, hogy azok nem stólaköteles 
cselekmények, holott az alaprendelet értelmében ezek a 
stóladijak is a felszámítandó és megállapítandó jövedelmek 
sorába tartoznak. Szabályellenesen járt el némely felül-
vizsgáló-bizottság, midőn az anyakönyvi kivonatokból be-
folyó jövedelmet az alaprendelet határozott intézkedése 
ellenére egyszerűen törülte. Több törvényhatósági felül-
vizsgáló-bizottság nem állapította meg a hitoktatási dijat, 
oly indokolással, hogy az nem, képez a lelkészettel járó 
jövedelmet, holott az alaprendelet értelmében az is meg-
állapítandó jövedelem. Végül előfordul az az eset is, hogy 

; a felülvizsgáló-bizottságok minden megokolás nélkül ke-
I vesebb tóvedelmet állapítanak meg az ingatlanok után, 
J mint a mennyi a haszonbérszerződés szerint a lelkészt 

megilleti 
A kiadási tételek megállapításánál a leggyakoribb 

szabályellenességek a lótartási átalány és a fuvarköltség 
megállapítása körül mutatkoznak. A törvényhatósági felül-
vizsgáló-bizottságok ugyanis számos oly plébániában is 
megállapítottak lótartási átalányt, a melyeknek vagy 
egyáltalán nincs fiókegyházuk vagy ha van, az oly közel 
fekszik és a hívek száma oly csekély, hogy a lelkészi 
teendők ellátása végett fogatot tartani nem szükséges. 
Továbbá előfordul az is, hogy az alaprendeletben meg-
állapított 126 frtnyi maximális lótartási átalánynál sokkal 
nagyobb összegek állapíttattak meg. Több törvényható-
sági fölülvizsgáló-bizottság tévesen értelmezte az alap-
rendeletnek az épületföntartási költségekre vonatkozó 
rendelkezését. Az épületföntartási költségek az alapren-
delet értelmében csak akkor számithatók föl, ha az egyes 
tételek 20 frtot meghaladnak ; ennek ellenére 20 forintnál 

' kisebb összegek is állapíttattak meg e czimen, vagy 
! pedig a tételenkinti fölsorolás mellőzésével egész átalános-
1 ságban állapíttattak meg kisebb-nagyobb összegek. 

Több törvényhatósági felülvizsgáló-bizottság a segéd-
lelkész tartásdija czimén az alaprendeletben megállapított 
200 forintnál nagyobb összegeket állapított meg kiadás 
gyanánt —250—300—400 forintot is. 
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Az anyakönyvvezetési költségek czimén az alapren-
delet értelmében az anyakönyvi jövedelem 10°/o"a álla-
pitbató csak meg, ezzel szemben némely felülvizsgáló-
bizottság bizonyos átalány-összeget, 15 forintot álla 
pitott meg. 

Végül számos összeirásban oly kiadási tételek is 
vannak, a melyeknek megállapítását az alaprendelet nem 
engedi meg. Ily kiadások : a lelkészi koronák fuvardija, 
a segédlelkész hozatala és elszállítása, borfogyasztási adó, 
misebor és kenyér beszerzése, kéménysöprési díj stb. 

Mindeme szabályellenességek fölsorolásával kapcsolat-
ban az előadó a következő indítványokat teszi: 

Amaz egyedül helyes alapelvből kiindulva, hogy a 
katholikus lelkészek kongruája nem lehet kisebb, mint a 
nem katholikusoké, az 1898. évi XIV. t.-cz. (kongrua-
törvény) megfelelő szakaszainak figyelembe vételével, ő 
felsége legmagasabb engedelme volna kikérendő, hogy a 
revízió alkalmával a következő módosítások eszközöltes-
senek. a) Az esketési stóladijakból befolyó jövedelem, 
mint be nem számitható, valamennyi plébánia összeírásá-
ban törlendő, b) Hasonlóképpen törlendő az anyakönyv-
vezetésből befolyó jövedelem is, még pedig azért, mert 
az állami anyakönyvvezetés behozatala folytán ez a 
jövedelem folyton csökken, sőt idővel elényeszik, továbbá 
azért is, mert a nem katkolikus lelkészek kongruáját 
rendező törvény éppen ez okból ezt a jövedelmet nem 
sorozta a beszámítandó jövedelmek közé. c) A lótartási 
átalány maximuma a föntebb idézett kongrua-törvénynek 
megfelelően 126 frtról 200 fr t ra emelendő, d) A segéd-
lelkészek tartásdijának minimuma, ugy mint a nem ka-
tholikus lelkészek jövedelmi összeírásánál 250 forintban 
állapítandó meg, sőt ezenfelül kivánatos volna a helyi 
viszonyokhoz képest bizonyos fokozatok megállapitása 
500 íorintig. e) Az épületföntartási költségek, mint a sze-
mélyi ellátás körébe tartozók, mindenütt törlendők, f) A 
lakbér czimén fölszámított kiadási tételek, mivel a lakásról 
mindenkor a hitközség tartozik gondoskodni, törlendők. 
Indítványozza továbbá a központi előadó, bogy a manuális 
misedijak, a hol az alaprendelet ellenére fölszámították, 
töröltessenek ; hogy az állami segélést, a mennyiben 
azokat egyes felülvizsgáló-bizottságok törölték volna, a 
központi kongrua-bizottság a felülvizsgálat alkalmával 
megállapítsa, annál is inkább, mert az 1898 : XIV. t.-cz. 
értelmében a jövő évtől kezdve a legszűkebb anyagi 
viszonyok között lévő lelkészek az eddiginél nagyobb 
segélyben részesülnek. 

II. A nagyobb egyházi javadalmak jövedelmi össze-
írásai. 

A nagyobb egyházi javadalmak jövedelmi össze-
írásainak első fokú felülbírálása, a jövedelmi és kiadási 
tételek elsőfokú megállapitása a központi kongrua-bizott-
ság hatáskörébe tartozik. 

Ez összeírásokat is átvizsgálván, az azokban talált 
hibákat és hiányokat az előadó három csoportra osztja. 

1. Legtöbb szabályellenesség az ingatlanok haszon-
bérjövedelmének bevallása és igazolása körül észlelhető. 

Ugyanis a házi kezelés alatt álló birtokok haszon-
bérjövedelmének igazolása bizonyos nehézségekbe ütközik, 
különösen akkor, ha a szomszédos birtokok szintén házilag 

kezeltetnek, mert igy nincs semmi olyan obiektiv mérték, 
a mely szerint a haszonbérjövedelem megállapítható volna. 
Leginkább előtűnik ez a nehézség az erdőbirtokoknál. 
Innen van azután, hogy több nagyjavadalmas a haszon-
bérjövedelem rovatát — különösen az erdőbirtokokra 
vonatkozólag — vagy üresen hagyja, vagy oly felületesen 
tölti ki, hogy azt a bevallás alapjául elfogadni nem lehet. 

Van több összeírás, a melyben a javadalmas birto-
kának haszonbérjövedelmét saját tisztjei és nem az arra 
illetékes közigazgatási közegek által igazolja. A központi 
kongrua bizottságnak ennélfogva tüzetesen kell foglal-
koznia a haszonbérjövedelem megállapításával, különösen 
azzal, hogy a házi kezelés alatt álló birtokok haszonbér-
jövedelme a valóságnak megfelelően állapíttassanak meg. 

E t t megkívánja az osztó igazság, mert különben 
azok a javadalmasok, a kiknek birtokai haszonbérbe van-
nak adva, jelentékeny hátrányban lesznek azokkal szem-
ben, a kiknek birtokai házi kezelésben állanak. 

Az összeírások áttanulmányozása után a központi 
előadó arra a tapasztalatra jutott, hogy egybehasonlitva 
a bevallott haszonbérjövedelmet a pénzügyminister által 
gyűjtöt t adatokkal, azok a legtöbb esetben nem felelhetnek 
meg a valóságnak, mert a kataszteri tiszta jövedelmet alig 
haladják meg, holott köztudomásu, hogy a tiszta haszon-
bérjövedelem átlag országszerte háromszor oly nagy, mint 
a kataszteri tiszta jövedelem. 

Gyakori szabálytalanságok észlelhetők a kiadási téte-
lek bevallásánál. Több javadalmas akkor is kiadásba he-
lyezi a közterheket, a midőn a haszombérszerződés értel-
mében azokat a bérlők tartoznak fizetni. 

Számos összeirásban a javak és jogok közvetetten 
kezelésére alkalmazott gazdasági tisztek és cselédek fize-
tése vagy még a napszámosok bére, továbbá az udvartar-
tási költségek is be vannak jegyezve, holott ezek az alap-
rendelet értelmében nem számithatók föl. 

Több összeirásban mellőzve van az alaprendeletnek 
az az intézkedése, hogy a kegyúri terhek az utolsó öt-tiz 
évi átlag szerint vallandók be és igazolandók. 

2. Több nagyjavadalom összeírása nincs a kibocsátott 
alaprendeletek és irányelvek intézkedéseinek megfelelően 
kiállítva és az egyes lapok rovatai hiányosan vannak 
kitöltve. 

3. A nagyjavadalmasok egy része nem helyezett 
kellő súlyt a bizonylatok kiállítására, pedig azok a 
bevallás megbízhatósága szempontjából kiváló fontossággal 
bírnak. 

A szabályoknak megfelelő bizonylatok még pótlólag 
beszerzendők, ha pedig ez nem sikerül, ugy a központi 
kongrua-bizottságnak joga leend az alaprendelet értelmében 
vizsgálóbizottság kiküldése által meggyőződést szerezni az 
egyes, kellőleg nem igazolt tételek valódiságáról. 

I I I . Levéltári kutatások. 
O felsége 1887. évi márczius hónap 22-én kelt el-

határozása alapján a központi kongrua-bizottságnak föladata 
leend a kegyuraság, párbér és stóladijak rendezése, valamint 
a görög szert, katholikus lelkészségek szabályozása és az 
erdélyi püspöki megyének az országos kongrua-rendezésbe 
való mikénti bevonása tárgyában javaslatokat készíteni. 

31* 
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E fontos föladat sikeres megoldása czéljából szük-
séges, hogy a közp. kongrua-bizottság tagjai tájékozva 
legyenek e kérdések és intézmények történeti fejlődése és 
jelen állása iránt, miért is a közp. előadó 1897. márcz. 
8-án a vallás- és közoktatásügyi ministernek azon elő-
terjesztést tette, hogy Dedek Crescens Lajos, egyetemi 
könyvtáros megbizassék az emiitett kérdésekre vonatkozó 
kanczelláriai, helytartótanácsi és királyi, illetve ministeri 
rendeleteknek a levéltárakban való fölkutatására és az 
anyag összeállitására. Dedek Cr. Lajos a vallás- és köz-
oktatásügyi ministertől a megbízatást 1897. márczius 20-án 
megkapta és a központi előadótól nyert részletes utasítások 
alapján elismerésre méltó buzgalommal és szakértelemmel 
eszközölte az országos levéltárban, valamint a herczeg-
prinoási levéltárban a kutatásokat -és azok eredményéről 
két izben tett jelentést a központi előadónak. 

A kutatás fontosabb eredményei, egyik-másik kérdés 
megvilágitása szempontjából nagyobb fontosságú okmá-
nyok az orsz. levéltárból kivétettek és azokból a közp. 
kongrua-bizottság számára házi levéltár rendeztetett be, 
mely könnyebb kezelhetőség végett hét csoportra van 
osztva és pontos indexxel ellátva. 

IV. A szervezeti szabályzat és az ügyrend. 

Minthogy a közp. kongrua-bizottság a jövedelmi 
Összeírások felülvizsgálása és megállapítása tekintetében, 
mint első- és másodfokú hatóság működik, másrészt pedig 
országos érdekű hivatást teljesit a kongrua rendezés 
továbbvitele és végleges megoldása tekintetében, mint 
tanácsadó, javaslateloterjesztő közeg, ezért a központi 
előadó szükségesnek találta egy 18. §-ból álló szervezeti 
szabályzatnak és egy 56 §-ból álló ügyrendnek kidolgo-
zását, a mely tervezeteket további eljárás végett bizott-
ságnak bemutatja. 

A szervezeti szabályzatnak a föladata a központi 
kongrua-bizottságot, az eddig kibocsátott felségelhatáro-
zások tekintetbevételével mint szerves intézményt, ő fel-
sége legmagasabb jóváhagyása mellett létesíteni. 

V. Kimutatások. 

A központi előadó a beérkezett lelkészi jövedelmi 
összeírások alapján két érdekes kimutatást készített. 

Az egyik kimutatás föltünteti, hogy ha a lelkészek 
kongruáját 800 forintban véljük megállapítottnak, mely 
lelkészek veszítik el a vallásalapból jelenleg húzott jöve-
delmi kiegészítésüket és mily összeg erejéig. 

Ugyanis a jelenlegi kongrua-kiegészités régi alapokon, 
az 1802—1806-iki generalis conscription nyugszik. Azóta 
a viszonyok változtak és számos esetben 1000—2000 forint, 
sőt még több jövedelemmel bíró lelkészek még mindig 
100—150—200 forintot kapnak a vallásalapból. 

A közp. előadó által készített kimutatásból az tűnik 
ki, hogy 580 lelkészség veszítené el részben, vagy egészen 
az ez idő szerint húzott kongrua-kiegészitést és az ily-
képpen fölszabaditható összeg 55,938 forint, vagyis 101,876 
korona. 

A másik kimutatás érdekes képet nyújt arról, hogy 
hozzávetőleg mekkora összeg szükségeltetik a 800 frtos, 
illetőleg 1600 koronás jövedelmi minimum biztosításához. 

Ebből a kimutatásból az tűnik ki, hogy 4767 lel-
készség közül jövedelmi kiegészítésre szorul 847 latin 
szertartású és 1878 görög szertartású katholikus lelkészség. 

A latin szertartású lelkészek által igényelt összeg 
229.730 frt, vagyis 459.460 korona. 

A görög szertartású katholikus lelkészek által igényelt 
összeg 880 843 frt, vagyis 1.761.686 korona. 

Szükségeltetik tehát a kongrua biztosítására : 1.110,579 
frt, vagyis 2,221.148 korona. 

EGTHÁZI TUDOSITáSOK. 
Budapest, okt. 14. Igazi nevén nevezte — Zichy 

Nándor gróf az „Alkotmány" csütörtöki vezérczikkében, 
melynek czime „Az egyházi elnöklés az autonomia szer-
vezetében", azt az áramlatot, mely hazánkban az egyház 
kormányába minden áron be akarja ékelni a laicizácziót. 
Azt mondta a nagyérdemű gróf ur, hogy ez az eljárás 
nem egyéb, mint „a nem katholikus szervezetek majmo-
lása." S az valóban nem is egyéb. Mi már 20 éve küz-
dünk a kath. egyházban az idegen szellem ellen, 
melyet körülbelül már szintén 20 év előtt a püspöki ha-
talomra nézve „capitis diminutio" nak minősítettünk és 
neveztünk. Szívesen adunk helyet a hithű kath. főúr 
vezérczikkének, melyet igazi katholikus szellem sugallt. 
Vajha véget érne már katholikus intelligencziánk felett az 
idegen szellem uralkodása s helyre állna a kath. szellem 
uralma. 

„Az egyház ügyeit, u. m. Z. N. gr., csakis az egy-
ház vezetése mellett lehet intézni. Ezért nem képzelhető 
az autonómiában sem ügykezelés egyházi elnöklet nélkül. 
Az egyházközségi gyűlésben, valamint a kongresszusban 
és ezek közegei élén az illetékes egyházi közegnek kell 
elfoglalnia az elnöki széket. Viszásság az, hogy az egyház 
érdekei intézésében az egyház laikus vezetés alatt mű-
ködik ; ha esetleg a püspököket, az egyházat érdeklő 
ügyek laikus elnökség, laikus vezetés mellett tárgyaltat-
nak és intéztetnek. Nem-e az egyház hierarchikus szer-
vezetének mellőzése, az egyház hatóságának félreisme-
rése ez ? 

A protestáns világban nincs egyházi kormány a szó 
szoros értelmében és nincs ezért hierarchia sem. Ott a 
világi hatalom ragadja magához az egyházi fenhatóságot, 
vagy pedig demokratikus szervezkedés foglal tért. Ez a 
katholikus egyház elvével, isteni szervezetével ellenkeznék. 

Vannak, a kik ezt ugy formulázzák, hogy a katho-
likus öntudatot sértené, ha a püspökök a kongresszuson 
leszavaztatnának. Igazuk van. És ezért kell is, hogy vetó 
joggal bírjanak, a mint hogy azzal elvitázhatlanul bír is 
az egyház. De, hogyne sértené a katholikus érzést, ha az 
egyházat érdeklő dologban, ha katholikus gyülekezetben, 
kongresszuson egy kétharmados laikus többség világi 
elnököt választanak, ha ez a világi elnök adja meg vagy 
vonja el az érsekektől és püspököktől a szót; ha ez a világi 
elnök vezeti a tanácskozást és mondja ki a határozatokat 
és végzéseket? 

Es van-e erre szükség? Kell-e nekünk világi felügyelő 
szuperintendens, vagy gondnok ? 
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Erdélyben, ha a világi elnök vezeti a tanácskozást, 
nincs ott püspök. Ott státusok vannak. Más a kongresszus 
szervezete. 

De nézzük a katholikus világot. Mutassanak hasonlót 
bárhol és bármikor. 

Néz/ük a belga, az amerikai főiskolákat. Még azok 
vezetése élén is az egyház hierarchiája áll. 

Mi nem akarjuk sem laifikálni, sem dekatholizálni 
az egyházat, még ott sem, ahol nem tárgyaljuk a vallás 
és hit dolgát és nem intézkedünk az egyházi fegyelem 
dolgában. 

De hát ha nem világi elnökről, hanem csak világi 
másodelnökről volna szó ? 

Mi az a másodelnök ? Az is csak elnök, aki akkor 
fog elnökölni, ha a herczegprimás vagy széküresedés 
esetén az erre hivatott érsek nincs jelen és a kormányzó 
tanácsban annak helyét pótolja. Már pedig, alig remél-
hetjük, hogy ezek az egyháziak mindig jelen legyenek. 
Megeshetik, hogy elfoglaltság, vagy gyengélkedés vajmi 
gyakran, talán akkor is gátolja az elnöki szék elfoglalásá-
ban, midőn azt különben szükségesnek Ítélnék. Ne ámítsuk 
magunkat ; az a szócska másodelnök nem ment semmit. 
De még az alelnök szócska sem. Egyedül csak a min-
denkor hivatott egyházi elnöklet a helyes ; és ha ez már 
nem gyakorolható mindenkor; ugy ennek a-t isztét csak 
hivatott elnök ruházhatja másra. 

Ha igazán katholikus autonomiát, ha hierarchikus 
egyházkormáayzatot akarunk mindenben, ugy nem fogad-
hatunk el világi elnököt, mely mellett ugy sem szól 
más világi hiúságnál és a nem katholikus szervezetek 
maj múlásánál." 

Pécs i egyházmegye. A vallásos nevelésről. — 
Schultz Károly esperes a siklósi esperesi kerület 

tanitó-gyülésén e tárgyról a következő megnyitó beszédet 
mondotta : 

Ma, midőn a siklósi esp. kerület t. tanitói karát e 
helyről üdvözölni szerencsém vau, nemzeti ünnepélyt ül 
az ország : 0 felsége, a mi hőn szeretett királyunk magas 
névünnepét. Nagyon szomorú időben köszöntött be ez a 
nap, mert hisz az egész nemzet még mindig azon mély 
fájdalom és felháborodás benyomása alatt áll, melyet a 
genfi véres merénylet melegen érző és résztvevő sziveink-
ben előidézett. — Hetek multak el immár e szörnyű ka-
tasztrófa beállta óta, de sziveink még egyre véreznek a 
benső fájdalomtól, mely országunkat, első sorban pedig a 
mi őszbe borult jó királyunkat és az egész uralkodó házat 
érte; lelki szemeink előtt még mindig ott lebeg a gyászos 
ravatal, melyen a nagy áldozatot, Magyarország legnép-
szerűbb és legjobb királynéját kiterítve látjuk. A legszo-
morúbb valóság még most is hihetetlennek látszik ! Gyarló 
eszünk megáll és szivünk fellázad az ellen, ami Genfben 
tör tént! Hogy egy elvetemedett gazember páratlan gonosz-
ságában néhány perez alatt kioltsa azt a drága életet, 
melylyel milliók és milliók szivei összeforrtak, ez sérti 
értelmünk logikáját, ez lerontja érzelmeink ideálizmusát! 
Hogy a mi szeretett királynénk, az annyit szenvedett fel-
séges asszony, — aki soha nem bántott senkit, hanem 
mindenkivel csak jót cselekedett, egy nyomorult anarchista 

gyilkos tőr-szurásának essék áldozatul, ki merte volna ezt 
valaha elgondolni ? ! — Igen ! Erzsébet királyasszonynak, 
a legdicsőbbnek osztályrészül jutott e földön a legszo-
morúbb halál, de a gyilok, mely szivén találta a jó 
királynét, szivén találta egyszersmind a magyar nemzet 
millióit is. — Panaszos jajszavunk felhat azért a magas 
egekig, — oda, hol megdicsőült lelke immár az örök bol-
dogság fényében tündököl. Legyen áldott az ő drága em-
léke ami szerető sziveinkben és hirdesse késő unokáknak 
az ő nagyságát ama 10 emlékszobor, mely örök bálánk 
jeléül az ország szép székvárosában és egyéb előkelő váro-
saiban érczből vagy márványból emelkedni készül. 

Állapodjunk meg azonban még egy kicsit a tragikus 
véget ért királynénk sirboltja előtt és fűzzük tovább a 
mi gondolatainkat! Fürkésszük különösen okát annak, 
miért kellett a magyarok szeretett királynéjának ily szörnyű 
halállal kimúlnia? Ki volt a gyilkosa? Hol a segítség? 

A gyilkos nem annyira az a nyomorult kéz, mely a 
gyilkot a szivbe döfte, hanem inkább az a szellemi áramlat, 
az az istentelen rendszer, mely a gyilkot Luccheni kezébe 
nyomta. A magyarok királynéjának meg kellett halnia 
azért, mivel az istentagadás, a vallástalanság szelleme, a 
forradalom lázadó lelke, a szabad ámítás és harácsolás 
rendszere gaz népet nevelt, mely letiporja a szentet, meg-
gyalázza az igazságot és megöli az ártatlanságot. Igen ez 
a szellem adta a tőrt a nyomorult orgyilkos kezébe, ez a 
szellem szaporítja egyre az anarchisták gaz merényleteinek 
és királygyilkosságainak szomorú statisztikáját . . . 

Korunk a haladás és felvilágosultság korának szereti 
magát neveztetni. A haladás minden téren merészebb és 
merészebb röptöt nyer és egy nagy hatalmas folyóvá növe-
kedett, mely medret tör az egykor uralgó eszméken át és 
feltartózhatlanul rohan előre a tökélyesbülés mérhetlen 
tengerébe. Ki ne tisztelné e magasztos emberi törekvé-
seket ? Ki ne becsülné a modern tudomány, művészet, 
ipar, kereskedelem nagyszerű vívmányait?! — Csakhogy 
nem mind arany ám, ami fénylik! A haladás büszke fo-
lyója — közelebbről szemlélve — feltűnően sok iszapot 
hord magával, melyet az emberi gyarlóság növekvő szen-
vedélylyel és vakmerőséggel felkavar. Lehetetlen fájda-
lommal észre nem vennünk, hogy a több világosság utáni 
e küzdelmében az emberiség a tévedésbeejtő egyoldalúság 
veszélyes utjain jár, melyeken a várva-várt általános vilá-
gosság helyett a lelkek a kétely homályában vesznek el. 

Kell-e mondanom, hogy az emberek nagy része ma-
napság csakis az érzéki világ rejtelmeinek földerítésén 
fáradozik és emellett az élet magasb jelentőségéről és 
hivatásáról egészen megfeledkezik. Ezen egyoldalú mate-
riálisztikus irány meghamisította a fogalmakat, megmér-
gezte a sziveket, lerombolta a tekintélyt, elűzte a hitet, 
megölte a jó erkölcsöket, inficziálta a nevelést s megfosz-
totta az emberiséget a rend és a társadalmi jólét lényeges 
föltételeitől. Önérdek lépett a hazafiság helyébe Meggyő-
ződés, hit, lelkiismeret, becsület, bizalom üres fogalmak. 
Minden ami szent, lábbal tiportatik : a polgárerény és 
és hűség számkivetve, a családi élet megszentségtelenítve, 
a tulajdonjog megtámadva, a sajtó megmételyezve, elfa-
julva, a műveltség sokszor nem egyéb külső máznál. A 
hitetlenség annyira divatos, hogy azt még az ostobák is 
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színlelik. És bármiként szépítgessük is a dolgot, lebe 
tetlen be nem látnunk, bogy daczára a felvilágosult XIX. 
század rohamos művelődésének, mégis hiányzik valami 
ahhoz, hogy teljesen boldogok legyünk ! Igen, hiányzik 
valami, amit sem tudomány, sem lángész, sem ékesszólás 
nem képesek pótolni ! Es ez a valami nem más, mint ez 
a nagy szó : Isten ! Ezt a nagy szót felejtette ki a mai 
stréber századunk rohamos művelődése programmjából, 
azért nem tud boldogulni, azért bomlik körülötte minden 
és inog lábai alatt minden ! Mint az Írástudó, ki hajdan 
igy szólitá meg a jeruzsálemi megrendült templomot: „Oh 
templom, mi lelt, miért inogsz ma is szinte hajlandók 
vagyunk ugyanazon mélabús hangon igy szólni a mai 
korhoz: „Oh haladás, óh tudományok kora, mi bajod, 
miért háborogsz? Meddig fogod még utálatos és őrületes 
merényleteiddel az emberi társadalom alapjait megingatni ? 
Honnan valók e rémületes jelenségek ? Hát nem lesz már 
nyugalmad soha? !" Igenis ! nem lesz nyugalma mindaddig, 
mig Istenhez vissza nem térnek az emberek és annak szel-
lemében nem munkálkodnak, aki magáról azt mondá: „En 
vagyok az Ur, az Igazság és az Élet — ki engem követ, 
az nem jár sötétségben!" Egyedül a vallás képes a szen • 
vedélyek rabigájába görnyedt emberiséget a végveszélytől 
megmenteni; egyedül a vallásban rejlik ama titkos erő, 
mely az embert Teremtőjéhez fűzve, a saját boldogságát 
feldúló tettek elkövetésétől visszariasztja; egyedül a vallás 
ama titkos szellem, mely az embert élni tanitja és e földi 
lét sokféle küzdelmei és csalódásai között egyenest fen-
tartja. Vallás nélkül az emberiség nem egyéb oly hajónál, 
mely iránytű, kormányos és evezők nélkül czéltalanul lebeg 
a világ háborgó tengerén . . . mert hol a vallás éltető j 
melege elenyészett, ott az erkölcsi élet is elsatnyul, kihal ; 
ott a bűntényekre való hajlam erőszakos szenvedélylyé 
fajul, mely az erkölcsi rend alapjait megrenditi. Általá-
nosan ismert mondás : „a törvény pallosa nem elég hosszú, 
hogy minden bűntényt elérjen, de a vallás Ítélőszéke elől 
senki ki nem térhet." És ebben rejlik a vallás fontossága 
az emberi társadalomra nézve. Kell tehát, hogy a vallás 
áldásos hatása alatt álljon a törvényhozás épenugy, mint 
az iskola, a családi kör, a közélet és az egész társadalom. 

Most a genfi szörnyű katasztrófa hatása alatt meg-
rémülve vették észre mindezek igazságát maguk az állam-
férfiak is. E komoly pillanatban föleszméltek hosszú vét-
kes lethargiájokból és „unisono" felkiáltottak: „Hová 
ju tunk? ! — Hová fog az istentagadás és a forradalom 
eme pokoli szelleme még vezetni?! Vissza az Istenhez! 
mert különben elveszünk !" — Igen, most, midőn az isten-
telen anarchia átkos gyümölcseit látják, beismerik ők is, 
hogy a vallás a legfőbb politikai tényező, az állami jólét 
egyetlen alapföltétele, mely nélkül bus romokba dől az 
emberi társadalom ! — Csakhogy hosszú évtizedek súlyos 
mulasztásait nem lehet ám egy-két panaszsóhajjal vagy 
tollvonással jóvátenni, helyreütni! — Itt csak állhatatos 
és következetes munka, gyökeres rendszerváltoztatás és 
bánatos visszatérés az Ur Istenhez segithetnek. 

Szálljanak azért magukba a nép hivatott vezérei és 
letérdelve királynénk koporsója előtt vessék tekintetöket 
a feszületre! Csak ez óvhatja meg a nemzeteket a máris 
fél el mes mérveket öltött forradalom kitörésétől ; csak ez ' 

mentheti meg édes magyar hazánkat is a biztos megsem-
misülés halálveszedelmétől ! 

Mi katholikus tanitók pedig, kikre a nép legdrágább 
kincse, az arany-ifjuság oktatása és nevelése bizatott, a 
szemeink előtt csak az imént lefolyt nagy tragédiából 
vonjuk le magunknak azt az üdvös tanulságot, hogy nép-
nevelői tisztünkben kétszeres kitartással, akaraterélylyel 
és ügybuzgalommal álljunk annak a sz. ügynek szolgá-
latában, mely tőlünk vallásában, hazaszeretetében és király-
hűségében egyaránt tántoritathatlanná nevelt népet kiván. 
Tudjuk azt, hogy a nemzeti regenerálás nagy munkájából 
az oroszlánrész a mienk, kik hivatva vagyunk a ránk 
bizott gyermekek leikeiben Jézus Krisztus fönséges typusát 
kifejezésre juttatni. Ne engedjük magunkat állásparan-
csolta kötelmeink teljesítésében a mai kor hamis prófétái 
és álbölcsei által Jézus egyedül üdvözítő pedagógiájától 
eltántorittatni hanem maradjunk — mint eddig — ugy 
ezentúl is állhatatos hivei és követői az igaz katholikus 
szellemű oktatás és nevelés magasztos elveinek. Hi^z, hogy 
a vallástalan, rossz nevelés hová vezet, azt a genfi szomorú 
dráma eléggé igazolja . . . Törhetlen ragaszkodás az isteni 
mester pedagógiájához és rendületlen hűség édes magyar 
hazánkhoz és annak fölkent királyához — ezek legyenek 
a mi vezérelveink, a mi legnemesebb ambicziónk minden-
napi működésünkben. 

IRODALOM. 
— A Csendes Óczeánon. Utazási élmények. Irta 

; May Károly dr. Fordította Szekrényi La;os. Budapest, 
1898. 8-rét. 677 lap. Kiadja a Szent-István Társulat. Ke-
vés irónak jut osztályrészül olyan siker és elismerés, mint 
jelen kötet szerzőjének. Regényei, melyek eredetileg Pus-
tet „Hausschatz" ában jelentek meg, könyvalakban óriási 
mennyiségben terjedtek el. A német közönség várva-várja 
kedves írójának egy-egy uj kötetét s azt hihetetlen rövid 
idő alatt szétkapkodják, mint ez legutóbb „Weihnacht" 
czimü kötetével történt, melyből alig pár hónap alatt 
három kiadás fogyott el. A ki ismeri a May-féle regé-
nyeket, az előtt nem meglepő dolog a föntemlitet ténv. 
Merjük állítani, hogy nincs a világirodalom utleiró, ille-
tőleg utazási, kalandos regén}író, Verne Gyulát se véve 
ki, a ki Mayt túlszárnyalná, akár érdekfeszités, változa-
tosság, vidék és népleírás, vagy bármi más tekintetben. 
A May-regények nagy hatása első sorban onnan szárma-
zik, hogy szerző önnönmagát teszi regényeinek főhősévé 
és pedig olyanná, a ki mindenekelőtt német, soviniszta 
német a szó legszorosabb értelmében, azután a legjobb 
lövő, vívó, nyilazó, dárdavető, boxoló, stb , mint akárki 
más a világ bármely tá ján ; jobb lovas, mint az arabok, 
vagy indiánok ; beszél a világ csaknem valamennyi nyel-
vén ; játszik hangszereken ; tud főzni, sütni, pezsgőt csi-
nálni és a többi, szóval mindenhez ért és pedig jobban, 
mint azok az illetők, a kiknek ez vagy az a foglalkozá-
suk, mesterségük. Már maga ez az egy körülmény elég 
volna arra, hogy Mayt Németországban ünnepeljék. Dd 
ha már most azt látjuk, hogy ezt az öntelt német irót 
franczia nyelvre is lefordítják és szívesen olvassák, — 
persze a tulnémet helyeket a fordítók szelídítik és elsi-
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mitják, — ez kétségkívül annak a jele, hogy May Károly 
kitűnő iró. Bámulatos közvetetlenséggel tudja az egyes 
helyeket s vidékeket leírni, helylyel-közzel valóságos köl-
tői szárnyalással; kitűnő a néprajz is, mely sohase lesz 
száraz didaktikus, mint ezt az ember egy német doktor-
tól várná és pedig azért nem, mert ez mindig beolvad az 
elbeszélés vagy regény menetébe. E jótulajdonságait May 
rengeteg utazásainak, éles megfigyelő tehetségének köszön-
heti. Kitűnő tulajdonsága s ezt nem tudjuk eléggé di-
csérni : a vallásos, erkölcsös szellem, a mely összes mű-
vein végighúzódik ugy, hogy May könyveit nyugodt 
lélekkel akárkinek kezébe lehet adni; legföljebb ifjú, 
kalandvágyó tanulóknak nem jó iskolaév közben olvas-
niok, mert talán túlságosan izgatnák fantáziájukat s 
zavarnák tulérdekességükkel a tanulást, de vakáczióra 
nincsen jobb és érdekesebb könyv számukra sem. A 
fölsorolt jótulajdonságok indították a Szent-István-Tár-
sulatot, hogy mutatóba egy kötettel szolgáljon a magyar 
olvasóközönségnek May müveiből s e czélra az „Am 
Stillen Oczean" czimü elbeszélés-kötetet választotta ki. 
Öt elbeszélést tartalmaz a díszesen kiállított kötet. Az 
első, „Az ehri" czimü, a malájok közt játszik ; előadja, 
miképen szabaditja meg Potomba, egy maláj fejedelem, 
feleségét apósa kezeiből, persze May Károly hathatós 
segítségével. A Mangln elbeszélés, a kötet legterjedelme-
sebb darabja, Khinában történik. Lehetetlen dicsérettel 
meg nem emlékeznünk a khiuai viszonyok mesteri ecse-
teléséről. A kianglu á khinai folyamkalózok főnöke, kik 
a belvizeken utazó idegeneket elfogják s csak váltságdij 
fejében bocsátják szabadon. Maynak véletlenül sikerül 
magát egy befolyásos kalózzal megkedveltetnie, ki neki 
ezredesi jelvényt ad, mely nagy hasznára válik, mert a 
kalózok kezébe jut. A kalózok megsemmisítése, illetőleg 
a főnök megtalálása és ártalmatlanná tétele les', most 
czélja, mely végre is sikerül sok huza-vona és kaland 
után, melyekből kitűnik Khina végtelenül korrumpált álla-
pota, hiszen maguk a mandarinok, birók, kormányzók is 
tagjai a kalóz-baudának. A broclnik egy csaló banda le-
leplezése és tönkretétele. Kezdődik Némethonban, azután 
Oroszországba vezet az iró s a büntetést Tibetben osztja 
ki a gonosztevőknek. A Girl robber színhelye Ceylon. 
Khinai tengerirablók maláj-leányokat rabolnak s visznek 
el magukkal. Ezeket az iró angol barátja yachtjával el-
fogja s a leányokat kiszabadítja. Pompás epizódokban bő-
velkedik ez az elbeszélés, mely véleményünk szerint a 
kötet lrgsikerültebb darabja. Az utolsó elbeszélés, „A 
tigrishidnála. szorosan egybefügg az előzővel s az egész 
khinai kalóz-banda megsemmisítését irja le, melynek a 
leányrablók csak kis része voltak. Méltó befejezése a szín-
gazdag, változatos elbeszéléseknek. A fordító derék mun-
kát végzett. Az eredeti szépségeit a fordítás mindenhol 
sikerülten visszaadja. A mi a túlságos német önérzetet 
illeti, a mi magyar embernek kétségkívül visszatetsző, 
teljesen elsimította. I t t-ott sikerült változtatást eszközölt, 
mint a „ Kiangluban", hol May holland cselédlánya helyett 
tótmagyar szolgálót alkalmaz. Meg vagyunk győződve, 
hogy a Szent-István-Társulat (Budapest, 1Y. ker., Királyi 
Pál-utcza 13. szám.) May jelen művével nagy közönséget 
fog magának meghódítani. A diszes vászonkötésü munka 

ára 3 forint, a Szent-István-Társulat tagjai azonban fűzött 
állapotban tagilletményképen kapják. 

— Beppo, a lazzaroni fiu. Nápolyi történet. Az 
ifjúság számára irta Rolfus Károly. Németből fordította 
Ploskál Rudolf, Budapest, 1898. 8-rét, 199 lap. A Szent-
istván-Társulat jeles vállalatának, az „Ifjúsági iratoknak" 
eme legutóbbi száma ép most hagyta el a sajtót, hogy 
eddig megjelent társai mellé sorakozzék. Es valóban méltó 
társa a többieknek. Ez elbeszélés azon irodalmi termékek 
közé tartozik, melyek az ifjúságot oktatják, a felnőtteket 
pedig szintén kellemesen szórakoztatják. Tárgyát az 
olasz népéletből meríti, megmutatva, hogy a megvetett 
lazzaroni fiúban oly jellem lakik, mely akármelyik dús-
gazdag főúrnak is díszére válnék. Beppo, az elbeszélés 
hőse, egy lángoló hitű, önzetlen fiu, meggyőz arról, hogy 
a lazzaronik közt is akad tiszteletre, bámulatra méltó 
jellem. Az igénytelen fiu egyrészt azáltal, hogy egy grófi 
pár gyeimekeinek életét megmenti, másrészt saját példá-
jával, melylyel a gyermekeket, gyermeki, fiúi kötelességük 
odaadó, bű teljesítésére oktatja, boldoggá teszi a Nápoly-
ban nyaraló egész grófi családot. Minden tettét, minden 
szavát mély vallásosság, tántoríthatatlan becsületesség jel-
lemzik ; ellenségeinek, irigyeinek áskálódásait, rágalmait 
pedig hősies türelemmel viseli. Jócselekedeteinek méltó 
jutalmát, a hálás gróf által száaiára biztosított évi jára-
dékot ő, a szegény lazzaroni a szegények. Ínségesek támo 
gatására, istápolására fordítja s tündöklő erényeit e nagy-
lelkűséggel tetézi. Az érdekes, vonzó elbeszélés nemcsak 
tanulságos, de egyúttal élvezetes olvasmányt nyújt, a mi-
ben pedig a fordítónak is van érdeme. Tiszta, magyaros 
nyelvezete, kerekded mondatfüzései és a fordításban mu-
tatott önállóság a magyar nyelvre átültetett művet ajánl-
ják, értékét emelik. De ajánlja e művet még valami. Nem 
a kiadó Szent-István-Társulat, mely e vállalatot dicséretes 
áldozatkészséggel fentar t ja ; e társulat nem használja a 
nagydobot. De ajánlja ugy a „Beppo"-t, mint általában 
ez ifjúsági iratokat azon körülméuy, hogy manap a ser-
dülő ifjúság nagyobbára szív- és jellemképiő müvek nél-
kül szűkölködik. A Szent-István-Társulat ifjúsági iratai 
kitöltik e hézagot és vajha az illetékesek, nevezete&en a 
szülőknek és a gyermekek nevelőinek, oktatóinak érdek-
lődése lehetővé tenné, hogy e jeles vállalat s ámai minél 
gyorsabb egymásutánban jelenhessenek meg ! A csinos 
egész vászonkötésü könyvecske ára 80 kr. 

— Erzsébet, magyarok királynéja. Ezzel a czim-
mel jelent meg a Szent István-Társulat legújabb, 145. 
számú népiratkája, mely boldog emlékű királynénk élet-
történetét tartalmazza. A 69 oldalra terjedő munka, mely-
nek czimlapján a feledhetetlen királyné képe látható, a 
következő fejezetekre oszlik : Erzsébet származása é9 
neveltetése. Eljegyzés és esküvő. Az első körút. Erzsébet, 
magyar királynévá koronáztatása. A magyar királylány. 
A királyné életveszélyben. Boldog családélet. Gyászban 
bolyongva. A diszes kiállítású kegyeletes füzet ára 8 kr. 
Megrendelhető a Szent-István-Társulat ügynökségében: 
Budapest, IV. ker., Királyi-Pál-utcza 13. szám. 
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H I V A T A L O S . 
Vallás és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a pozsonyi társaskáptalanban Nóvák Pál őr-
kanonoknak az olvasó kanonokságra, Szemerényi Károly 
kanonoknak az éneklő-kanonokságra és Santhó Károly 
kanonoknak őrkanonokságra való fokozatos előléptetését 
jóváhagyván, Mikovényi Mór szomolányi plébánost, Schiffer 
Ferencz központi katholikus legényegyleti elnököt és dr 
Való Simon budapesti központi papnöveldei tanulmányi 
felügyelőt ugyanazon társaskáptalan kanonokjaivá kineve-
zem. Kelt Schönbrunnban, 1898. évi október hó 3-án. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Az angyalföldi karmelita-templom felépítésére 

alakult Fillér-Egyesület szent Teréz napján, október 15-én 
délelőtt 10 órakor tar t ja a Huba-utcza 12. szám alatt 
épülő templom alapkőletételének ünnepélyét. Az elnökség 
az ünnepélyes alkalomra 1000 meghívót küldött szét a 
Fillér-Egyesület tagjaihoz és másokhoz. Az alapkövet 
Boltizár József püspök ur fogja megáldani. 

— Konferencziák budapesti papok számára. Min-
den hónap harmadik csütörtökén délután 5 órakor a buda-
pesti központi papnevelő házi kápolnájában a helybeli 
papság havi összejövetelt tar t , melyre minden áldozcpap 
mindenkorra meg van híva. A konferencziát ft . P. Tom-
sányi Lajos Jézustársasági atya ta r t ja . 

— Ez az igazi k e r e s z t é n y gyász . Több főrangú 
hölgy igaz keresztéuy módon akarván kifejezni a nagy 
halott fölötti bánatá t és a felséges ur valamint msgiiä 
családja iránti részvétét : elhatározta, hogy egész éven át 
minden nap egy szent misét mondatnak a boldogult lelki 
üdvéért. A szent mise az Angol-Kisasszonyok templomá-
ban tartat ik hétköznap 7, vasár- és ünnepnap pedig 8 
órakor. A kerepesi-uti köztemető kápolnájában. 

— Az örmények jubileuma. A hazai örmények 
nemsokára kétszáz éve lesz, hogy Verzerescul Genadius 
patr iarchájuk vezérlete alatt bejöttek és Szamosujvár vá-
rosát, melyet róluk latinul Armenopolisnak hivnak meg-
alapítot ták. Ennek az időnek emlékére az örmények Ver-
zerescul Genadiusnak szobrot fognak emelni Szamosujváron, 
melyre a gyűjtést már meg is indították. 

— Ürge Ignácz utóda. A Kínában elhunyt magyar 
misszionárius, Ürge Ignácz helyére tudvalevően Wüfinger 
József szombathelyi fiatal magyar pap utazott a messze 
idegenbe, hogy ott elődjének hittéritői tevékenységét foly-
tassa. A magyar hittérítő augusztus 22-iki kelettel a Vö-
rös-tengerről, Ligle állomásról irt Illés Ferencz szombat-
helyi kanonoknak, akit értesit, hogy 7 másik hittéritő 
társaságában utazik Kinába. A fiatal hittéritő levelében 
a legnagyobb örömmel emlékezik meg a nemes feladatról, 
mely reá vár. 

— Hogyan épitett egy szegény község temp-
lomot ? Minap konszekrálta Boltizár József püspök ur 
a zohori hivők által emelt remek szép s az egész vidéken 
párját ritkitó templomot. Zohor községet körülbelül 2800 

szegény tót katholikus hivő lakja. Aközség határa igen 
csekély és mégis bámulatos azon áldozatkészség, a melyet 
e szegény hivek tanúsítanak. Templomuk részére nem 
rendeztek országszerte gyűjtést , hanem néhány évvel 
ezelőtt megcsinálták az u j templom költségvetését, s az 
épités költségeit felosztották maguk között. A jobb9 
móduakra esett 400 frt , a napszámosokra 20 forint. 
Mindegyik kapott egy könyvecskét s ebbe bevezették a reá 
eső költséget és ezen tetemes költséget valamennyi lakos 
mind kifizette. Ma már készen áll a 70.000 fr ton épült 
u j templom. Midőn a herczegprimás ő eminencziája értesült 
ezen szegény híveinek áldozatkészségéről és buzgóságáról, 
azonnal küldött a község buzgó plébánosának ft. id. 
Markovics Ferencznek 4000 koronát, hogy ezen az 
összegen egy díszes főoltárt állíttasson fel az u j temp-
lomban. A mai hithideg korban a zohoriak példája unikum 
számban megy. 

— A kongrua ügyében rendezett egyházmegyének 
tekinthető a nagyváradi 1. sz. egyházmegye. I t t a püs-
pökök és kanonokok alapitványai annyira felsegítik a 
szegényebb javadalmakat, hogy a mostani kongrua-össze-
irás csak egy plébániát talált, ahol a kongrua kiegészí-
tésre szorul, az élesdit. 

— Vallás nélkül. A Pécsen megjelenő szoczialista 
lap legújabb számában egész leplezetlenül igy í r : „Har-
czunk addig nem fog megszűnni, mig a vallást meg nem 
szüntettük; ha ezt elértük, ugy a nagy tőkének leghatal-
masabb alapját döntöttük ki. Ezért gyűlöljük mi a val-
lást és felekezetnélküliek akarunk lenni." Mit is mond a 
talián közmondás ? Jó , hogy kodácsol a tyúk, mert leg-
alább tojására akadunk !" 

— A veszprémi püspök adománya. Hornig K. báró, 
veszprémi püspök ur, a városi tisztviselők nyugdíj-alapja 
javára 5000 fr tot , a népiskolák czéljaira szintén 5000 f r to t 
adományozott. A városi tisztviselők a püspököt nagy 
óváczióban készülnek részesíteni. 

— A románok szent uniójának jubileuma. A jövő 
évben lesz kétszáz éve, hogy Athanáz, balázsfalvi püspök 
és papjainak óriási többsége a Rómával való szent uniót 
elfogadta s ezzel a románok művelődéstörténetében meg-
nyitotta az — ébredés korszakát. — E nagv esemény 
emlékét a hazai görög-katholikus románok kiváló fénynyel 
fogják megünnepelni. A balázsfalvi TJnirea a többi közt 
a következő módozatokat a j án l j a : 1. Az „Unireá<í-t gör. 
kath . napilappá kell tenni. 2. Emeljék az istentisztelet 
fényét. 3. Behozandó a Gergely-féle naptár . 4. Emeljenek 
szobrot az unió emlékére. 5. A parochiák tartsanak ünne-
pélyeket. 6. Balázsfalván, Szamosujváron, Nagy-Váradon 
és Lúgoson tartassanak különféle kongresszusok és ünne-
pélyek. Örömmel fogjuk üdvözölni a görög-katholikus 
románok ez örök nevezetességű ünnepét. A sok politikai 
csalódás után ez lenne az ő igazi ünnepük, mely őket 
közelebb hozta a világossághoz s a latin egyház által létrejött 
nyugoti czivilizáczióhoz. Ünnepeljenek és feledjék azokat 
a mesterséges ellentéteket, melyeket a politikai áramlatok 
csináltak szerencsétlenül és a haza veszedelmére. ( A l k . } 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1898. 

„Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlábora. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem. per amant er imper-

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

TARTALOM Vezérr.szmék ** >'at"dmányok. Az Országos Pázmány-Egyesület hódoló felirata és hitvallása Magyarország főt. püspöki 
karához. — III. Béla király és hitvese antiochiai Auna emlékezete. — Sz. olvasó királynéja. — Epyhazi Tudósítás ok. B u d a p e s t : 
Apponyi Albert gróf az autonómiáról. — E g e r : Az érsek negyedszázados püspöki jubileuma. — P é c s i e g y h á z m e g y e : Esperes-
kerületi gyűlést megnyitó beszéd. — B é c s : Az osztrák püspöki kar konferencziáiról, — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — 

Vegyesek. 

AZ ORSZÁGOS PÁZMÁNY-EGYESÜLET 
hódoló felirata és hitvallása 

Magyarország íot, püspöki karához.*) 
Az „Országos Pázmány-Egyesület", me lynek 

közvetetlen czélja Magyarország katholikus vallású 
hirlapiróinak, és Íróinak általában, országos egye-
sületbe való összegyűjtése, f. évi május hó 10-én 
tar tot t alakuló közgyűlésében elhatározta, hogy 
Magyarország valamennyi főt. főpásztorához fel-
iratot intéz, a melyben magát, czélját, szellemét, 
eszközeit s egész eljárását, a kath. egyház igaz-
lelkű hiveihez illő bizalommal, őszintén hódolva 
a Szent-Lélek által az egyház kormányzására 
rendelt püspöki hatóságok előtt, a legmélyebb 
tisztelettel bemutatja. 

Az 0. P. E. hosszú, meggondolt és már eddig 
is nehézségeket leküzdő előzmények szilárd alap-
ján jöt t létre. Mivelhogy az egyesület székhelyéül 
kezdet óta Budapest volt kiszemelve, az egye-
sület ügyének előkészitő gondozói mindenek előtt 
a főváros illetékes főpásztor áriak, Magyarország 
biboros hgprimásának kegyes véleményét és fő-
pásztori helyeslését igyekeztek megnyerni: a mi 
mellőzhetetlen előzmény, illetve első alapkő vala, 
azért, mert mint kath. egyesület az 0. P. E., szék-

*) A f. hó 14-én tar to t t választmányi ülés óhaján 
és felhatalmazásán alapuló közlés. A szerk. 

helyénél fogva a kánoni szabályok értelmében, 
az esztergomi érsek püspöki hatóságának van 

j fegyelmileg alárendelve. 
Szelleme az 0. P. E.-nek a Pázmányról vett 

világos nevében és alapszabályainak abban a hatá-
rozott rendelkezésében nyilvánul, mely szerint az 
egyesület sem a maga körében, sem a társada-
lomban nem elégszik meg a katholikus név puszta, 
tétlen viselésével, hanem mindenben a római 
katholikus hit szerint való élet és működés ér-
vényre emelését követeli, illetve azt tar t ja meg-
valósítandó végczéljának az irodalombau és társa-
dalomban Magyarország 10 millió katholikus 
lakosa részéről. Közvetetlen czóljának elérésére, 
vagyis a magyarországi katholikus hirlapirók ós 
irók róm. kath. szellemű és elvű egyetértésére és 
öszszetartására nézve az irodalomban és társa-
dalomban, az 0. P. E. alapszabályaiban kétféle 
eszközökről van emlités, illetve gondoskodás téve : 
erkölcsiekről és anyagiakról. 

A z 0. P. E. a liirlapirásra és a hirlapirókra 
fekteti a fősúlyt. A sajtó a társadalom felett 
uralkodó'irodalom ; ha nem is szolgálatába, de 
hatáskörébe hajtotta be már úgyszólván az iro-
dalom minden ágát. Itt, a sajtóban kell tehát a 
kath. szellemnek erős és nagy, az egész országra 
kiterjedő védelmi várrendszert ópiteni. Köztudo-
mású dolog, hogy a katliobkus hi.rlapirás eddigelé 
szervezetlen, rendezetlen, bizonytalan állás s nem 
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részesül egyáltalában abban az elismerésben és 
tiszteletben, a melyre Isten egyházában telje-
sített védő és úttörő vallási munkájánál fogva 
méltán számithatna. A kath. hírlapírói állást 
befelé és kifelé irányuló törekvéssel tehát nagy, 
országos befolyásának megfelelő tekintély magas-
latára kell felemelni. Befelé irányuló törekvésünk 
abban áll, bogy a kath. hírlapírók és írók, a 
maguk tekintélyét, egymásnak az O. P. E. kebe-
lében való kölcsönös megismerése, becsülése és 
szeretete, valamint a szakadatlan eszmecserék 
kapcsán létesítendő róm. kath. szellemű egye-
tértés és összetartás által vannak alapszabályilag 
kötelezve szakadatlanul erősíteni és emelni. A 
dolog természetéből következik, hogy az ily szel-
lemi eszközökkel létesitett belső megerősödése 
•és izmosodása a katholikus hírlapírói és irói 
állásnak, kifelé, okvetlenül vagyis elmaradhatat-
lanul fogja éreztetni és érvényesíteni hatását a 
magyar irodalomban, társadalomban és államban. 

A mi közvetetlen czélunk, vagyis a kath. 
hírlapírók és írók egyetértésének ós összetartá-
sának, valamint állásuk tekintélyének anyagi 
eszközeit illeti, arra nézve az 0. P. E. szintén 
alapszabályilag kimondotta a segítségre szoruló 
érdemes kath. hírlapírók ós írók anyagi támoga-
tásának egyesületi kötelességét. E végből segitő alap 
létesítése mula^zthatatlan kötelesség, sürgős ós 
nagy feladat, mely az O. P. E. igazgató választ-
mányának s legelső sorban a mély tisztelettel 
bemutatkozó elülj áróságnak vállait ós lelkét 
nyomja. 

Midőn az 0. P. E. igazgató választmánya, 
első alakuló ülésében, az egyesület ügyei felett 
a nagy kezdet hatása alatt kelt lelkesedéssel 
tanácskozott, egy nagy óhaj és egy alázatos ha-
tározat érlelődött meg a tanácskozások ered-
ménye gyanánt. Az 0. P. E.-nek nagy óhajtása 
— mely alighanem teljesen összeesik magának 
a mi nagy Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisz-
tusnak akaratával, — az, hogy 1. Magyarország-
nak minden kath. hírlapírója és irója az 0. P. 
E.-be belépjen rendes tagnak; hogy 2. vajha 
Magyarországnak minden számot tevő kath. em-
berét, honfiát és honleányát, az 0. P. E. valamikor 
pártoló tagjai sorában tisztelhesse, hiszen szán-
dékában van mindenkinek megfelelő olvasmány-
nyal tagilletmény gyanánt is szolgálni; 3. hogy 
Magyarországnak minden egyházi és világi ka-
tholikus vallású oszlopos embere fejedelmi adomány-
uyal, illetve alapitványnyal járuljon mint alapitó 

tag az 0. P. E. egyesületi közös és külön vagyis 
segitő• alapjához. Fejedelmi adományokra van it t 
szükség, mert fejedelmi dologról, Magyarország-
ban a katholikus vallásnak törvényszabta ós védte 
királyi trónra való jogosultságában fentartásáról 
van szó: ez az 0. P. E.-nek fentebb vázolt vég-
czólja. 

Az 0. P. E. igazgató választmányának ala-
kuló ülésében indítvány tétetett az iránt, hogy 
az 0. P. E.-nek emez első hódoló jelirata Magyar-
ország főpásztori karának főtisztelendő tagjaihoz 
egyúttal professio fidei, róm. katholikus hitünk-
nek ünnepélyes megvallása legyen, azzal az erős 
fogadással, hogy mi, az 0. P. E. tagjai, a szerint 
akarunk élni és halni, a békében békésen és bé-
kóltetőleg dolgozni, a küzdelmekben pedig tör-
hetetlenül és csüggedés nélkül harczolni. Ezt az 
indítványt az igazgató választmány tagjai nagy 
lelkesedéssel tették magukévá és emelték hatá-
rozat erejére, kijelentve és az 0. P. E. nevében 
a főt. püspöki kar minden egyes főtisztelendő 
tagja előtt ez ünnepélyes iratunkkal kifejezeudő-
nek Ítélve azt, hogy az 0. P. E.-nek minden 
lagja, a jelenben és a jövőben, az alapszabályok 
erejénél fogva is, a római kath. anyaszentegyház 
teljes hitvallásának, az apostolinak, a nicaeainak, 
a trientinek, a vatikáninak és a kath. vallás 
többi hit szabályainak, legfőképpen pedig az egy-
ház élő ós legfőbb hitigazitója, a római pápa és 
a vele egyesült püspökök tekintélye iránt való 
hódolás és engedelmesség, különösen éo névszerint 
a kath. lapok íróihoz 1879. február 22-ón inté-
zett pápai allocutio, az ugyanazokhoz többször 
ismételt (1882. decz. 8-án „Cum multa", 1884. 
nov. 4-én „In mezzo" és 1885. jun. 17-én „Epis-
tola tua" kezdetű) apostoli intelmek, végül a tilos 
könyvekről, a könyvek czenzurájáról s a vallás-
ellenes lapokba való Írásról szóló 1897. jan. 
25-én kelt pápai konstituczió alapján áll, él, és 
akar élte fogytáig működni. 

Ez az 0. P. E. egyházi hódolata és katho-
likus hitvallása. 

III. Béla király és hitvese antiochiai Anna 
emlékezete. 

Szeretett királyunk 1897. május 25-én örvendetes 
hírt tudatott az ő hü magyar nemzetével. E napon intézte 
báró Bánffy Dezső ministerelnökhöz azt az emlékezetes 
kéziratát, melyben kijelentette, hogy királyi őseinek, III. 
Bélának és hitvestársa, Cbâtillon Anna, antiochiai herczeg-
nőnek eltemettetéséről ő kiván közvetlenül gondoskodni. 
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„Azon kegyelet által indíttatva, — igy szól királyunk 
— melylyel elődeim emléke iránt viseltetem, felhívom önt, 
hogy boldogemlékü III. Bela király és hitvestársa antiochiai 
Anna királyné tetemeinek az itteni koronázási templomban 
czélba vett nyugalomra helyezése, valamint ugyanott egy 
méltó síremlék felállítása iránt haladéktalanul intézkedjék, 
megjegyezvén, hogy a síremlék költségeit magánpénz-
táramból viselendem." 

III. Béla neve 1848-ban felfedezett tetemei által 
nemcsak az ő élete változandóságának, hanem az egész 
ország viszontagságainak emlékét idézi föl. 

E viszontagságok szomorú emléke azonban ma már 
csak tanulságul szolgál arra, hogy miként iparkodjék a 
nemzet megvalósítani mindazokat a reményeket, melyeket 
fennállása második évezredének hajnalán dicsőségesen ural-
kodó királyának köszönhet, ki bölcs intézkedéseivel vezette 
át a nemzetet az uj évezred küszöbén és a ki ez uj év-
ezred koronázási templomában emléket állit nagy nevü 
királyi őse, egyik legjelesebb királyunk számára, kinek 
nevével saját nevét a nemzet kegyeletében elválhatlanul 
összecsatolta. 

Az első királyunktól. Szent Istvántól Székesfehér-
várott alapított templom, a melyben elsőül ő temettetett 
el és a melyben nővérének, Gizellának fia, Péter elsőül 
koronáztatott meg, volt Zápolyáig és I. Ferdinándig 
királyaink koronázó és temetkező egyháza, melyben az 
ország koronája is a királyság egyéb jelvényeivel együtt 
őriztetett. Székesfehérvár lett a királyság, az államiság 
központja. Királyaink itt léptek trónra és haláluk után 
itt őrizte hamvaikat a nemzet kegyelete. 

Nagy-Váradon, abban a bazilikában, melyet Szent 
László épittetett, királyainknak csak néhánya helyeztetett 
nyugalomra. Első volt maga Szent László, kinek holt-
testével — legendája szerint — magától indult meg a 
szekér, mely az angyaloktól kijelölt irányban Fehérvár 
helyett Váradra vitte a szent testet. Itt temettetett el 
Nagy Lajos leánya, Mária királynő és férje Zsigmond 
király is, kik Szent László közelében kivántak nyu-
godni. 

A háborúk viharai és a kegyeletlenség elpusztították 
Szent István és Szent László egyházát. Kő nem maradt 
kövön a két szent király alkotásából s a végenyészet 
borult királyainknak Fehervárott és Váradon eltemetett 
hamvaira s koporsóira. Csakis István és László tetemeiből 
maradtak fenn a nemzet kegyeletének szent tárgyai 
gyanánt hiven őrzött és tisztelt ereklyék. 

IV. Béla a tatárok elől az első király szent testét a 
fehérvári templom kincseivel együtt Dalmatiába vitte, 
honnan sok viszontagság után került vissza Mária Terézia 
gondoskodásából az ő szent jobbja és fejereklyéjének rész-
lete. Szent László hamvait pedig, midőn bazilikáját vad 
harczosok pusztitották, kegyeletes kezek fogták fel s 
megmentették számunkra az ő koponyáját, mely XIV. 
századi diszes ereklyetartóban ma a győri székesegyház 
egyik oltárán áll; mig jobbját, melylyel zágrábbi püs-
pökséget alapította, az ottani főtemplomban őrzi a hivők 
kegyelete. 

A XVII. században egy pereezre ugy tetszett, mintha 
fény hatolna be a királyi sirok homályába. 

A török kiűzetése után a XVII. század elején az I. 
Lipót királytól kinevezett u j fehérvári prépost hő óhajtása 
volt, hogy a királyok hamvai fölött Szent István bazilikája 
romjaiból uj életre keljen. Óhajtása — örökre sajnos — 
hiu maradt, mert erre vonatkozó kérelme meghallgatásra 
nem talált. Nagy-Váradon pedig 1755. évben, Ville őrgróf, 
tábornok a várban foganatosított épitkezések következté-
ben napfényre jött sirból „az első Mária királynak" 
halotti koronáját és országalmáját küldte fel Mária 
Teréziának „a szintén király második Máriának," ki előtt 
clZfc Sj reményét fejezte ki, hogy meg fogja érni azt az 
örömet, hogy az ő dicső uralkodása alatt sikerülni fog 
Szent László tetemeit felfödözni. Ez a remény is hiu volt. 

Nemcsak az enyészet, hanem a teljes feledés sürü 
leple boritotta a királyi sirokat Fehérvárott és Váradon. 
Ki gondolhatott arra, hogy e sirokból még valaha remény 
fog kelni ? 

És ime, a nemzet legsúlyosabb megpróbáltatásának 
napjaiban megnyílnak a fehérvári királysírok. .Árpád 
egyik leghatalmasabb koronás ivadéka jelenik meg az 
ájtatos, a kegyeletes nemzet előtt. 

E király III. Béla. Árpádházi királyaink között a 
legjelesebbek közé tartozik. Nagy nemcsak termetére, 
hanem lelkére is. Kiválik kortársai közül mint László és 
Piroska leányának fia Manuel, Byzancz császára. Egy 
fejjel magaslik ki ő is a többiek fölött, mint László 
király, kihez lovagi erényeire nézve ugy hasonlit, mint 
nagybátyjához, a személyes bátorságáról s vitézi tetteiről 
hires Manuelhez. 

De családi összeköttetéseiben mindenütt utal már a 
külső is a királyi méltóságra, a fejedelmi vérre. Atyja II. 
Géza volt, anyja orosz herczegnő, Eufrosina, Izjaszláv kievi 
nagy fejedelem férfias lelkű nővére. Saját házassága által 
pedig ismét oly családdal lép összeköttetésbe, melynek 
tagjai hatalmas alkatukról, nőik szépségükről voltak 
hiresek. 

Ha azonban Béláról azt mondták, hogy egyéb tulaj-
donság hiányában már arcza mutatna.hogy méltó a koronára, 
lelke, szelleme még inkább érdemessé tették őt a trónra, 
melyre bátyjának, III. Istvánnak halála után 1173-ban 
jutott, miután Byzanczban, hol Manuel az utolsó nagy 
császár kezeiben a római világpolitika vezetése utoljára 
központosult, 10 évet töltött és igy alkalma volt Manuel 
oldala mellett magát a trónra előkészíteni. 

A görögök és magyarok közt duló háborúk meg-
szüntetésének Manuel által szabott föltétele ugyanis az 
volt, hogy Béla Byzanczba menjen, nőül vegye egyetlen 
leányát, a szép Máriát, a byzanczi trón örökösét s Béla a 
császári és magyar királyi koronát egyesítse fején. Midőn 
azonban Manuelnek időközben második nejétől Poitiersi 
Anna antiochiai herczegnőtől 1167-ben fia született, meg-
változtatta szándékát. Fiát, II. Alexiost, alig három éves 
korában megkoronáztatta, Bélához pedig, nehogy a 
byzanczi trónra igényt támaszszon, második feleségének 
mostoha nővérét, Châtiilon Anna herczegnőt adta felesé-
gül. Mely családból származott Anna herczegnő ? Anyja 
Constanczia, III. Boemund antiochiai fejedelem leánya volt. 

82* 
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Boemund azon franczia normann családból, a Guiscard-
októl eredt, kik .Apuliát és Siciliát elfoglalták és ott 
fejedelemséget alapítottak. I . Boemund, Guiscard Róber t 
daliás fia, az első keresztes hadjárat alkalmával, az 1098-
ban meghódítot t Antiochia fejedelme lett . Fiával II . 
Boemunddal azonban a férfiág kihalt s leánya Constantia 
lett a trón örököse, kinek első férje a franczia Poitiers 
Ra jmund gróf volt. Et tő l született leánya Mária, „a világ 
legszebb hölgye," kit Manuel vett nőül. 

Midőn Poitiers Rajmund a csatában 1149-ben elesett, 
Constantia a saracenoktól zaklatott fejedelemségének 
védelmére erős kar t keresett . Szive választása Chastillon 
Rajnáidra, a rettenthetlen, daliás, hatalmas termetű franczia 
lovagra esett, ki VII. Lajos franczia király kíséretében 
jö t t a szent földre. Házasságra is lépet 1153-ban és tőle 
származott Anna leánya, ki I I I . Béla neje lett s 
Magyarországra kö /ette férjét , midőn ez ősei t rónját 
elfoglalta. (Folytat juk.) 

Sz. olvasó királynéja. 
(Október havában.) 

Hejh mikor még olvasó volt 
A magyarnak dísze kardján : 
Lobogója győzve lengett 
Száz török sáncz büszke par t ján . — 

Mikor a nép tűzhelyénél 
Olvasóját mondoga t ta : 
Kis cselédit áldva lá t ta 
Gondos anyja, boldog atyja . 

Mikor a lány rózsafüzért 
Esdve tar to t t lágy kezében. 
Rózsabimbó volt a szíve 
S kivirágzott szende-szépen. 

Es mikor a heves i f jú t 
Csendesité olvasója. 
Horgonya lőn a viharban, 
Nem merült el üdv-hajója . — 

Amidőn még olvasótól 
Zengtenek az űri termek : 
Hős erényben, tiszta fényben 
Mint az ősök, nőtt a gyermek. 

S ha veszély szállt a hazára : 
Rózsafüzér volt a vérté ; 
Mert az „ávék" kis golyói 
Harczolának égben érte. 

Ha csapás jöt t földre, nyájra 
S ezreket vitt el a méte ly : 
Rózsafüzér volt a gyógy-ír, 
Kórnak életet, éhnek étel. — 

Mint aranyláncz, fűzte hozzánk 
A hatalmas Szűz Királynőt, 
S minden egyes ima-szemből 
Boldogító rózsaszál nőtt. — 

Hejh e füzér most is elkel! 
Van ezer baj, nyomor ínség: 
Hogy szivünket bánva, bizva 
J ó Anyánkhoz térni intsék. 

Pár tos önkény, átkos önzés 
Dűl korunkban, vétkek á r j a : 
Olvasót a szívbe, szájra . . . 
S szebb jövőt hoz a hazára ! 

Rózsakert lesz a család is, 
S Mária az anyatője : 
Hogy kegyelme dűs virágit 
Rózsahimmel oda szőjje. 

Olvasója harmat-áldás : 
Száll iparra, hull mezőre; 
Földi vándor hű kalauza, 
Végtusáján ez lesz őre. — 

I f j ú szép had! oltsd szivedbe 
E királyné rózsaszálát, 
S koronája lesz fejednek, 
Ha az égi kertbe száll át. — 

Olvasódnak ősz-havában 
Vedd kegyes Szűz szent füzérünk' 
S ránk malasztos rózsa-záport 
Hints kezedből, — esdve kérünk ! 

ltosty Kálmán S. J. 

EGYHÁZI T U D Ó S Í T ÁSOK. 

Budapest, okt. 18. Apponyi Albert gróf az autonó-
miáról. — 

Jászberényi tájékoztató beszédében Apponyi Albert 
gróf a kath. autonomia ügyéről, s az ő álláspontjáról eb-
ben a kérdésben, a következő nyilatkozatot tette : 

„Én az önök részéről két mandátummal birok. Birok 
mandátummal az országgyűlésen és birok mandátummal a 
katholikus autonomiát szervező gyűlésen. (Elénk éljenzés.) 
Tisztelt választó közönség! Ezen ügynek előkészítése, a 
mennyire tőlünk függött , szépen haladt előre. A 27-es 
bizottságnak 9-es albizottsága egy tervezetet dolgozott ki, 
a melynek tartalmáról, mielőtt azt a 27-es bizottság is 
bírálat alá vette volna, részletesen nyilatkozni nem kívá-
nok. Annyit mondhatok önöknek, hogy iparkodtam ezt a 
mandátumot is abban a szellemben gyakorolni, a melyben 
azt önök rámruházták. Iparkodtam arra, hogy ugy a 
szervezetben, mint a hatásköröknek megállapításában tisz-
teletben tartassanak a mi hitünk szent tanai és azok az 
elidegeníthetetlen jogok, a melyeket a katholikus egyház 
változhatatlan szervezete a tanító egyház számára fön-
tartott . (Elénk helyeslés.) Iparkodtam föntartaui a tekin-
tetet a valódi állami érdekekre, és azokra, a melyek az 
államnak és egyháznak nálunk évszázadokon át történel-
mileg kifejlett kapcsolatából és apostoli királyunknak fő-
kegyúri jogaiból folynak, de ezeknek a valódi érdekeknek 
és ezeknek a jogosult szempontoknak ürügye alatt nem 
engedtem becsempésztetni azt a dugárut, a melyet az alatt 
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a lobogó alatt szeretnének becsempészni, hogy t. i. a 
kormány hatalmi érdekei kielégíttessenek, hanem ezt a 
kettőt mindig elválasztottam (Élénk helyeslés). Iparkod-
tam arra. hogy mi katholikusok világi vonatkozású 
ügyeinkben szabaduljunk a gyámkodásnak azon megalázó 
helyzetéből, a melyben most vagyunk. (Élénk éljenzés.) 
Tettem ezt abban a meggyőződésben és tenni fogom 
ezentúl is, hogy nem csupán egyházunk érdekeit mozdítom 
elő, hanem, hogy ezzel együtt egy első rangú nagy nem-
zeti érdeket szolgálok.41 (Hosszas lelkes éljenzés.) 

Eger, okt. 15. Az érsek negyedszázados püzpöki 
jubileuma — már kezdi előre küldeni jótékony hatásának 
fénysugarait. A mai kelettel megjelent a következő alapitó 
levél, mely a meleg sziv és előrelátó lélek gondoskodá-
sáról tesz ékesen szóló tanúságot. 

Az érseki javadalom földbirtokát — (ezek az emlé-
kezetes alapitó levél szavai) — melyből a nemzeti művelődés, 
a nemzetet izmosító keresztény emberbaráti intézmények 
ápolására minden időben gazdag forrás fakadt, ezelőtt 
huszonöt évvel azon szilárd elhatározással vettem birtok-
lásomba, hogy a nagynevű elődök nyomain haladva, az 
idők folytán megfogyott javadalom behatóbb müvelése 
által törekszem az előttem lebegő czélt minél jobban 
megközelíteni. 

Ha törekvésem sikert ért és a lefolyt negyedszázad 
alatt a nemzeti közjó előmozdítására én is meghozhattam 
áldozatomat, ezért a Gondviselés iránti hála mellett el-
ismeréssel tartozom az uradalmi tisztikarnak, a mely 
terveim valósítására önzetlenül szenteli szakképzettségét, 
áldozza kipróbált hűséggel éj-napi munkáját. 

A tisztikar sorsa erős szálakkal is volt mindenkor 
lelkemhez fűzve s benső megelégedésemre szolgált, vala-
hányszor érdeklődésem tényekben juthatott kifejezésre ; 
szívesen elismerem azonban azt, hogy figyelmem mindenkor 
fokozott igyekezettel találkozott. 

A tisztikar soraiban némelyek a fölöttem lehanyatlott 
egész negyedszázadon át, mások aunak java részén 
keresztül híven kitartottak oldalam mellett ; sajnos, hogy 
hozzájok is közeleg a kifáradás kérlelhetetlen órája s 
érzem, hogy ezek irányában különösebb gondra vagyok 
kötelezve. 

Ezen inkább személyes szemponton kivül azonban 
átalánosabb tekintetek érleltek meg bennem egy régebben 
megfogant tervet, melynek valósítására kedvező alkalmat 
találok most, a midőn a javadalomba való belépésem 
napjának huszonötödik évfordulójához érek. 

Az a meggyőződésem ugyanis, hogy az uradalmi 
tisztikar érdekei az uradalom érdekeivel ugy forrnak 
teljesen össze, hogy a tisztikar tekintélye szilárd, állása 
független ugy leszen: ha minden eshetőséggel szemben 
biztosítva, állandó erős kapcsok fűzik az uradalomhoz, ha 
az a föld, melyet verejtékével öntöz, állandó és biztos 
kenyeret is nyújt neki s családjának. 

Minthogy pedig ez nemcsak a tisztikar, hanem 
egyszersmind az uradalom javára szolgál, eme közös érdek 
szempontjai által vezetve létesítem az uradalmi tisztek és 
állandó alkalmazottak, valamint azok özvegyei és ávvái 
nyugdij-intézményét, megalkotva annak szabályzatát, me-

lyet idejüleg felsőbb jóváhagyás végett a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz felterjesztettem. 

Hogy pedig külön nyugdijalap hiányában ezen uj 
intézményem szilárdan megállhasson, azon évi rendes 
jövedelmen kivül, melyet uradalmam és a tisztikar annak 
czéljára be fog szolgáltatni, elismerésem állandó bizony-
ságául ötvenezer koronából álló alapítványt teszek le 
ezúttal olyképpen, hogy ezen összegnek megfelelő 4 
százalékos magyar járadékkötvényeket kötményeztetek az 
egri érseki uradalom tisztikarának nyugdijalapja nevére, 
biztositván ekként, hogy e tőke soha másra, hanem 
mindig csak ezen czélra szolgáljon s kizárólag csak az 
időszerinti érsek rendelkezzék fölötte. 

Eger, 1898. október hó 15. József\ s. k. 
érsek. 

Pécs i egyházmegye. Espereskerületi gyűlést meg-
nyitó beszéd. — 

ALLOCUTIO 
ad fratres districtuales in Corona autumnali anni 1898. 
per V. A. Diaconum distr. Siklósensis Carolum Schultz 

prolata. 

L. J . Chr. ! Gaudium ante omnia enuntio sincerri-
mum super eo, quod Venerabiles fratres districtualis ho-
dierna die in Coronam congregatos coram mtueri, adsa-
lutare, Vobisque ac mihi de felici revidendi occasione 
gratulari posse, honor mihi contingent eximius — et ideo 
gratissimo fiissimoque corde laudo ac benedico Deum 
Triunum, qui nos, indignos operarios in vinea Domini 
hucadusque toleravit, gratiamque Ejus imploro devote, ut 
nos in futurum quoque sanos ac incolumes conservare 
dignetur. 

Consvetudini veteri inhaerens, praemitto hodiernae 
nostrae consultationi allocutionem brevem lingua dulci 
ecclesiastica exaratam. Selegi autem pro themate allocu-
tionis considerationem de nonnullis momentis, quae teste 
experientia vitampastoralem amaram, molestamque reddunt. 

Omnis status habet suas voluptates ac difficultates, 
suas laetitias ac tristitias, sua certamina ac onera. Nullus 
tamen status tantis obnoxius est difficultatibus, tentationi-
bus atque periculis, nullum officium tam heroicas a suis 
officialibus exigit virtutes, quam status sacerdotalis, mu-
nus pastorale. Verum immensum onus et ars artium est 
regimen animarum! — Hoc imprimis nos sentimus, qui 
in cura animarum per longiorem jam annorum seriem 
laborantes, pondus ac aestum totius dici sustinere de-
bemus. 

Primum, quod vitam Cleri curati vel maxime in-
suavem amaram que reddit, est conscientia illius, quod et 
nos, pariter ac fideles curae nostrae spirituali concrediti, 
debiles simus homines, fragiles Dei creaturae, qui multis 
laboramus iDfirmitatibus, vitiis atque erroribus. E t si has 
infirmitates ex una parte consideremus, atque ex altera 
parte perpendamus, quanta malevolentia soleat scrutari 
mundus, in malo positus, sacerdotum vitam, eorumdem-
que delicta divulgare atque augere : sane exclamare de-
bemus : Utinam Deus grande hoc munus humeris impo-
suisset angelorum ! quia soli i Hi apte correspondere po-
tuissent altitudini sanctitatique hujus ministerii. Quae cum 
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ita sint", merito inclamat S. Chrysostomus ; „O miraculum ! 
qui terram incolunt, ad ea, quae in coelis sunt, dispen-
sanda commissi sunt, potestatem, dignitatemque accepe-
runt, quam neque angelis, neque archangelis dedit Deus." 
— Ceteroquin dum imbeciliitatis nostrae conscii gregem 
Domini cum timore ac tremore pascimus, solatio nobis 
sit, quod Christus Dominus primos suos discipulos aeque 
ex hominibus nobis similibus fragil ibus elegerit. E t hi 
fundamentum ponentes Ecclesiae Dei, exierunt in orbem 
universum, praedicaveruntque evangelium ubique Domino 
coopérante ac sermonem confirmante sequentibus signis. 
(Marc. 16. 20.) Quae fuere signa i l la? — scimus. E t 
quibus miracula pa t rarunt auxiliis ? Fors virtute propria ? 
Non, sed virtute Spiritus Sancti. — Auxilium autem 
Spiritus Sancti non tantum apostolis suis, sed omnibus 
quoque nobis promisit Dominus, dicens: „Et ego rogabo 
Pritrem et alium Paracli tum dabit vobis, ut maneat vo-
biscum in aeternum, Spiritum veritatis, quem mundus 
non potest accipere . . . Non relinquain vos o rpbanos : 
veniam ad vos/"' ( Joan. 14. 16—18.) — Di vino ergo 
suffulsi auxilio continue in virtutibus proficere studeamus, 
supportantes invicera in charitate, sollicite servare unita-
tem Spiritus in vinculo pacis. (Eph. 4. 1.) 

Alterum, quod curs um nostrum in cura animarum 
non raro fxacerbat , consistit in eo, quod — etsi officio 
nostro accuratissime satisfaciamus, intentio ac conatus 
nostri purissimi sint — nee fructus semper laborum per-
cipere, nec complacentiam populi fidelis assequi valeamus. 
Si enim rigorismum sectamur ac pro demandato nobis 
munere ordinem in omnibus rigidum servamus : mox di-
splicentiam, imo odium mundi nobis contranemus, atque 
a multis pro ludibrio habeb imur ; si autem in exsequ^ndo 
munere faciles laetosque nősemet exhibemus, tum iterum 
detrahitur de fama nostra ex altera parte, quae dicere 
solet : Utinam a tali pastore quo secius l iberaremur, hie 
non est dignus ut vestem sacerdotalem gestet, etc. Ecce, 
quam verum, quod omnibus placere impossibile s i t !* ) — 
Quid autem dicam de nostris imprimis tempor.bus, quum 
muiti tanquam inimici crucis Christi incedunt, religionem 
contemnunt, Ecclesiam clerumque detestantur calumnian-
turque, aras atque thronos destruere conantur ? ! — Quam 
funestas horum molimina habeant sequelas, recte novissi-
mis his diebus tristes experti sumus in nefando illo sce-
lere, quod per manus sceleratissimi anarchistae in Helve-
tiae urbe Genf impie erat perpetratum, quodque tantum 
sacrificium piaculare — nempe occisionem Augustissimae 
Hungáriáé Reginae Elisabeth — in exteris oris recupe-
randae valetudinis causa commorantis — immisericorditer 
elflagitaverat. Tristissimus ille eventus, qui corda nostra 
maximo replevit, repletque moerore de consternatione, 
evidenter nobis demonstrat fructus acerbissimos atheismi 
moderni aevi nostri de die in diem magis invalescentis ! 

In tantis constituti periculis, quid nobis agendum ? 
An fors conclusis spectemus manibus, quomodo spiritus 
i' le impius moenia assidue devastet sanctae urbis, 
Ecclesiamque Dei sine intermissione evertere cone tur? ! — 
A i sutficiant querimoniae a tque lamentationes ? ! — 
Nequaquam ! Quid e rgo? Strenue nobis agendum atque 

*) Rigizmussal és laxizmussal nem is lehet. Szeri;. 

dimicandum est in palaestra Domini? Extraordinaria etenim 
tempóra extraordinarium postulant zelum pastoralem ! 
Simus ergo porro quoque intre pdi precones verbi Dei. Labo-
remus sicuti boni milites Christi Jesu ! Accipiamus arma* 
turam Dei et succingamus lumbos nostros veritate aejusti t ia , 
ut possimus resistere in die malo et in omnibus perfecte 
stare. Pat iamur toleranter, si mundus nos odit, laetantes 
et gloriantes, si pro nomine Jesu aliquot contumelias 
pati possimus Ipse Dominus dixit: „Si mundus vos odit, 
scitote quia me priorem vobis odio babuit. Si de mundo 
fuissetis, mundus, quod suum erat, dil igeret; quia vero 
de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, 
propterea odit vos mundus. Mementote sermonis mej, 
quem ego dixi vob ;s : Non est servus major domino suo. Si 
me persecuti sunt, et vos persequentur ; si sermonem meum 
servaverunt, et vestrum servabunt. (Joan. 15. 18—20.) 

Tertium, quod vitam animarum pastorum compluries 
amaram reddit, est experientia illius, quod pastor animarum 
— etsi omnes muneris sui partes zelosissime expleat — 
perraro delectab tur floribus gratitudinis ac pietatis a parte 
gregis sui. Ingrati tudo est merces nostra in hoc mundo ! 
Veritatem hujus fere quotidie experimur nos parochi in 
cura aniamrum. Donec juvenes, sani ac ad s-rvi t ia faciles 
sumus, utique majori dignamur aestimatione, quam in 
provectiori aetate ; — sed qum vires deficiunt, senectus 
imminet, variisque affligimur molestiis: tunc a mundo 
derelicti cum Ovidio ingemiscere poter imus: „Donec eris 
felix. multos numerabis amicos ; tempóra si fuerint nubiia, 
solus eris !" — S e d nec his conturbt tur cor nostrum ! Soimus 
nos seivos Dei esse, qui non ambiendo, sed spiritualia 
sectando saceidotium sppet iv inus , non favoris humani 
suffragio sed divino munere subblimati, nihil nobis de 
laudatione populi vel superiorum applaudimus. Ideo 
non infleat nos honor aeeeptus sive aura popularis, nec 
confundat injuria ab aliis nobis illata, sed exerceat labor 
assiduus atque animent gloria Dei ac salus animarum, 
memores illius Prophetae : „Dominus pars haereditatls 
meae et cal.cis mei ; tu es, qui restitues haereditatem 
meam mihi !" 

Fideles ergo simus servi et prudentes, quos constiluit 
Dominus super familiam suam — mellifluis summi Pastoris 
Jesu Christi promissionibus consolemini, quibus discipulos 
suos ad pugnam laboresque excitaverat et quibus et nos 
ad contemtum mundi assiduaque certamina inflammabat : 
„Vos, qui reliquisitis omnia et secuti estis me, centuplum 
accieptis ac vitam aeternam possidebitis !" (Matth. 19.29.) 
et iterum : „Gaudete et exsultate, quoniam merces vestra 
copiosa est in coelis." (Matth. 5. 12.) I ta est f ratres 
charissimi, gaudeamus et exsultemus, si maledixerint 
nobis homines et persecuti nos fuerint propter Jesum, nam 
qui nunc lugemus, consolabimur et in aeterna exsultatione 
mefemus, quod nunc in lacrymis seminamus. Gustabimus 
et videbimus, quam suavis sit Dominus et quam bonus 
his, qui recto sunt corde et qui pro gloria Dei laborant 
ac propter justitiam patiuntur. Amen. 

Bécs , okt. 14. As osstrdk püspöki kar konferen-
csiáiról. — 

XIII. Leo pápa 1891. márczius 3-iki kelettel ren-
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delte el az osztiák püspökök számára az egyetemleges 
konferencziák tartását. Most, hogy ezek a konferencziák 
még hatásosabbak legyenek, ő szentsége legújabban a 
következő további határozatokat hozta: 

1. Minden öt esztendőben, vagy a körülményekhez 
képest, vagyis valamely szükség esetén, többször is össze-
gyűlnek az osztrák császárság valamennyi érsekei és 
püspökei Bécsben, hogy egyházmegyéik közös java és 
ügyei, valamint a polgári hatalommal viendő tárgyalások 
felett tanácsot üljenek. 

2. Az értekezlet plemuma 7 tagból álló állandó 
bizottságot küld ki, és ezek évenkint kétszer jönnek össze 
szintén Bécsben, hogy az egyetemleges értekezlet meg-
bízásaiban eljárjanak és a következő értekezlet ügyeit 
előkészítsék. Kötelességök valamint az egyetemleges érte-
kezletek ugy a bizottsági ülések jegyzőkönyvét a többi 
püspökökkel közölni-

3. Ezenfelül minden egyházi tartománynak, vagy 
állami testületnek valamennyi 5 érsekei és püspökei kö-
telesek legyenek, egyházi tartományok vagy országok 
szerint évenkint értekezletre összejönni, hogy egyház-
megyéik sürgős ügyei felett egyetértve tanácskozzanak. 
Az ily tartományok és országok szerint tartandó értekez-
letek illő alkalma és megfelelő helye felől valamint az 
ily püspöki összejövetelek sorrendje felől is esetleg az egyes 
állami területek landtagjainak ülései lehetnek eligazítók, 
miután az ily ülésekben megjelenni a püspökök törvény 
szerint jogosultak. 

4. Az egyetemleges értekezletek összehívása és ve-
zetése, valamint a részletes értekezleté is, a konferen-
cziának ahhoz a tagjához tartozik, a ki az egyházi hierar-
chiában rangjánál és hivatalbeli koránál fogva a többiek 
fölött áll, a kinek a konferencziákat illető dolgokban 
mindnyájan engedelmeskedni tartoznak. 

5. A konferencziák tárgyai főleg a következők le-
hetnek: Népoktatás és az ifjúság oktatása. A hivek nyá-
jának szorosabb összeköttetése pásztorukkal. A papnevelők 
gondozása és fejlesztése. Katholikus tudomány-egyetem 
a!apitá>a. Uj közös káté kidolgozása és kiadása. (IX. Pius 
brevéje 1855. okt. 5-én.) Az egyház jogainak és javainak 
védelme. A pápa tekintélyének és szabadságának erélyes 
(entschiedene) védése. Lapok és más iratok kiadásáról 
gondoskodás. A keresztény házasság vallásos méltósága 
és szentsége. A világi és szerzetes papság valamint a 
zárdaszüzek fegyelmének erősítése. A vallásosság és fele-
baráti szeretet előmozdítására alkalmas laicus egyesületek. 
Az ünnepek megszentelése. A római liturgiával való teljes 
egyöntetűség. Az egyházmegyék visitatiójának és az egy-
házmegyei zsinatok tartásáuak a trienti zsinat értelmében 
foganatosítása. Uj vagy legalább is gazdagabb behatolása 
a keresztény életnek a társadalom minden rétegébe. Gon-
doskodás a munkások, a földmívelők, a kivándorlók sor-
sáról. A társadalmi kérdés tanulmányozása. A katonaság 
lelkipásztori gondozása. Péter-fillér, missiók, rabszolgaság 
megszüntetésére adakozások. A főpásztorok együttes hatá-
rozata alapján kiadandó iratok és okmányok a vallás és 
állam javára. Más ily ügyek, melyeknek sikeres elintézé-
sére egyértelmű gondolkozás és eljárás szükséges a köz-
tapasztalás szerint. 

6. Az értekezletek indítványairól és határozatairól, 
legalább is a főbbekről, az illető elnökök kötelesek az 
apostoli szentszéket tüzetesen értesíteni, miután az ap. 
szentszék a püspökök értekezleteit vagy maga közvetet-
lenül vagy a császári udvar mellett levő nuntius utján 
tanácscsal és tettel segíteni szándékozik. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 

f. hó 14-én délután 5 órakor a Kath. Kör helyiségében 
ülést tartott Herczegh Mihály dr. elnöklete alatt. Jelen 
voltak : Szilday János főtitkár, Auer István titkár, Cenner 
Lajos gazda, Péter János pénztárnok, Breznay Béla dr. 
és Kiss János dr. egyetemi tanárok, Schmidt Ferencz, 
Erdélyi Zoltán és Saágli József választmányi tagok. A 
jegyzőkönyv felolvasása és a főtitkári jelentések után fel-

! szólalt Auer István és kifogásolta azt, hogy az elnökség 
nem hajtotta végre a választmány legutóbbi ülésén hozott 
egyhangú határozatát, a vidéki katkolikus hírlapírók 
kongresszusára vonatkozólag. Ugyanily értelemben szólalt 
fel Kiss János dr. is, mire Herczeg Mihály elnök sajná-
latát fejezte ki a mulasztás fölött és ígéretet tett, hogy 
ilyesmi többé nem fog előfordulni. Egyúttal kimondta a 
választmány, hogy a legköze'ebbi erre alkalmas időben a 
kongresszust össze fogja hivni. Ennek előkészítésére Kiss 
dr. elnöklete alatt Sziklay, Auer és Erdélyi váltagokból 

! bizottság küldetett ki. — Ezután Kiss dr. előterjesztette 
a tagilletmény kiadásának megvitatására kiküldött bizottság 
javaslatát, melyet a választmány rövid vita után elfogadott, 

j A kiadandó kötet szerkesztésére Kaposi Józsefet, a Szent-
István-Társulat igazgatóját kéri fel a választmány. Ugyan-
csak Kiss dr. terjesztette elő az O. P. E. segélyegyesülete 
tervezetének elkészítésére kiküldött bizottság javaslatát, 
mely hosszabb vita után szintén elfogadtatott. Elnök je-
lenti, hogy Csáky Károly gróf esztergomi kanonok az 0 . 
P. E. részére 100 forintot küldött. Az adományért a 
választmány jegyzőkönyi köszönetet szavazott a nemes 
grófnak. Cenner Lajos gazda felhatalmaztatott arra, hogv 
az Egyesület részére alkalmas helyiséget béreljen. Végül, 
Auer titkár indítványára határozatba ment, hogy a vá-
lasztmány lehetőleg még októberben újból tiszteleg Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimásnál és Császka György 
kalocsai érseknél, azután pedig a többi egyházfejedelmek-
nél. Ezzel az ülés véget ért. 

V E G Y E S E K . 

*** Nemzetközi békebiróság. Római forrásunk 
tudósítása szerint szentséges atyánk a pétervári kabinetnél 
javaslatba hozta, hogy a nemzetközi leszerelés iránt tett 
inditványnyal egy nemzetközi békebiróság felállítása végett 
együttesen tanácskozzanak a hatalmak. Valószínű, hogy 
ebben az ügyben ő szentségétől nemsokára encyklika fog 
megjelenni. 

— Állandó keresztény művészeti kiállítást ter-
veznek az osztrák katholikus művészek éi műbarátok. E 
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végett augusztusban gyülésök volt Innsbruckban. Az 
állandó ker. mükiállitás helye, nagy idegen forgalmánál 
fogva, Bécs lesz. 

— A pozsonyi káptalan legújabb kiegészítése érzé-
kenyen érinti a budapesti papság sorait. Két nagyérdemű 
tagja a székesfővárosi papságnak nyert a pozsonyi kine-
vezésben kanonoki kitüntetést. Dr Való Simon pápai ka-
marás, közp. papnevelő-intézeti tanulmány-felügyelő, 
egyetemi tanárhelyettes a hittudományi karban az egyik» 
a másik pedig Schiffer Ferencz pápai t. kamarás, az or-
szágos központi kath. legényegyesület elnöke s a hitok-
tatók igazgatója. Opera illorum sequnntur illos Szeretet 
környezte őket, tisztelet s a jókivánatok özöne kiséri stal-
lumukba. A testvéri szeretetnek kiválóan meleg hangján 
kell megemlékeznünk Való Simon drról, a kivel életünk 
java részét töltöttük fgyütt a közp. papnevelő intézetben 
és az egyetem hittudományi karában, 1870-től a mai na-
pig. A „Religio-Vallás" szerkesztésében többé nem he-
lyettesíthet immár, de ismerve munkásságát, engedje remél-
nünk, hogy munkatárs marad ezentúl is. A barátság, az 
túléli a sírt is. Kedves barátom, téged a fáradhatatlan-
ság fárasztott ki valóban. A Rómához való ragaszkodás 
érdekeinek az utóbbi években emberfeletti munkát szen-
teltél. Nyugalmad, tudom, munkás marad, a milyen voltál 
eddig mindig Mikovényi kanonok urnák is szivből 
kivánunk multos annos-t. 

— A karmelita-rend nagy lendületnek indult. Egy-
szerre épit templomot s szervez mellette uj házat Buda-
pesten és Bécsben. A császári városban az uj karmelita 
rendház és templom Döbling városrészben épül. Győrött 
elárusító kis csarnok számára kértek és kaptak a várostól 
a buzgó atyák helyet. Isten segítse őket tovább. A ma-
gyar hitbuzgalmi irodalom terén versenyre keltek a 
derék kalocsai jezsuita atyákkal. 

— Üzérkedés szent képekkel. Zsidók és más val-
lásúak nyereség kedveért belekapnak a szent képekkel 
való kereskedésbe is. Természetes, hogy ily kezekben a 
ker. művészet tisztasága és szent jellege rem számit. A 
legrútabb torzalakok és rubricaelleniességek kerülnek ily 
uton forgalomba. Ezt a rut visszaélést ugy lehet meg-
szüntetni, ha figyelmeztetjük a híveket, hogy csak egy-
házi hatóság által felhatalmazott czégtől vegyenek, kétség 
esetén pedig lelkipásztori tanácsot kérjenek. 

— Hány iskolázott ember van a porosz hadsereg-
ben, minap összeszámitották. Átlag minden 10,000-re esik 
11. és pedig Posenben 43, Keleti és Nyugati Poroszország-
ban 37—36, Sziléziában 19, a Rheinprovinzban 13, Pomerá-
niában 7, Brandenburgban 5 stb. 

— A szent város és a szent sír felé irányul most, 
hogy a hatalmas német császár nejével együtt oda zarán-
dokol, az egész világ szeme. A hitetlen, vallástalan világ 
nagy leczkét kap e példaadásban. Szentséges atyánk XIII. 
Leo pápa a latin és melchita jeruzsálemi patriarkákat 
utasította, hogy II. Vilmos császárt a legoagyobb tiszte-
lettel fogadják. Németországban indítványt tettek, hogy a 
szent sir lovagjai, a kiknek feladata a szentföldön és Je-

ruzsálemben a kath. érdekeket támogatni és előmozdítani, 
káptalani gyűlésre jöjjenek össze. Helyül München van 
kitűzve. Erzsébet királynénkert a szent sír templomában 
rendkívüli részvéttel tartották meg szept. 15-én a requie-
met. Az absolutiókat a patriarka végezte. Még a schisma-
tikus papság is égő gyertyát tartva kezében vett részt a 
gyászünnepségben. 

— A győri oltár-egylet ezidei kiállításáról fényes 
bizonyítványt állit ki a „D. H." Azt mondja, hogy az „a 
buzgóságnak, ügyességnek és műizlésnek igazi diadala." 
Deo gratias ! 

— Személyzetiek. Csúszka György kalocsai érsek 
ur Virág István képezdei tanárt a középiskolai tanár-
vizsgáló bizottság tagjává nevezte ki. Kalmár István 
szabadkai hitoktató ugyanott gymnasiumi hittanár lett. 
Kis-Erős Ferencz kalocsai képezdei tanár a szegények 
ügyvédségével bízatott meg. Lippay Imre tapolyai segéd-
lelkész ugyanott a plébánia vezetését nyerte el in 
spiritualibus. Mill a Imre veprováczi káplán szabadkára 
ment hitoktatónak. 

— A pápa és az olasz államkincstár. Tudvalevően 
az olasz garancziális törvény évi 3,2o0.000 líra czivillistát 
biztosit a pápának, a ki azonban visszautasította a királyság 
pénzét s abból egv centesimot sem fogadott el. Az olasz 
kormány azonban mindennek daczára évenként beállítja a 
költségvetés tételei közé a pápának járó czivilistát. Az 
olasz parlament pénzügyi bizottsága idei jelentésében meg-
említi, hogy a pápának az eddigelé fel nem vett czivil-
lista alapján 60,337.500 líra követelése van az olasz állam-
kincstár elleneben, a melyhez — mint az Osservatore 
Romano megjegyzi — az időközi kamatok is hozzájárul-
nak, minthogy a czivillista nem a pápának, hanem a 
pápaságnak jár. A kamatokkal együtt Leo pápa 70 milliót 
követelhetne az államkincstártól. 

— A németországi kath. népegyesület nagy-
szabású akcziót kezdett 1892-ben. 8 10 napig tartó u. n. 
gyakorlati szocziális kurzusokat kezdett rendezni külön-
féle városokban. Az első Gladbacbban volt 1892-ben, 
hol 13 előadó 600 hallgató előtt fejtegette a társadalmi 
kérdés egyes főbb problémáit. Most van Strassburgban a 
7-ik ily kurzus. Képviselve van itt minden rend és rang, 
minden állás és a kenyérkeresetnek minden ága. 

f Mély részvéttel vettük f. hó 18-án a következő 
gyászhírt: A pozsonyi társas káptalan szomorodott szívvel 
jelenti nagyságos és főtisztelendő Szemerényv Károly 
urnák, legkegyelmesebben kinevezett pozsonyi éneklő ka-
nonoknak. a szent háromságról nevezett budai felhévvizi 
prépcs'nak. gyémánt jubiláris áldozárnak, folyó hó 16 án 
hajnali 3 órakor, a szentségek áhítatos felvétele után, 
életkora 86 ik, áldozársága 63 ik évében, végelgyengülés 
folytán bekövetkezett gyászos elhunytát. Az engesztelő 
szent Miseáldozat a boldogult lelke üdveért folyó hó 18-án 
délelőtt 9 órakor fog a helybeli szent Mártonról nevezett 
káptalani szentegyházban az Urnák bemutattatni, hűlt 
teteme pedig ugyanaz nap délelőtt 11 órakor a káptalan 
utczában levő halottas házban beszenteltetni és ugyanonnét 
a szt Andrásról czimzett sírkertben az örök nyugalomra 
helyeztetni. Pozsony, 1898. október hó 16-án. Az ö. v. f. n. ! 

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

Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 22. 33. 

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

SZ. II. Félév. 1898. 

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

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

HAMVAINAK UJ TEMETEKE 
O K T Ó B E R 2 1 - É N . 

Ennek is így kellett tör ténnie! Hogyan? Úgy, hogy az ország jó szellemét szent István, 
szent László és Kálmán u tán úgyszólván egészen megifjí tó Béla királynak csontjait éppen 1848-ban 
kellett az elpusztult székesfejérvári Szent-István-féle Mária-bazilika romjai alól a sir nyugal-
mából kikaparni : és most, 50 év múlva, 1898-ban, mikor a szent Is tván alkotásának 1848-ban 
megkezdett lerembolása eljutott már egész az anarchia gyilkának legdrágább királynénk szivét 
átverő döfésének figyelmeztetéséig, most kellett ezeket az 1848. kiásott csontokat Budavár koro-
názó Nagyboldogasszony-templomában országos gyászistentisztelettel ú j ra eltakarítani. így volt 
ez megirva az Eg évkönyvében. Hajh, mer t az Ég évkönyve másképp készült, mint ahogy 
a földi évkönyvek szerkesztődnek. Emezek, az eszmények la.ssu folyásai után, kötöt t kézzel kul-
lognak, nyögve, hajlongva az emberi küzdelmek ós a fölöttök uralkodó isteni Gondviselés által 
földre hullaj tot t morzsák után. Amaz, az Eg évkönyve, öröktől fogva kész törvény- és itelet-
könyve az emberiség történetének. Já tsz ik az események folyásában. 

III. Bélát ú j ra kellett temetni. Es e temetés alkalmul szolgált arra, hogy Béla szelleme 
Isten rendelése szerint ú j ra megjelenjen közöttünk, most a, XIX. század végén, midőn a 
nemzet jövőjének biztosításával küzködik : hogy felrázza romlásnak indult nemzetét álmából s 
irányt adjon neki fenmaradására czélzó vajudásos törekvéseinek közepette. 

S a férfiú, ki III. Béla szellemét a magyar nemzet fölött hangosan megszólaltat ta, 
Yaszary Kolos bibornok, az ország főpapja volt. Elődjében, Simorban, az esztergomi érsek 
alakja domborodott ki ; Yaszary Kolosban a nemzetnek irányt adó primás szelleme jár nagy-
szabású ut ján. Mert ennek a háborgó lelkű s önmagát emésztő nemzetnek csakugyan min-
denek előtt lelki békéjét kell visszaállítani. ,,Pax!" De ez vissza nem áll i tható: csak vissza-
téréssel az Istenhez. „ Vissza az Istenhez!" Ennek a viaszatérésnek pedig csak egy u t j a vagyon: 
a bűnbánaté. ,.Tartsatok bűnbánatot!:e íme Vaszary Kolos főpapi okta tásának tri lógiája! Az 
elsőnél maga Isten állt mellette az ő jóságos sugallatával. A másodiknál király és királyné 
volt áj tatos hallgatója. A harmadiknál III. Béla alakja jelent meg fölötte, az enyészet pallósával 
fenyegetve nemzetünket , ha szót nem fogad. 

Olva ssuk e gondviseléses beszédet és elmélkedjünk fölötte, és já r jon mindenki az általa 
vert uton. Legyen az a nemzet ut j a a XX. századon keresztül. 

Béla király szelleme pedig és hamvai kétszeresen, százszorosan legyenek — áldottak ! 
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Főm. és ft. Vaszary Kolos bibornok és esz-
tergomi érsek ur gyászbeszéde 

III. Béla király csontjainak budavári teme-
tésén 

október 21-én. 

Az Arpádházi nagy király, kinek ravatala 
köré gyülekeztünk, ifjn korát külföldi erkölcste-
len udvarban töltötte, azért a nemzet nagy ré-
sze, bár jogát a koronához elismerte, tar tot t tőle, 
de midőn tapasztalta, hogy lelke a romlottak 
között is tiszta, szive az idegenek közt is magyar 
maradt, midőn látta, hogy királyi fenséges hiva-
tásának tudatában a nemzet boldogitására forditja 
minden erejét, szenteli minden idejét, szeretettel, 
hódolattal övezte. 

És méltán, mert valóban korát felülmúló 
bölcsességgel, szervezte a közigazgatást, megal-
kotta a magyar kanczelláriát, mely századokon 
át fönnállott. 

Rendezte az ország pénzügyét, emelte gaz-
dászatát, a kulturának minél szélesebb körben 
leendő terjesztésére szent Bemard fiait, a 
kiknek utódai koporsóját hálás kegyelettel áll-
ják körül, a hazában letelepítette; nemzetének 
azt a hő vágyát, hogy 1. László a szentek közé 
soroztassék, kieszközölte. 

Az igazságszolgáltatásban a szent könyvnek 
minden helyen, minden időben alkalmazandó 
következő törvényei! foganatosította: 

Bosszúálló ne légy ós feledd el az ember-
társaidtól szenvedett méltatlanságokat. 

Ne állj a törvényben véred ellen. 
Ne tégy hamis tanúságot. 
Ne kedvezz a gazdagnak az igazságszolgál-

tatásban. 
Ne nézd le a szegényt. 
A munkások bérét ne tartod vissza. 
Özvegyeket, árvákat ne nyomorgass. 
Ha valaki testvéreid közül szükséget lát, 

ne vond meg kezedet tőle. 
Ne nyomd el uzsorával a szűkölködőt. 
Atyádat, anyádat szidalmakkal ne illesd. 
Ne tégy kárt másnak vagyonában, becsü-

letében. 
Messze hazánk határain tul eljutott igaz-

ságosságának híre. Belgium püspöke, a kor egyik 
történetirója igy ir : „Tudjuk, hogy az igazságot 
szereted, ápolod. Ez országiásod fénye, ez koro-
nádnak dicsősége." 

Nagy és nemes tetteiért hazájában és a 

i külföldön egyaránt kiváló tekintélynek örvendett, 
és szava Európa politikai mérlegében nyomatékos 
sulylyal birt. 

Nemzete nagy fájdalmára, íérfikorában ra-
gadta el a halál. Tetemeit hét század után 
megtalálták. Felséges urunk elődje és őse iránt 
táplált kegyelete folytán ugy intézkedett, hogy 
a nagy király és hitvese földi maradványai egy-
házi és nemzeti gyászünnepélylyel a koronázási 
templomban nyugalomra helyeztessenek. 

Midőn e ravatal előtt állok és az élőkhöz 
szólok, megdöbbenve gondolok a szentírás e 
szavaira: „El van végezve, hogy az emberek 
egyszer meghaljanak." E törvény alól nincs 
kivétel. 

Nem tartóztatja föl a halált, sem az édes 
anyának elhaló gyermeke fölötti könyörgése, 
sem a fiúnak szülője halálküzdelménél hullatott 
könye, sem egy egész nemzetnek hőn szeretett 
királyának vagy királynéjának haldokló ágyánál 
följajduló keserve sem az orvosi tudomány bár-
mely gyógyszere: meg kell halnunk mind-
nyájunknak. 

S mit tesz meghalni? Meghalni tesz: a 
szülőktől, gyermekektől, rokonoktól, jó barátoktól 
erővel elválasztatni. Meghalni tesz: a földi 
gyönyöröktől, javaktól, a rangtól, a gazdagságtól 
örökre megválni. 

Ugyan! Ha birnád a világ minden aranyát, 
minden ezüstjót, mi maradna mindebből számodra 
halálodkor ? 

Semmi ! 
Hisz a mint meghalsz, elvesztettél mindent! 
Nem a tied már az a halottas ágy, melyre 

kiterítenek ; nem a tied az a koporsó, melyben 
kivisznek; nem a tied az a keskeny íöld, melybe 
eltemetnek. Te mindent i t t hagyva, a világ is 
elhagy, elfelejt téged. 

Igaz, vannak, kik szeretteik halálakor kapott 
lelki sebeiket egész életükön át viselik, vannak 
kik elhunyt övéik kedves emlékét állandó 
kegyelettel őrzik, érettök Istent mindennap kérik; 
de ezek csak kivételek! Milliók ós milliók halnak 
el, kiknek sirjait alig növi be a fü, már el-
felejtik őket; elfelejtik életöket, melyről többé 
senki nem emlékezik; elfelejtik nevöket, melyet 
többé senki nem hangoztat; elfelejtik halálukat, 
melyet többé senki nem sirat, elfelejtik sirjokat, 
melyet többé senki nem látogat. 

Es ezzel vége mindennek? A sir talán vég-
határa létünknek? Ott megszűnik minden ? Azon-
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tul nincs semmi? Az emberi bölcseség azt állítja, 
hogy a létező anyag nem vész el. Nem vesznek 
el e kövek, nem e ruhadarabok, nem egy por-
szem, nem vesz el a mi testünk sem, csak ele-
meire oszlik, átváltozik. Hogyan? 

Ha a mi testünk, ez az anyag, nem semmi-
sül meg, lehetséges volna-e, hogy a mi neme-
sebb részünk, mely bennünk eszmél és gondol-
kozik, a mi imánk, hitünk, reményünk, szerete-
tünk, hódolatunk, kegyeletünk, szóval minden 
magasztosnak tényezője, a mi lelkünk megsem-
misüljön? Ha fölnyitnád e koporsót, megláthat-
nád, mivé lett III. Béla királyunk daliás alakja? 
Porrá lett! Fönmaradt még ereklyeként néhány 
csontdarab, melyeket szintén porrá őrlend az 
idő. Fönmaradt még az érczkorona, mely a sír-
ban fejét érintette; de hová lett lelke, melynek 
bölcseségével országa ügyeit rendezte? Fönn-
maradt az érczkard, mely vért gyanánt holttes-
tét födte; de hová lett lelke, melynek hősiségé-
vel hazáját megvédelmezte? Fönmaradt az ércz-
jogar, mely királyi hatalmát jelképezte; de hová 
lett lelke, melynek igazságosságával alattvalóit 
érdemeik szerint jutalmazta, vagy bűntette? 
Fönmaradt az érczgyürü, a kölcsönös vonzalom 
jelvénye; de hová lett lelke, melynek szereteté-
vel családi életét oly boldoggá tette ? Fönmaradt 
végre az érczkereszt, vallásosságának hirdetője; 
de hová lett lelke, melynek imájával Isten áldá-
sát a nemzetre esdekelte? 

Talán megsemmisült? Nem semmisült meg! 
Mert meghalni annyit tesz, mint a legigazságo-
sabb biró elé áMittatni, hogy ő erényeink vagy 
vétkeink szerint megítéljen s örök jutalomban 
vagy büntetésben részesítsen ! Nem lesz emberi 
elme, bármily éles, mely bennünket megvédjen, 
nem lesz földi hatalom, bármily erős, mely ben-
nünket megmentsen, mert az élet könyvében 
hiven föl van jegyezve minden tiszta, vagy bűnös 
gondolatunk, föl van irva minden épületes vagy 
botránykoztató szavunk, föl vau jegyezve min-
den jó vagy rossz cselekedetünk ! 

E szerint fogunk megítéltetni. Mi van rólunk 
eddigelé az élet könyvébe irva, megtudhatnók, ha 
bele tekintünk saját életünk könyvébe — lelkiis-
meretünkbe. De hát mi ugy élünk, mintha sohasem 
kellene meghalnunk! Elménk gondolatai, szivünk 
vágyai majdnem kizárólag a földiekhez vonzódnak, 
tetteink is többnyire a világhoz irányulnak! 
Hányan vannak, kiknek lelkiismerete hosszú 

időn, többször egész életen át alszik és csak az 
utolsó órában ébred föl ! 

Ki ne ismerné történetét a fejedelmi ágból 
származott hires hadvezérnek, kinek szavára 
ezerek öldöklő fegyvere villant meg, kinek dia-
dalmas lépteit, a merre csak járt, ínség, nyomor 
követte mindenütt? Ennek a világ Ítélete szerint 
nagy embernek is ütött a végórája, a ki a mily 
erős vala elleneivel vívott küzdelmeiben : épp oly 
gyenge volt a halállal szemben. Üvegesedni kezdő 
szemeiben a világ egészen más színben tünt föl : 
s midőn ágyát körülálló egykori bajtársai azzal 
vigasztalták, hogy neve, emléke, dicsősége győzel-
meiben f'önmarad, remegő hangon igy válaszolt: 
„Mit beszéltek nekem dicsőségről? Minden győzel-
memnél többre becsülném most, ha a szegény-
nek Isten nevében kenyeret nyújtottam volna! 

Vájjon mitől félt e nagy hős? Nem a 
haláltól félt, hanem a halhatatlanságtól ; nem 
félt a sirban leendő nyugvástól, hanem félt a 
föltámadástól; nem rettegett e mulandó élet 
végétől, hanem rettegett az örök élet kezdetétől 
s az ott reá várakozó ítélettől. Miképp ifélt 
fölötte az Ur? Talált-e bűnbánatra valló szavai 
után irgalmat az égben, ki halálos ágyáig nem 
ismert irgalmat a földön? Ki tudná megmondani? 

Béla királyunk nem rombolt, hanem alkotott, 
Ínséget, nyomort nem okozott, hanem gyógyított 
és habár, mint minden embernek, ugy e nagy 
királynak is voltak erényei mellett tévedései, 
gyarlóságai, bűnei, de ezeket lemosták igazi bűn-
bánatának halálos ágyán hullatott könyei. 

Abban az erős hitben, hogy a választottak 
között vagy, emeljük égre tekintetünket, hogy 
poraidra áldást és nyugalmat esdekeljünk! Légy 
tehát nagy királyunk poraidban is áldott és mi-
dőn ős hazádat napjainkban is annyi bajjal küz-
deni látod, szent elődeiddel és szent unokáiddal 
légy közbenjárónk Isten előtt, hogy áraszsza ál-
dását reánk, téged ma is tisztelő, hű nemzetedre, 
melynek jóléteért életedben oly nemes lélekkel 
küzdöttél. 

Esedezzél az égi királynál utódodért, vér-
rokonodért, hőn szeretett földi királyunkért, hogy 
emelje föl fájdalomtól lesújtott lelkét, vigasztalja 
meg "bánatos szivét, tartsa meg hosszú ideig 
nekünk oly drága életét, hogy a törvény és béke 
utján még soká boldogan vezethesse nemzetét. 
Amen ! 

33* 
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C I P R U S - A G, 
melyet III. Béla magyar líirály ravatalára örök hálája s 
kegyeletes hódolata jeléül tesz a magyar cziszterczi rend. 

1898. Irta Mészáros Amand. 

Mily ádáz, mily kegyetlen végzet ez, 
Mely egy nagy nemzetet bánatba dönt, 
Fájdalmával !/irályi szűt sebez, 
S e g j szent családra bút hoz s gyász-özönt ? ! 
— Újból temetni a dicső királyt, 
Kinek jó lelke régen égbe szállt, 
Hogy nyerjen új lakot a holt tetem, 
Hol majd örökre békében pihen. 

Nem végzet ez, nem ! . . . Isten ujja int, 
Hogy újra elsirassuk a dicsőt, 
S újból átszenvedjük a néma kint, 
Mikép ős apáink, temetve őt. . . 
Az Lr int, hogy sok századok után 
Ismét könyezzünk gyászravatalán 
S mit rajt ' a sors vágott, a mély sebet, 
Hegeszsze bé a hála s kegyelet. 

Mert érhet e fájóbb és égetőbb 
Seb egy királyi porladó szivet, 
Mint ha feltépik rajt ' a szemfedőt, 
S nyugodtan álmodnia sem lehet? 
Kegyes királyunk, Béla ! tenszived 
Atszenvedé kínjával e sebet! . . . 
A puszta sóhaj itt hiú, kevés; — 
Egy balzsamír van : az engesz te lés ! 

S ma ez engesztelés szent napja van . . . 
A nagy királyutód s a nemzedék 
Együttéreznek a fájdalomban ; 
Szemökben a bú tüz-gyémántja ég . . . 
A nagy királyé a királyhalott, 
Porának ő állít új sírlakot, 
S a nemzet keble mély keservivei 
Kiséri békés nyughelyére el. 

Dicső királyunk ! ki koronádnak 
Erényeidből szerzél glóriát, 
Melynek sugári napokká válnak, 
Örök időkre fényt árasztva rád : 
Koronád egy új gyöngygyei lett e nap 
Fényben dicsőbb, értékben gazdagabb; 
Mert az nemes szivedben született . . . 
Ez igaz-drágagyöngy : a kegyelet. 

S te nemzetem ! midőn megtiszteled 
Jó Béla ős királyunk hamvait. 
Hidd el, dicsőbbé tesz e tisztelet, 
S fönsége által áldva boldogít. 
Oh mert csak úgy boldog, dicső a nép, 
Ha drága, megszentelt ereklyekép 
Szive szentélyén hordja ősinek 
Emlékeit s hűséggel őrzi meg. 

. . . Im áll a ravatal ; . . . rajt ' hamvveder, 
Keblében a király-ereklyecsont. 
Körötte a magyar nép szíve ver 
Es bánatos szeme bús könyet ont . . . 
S fölzeng a gyászos ének: „Requiem!" 
Nyugalma hogy csendes, boldog legyen ! . . . 
Az ájtatos fohászt, a hő imát 
Az ajkakról szeráfok veszik át . . . 

De bár közös a fájdalom, a könv : 
A bú tövise minket sebze meg, 
S a legfájóbb köny is, mely mint özön 
A hű kebelből árad, a mienk . . . 
Robert fiainak, te jó király ! 
Házat, hazát és templomot adál, 
S midőn őket kegyedbe fogadád, 
Családod lön e szerzetes család. 

S mily boldogító, fenséges csoda ! . . . 
Az ősi, szent kolostorok közül, 
Miket Robert családinak ada 
Királyaink jósága örökül : 
Zirc és Pihs, Pásztó és Szent-Gotthárd 
Állták ki a vihart, a vészes árt. 
A többi? . . . óh úgy fáj a gondolat, — 
Romokba dőlt a vész súlya alatt. 

E négy apátság, Béla ! tenműved . . . 
E szent lakokból áradott : a hit, 
Mely leikeinknek üdvöt ad, s szivet 
Erényekért lángolni mpgtanít; 
A tudomány, mely az ész homályát, 
Ragyogva, égi fénynyel hatja á t ; 
A munka, melynek verejtékiből 
A földi jólét szép virága női. 

S hullott a hit igéje, mint a mag. 
Termő talajjá lett a kőkebel; 
A szent erények fölvirágzanak, 
Fenséges illatárt terjesztve el ; 
Tisztult az érzelem, tágult az ész, 
Nemes versenyben izzadott a kéz. 
Oh mert megáldá Isten a magot, 
Ezerszeres áldás-termést adott. 

A munka bére: tiszta öntudat, 
Mely minden kincs-, arauynál többet ér, 
Dicsőíté meg ősapáinkat, 
De téged, Béla ! az érdembabér. 
Hisz' hogy küzdhessenek szépért, nagyért, 
Te jelöléd ki a szent pályatért, 
S hogy keblök lángja ne hamvadjon el, 
Te hevítéd szíved kegyelmivel 

Ez érdemid örök emlékeül 
Oltárt emelt szívén a négy család, 
Hogy bémutassa majd szünetlenül 
Hálája legnemesb áldozatát . . . 
Oltár és hála! . . . Im az örökség, 
Melyet áldott nagy ősinktől nyerénk ! . . . 
És áll az oltár, . . . s rajt ' nyolez századok 
Során a hálatűz fönnen lobog. 

S midőn e szent gyászünnepen felénk 
Sugárzanak a múltnak napjai ; 
Mi is, ős Zirc családja, eljövénk, 
Téged, jó Béla, újra áldani. 
Jövénk, hogy lelkünk mint őrszellemed 
Örökre virraszszon sírod felett, 
S szivünk a végtelen időkön át 
Buzgón rebegje e forró imát: 

„Királyok Istene! királyszolgád 
Lelkének óh add meg az égi bért ; — 
Adj néki üdvsugárból koronát 
Jó tettiért, dicső erényiért; — 
Porának adj örök békés lakot, 
Míg álmából felkölti angyalod ; — 
S ha jő az ébredés, kegyesen add : 
Fénylő testben láthassa arezodat!" . . . 
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S míg így imádkozunk, királyatyánk ! 
Hálánk jeléül hoztunk koszorút, 
Becsesb ajándokot a hív család 
Szentelt hamvadra tenni ugy se' tud. 
E koszorúban mindenegy levél 
Egy szent ígéretet, esküt beszél: 
„Mig egy magyar cziszterczita leszen, 
Emléked áldja, s őrzi nagy biven !" 

— — — De hála néked is, dicső király ! 
Hogy rendeléd e felséges napot 
Es fenkölt szellemed sugárinál 
Mi is leróhatok a szent adót. 
S midőn szived trónjánál hódolunk, 
Az égbe fölrepül imaszavunk: 
„Ki ősöd emlékét így tiszteled, 
Örök dicsőségben éljen neved!!!" 

III. Béla király és liitvese antiochiai Anna 
emlékezete. 

(Vége.) 

III. Béla 23 évig kormányozta az országot. Ö volt 
az, ki a cancelláriát szervezte s a jogok biztosítása végett 
az ügyeknek írásba foglalását elrendelte A czisztercziták-
nak Francziaországból betelepítésével az országnak ugy 
szellemi, mint gazdasági fejlesztését előmozdította . Az or-
szág legnagyobb uralkodói közé tartozik, mert egyrészt 
annak fennállását a polgárosodás, a művelődés, a köz-
igazgatás, a törvénykezés javítása által iparkodott u j 
biztosítékokkal megerősíteni, mert másrészt ő volt az, ki 
kijelölte és nagyrészben meg is vetette a magyar birodalom 
azon határait, melyek közt a magyar birodalom eszméje 
még ma is jelentkezik. 

„Dicsőséget, győzelmeket halmozott nemzetére," 
mondják róla a krónikák. Da a legszebb dicséretet róla 
mégis István apát, a későbbi Tournay-i püspök mondta, 
midőn azt irja neki, hogy „A hozzánk érkezett levelekből 
látjuk, hogy az igazságot szereted és ápolod. Ez ország-
iásod fénye, ez dicsősége koronádnak." 

III. Béla több gyermekéről tudunk. A trónon fiai, 
Imre és Endrej követték. Harmadik fiának nevét sem 
ismerjük. Egyik leányát, Margitot Angelosz Izsák görög 
császárnak adta nőül. 

Családjában sok szomorúság érte. Hitvesét 1183-ban 
veszítette el. Felesége atyja, Chàstillon Rajnáid, hosszú 
időt, 14 évet töltött az aleppói szultánnál fogságban. 
Midőn 1176-ban kiszabadult, felesége, III. Béla anyósa 
már meghalt s első férjétől származott fia, III. Boemund 
ült Antiochia trónján. Ekkor Rajnáid másodszor nősült s 
a Holt- és Vöröstenger közt elterülő karaki vagy 
monerali fejedelemség trónján özvegyen maradt Stefániát 
nyerte el, kivel a trónt megosztotta és bámulatos hősies-
sége és ritka hadi tettei által réme lett a saracenoknak. 
Azonban a Tiberiasnái 1187-ben vívott csata után, mely 
a jeruzsálemi rövid életű latin királyság sirját ásta meg, 
Guido jeruzsálemi király lyal együtt fogságba jutott. 
Saladin szultán a királynak megkegyelmezett, de gyűlölt 
s rettegett ellenségét, Chàstillon Rajnáldot saját kezével 
szúrta le. 

De más csapások is érték III. Bélát. Nemcsak 

hitvese mostoha nővérét, Manuel özvegyét és fiát, II. 
Alexiost, nemcsak Béla egykori jegyesét, II. Alexios 
testvérnénjét, Máriát, a byzanczi palotai forradalmakban 
megfosztották életüktől, hanem szomorúság sújtotta saját 
leányában is, ki férjével a császárral 1195-ben börtönbe 
jutott. Innen csak 1203-ban szabadultak ki, hogy újra 
elnyerjék a trónt fiók IV. Alexios által. Uralkodásuk 
rövid ideig tartott. Fiukat a lázadók már 1204-ben meg-
fojtották, atyját Izsák császárt pedig felindulása és 
betegsége ölte meg. A keresztes hadsereg még ugyanez 
évben bevette Konstatinápolyt s felosztotta a birodalmat. 
III. Béla megözvegyült leánya ekkor a keresztesek egyik 
vezéréhez, Bonifácz őrgrófhoz ment nőül, ki a birodalom 
felosztásánál az európai görög területeket választá — a 
mai Szaloniki fővárossal — királyságául, hogy közelebb 
legyen Magyarországhoz. 

Béla első neje halála után 1186-ig özvegyen maradt. 
Ekkor VII. Lajos franczia király leányát, Fülöp Ágost 
király nővérét Margitot, ki Henrik ifjabb angol király 
halálával özvegységre jutott , vette el. 

Csak 10-éven át élt vele boldog házasságban. 
Béla ugyanis legszebb férfikorában, midőn még alig 

volt 50 éves, halt el. Néhány évvel halála előtt az ő 
buzgó kérésére igtatta 1192-ben III. Coelestin pápa a 
szentek sorába Lászlót, a lovagias lelkű királyt. Elte 
végszakában a keresztes háborúban való részvéttel foglal-
koztatta az ő elméjét is, mert ő maga akart hadat vezetni 
keletre és a szent földre, hova annyi emlékek vonzották. 
Szándékát nem vihette ki. Utolérte őt a halál 1196. ápril 
23-án, de előbb apai átok terhe alatt Endrére, ifjabbik 
fiára bizta, hogy fogadalmát, melynek teljesítésére neki 
gazdag kincset hagyott, váltsa be. Eadre csak későn tett 
eleget atyja meghagyásának és a szent földre 1197-ben 
menő keresztesekhez fényes kísérettel csakis az özvegy 
Margit királyné csatlakozott, ki ez év őszén ért Palesztinába, 
hol nemsokára férjét a halálba követte. 

III. Bélát a fehérvári bazilika alatt nyugvó elődeihez, 
közvetlenül hitvese, Anna mellé temették el. Itt nyugodtak 
hamvaik hetedfélszázadon át. Az országot végveszélylyel 
fenyegető viharok báatatlanul hagyták a templom talajába 
sülyesztett márványkoporsókat. Ádáz, harczosok, kegyetlen 
kezek nem bolygatták meg a királyi hamvakat. Sértetlenül 
emeltettek azok ki, midőn azokat a véletlen 1848. évben 
napfényre hozta. 

Ez év deczemberében a részben az elpusztult bazilika 
helyén épült püspöki palota udvarát s kertjét keritő kőfal 
mellett elhúzódó vízcsatorna kiigazításakor, a föld alól, decz. 
5-én vörös márvány koporsó tünt elő, mely azonnal fel is 
nyittatott. E koporsóban nyugodtak III. Béla hitvesének, 
antiochiai Annának tetemei. A városi hatóság megszüntette 
a további ásatást s a királyné ezüst koronáját s lantoló 
sirént ábrázoló vésett gránáttal diszitett gyűrűjét Pestre 
küldötte a nemzeti muzeumba, melynek őre Erdy János 
azokat a honvédelmi bizottmánynak bemutatván, azt az 
utasítást vette, hogy menjen azonnal a helyszínére s a 
netán szükséges ásatást a hatóság közbejöttével folytassa. 
Az ásatás folytattatván, decz. 11-én közvetlen a királyné 

! koporsója mellett szintén vörös márvány koporsó tűnt 
elő, mely III. Béla király hatalmas alakjának földi 
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maradványait foglalta magában Fején a királyné koro-
nájához hasonló ezüst korona volt, nyakáról ezüst lánczon 
zománczos nyakdisz (encolpium) függött. Jobbján, mely 
zarándokpálcza végződését képező aranyozott réz feszületet 
tartott, ezüst karperecz, mutató ujján Abdallah ibn 
Muhamed (Abdallah Mubamed fia) véséssel kel.eti gránátos, 
nyitható színarany gyűrű, baljában ezüst kormánvpálcza 
és e mellett ezüst kard feküdt, lábain pedig ezüst sarkantyúk 
voltak, melyeket hajdan arany szalag tartott. 

Közvetlen a király koporsója közelében homok-
kövekből szerkesztett harmadik koporsó, mely férfi-
csontvázt tartalmazott, ásatott ki. Végre a király és a 
királyné lábai előtt kiásott egyik sirban áldott állapotban 
elhalt nő csontváza — medenczéjében magzatcsontokkal, 
— mig a másik sirbau csak zúzott csontváz töredékei 
tűntek elő. 

A koporsók, a csontvázak a király jelvényeivel és 
ékszereivel együtt, még ugyanazon hóban, a nemzeti 
muzeumba vitettek át, hol a csontok egész 1862. julius 
10-élg őriztettek, a mely napon azok két koporsóban, 
a budavári plebánia-templom szentélye alatt levő krypta 
két fülkéjében a szokásos egyházi szertartással eltemet-
tettek s a falazatba beillesztett három réztáblára vésett 
felirattal a király és királyné nyugvóhelyei meg-
jelöltettek. 

Itt nyugodtak a királyi tetemek 1883 ig, midőn a 
koronázási templomnak dicsőségesen uralkodó királyunk 
által 1873. november 25 én elrendelt restauratiója annyira 
haladt, hogy a királyi csontokat a megszüntetett régi 
kryptákból eltávolítani s ideiglenesan más elhelyezésükről 
kellett gondoskodni addig, mig a szentély alatt az uj 
krypta elkészül. 

Ekk or történt, hogy a királyi csontok dr. Török 
Aurél egyetemi tanárnak, az anthropologic intézet igaz-
gatójának tudományos buvárlatra Trefort Ágoston vallás-
es közoktatásügyi minister engedélyére kiadattak. 

Evek folytában a templom restauratiója befejezésre 
jutott, az egyház az isteni tisztelet számára ismét meg-
nyittatott s bekövetkezett az az idő. melyben a királyi 
tetemeknek a szentély alatt épített uj altemplomban fel-
állított sarkophagban elhelyezéséről kellett gondoskodni. 

Az előkészületek ez irányban meg is történtek. 
Ekkor azonban nagy, örvendetes fordulat állott be. 
Királyunk 1897. május 25-én kelt emlekezetes elhatározá-
sában maga kivánt királyi őseinek méltó síremlékben 
örök nyugalomra helyezéséről gondoskodni és elhatározá-
sának foganatosításával, melv költségeire 25,000 forintot 
engedélyezett, báró Bánffy Dezső ministerelnököt meg-
bízta 

Tekintve azt a szoros kapcsolatot, melyben a fel-
állítandó síremlék a koronázási templom egész beosztá-
sával és berendezésével áll, a királyi határozat fogana-
tosításának módoza ai iránt megfelelő javaslatok előter-
jesztésére a műemlékek országos és a koronázási temp-
lom épitési bizottsága hivatott fel. Ez-n — részben 
ugyanazon tagokból alakított — bizottságok több együttes 
ülésben tárgyalták a síremlék és az ezzel kapcsolatos 
kérdések ügyét. 

A ministerelnök báró Bánffy Dezső, illetőleg a 
vallás- és közoktatásügyi minister dr. Wlassics Gyula 
jóváhagyták a bizottságtól bemutatott javaslatokat, melyek 
alapján a síremlék felállításának helyéül nem az altemplom, 
hol III. Bélának és hitvesének egyszerű vörös márvány 
sarkophagja már készen állott, hanem a templom északi 
mellékhajójához csatlakozó két kápolna közül a Szent 

Háromság kápolnája jelöltetett ki. A tervek s költség-
vetés elkészítésével Schulek Frigyes, a koronázási templom 
építésze bízatott meg azzal az utasítással, hogy a 
mellékhajótól vasrácsozattal elválasztandó kápolnának az 
oltárral szemben levő nyugati falát építészetileg meg-
felelőleg olykép alakítsa át, hogy az hátteréül szolgáljon 
a talaj színéről közvetlenül kiemelkedő sarkophagnak, 
melynek felső lapján a király és királyné szoboralakjai 
fognak nyugodni. 

Schulek Frigyes a tervet és költségvetést elkészítvén 
s ezeket báró Bánffy ministerelnök jóváhagyván, 1898 
tavaszán a munkálatokból a szobrászatiak Mikula Ferencz-
nek, ki a koronázási templomnál már évek óta foglal-
kozott, a kőmÍ7es és kőfaragó munkák Kauser Istvánnak 
adattak ki, mig a rácsozat elkészítése Lepter János 
lakatosra, a koporsóké Heidelberger testvérekre s a festés 
Glaser Jánosra bízatott. 

A munkálatok október hó második hetében ké-
szültek el. A sirkápolna és a síremlék rövid leírását a 
következőkben adjuk: 

A Szent Háromság oltára után e néven ismert ká-
polna az északi oldalról két ablak által nyer világosságot. 
Az oltárral szemben, a kápolna nyugati falához csatla-
kozólag, közvetlen a talaj színéről emelkedik a királynak 
és királynénak román stylü sarkophagja, melyen körös-
körül levéldiszités fut végig, mig elöl a keskeny oldalt 
dombormüben három pajzs foglalja el, melyek i- őzül a 
jobbik a király Arpadházi, a bal a királyné Châtillon-
családi és a középső az állam c/imerét: a kettős keresztet 
ábrázolja. 

A Sarkophag födelének párkányán a következő fel-
írás van : f Magyar ' Horvát • Dalmátország ' Ráma * 
királya. III. Béla f 1196. és ' Hitvestársa • Chastillon • 
Anna • antiochiai herc/.egnő • f 1183. 

A sarkophag födelére helyeztetik a király és a 
királyné sirszobra. Alakjaikon azok a királyi jelvények 
és ékszerek vannak kivésve, melyekkel egykoron el-
temettettek. 

A sarkophag fölött mennyezetképen, melyet a falba 
illeszkedő sarkophag két oldalán oszlopnyalábok is tar-
tanak, a falmezöhöz csatlakozva kőből faragott tornyok, 
a mennyei várost ábrázoljak, mely a sarkophagban nyugvó 
királyi személyek földi eletéből a mennyek országába való 
átmenetet jelképezi. A falmező felső részén a 12 apostolnak 
felhőkön ülő domborművű alakja látható. Fölöttük 
Krisztus, a világbíró trónol az evangélisták jelvényei 
között, felhőkből képezett keretben. 

A sarkophagtól jobbra és balra a .falmezőbe két 
márványtábla van beillesztve. Az egyik uralkodó királyunk-
nak a síremlék felállítását plrendelő kéziratára vonatkozó 
felírás, a másik pedig az Árpádoktól való leszármazását 
tünteti fel. 

Az első tábla felirata így szól: 

I • FERENCZ • JÓZSEF 

MAGYARORSZÁG 

APOSTOLI ' KIRÁLYA 

ÁLLÍTTATTA 

E ' SÍREMLÉKET 

KIRÁLYI - ŐSEINEK 

III ' BÉLÁNAK ' ÉS • HITVESE 

ANTIOCHIAI ' ANNA 

IIERCZEGNÔNEK 
* * * 

HAMVAIKAT 

MELYEK ' KIRÁLYAINKNAK 

SZENT ' ISTVÁNTÓL * SZÉKES 

FEHÉRVÁROTT ' ALAPÍTOTT 
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KORONÁZÓ ' ÉS ' TEMETKEZŐ 

ELPUSZTUI/R ' EGYHÁZA * ALÓL 

1 8 4 8 ' DECZEMBER ' HAVÁBAN 

EMELTETTEK ' KI 

DICSŐSÉGESEN " URALKODÓ 

KIRÁLYUNK ' E ' KÁPOLNÁBAN 

A MÁSODIK - ÉVEZREDNEK 

KORONÁZÁSI " TEMPLOMÁVÁ 

ÁLTALA ' AVATOTT " ÉS * RÉGI 

F É N Y É B E ' VISSZAÁLLÍTOTT 

SZENTEGYHÁZBAN ' 1 8 9 7 " ÉVI 

MÁJUS ' 2 5 ' B U D A P E S T E N ' KELT 

KEGYELETES • HATÁROZATÁVAL 

H E L Y E Z T E T T E 

ÖRÖK ' NYUGALOMRA. 

MDCCCLXXXXVIII 

A második tábla a következőket tartalmazza : 
A ' KIRÁLYI • CSALÁD 

LESZÁRMAZÁSA 

Á R P Á D 
ZOLTÁN • TAKSONY• MIHÁLY 

SZÁR • LÁSZLÓ • HERCZEGEK • I • BELA 
I ' GÉZA • ÁLMOS • HERCZEG 

II • BÉLA • II • GÉZA 
I I I • BÉLA 

HITVESE ' ANTIOCHIAI • ANNA 
FIUK LEÁNYUK 

I í • ENDRE CONSTANTIA 
1Y ' BÉLA FÉRJE • I ' OTTOKÁR 

ANNA CHEH • KIRÁLY 

FÉRJE ' RAST1SLAV I ' VENCZEL 
KUNIGUNDA • FÉRJE • II • OTTOKÁR 
II • VENCZEL • CSEH KIRÁLY • HITVESE 

HABSBURG ' RUDOLF ' LEÁNYA - JUTTA 

ERZSÉBET • FÉRJE • JÁNOS • CSEH • K 

IV • KÁROLY • KÉMET • CSÁSZÁR 

ZSIGMOND * KIRÁLY • ÉS • CSÁSZÁR 

ERZSÉBET • FÉRJE • HABSBURG 

ALBERT - MAGYAR * KIRÁLY 

ERZSÉBET • FÉRJE • IV • KÁZMÉR 

II • ULÁSZLÓ 
ANNA • FERJE ' I ' FERDINAND 

KAROLY • STÁJER ' HERCZEG 

II • FERDINÁND 
III • FERDINÁND 

I • LIPÓT 
III KÁROLY 

MÁRIA • TERÉZIA 
FÉRJE - LOTHARINGIAI ' FERENCZ 

II • LIPÓT 
I • F E R E N C Z 

FERENCZ • KÁROLY 
I • F E R E N C Z • J Ó Z S E F 

A kápolnának a mellékhajóval közlekedő két nyilását 
díszes rácsozat, — a melynek felső részét három pajzsban 
a király, a királyné czímere és az állami kettős kereszt 
ékesíti — zárja el, hogy ez is jelezze a helynek jelentőségét 
és sírkápolnai temészetét. 

Ezekben adtuk a síremlék rövid ismertetését, mely 

királyunk rendeletéből 1898. okt. 21-én fogja magába fogadni 
az Árpádházi király és hitvese tetemeit, melyek a koronázási 
templom helyreállítási munkálatai következtében, 1883. no-
vember 10-ike óta nélkülözték a nyugvóhelyet. 

A síremlék munkáinak előhaladásával az az időpont is 
közeledvén, melyben a síremlék rendeltetésének át fog adatni, 
szükségessé vált a királyi csontoknak a koronázási egyház 
számára visszavétele. A vallás- és közoktatásügyi minister, 
dr. Wlassics Gyula, ennélfogva elrendelte, hogy valamint a 
királyi csontok 1883-ban a templomépítési bizottság elnöke, 
Havas Sándornak, elnöklete alatt kiküldött bizottság közre-
működésével adattak tanulmányozás czéljából dr. Török 
Aurélnak át, azonképen most is bizottságilag történjék azok 
visszavétele. E czélból ugyancsak a koronázási templom 
építési bizottsága és a műemlékek országos bizottsága másod-
elnökének, Forster Gyulának elnöklésével külön bizottságot 
küldött ki, mely a királyi csontokat dr. Török Aurél őrize-
téből visszavegye s koporsókba helyezze. 

A kormány úgy találta, hogy a kegyelet parancsolja 
a koporsókba a királyi csontok mellé azoknak a királyi jel-
vények- és ékszereknek visszahelyezését is, melyek sírjaiknak 
fölfedezésekor tetemeiken találtattak. Vagy maga III. Béla 
és hitvese közvetlenül kivánta, hogy a királyi méltóság 
jelvényeivel, személyi s kegyeleti tárgyaikkal, ezek közt az 
ő földi boldogságuk emlékeivel: gyűrűikkel temettessenek 
el, vagy pedig ha haláluk előtt ez iránt nem intézkedtek, 
III. Béla volt az, ki hitvese fejére tette a halotti koronát 
s ujjára húzta vagy azon hagyta az ő frigyük szent jelvényét 
képező gyűrűt és Béla fiai voltak azok, kik atyjuk holttestére 
helyezték a királyság jelvényeit és ékszereit. Mindkét eset-
ben tiszteletet parancsol a haldoklók yégakarata vagy az 
utódok rendelkezése. 

A vallás- és közoktatásügyi minister, dr. Wlassics 
Gyula tehát elrendelte, hogy a nemzeti múzeumban őrzött 
királyi jelvények és ékszerek a bizottság elnökének szintén 
kiadassanak, hogy azok a királyi csontokkal egyetemben a 
koporsóba tétethessenek. 

A királyi tetemek átvételének napjául 1898. szept. 29. 
napja tüzetett ki. Az átvétel és átadás —, melynél a bizottság 
elnökén, az átadást teljesítő dr. Török tanáron és dr. Nemes 
Antal plébánoson kívül jelen voltak a ministerelnök képvise-
letében dr. Romy Béla, a közoktatásügyi minister képvise-
letében dr. Tóth Lajos osztálytanácsosok, a nemzeti múzeum 
részéről Szalay Imre igazgató és dr. Hampel József régiség-
tári igazgatóőr, a műemlékek országos bizottsága részéről 
dr. Czobor Béla előadó, Schulek Frigyes a koronázási templom 
építésze és dr. Szendrei János mint egyszersmind jegyző, 
— a templom északi sekrestyéjében történt. 

A királyi csontok átvétetvén, üveggyapottal körülvonva, 
amarantfa ládákba, ezek pedig üvegládákba tétettek s a meg-
felelő testrészekhez visszahelyeztettek a királyi jelvények es 
ékszerek, a királyné csipkéjéből fenmaradt fátyol- és arany-
csipke-maradványokkal együtt. 

Az átvételi eljárás végén megjelent a koronázási templom 
sekrestyéjében az ország biboros herczegprimása, Vaszary 
Kolos esztergomi érsek és dr. Wlassics Gyula, kik meg-
győződést szereztek maguknak arról, hogy a királyi csontok 
a királyi jelvények- és ékszerekkel egyetemben a fa és üveg-
ládákba elhelyeztettek. 

Megjelent az eljáráson Császka György kalocsai érsek 
is s a primás kiséretében dr. Kohl Medárd titkár és a 
minister kiséretében dr. Rényi segédfogalmazó. 

Az egész eljárásról két példányban jegyzőkönyv vétetett 
föl, hogy azok egyike üveghengerben a király koporsójába 
tétéssék, másika pedig az országos lev éltárban helyeztessék el. 

Az eljárás befejeztetvén, az üvegládákra felsőlapjaik 
reáragasztattak s a készenálló rézkoporsókba tétettek, a 
melyek beforrasztattak. 

A király rézkoporsóján III. Béla k. és a kettős kereszt, 
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a királyné rézkoporsóján Anna és egy egyágú kereszt és ezen 
felül, a fej és láb felől való részen, egy-egy kis kereszt látható. 

Még egy harmadik kisebb rézkoporsó is készült. Ebbe 
azok a csontok tétettek, melyek a Székesfehérvárott 1848-ban 
a király koporsója közvetlen közelében fölfedett sírból kivett 
és valószinűleg a királyhoz közel álló herczeg csontvázához 
tartoztak. Ugyané koporsóban helyeztettek el azok a magzat-
csontok is, melyek a király lábai eló'tt levó' sírban talált s 
áldott állapotban elhunyt nő csontvázának medenezéjéből 
vétettek ki. 

E koporsó még az nap estéjén a templom plébánosa, 
dr. Nemes Antal által dr. Czobor Béla segédkezésével, a 
bizottsági elnök és a nemzeti múzeumi igazgató és a templom 
épitészének ájtatos részvéte mellett beszenteltetett s az 
altemplomban az eredetileg III. Béla és hitvese számára 
szánt sarkophagban elhelyeztetett. 

Ugyancsak az altemplomban hozattak még augusztus 
hóban a nemzeti múzeumban őrzött azok az eredeti márvány-
koporsók is, melyekben III. Béla és hitvese tetemei 1848. 
deczember haváig nyugodtak. E koporsók az oltárral szem-
ben levő fülkében úgy állíttattak ismét össze, mint azok 
eredetileg Szent István elpusztult basilikája alatt egymás 
mellett fölfödöztettek. 

Ezekbe a koporsókba, közvetlen a várványlapokra tétet-
tek Székesfehérvárott, a korán elhalt király és királyné 
tetemei. Ez magyarázza meg, hogy a márványra a századok 
folyamában bevésődtek a király és királyné alakjának kör-
vonalai, melyeket nem lehet megilletődés nélkül szemlélni. 
E lapok külön, az altemplom külső bejáratával szemben 
fognak keretbe foglalva s a romlástól megóva, felállíttatni. 

* * 

Néhány nap múlva, október 21-én fognak nyugalomra 
helyeztetni a több mint 700 év előtt elhunyt nagy királynak, 
III. Bélának és messze keletről a magyar trónra emelt méltó 
hitvestársának, a Szent Föld visszahódításában és védelmében 
kitűnt antiochiai fejedelmi család utolsó sarjának tetemei 
Magyarország védasszonyának abban a templomában, melyhez 
IV. Béla alkotásán kivül, kinek idejében ez egyház emlék-
szerűen épült, még három nagy királyunk neve elyálaszthat-
lanul fűződik a nemzet örök kegyeletében. Az Árpádokból 
III. Béláé, a Hunyady-családból Mátyásé és a Habsburgokból 
dicsőség g en uralkodó királyunké, ki háromszorosan örökítette 
meg nevét az ország székhelyének Mátyás király czímeré-
vel ékes főtemplomában, midőn azt megkoronáztatásával 
hazánk fennállása második évezredének koronázási egyházává 
avatta, midőn annak régi fényébe visszahelyezését elrendelte 
s foganatosította és midőn abban síremléket állíttatott nem-
csak nemzetünk, hanem az egész keresztény világ szent 
alakjául tisztelt ősanyja, magyarországi Szent Erzsébet 
nagyatyjának, III. Bélának, ki által Árpád vére a Habs-
burgokéval egyesült. 

Legyen az Árpádok és Habsburgok kapcsolatának dicső-
ségesen uralkodó királyunktól megpecsételt új bizonyitéka 
biztató reménye annak, hogy a nemzet fennállásának az ő 
bölcs országlása alatt megkezdett második évezrede a már 
letűnt évezredben szenvedett viszontagságokért bőséges kár-
pótlást fog nyújtani és a multak minden dicsőségét, bol-

dogságát, fokozott mérvben fogja a nemzetre s uralkodó 
házára árasztani. 

Örök hála e biztató reményért királyunknak. 
Az a cyprus-ág, melyet a hazafias cziszterczita-rend 

;esz le az ő nagy alapitója, III. Béla ravatalára, hála az ő 
dicső utódjának, királyunknak is. 

Es mindnyájunk szivéből mint ima száll az Egek urához 
a rend éneke: 

De hála Néked is dicső király, 
Hogy rendeléd e felséges napot. 
És fenkölt szellemed sugárinál 
Mi is leróhatok a szent adót. 
S midőn szived trónjánál hódolunk, 
Az égbe fölrepül imaszavunk : 
Ki ősöt emlékét igy tiszteled, 
Örök dicsőségben éljen neved ! ! 

V E G Y E S E K . 

*** A cz i sz tercz i rend r é s z v e v ő s e III. Béla 
t e m e t é s é n nagyszabású volt, jól átgondolt, méltó a rend 
nagy múlt jához. Az egész ország épült lelkileg a rend 
vallásos és kegyeletes buzgóságán. Folytassa út ját . „A 
gondjaira bizott i f jakat , a nemzet reményeit mindig ily 
útravalóval bocsássa el atyai karjai közül: Imádják az 
Istent, tiszteljék a királyt és szeressék a hazát !" 

— III. Béla csontjainak t e m e t é s é n Magyarország 
püspöki karából jelen voltak : Schlauch Lőrincz bibornok, 
Csúszka György és Mihályi Viktor érsek, Pável Mihály, 
Bende Imre, Bulks Zsigmond, Hornig Károly báró, 
Steiner Fülöp, Besseívffy Sándor, Szmrecsányi Pál, Rimely 
Károly, Mailáth György grót, Brohobeczky Gyula, Hetyey 
Sámuel püspök urak és Fehér Ipoly pannonhalmi fő-
apát ur. 

— I s k o l a s z e n t e l é s A budapesti Sacré-Coeur zárda, 
csütörtökön nagy egyházi üi nepnek volt szintere. Aznap 
szentelte fel az intézet uj iskoláját f t dr Steiner Fülöp 
püspök ur ő méltósága. Az üanepségen jelen volt az or-
szág vallás- és közoktatásügyi kormányának feje dr 
Wlassies Gyula minister is. 

— A Budapest i Katholikus Kör hatvanharmadik 
felolvasó estéjét tar t ja 1898. október 26-án délután 6 
órakor a Kath. Kör dísztermében (Molnár-utc/a 11. I em.) 
Belépni csak meghívóval leht t . Tárgysorozat : III . Béla 
emlékezete. Hummer Nándortól. Elbeszélés. Valnicsek 
Bélától. Költemények. Erdélyi Zoltántól. Egy csavargó 
naplójából. Dr Solymossy Sándortól. Budapest, 1898. 
október 20. Csapódi István dr, Sziklay János dr a rend 
bizottság elnökei. 

— Eucharist ikus igazgató. Ő emja a bibornok 
hgprimás az eucharistikus társulatok igazgatójává Kánter 
Károly budavári kir. palotai plébánost nevezte ki. 

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. III. Béla hamvainak uj temetése október 21-e'n. — Főm. és ft Vaszary Kolos bibornok e's 
esztergom i érsek ur gyászbeszéde III. Béla király csontjainak budavári temetésén október 21-én. — Ciprus-ig. — III. Be'la király és 

hitvese antiochiai Anna emlékezete. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 E T E 

Budapesten, október 26. 34, 

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

SZ. II. Félév. 1898. 

„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 Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Dr Samassa József egri érsek ur főpásztori levele papságához érseksége 25. évének betöl-
tésekor. — Egyházi Tudósítások. — K a s s a : Főpásztori levél a f. hó. 21-iki országos budavári királytemetés alkalmából. — M u n k á c s i 

e g y h á z m e g y e : Naptáregyesités. — Irodalom. — Vegyesek. 

Dr Samassa József egri érsek ur 
főpásztori levele papságához 

érseksége 25. évének. betöltésekor. 
Szeretett Testvéreim és Fiaimi 

(Latin eredetiből.) 

Isten különös kedvezéséből s jóságából a 
folyó október hó 26-án betelik s lezáródik öt lus-
truma a munkának, melyben a fényes nevű s 
tekintélyű egri érseki megye főpásztori székén 
Krisztus ügyeért fáradoztam. 

Huszonöt év, egy emberöltőben nagy idő, 
mely alatt megöregedtek az ifjak, az élet vég-
határához hanyatlottak az öregek; de a váratlan 
események, nagy fordulatok meglepő változatos-
sága az egyház, és haza életében is mélyebb 
nyomokat hagyott. Kevesen vannak, kik, hogy 
ugy mondjam, nemcsak másokat túléltek, de ön-
maguk is erkölcsi életök épségében fenmaradtak. 

Lelkünk önkénytelenül a múltba mélyed s a 
letűnt idők emlékeinek hatása alatt aggodalom-
mal néz a jövőbe. 

Mert mi e kornak szellemirányzata? 
Találóan ráillenek sz. János apostol szavai: 

„mind ami e világon vagyon, a test kivánsága, 
a szemek kivánsága, az élet kevélysége". 

A keresztény erkölcsök hajdani tisztasága s 
fegye lmezettségeméltó bánatunkba rég oda; s 
ha fel-fel tünedeznek is még nyomai, a sokaság-

nál becsök veszett, kevesek hideg csodálatán 
kivül még kevesebben buzdulnak követésükre. 

A világi pompa, fény, az élvek hajhászata 
mindegyre növekvőbben széles köröket fog á t ; s 
a felsőbb osztályoktól a legalsó rétegekig leáradva 
tulcsap mindannyiok anyagi erején; nyomán vég-
pusztulás, végelszegényedés, s a javak fölös bő-
ségében a jótékony szeretet műveire forrás nem 
fakad. 

Erre visznek a dőzsölő lakmározások, a 
pazar ruházkodás, épitkezés, bútorzat hivalgó 
fényűzései, s a szenvedélyek zabolátlanságában a 
mohó kincs vágy ós élvezet kérkedő tobzódásai. 

Az ősök nagyságának mások voltak az alap-
jai: a családban házias erkölcsök, munkás taka-
rékosság; a közéletben igazságos uralom, élvek 
s gyönyörök csábjaitól meg nem rontott, tisztán 
látó, elfogulatlan lélek. 

S ma : durva érzékiség, pénzszomj, köznyomor 
és magán duslakodás; a gazdagság dicsőitése, 
melylyel dicsőség jár, hatalom és kitüntetés; a 
szegénység lenézése, az erény tisztelete kihalt, 
s az igazi erény jutalmát az érdemetlen becsvágy 
ragadja. el. 

Az élet kényelme, a fényelgés vonzó gyö-
nyöre szertelen birvágyat fakaszt, mely rabjait 
elvakitva, jóval roszszal, jogossal jogtalannal nem 
törődve, hévvel tör czélja felé. Becstelen, bűnös, 
eszközök mind jók a gazdagodásra, nem, hogy 

34 
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az életszükségletek, de az élvvágyak kielégítést 
nyerjenek. 

Kik a pénzszerzés minden utjain járatosak, 
rohamosan felgazdagszanak s vannak, kik úgy-
szólván embertársaik vérén gyarapszanak. 

A vagyonszerzés lázában az egyik nem riad 
vissza a törvény által tilalmazott nyílt, másik a 
leplezett, de nem kevésbbé kárhozatos uzsorás-
kodástól, míg mások a csalás, furfang minden-
nemű fogásaira vetemülnek. 

És vannak, kik kemény, nehéz munkához 
nem szokva a könnyű s gyors meggazdagodás 
szerencséjét a tőzsdén kísérlik meg, a koczka 
esélyére bizzák sorsukat s utolsó pénzöket is 
játék-szenvedélyöknek áldozzák. Kitör aztán a 
pénzvágy, a becsület, az élet kemény tusája. És 
sokan vagyonuk végső romjait eltékozolva ro-
hannak végvesztökbe. Csoda-e, hogy napirenden 
a gyilok, a méreg, az okmányhamisitás, lopás, 
sikkasztás annyi czégéres büntette, s omlanak 
össze csúfos bukással egész családok. 

Mások végül egyenesen és nyiltan magának 
a természet törvénye által szentesitett tulajdon-
jognak rontanak és a törvényesen öröklött vagy 
adományul nyert javak, a szellemi munka s 
anyagi ipar tisztes szerzeményei ellen törnek 
gyülölette1, gonoszul. 

Áthatotta már az anyagiság a társadalom-
nak majd mindannyi osztályát és rétegét; s 
mintha már egyébre sem volna gond, csak a 
pénzre a kapzsi bírásért, csak az élvekre a gyö-
nyörért, csak a fényes berendezkedésre az el-
puhult kényelemért, csak a lakmározásra az édes 
mámorért. 

Alig van már becse a jónak és nemesnek; 
hűség, becsület, szemérem, tisztesség, lelki nemes-
ség, mind értékevesztett; és semmi sem rút és 
aljas, a mi hasznot hajt. 

Ám a példák nem állnak meg a kezdetnél, 
s bármi szük ösvényen induljanak, széles utat 
törnek maguknak, és ha a helyes irány egyszer 
elveszett, a meredély fenyeget. 

Természetes következménye mindennek, hogy 
az alsóbb néposztály is mindinkább felizgatva 
és minden féket lerázva végletekbe csap, és 
szegényes hajlékára vagy műhelyére ráunva, 
irigyen a gazdagok házaira s vagyonára sovárog; 
minden gondjok, törekvésök oda vág, hogy a 
művelt osztályok példájára mohón vagyont 
szerezzenek, melynek birtokában telhetetlenek, 

mig mások, szegénységben még, fenyegetőleg 
áhitanak — mint nevezik — örökségükre, 
hogy gyötrő élvszomjukat e ragadmánynyal 
elégítsék ki. 

Pedig a mások kifosztására alapított vagyon-
szerzés minden hűségnek, becsületnek, tisztes-
ségnek, magának a társadalom életszervezetének 
leroutása. Mert ahol az önösérdek mások jogának 
megsértésére s letiprására büntetlenül felszabadul, 
ott szükségkép a társadalom teljes felbomlása 
áll elő. Minden végzetes bajnak i t t a forrása. 
Ebből törnek ki a gyanúsítások, gyűlölködések, 
belviszályok, villongások, osztályharczok, melyek 
végül a minden izében széttépett, megrendített 
társadalmat végfeloszlásba sodorják. 

A helyzet ez; szembeötlőn nyilvánvaló, 
őszintén el nem tagadható s minden komolyan 
aggódó lélekre mélyen megdöbbentő. 

S a felzaklatott, az örökös harczra tüzelő 
szenvedélyeknek gátat vetni ki lesz elég erős? 
A tapasztalás bizonysága szerint emberi tör-
vények, hatósági kényszereszközök, fegyverek 
ereje és hatálya i t t megtörik. 

A baj csak az evangelium erejével s az 
egyház támogató közreműködésével küzdhető le. 

De vájjon a társadalom biztonságának alapját 
ebben keresik, ebbe helyezik e? 

Megvan a hajlam egyeseknél kétségkívül, 
de hasztalan; mert nincs meg a szilárd elhatá-
rozottság, felülkerekedik a vallásellenes áramlat 
s tért hódit a tekintély engesztelhetetlen ellen-
ségéuek, a független észnek uralma. Ugy tartják, 
hogy az ész egyedüli tanítómestere minden 
igazságnak, melyhez magukat a történeti tényeket 
is szabni kell. 

Uj jogot alkotnak, melyről előbb nem 
tudott a világ, s mely nemcsak a keresztény-
séggel, de a természet törvényével is nem egy 
ponton éles ellentétben áll. 

E jog elvei szerint a társadalomban fensőbb, 
isteni kormányzatnak nincs helye; szabadon 
elvethet az ember minden vallást, ha tetszését 
meg nem nyeri. Igazolást talál a magát minden 
törvényen tultevő lelkiismereti szabadság s az 
Istennel gondolás vagy nem gondolás közönyének 
szabadossága. 

Ez elvek alapján rendszer alakul, melynek 
keretében megszülemlenek : törvényhozás hit-
szellem nélkül, becsület vallás nélkül, erkölcs 
dogma nélkül, philantropia szeretet nélkül s a 
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kinyilatkoztatás ellen törő bölcselet. A tudomány 
elszakad a hittől, az oktatás mellőzi a vallásos 
nevelést. 

Már pedig minden kornak tapasztalata 
czáfolhatlanul s fennen bizonyitja, hogy a tudo-
mány magában a jó ós boldog életnek nem 
mindig záloga és előfeltétele, s hogy a leg-
ragyogóbb képzettség, a legkiválóbb szellemi 
tulajdonok a legelvetemültebb erkölcsökkel igen 
gyakran jól megférnek. 

Az emberi ész vivmányai, közhasznú talál-
mányai kétségtelenül bámulatosak s magasztaló 
elismerésre méltók; de a társadalmat egyedül és 
kizárólag nem boldogíthatják. 

Hisz a történelem századokra nyúló tanul-
sága a mellett szól, hogy nem a külső műveltség, 
nem a természettudományok bármi meglepő, a 
hihetetlenséggel határos haladása, de a Krisztusi 
tan beható ismerete- s követésében megedzett 
közszellem az, mely a nemzeteknek üdvöt hoz 
és elhárítja bukásukat. 

Ám ez igazság elől korunk emberei leg-
többnyire elzárkóznak. 

Mindazt, mi a helyes életrendszer követése, 
az igazság teljes érvényesülése, az erkölcsi tökély 
legmagasabb fokának elérésére érdekében szük-
séges vagy hasznos, mindazt, ugy mondják, az 
ember s az egész emberiség természeténél fogva 
önmagában birja és hordozza. 

Nincs szükség semmiféle, sem természet-
fölötti sem természeti kinyilatkoztatásra, semmi 
positiv, legalább isteni törvényre, a törvény isteni 
szentesítésére. 

Mind ez, mondják, ugy a hogy megfelelt 
egykor a fejletlen, műveletlen népek igényeinek, 
de ma már tagadhatlanul meghaladott álláspont, 
Törvény s mintegy végzetszerüség, mondják, 
hogy az emberiség haladásával a hit az észnek, 
a dogmák a tudományuak, az egyház törvényei 
s intézményei a polgári törvényeknek s intéz-
ményeknek adjanak helyet. Az emberiség fejlő-
dósének egész folyamata absolut s ellenállhatlan 
szükségszerűség törvényének van alávetve. Azért 
valamint a bálványimádás az első idők kezdet-
leges viszonyainak megfelelvén, viszonylag igaz 
vallás volt ; ugy a kereszténység is csak az 
emberi észnek természetes, szükségképi szüleménye, 
mely az emberiségnek ugyan fejlettebb, de ma már 
túlélt korszakára mutat. Az emberiség ugyan sok-
féle jótéteményt köszönhet neki, de ma már szük-
ségleteinket, törekvéseinket ki nem elégítheti, s 

azért az emberi ész haladásához, a tudományok, 
a politikai intézmények jelen állapotához képest 
uj dogmára, uj vallásra s különösen uj erkölcs-
tanra van szükség, mely kizárólag saját, vagyis 
emberi elveken alapuljon, kizárólag önerejéből 
éljen és hasson, s azért egyszerű, igaz, egységes, 
megfogyatkozhatatlan és örök legyen, mint maga 
az emberi természet. Ekkép uj erkölcsszabály, uj 
igazság, uj politika, uj nemzetközi jog, a társa-
dalom, az egész világ uj rendje áll elő, melynél 
mi sem lehet üdvösebb, kívánatosabb, mert igy 
a végre valahára felszabadult, öntudatra ébredt 
s maga urává lett emberiség a természetének 
megfelelő tökély felé dicsőn halad s azt boldogan 
eléri. 

E tanokat hirdetik nyíltan, e tanok hang-
zanak sokak tapsa mellett a politikai szószékek-
ről, — vajha ne a tanszékekről is! — merész 
szellemű, népies könyvekben, folyóiratokban s 
főleg hírlapokban, ezekre oktatják mint igazi s 
gyakorlati tudományra, mely a tiszta emberinek 
valódi kinyomata, a tanuló ifjúságot s a néptö-
megeket. 

Elvakult, gonosz, dőre tudomány, mel}7 azt, 
akitől van minden, aki által van minden, akiben 
van minden, mindenből önkénvüleg kizárja; ke-
gyetlen, embertelen emberiesség, mely a nyo-
morgó, mindenfelől szükséget kiáltó emberiséget 
legfőbb javától, minden jónak forrásától, Istentől 
a jelenben s mindörökre megfosztja; elvakult 
vezetők és mesterek, kik felfuvalkodottságukban 
még azt hiszik, hogy Istent szivök mélyéből 
száműzve, a világból is kiűzhetik, mintha az 
ember maga elveszve Istenre, Istent magát is 
kiveszthetné. (Vége köv.) 

EGYF.iílI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Főpásztori levél a f . hó. 21-itu országos buda-

vári királytemetés alkalmából. 
Bubics Zsigmond kassai püspök ur III . Béla és ne je 

temetése alkalmából a következő szózatot intézte egyház-
megyéje papságához : 

Tisztelendő testvérek ! 

* . . . I I I . Endrével kihalt az Árpád-ház férfiága,, 
mely négyszáz éven át oly dicsőén kormányozta a magyar 
nemzetef. Huszonhárom Árpádházi király között volt két 
szent, hat nagy férfiú, hat törvényhozó ; mindnyájan hősök ; 
csak néhány volt lelkületileg gyönge vagy állhatatlan ; 
egy sem volt köztök köznapi ember, s egy zsarnok sem." 
így jellemzi egyik jeles történetírónk*) azt a fejedelmi 

') Fessier. Geschichte der Ungarn. II. 735. lap. 
33* 
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családot, melynek egyik örök hirnévre méltó sarjadéka a 
jeles III . Béla király volt, ki 1173—1196-ig viselte szent 
ősének, Istvánnak koronáját . 

Azon trónvillongásokba, melyek II. Géza királyunk 
halála után kitörtek, beleavatkozott Komnen Mánuel görög 
császár, ki fennhatóságát Magyarországra is ki akarta ter-
jeszteni. E végből szította a viszálykodást III . István a 
törvényes király, és nagybátyjai a II. László és IV. István 
név alatt ismert ellenkirályok között. Látva azonban, hogy 
fondorlataival czélt nem ér, és álnoksággal el akarván 
hitetni a nemzettel hogy ö nem szándékozik Magyaror-
szágnak ártani, azt kérte, adják át neki Béla herczeget, 
III. István öcscsét; ő fiává fogadja, saját leányát adja 
neki feleségül, s minthogy neki magának fiörököse nincs, 
utódjává teszi, t . i. halála után Béla lesz a hatalmas 
görög birodalom fejedelme. 

Őseink őszintének vélték a görög császár ajánlatát , 
s megegyezésükkel az ifjú Béla herczeg, ki ekkor alig 
volt 12 esztendős, Bizanczba ju to t t a görög udvarhoz. 

III. István 1173 tavaszán elhalálozott, s utódot nem 
hagyván maga után, a trón, némi küzdelmek után a 
Bizanczban nevelkedett Bélára jutot t . Voltak, kik nem jó 
szemmel nézték ezt, mert attól tar to t tak , hogy a görög 
udvar légkörében felnőtt Béla görög szokásokat és erköl-
csöket fog meghonosítani az országban, s a görög egy-
házat fogja pártolni a latin felett. De győzött a törvény-
szerűség elve, s igy Béla nemsokára a nemzet többségé-
nek óhajával is megegyezőleg trónra lépett és a kalocsai 
érsek 1174 elején királylyá koronázta. 

A trón miatti versengés rövid idő alatt annyira le-
csillapodott, hogy az ország pár évi nyugalomnak örvend-
hetett , és ezt az időt az i f júkora teljében álló erélyes és 
tevékeny király arra használta, hogy gondos, igazságos 
kormánya, s a nemzeti egyház iránt tanúsított ragaszko-
dása által az ellenpárt és kivált az egyháziak ellenszenvét 
lefegyverezze, s a közigazgatás javítása által magának a 
közbecsülést megszerezze. Azon tapasztalatokat, melyek 
magának a görög udvarnál szerzett, mindjárt uralkodása 
elején a haza javára igyekezett fordítani, s bár ezen kor-
ból fenmeradt történeti kútfőink nagyon hiányosak, nem 
kételkedhetünk, hogy épen a közigazgatás és az igazság-
szolgáltatás javítása, és egyéb hasznos intézkedések neki 
köszönhették létrejövetelöket ; némely történetíróink, kik 
nem csupán uralkodásának első esztendeit, de egész tar-
tamát ítélik meg, azt állítják, hogy ezen működésében 
nem csupán a görög kormányzatot, hanem a nyugati or-
szágokét is szem előtt tar tot ta , és, hogy a Kálmán király 
halála óta gyászosan elhanyagolt igazságszolgáltatást tel-
jesen át idomítot ta . 2) 

Legfontosabb reformja a derék királynak az írás-
beliség behozatala volt, mi által ugy az ország kormány-
zása mint a birói végzések szilárd, elvi alapot nyertek, 
és az e korban még rendezetlen jogviszonyainkban üdvös 
változások, főkép az igazságosság kapot t lábra. 

De nemcsak ezen a téren alkotott a jeles király ma-
radandót, hanem minden tekintetben kiváló fejedelemnek 

2i Lásd: Horvát Mihály. Magyarország történelme 18"1. I. 
kot- 439. lap. V. ö. Szalay László. Magyarország története. I. köt. 
281. lap. 

mutatkozott . Róla — mint Horváth Mihály mondja — 
„sem fényes ütközetet s diadalokat nem beszélnek el év-
könyveink, sem törvénykönyvek nem maradtak tőle reánk, 
melyek törvényhozói bölcseségéről tanúskodnának : és 
mégis kormánytörténete, az állapot, melyben az országot 
hagyta, a külföldi emlékek, melyek róla egyet s mást fen-
tar to t tak , szóval minden, mit róla tudunk, arról tanús-
kodik, hogy ő egyike volt legjelesebb fejedelmeinknek? 
kiknek kormánya a népet boldoggá, az országot hatal-
massá t e t t e " . 3 ) 

Krónikáink csak két tényt jegyeztek fel az ő ural-
kodásáról, azt, mit már fentebb emiitettem, hogy t. i. az 
Írásbeli tárgyalást behozta, és hogy kiirtotta az orvokat 
és la t rokat ; e második azt bizonyítja, hogy a személy-, 
fagyon- és üzletbiztonság volt kormánygondjainak és tevé-
kenységének egyik legfőbb czélja. Ezzel elérte az erköl-
csök javulását is. Igazságszeretetét a külföldi tudósok is 
magasztalják. Az egyháztörténeti források azt Í3 bizonyít-
ják, hogy buzgó híve volt a latin egyháznak, s ő telepi-
tette le hazánkban a czisztercziták jeles rendjét , mely még 
ma is virágzik nálunk, és e rendnek históriája szorosan 
egybeforrt hazánk kulturális történetével. S bizonyos az 
is, hogy okos, bölcs, és bátor kormányzásának eredménye 
volt, hogy a mikor 1196-ban elhalálozott, az ország ha-
tárai ugyanazok voltak ismét, melyek Kálmán idejében, 
kinek poli t ikáját különösen a tengerpartvidékek tekinte-
tében egészen magáévá tette, és meg tudta szerettetni e 
vidékeken a magyar fennhatóságot, minek számtalan nyo-
maival találkozunk még ma is. 

Midőn Komnen Mánuelnek 1170-ben váratlanul fia 
született, a császár megváltoztatta addigi szándékát, hogy 
Bélának leányát adván feleségül, utódja legyen. Ezért 
azután feleségének nővérével, Boemund antiochiai feje-
delem Ágnes nevü leányával házasította össze ; ezt a gö-
rögök antiochiai Annának nevezik, s ez volt Béla kirá-
lyunk első neje, kit, midőn 1184-ben meghalt, Székes-
fejérvárott temettetett el. Ugyané sírboltban helyeztettek 
örök nyugalomra III . Béla hamvai is, midőn 1196-ban 
meghalt, s ott pihentek az áldott emlékű fejedelem porai 
1849-ig, midőn a hírneves, régi székesfejérvári templom 
alapjai felásatván, ott megtaláltattak. 

Alig van királyunk az Árpádok jeles családjából, 
kinek temetkezési helyéről biztos tudomásunk volna. 
Némileg megnyugtat ja kegyeletünket az a tudat, hogy 
ennek a derék és jeles királyunknak hamvai még ma is 
bir tokunkban vannak. Mióta 1849-ben felfedezték III. 
Béla és első neje csontjait, e tiszteletes ereklyék sok 
viszontagságon mentek keresztül, és azok a különféle poli-
tikai zavarok s az 1849 óta lefolyt események magyaráz-
zák meg némileg az e körül tör ténteket ; szerepe van 
ezekben annak a mult században élt jeles tudósunk Bél 
Mátyás által is ostorozott nembánomságunknak, mely 
szerint „mi magyarok semmiben sem vagyunk annyira 
közömbösek, mint nagyjaink emlékének fentartásában." 4) 
Igy történt, hogy a királyi hamvak felfedeztetésök után 
először a M. N. Muzeumba, 1862-ben pedig a Mátyás-
templomba kerültek, s midőn ezt a régi szentegyházunkat 

3) Lásd id, h. 452—453. lap. 
4) Lásd : Bél Mátyás. Xotitia geographica Hungáriáé. 551. lap. 
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egykori diszébe visszaállítani kezdték, a drága hamvak 
megőrzésre a Budapesti M. K. T. Egyetem embertani 
intézetébe szállíttattak. Jó érzésű hazafiak már évek óta 
törekszenek arra, hogy a régi kegyelethiány jóvá tétessék, 
és e királyunknak s hitvesének oly szerencsésen felfedezett 
hamvai az őket megillető tisztelettel ismét eltemettesse-
nek. Ezek buzdítására és fáradozásai folytán az ügy fel-
költé az intéző köröknek, s magának törvényhozásunknak 
figyelmét és e réven dicsőségesen uralkodó felséges 
királyunk kegyeletét is, a ki elhatározta, hogy ennek a 
jeles ősének, kihez nem csupán az ' a kötelék fűzi, hogy 
ugyanazon szent koronát viseli felkent halántékán, mely 
oly méltón nyugodott III. Béla fején, hanem a vérség 
kötelékei is csatolják, hamvait királyi pompával s az őt 
megillető diszes sírboltban fogja eltemettetni. 0 felsége 
ezt az elhatározását 1897 május 25-én közölte az ország 
miniszterelnökével, b. Báuffy Dezső úrral, midőn az ehhez 
intézett legfelsőbb kéziratában ezt mondja: „Azon kegye-
let által indíttatva, melylyel elődeim iránt viseltetem, fel-
hívom önt, hogy boldog emlékű III. Béla király és hitves-
társa antiochiai Anna királyné tetemeinek az itteni koro-
názási templomban czélbavett nyugalomra helyezése, 
valamint ugyanott egy méltó siremlék felállítása iránt 
haladéktalanul intézkedjék." Ezt a királyi szót nyomban 
királyi tett követte, amennyiben ő felsége az emlék fel-
állítására szükséges összeget magánpénztárából kiutalvá-
nyozta. 

Az emlék immár elkészült, és folyó hó 21-én, tehát 
702 esztendővel azután, hogy III. Béla elköltözött sze-
retett nemzete köréből, áldott hamvai a budavári főegy-
házban, mint őt leginkább megillető szent helyen, felséges 
urunk által készíttetett diszes királyi sirba fognak elte-
mettetni. S a temetési szertartás bizonyára még nagyobb 
pompával fogna megtartatni, ha nem nehezednék lidércz-
nyomásként az egész nemzetnek lelkére az a mérhetetlen 
fájdalom, mely az imént Erzsébet királynénk szomorú 
elhalálozása által mindnyájunkat ért. 

Igy is azonban az egész nemzet részvételével fog 
III. Béla és neje eltemettetése megtörténni. S én azt kí-
vánom, hogy legalább szellemben, lélekben vegyen azon 
részt az egész nemzet. Vegyetek részt e királyi végtisz-
tewségtételben Ti is, Tisztelendő Testvérek, összes híveink-
kel egyetemben. Azon a napon, s ugyanazon órában, 
melyben Budavára tanuja lesz ennek a kegyeletes tény-
nek, álljatok ti is az oltár elé, s mutassatok be szent 
miseáldozat (requiemet liberával) az Urnák, és könyörög-
jetek benne a mi elhunyt dicső Árpádi fejedelmünkért; 
könyörögjetek azért is, hogy a Mindenható, ki eddig fen-
tartotta e nemzetet, védje meg azt továbbra is, és adjon 
nemzetünknek mindenkor jeles fejedelmeket. Könyörög-
jetek azért is, hogy ezen nemzeti fejedelmünknek nekünk 
drága ereklyéi uj és erős kötelék legyen, mely hazánk 
minden lakosát szorosabban fűzze a szeretett haza föld-
jéhez. Szent István jobbján kivül immáron egy második 
ereklye is lesz Budavárában, melyhez a magyar elzarán-
dokolhat, s mely előtt imádkozva uj erőt meríthet a haza 
iránti kötelességek teljesítéséhez. 

Régi tartozást fog a magyar nemzet az október 
21-iki gyászünnepséggel leróni; oly tartozást, mely mél-

tán megilleti ama dicső fejedelmi családot, melyhez eré-
nyekben, szentségben, férfiúi lovagias tulajdonokban ha-
sonlót keveset mutat fel a világtörténelem. Vegyünk részt 
ebben a kegyeletes végtisztességmegadásban mi is. E 
hónap 16-án, vasárnap magyarázzátok meg a híveknek 
az október 21-iki nap jelentőségét, s hivjátok meg őket 
a templomailakban tartandó gyászistenitiszteletre. 

Ez az áldozatunk tetszeni fog az Urnák, és a mi 
szenteink — hiszen a magyar szentek nagy része is az 

; Árpádok családjából származott — egyesíteni fogják 
imáikat a mieinkkel, és az Ur meg fogja hallgattni e 
buzgó imákat. 

Keli Kassán, püspöki székvárosunkban, Pünkösd 
utáni 19-ik vasárnapon, az Ur születésének 1898-ik -esz-
tendejében. Zsigmond 

püspök. 

Munkácsi egyházmegye. Naptáregyesités. — 
A naptáregyesités eszméje iránt felkeltett érdeklő-

dés, olvassuk a „Kárpáti Lapok"-ban, ugy látszik ezúttal 
nem lesz múlékony tünemény, de meg hozza végre a 
várva-várt sikert és a naptáregyesités ténye be fog kö-
vetkezni. 

Hallatszanak ugyan hangok az ellenzék táborából is, 
de oly gyenge érvekkel állanak elő, hogy valóban figye-
lembevételt alig érdemelnek. A kegyelet, az ősök iránti 
tisztelet, a vallásos érzület megingatása oly tekintetek, 
melyek igen alkalmasak a kedélyek felizgatására, de érvül 
el nem fogadhatók, ezekre tekintettel kellene lenni min ' 
denekelött, akkor soha semmi haladást sem tehetne az 
emberiség, mert az ősök iránti kegyelet azt nem en-
gedné meg. 

Vannak olyanok is, kik a naptárt és hozzácsatolt 
kronologiai táblázatokat dogmatikus jelentőségüeknek tart-
ják, és épp azért azok változhatatlanságát vitatják. Ily 
okoskodás valóban nevetséges volna, ha nem volna oly 
sajnálatraméltó. 

Mi nem tartjuk feleslegesnek kijelenteni, hogy nekünk 
görög ritusuaknak szabad tanulni a latinoktól is és ké-
rem ipso facto nem mind rossz és elvetendő az, a mit a 
latinoknál látunk, csak ne sértse rítusunk sajátos egyedi-
ségét, alapelveit, — már pedig a naptáregyesités tényleg 
rítusunkat nem zavarná egy csöppet sem, ez már tényleg 
be van bizonyítva. 

Avagy a latin kath. egyház megsértette az ősök 
iránti kegyeletet, lerontotta a vallási érzületet, vagy a mi 
még több, talán dogmatikus tévelybe esett, midőn elhagyta 
az általunk még most is használt Julián naptárt és el-
fogadta a javított naptárt ? Valóban az ily okoskodók 
nem gondolják meg mit állítanak és az ő utaikon mily 
következtetésekre kellene jutnunk. 

A latin egyház keresztül vitte a naptárjavitást a 
XVI. században, és milyen volt akkor az egyház hely-
zete ? — Bizony a viszonyok nem igen voltak békések. 
A Luther-féle hitszakadás által ejtett sebek még gyó-
gyíthatatlanul rosszalták az egyház tettét és azért meg-
rendült a hitélet. Ellenkezőleg csak azután erősödött meg 
és tudott sikereket felmutatni az ellenreformatio. 

De ha registráltuk itt a naptár-egyesítés elleuzőinek 



270 RELIGIO. 88 

megjelenését a küzdőtéren, — a mi közbevetőleg legyen 
mondva, az ügynek érveik gyengesége mellett csak elő-
nyére van, — örömmel jelezhetjük azt is, hogy az eszme 
mindinkább szélesebb körben hódit és mig a szomszéd 
egyházmegyék klérusa is egész tudatossággal karolja fel 
az eszmét, a munkácsi egyházmegyének már csaknem fele 
jelentette ki hozzájárulását. 

Nemsokára itt az ideje az őszi gyűléseknek. Ugy 
tudjuk, hogy igen sok helyen most az őszszel fogják a 
naptáregyesités kérdését megvitatni, azért az érdeklődők 
tájékoztatása végett itt s folytatólag adjuk azon hozzá-
járulási nyilatkozatokat, melyek Melles Emil esperes úr-
hoz, mint e kérdés eddig még mindenütt elismerést nyert 
tanulmányozójához ujabban beérkeztek keltezésük sor-
rendje szerint. 

Alljon itt első helyen az eperjesregyházmegyei 
lomnai kerület határozata, mely ottan — biztosra vesszük 
— az egész egyházmegye sorakozását fogja kieszközölni. 

Kivonat az eperjesi g. k. egyházmegye lomnai esperesi kerü-
letének lelkészkedö papsága által 1898. évi junius hó 7-én 
a remenyei lelkészi lakban megtartott tavaszi papi gyűlés 

jegyzőkönyvéből. 

8. Id. Vaskovics Antal, szentszéki ülnök, lomnai lel-
kész, azon okból kifolyólag, hogy a keleti szert, egyház-
ban használatban levő Julián féle naptár ugy a tudomá-^ , 
mint a gyakorlati élet szempontjából teljesen tarthatat-
lanná valt, inditványozza, határozza el a ker. gyűlés, mi-
szerint a Julián-naptárnak a Gergely-féle, sokkal helye-
sebb és pontosabb számitásu naptárral való felcserélesét 
a kerület g. kath. hivei nevében is őszintén óhajtja, az 
erre vonatkozó országos mozgalmat s jelesen ft. Melles 
Emil kisdobrai g. kath. esperes-lelkésznek legutóbb 
„Naptáregyesités" cz. a. megjelent röpiratában foglalt 
fejtegetéseket teljesen helyesli, elfogadja, s azokat jóknak 
és helyeseknek ismeri. 

A ker. lelkeszek az indítvány értelmében egyhangú-
lag a naptáregyesités eszméje mellett foglalnak állást s 
fiúi alázattal kérik püspök ur ő méltóságát, miszerint 
magas egyházfejedelmi hatáskörében odahatni kegyesked-
nék, hogy az egyesítés mielőbb szerencsésen megtörténjék. 

9. Petrásovszky Leo, valkói lelkész a fenti határo-
zatból kifolyólag, hogy az eszme megvalósulása annál 
könnyebben sikerüljön, de egyszersmind, hogy a mozga-
lomnak annál nagyobb súlya és jelentősége legyen, azt 
inditványozza, hogy a ker. gyűlés eme határozata hasonló 
határozat hozatala végett a többi esperesi kerületek ft. 
lelkészkedö papságával is közöltessék. 

A ker. lelkészek az inditványt egyhangúlag elfogad-
ják s az eperjesi egyházmegye összes esp. kerületeinek 
lelkészkedö papságát felhívjak az eszméhez való csatla-
kozásra. 

A ker. esperes pedig megbizatik, miszerint a gyűlés 
eme határozatát a többi esp. kerületekkel a ker. jegyző 
által kiállítandó külön jegyzőkönyvi kivonatban közölni 
szíveskedjék. 

Kelt mint fent. 
Rusznák Pál ker. esperes, györgyösi lelkész, Waskovich 
Antal 8zsz. ülnök, lomnai lelkész, Csanda János f.-olsvai 
lelkész, Hudák Mihály kobulniczai lelkész, Petrásovszky 
Leo ker. jegyző, valkói lelkész, Molcsánvi Mihály reme-

nyei lelkész, Schley Antal mátyáskai lelkész. 
(Vége köv.) 

IRODALOM. 
*** Ötven év alkotmányos egyházpolitikája. 

(1848—1898 ) Irta Keményfy Kálmán Dániel. Esztergom, 
1898. 8-r. 288 1. Bolti ára 1 frt 20 kr. Magánál a szer-
zőnél megrendelve Esztergomban 1 frt. Növ. papok és 
tanítók 80 krért kapják. 

Ez az a könyv, melyet várva vártunk s melyet min-
den katholikus papnak, minden katholikus embernek, ki 
egyházunk, kath. vallásunk sorsa iránt érdeklődik, olvasni 
és tanulmányoznia kell, hogy tudja, miképp jutottunk 
idáig, a hol vagyunk. Hogy mily rendkivül érdekes munka 
ez, mutatja tartalma. 

Előszó. I. Fejezet. A félszázados évforduló emlékezete. 
II. Fejezet. Az 1848—49 iki országgyűlés: A zsidó 

emanczipáczió kérdése a honosítási s városi törvényjavas-
latban. — A „privilégium fori" eltörlése. 

I I I . Fejezet. A királyi kegyúri jog s a felelős minisz-
térium. — A vallás egyenjogúságról s viszonosságról szóló 
törvény és a kath. egyház. — Sárkány apát és Kossuth 
Lajos. — Az uj törvények kihirdetése és a papság. 

IV. Fejezet. Püspöki tanácskozmányok, emlékirat a 
királyhoz. 

V. Fejezet. A katholikusok peticziója, az aláírási 
ivek konfiskálása. 

VI. Fejezet. A kormány és a hitvallásos iskolák. — 
A klérus fegyverbe parancsolása. — A szerzetesek és 
papok tanítási jogának korlátozása. — Az alapítványi 
jószágok áruba bocsátása. — A zsidók emanczipácziója és 
a polgári házasság. Törvényjavaslat az egyházi személyek-
ről, az egyházi vagyon elkobzásáról és a szerzetek eltör-
léséről. 

VII. Fejezet. Kossuth Lajos és a katholikus egyház. 
VIII. Fejezet. A főkegyúri jog a főrendiház 1865-iki 

válaszfelirati vitájában. — Deák Ferencz vallásügyi bi-
zottsága. — A kiegyezés liberális áramlata. — Irányi 
Dániel peticziója. A kath. ünnepek megtartásának meg-
rendszabályozása. — Eötvös József és a vallásszabadság. 
— A tiszai evangélikusok mozgalma az országgyűlésen. 
— A szentszékek ügye a perrendtartási törvényben. 

IX. Fejezet. A népoktatási törvény, az egyetem 
dekatholizálása. — Az áttérés és a vegyes-házasságok sza-
bályozása a vallási viszonosságról szóló törvényben. — A 
vegyes-házassági válóperek. — Irányi, Tisza és Eötvös 
József javaslatai a vallásszabadság ügyében. — Az inter-
calaris főpapi jövedelmek. 

X. Fejezet. Tanulmányi alapok. — A felekezetek 
állami segélyezése. — A kath. autonomia és az ország-
gyűlés. 

XI. Fejezet. A királyi placetum és Sim or primás 
memoranduma. — A placetum és az országgyűlés. — A 
jezsuiták kitiltása. 

XII. Fejezet. A vallás és tanulmányi alapok és ala-
pítványok a költségvetésben. — Ujabb placetum eset, 
Trefort bizottsága az egyház és állam közti viszony sza-
bályozására ; Deák Ferencz egyházpolitikája ; a vallássza-
badság tervezete. 

XIII. Fejezet. A papi javak szekularizácziója. — A 
katholikus kérvények és Tisza Kálmán színvallása. — A 
középiskolai törvényjavaslat. 
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XIV. Fejezet. A kötelező polgári házasság agyon-
inditványozása és leszavazása. — A keresztény-zsidó pol-
gári házasság sorsa. 

XV. Fejezet. Az első elkeresztelési vita, és az 1879. 
XL. t.-cz. 53. §-a. — Az 1890 febr. 26-iki elkeresztelési 
rendelet bonyodalmának lefolyása. — A radikális egyház-
politika megvalósítása. 

XVI. Fejezet. A kisdedóvási törvény. — A prímás* 
székhely-kérdés. — A katholikusok szervezkedése. 

= Most jelent meg szintén Kincs István, a kitűnő 
eleven tollú és igazi magyar zamatu tárczairó tollából 
„Magyar ég alatt" czimű gyönyörű rajzokkal és elbeszé-
lésekkel telt remek műve Tornyay, Ferenczy, Tull és 
Hegedűs László rajzaival. Ára diszes egész vászonkötés-
ben 2 frt 60 kr. Kapható a szerzőnél Kőszegen és min-
den könyvkereskedésben. A legmelegebben ajánljuk tisz-
telt olvasóink figyelmébe. Ily becses szépirodalmi termék 
ritkán jelenik meg könyvpiaezunkon. Ajándéknak kiválóan 
alkalmas. 

— Szent Órák. Ez a czime annak a csinos ima-
könyvnek, melyet P. Haas Ágoston, kármelita-atya szer-
kesztett. Az Ízlésesen kiállított könyvecske két részre 
oszlik. Első része a bold. Szűz kis zsolozsmáját, a második 
része a legszükségesebb, kedvelt általános imákat tar-
talmazza. A czélszerü imakönyv kapható Győrött, a 
kármelita-zárdában. Ára : Vászonkötésben 35 kr. (3 drb. 
2 int.) — Chagrin-bőrkötés, aranymetszéssel 1 frt. — 
(2 int.) — Párnázott borjubőr-kötés 2 frt 40 kr. (5 int.) 

A kármelita-zárda kiadóhivatalában Győrött kap-
hatok: „Szent Skapuláré" oktató s imádságos könyv. II. 
kiad. P. Semmer Imrétől. Fűzve 30 kr. (3 drb. 2 int.) — 
Csinosan kötve 55 kr. (1 int.) Vászondiszkötés 1 frt 5 kr. 
(2 int.) — Párnázott borjubőr 3 frt (6 int.) Skapuláré-
czédula, magyar, német, tót nyelven, darabja 2 kr., 
100 drb 1 frt 80 kr. — Skapuláré-ének, darabja 1 kr., 
100 drb 80 kr. — Szent-skapuláré, darabja 8 kr. 
Selyemből darabja 25 kr. — „Lelki emlékmond átok" 
Szent Terézia és keresztes szent János irataiból. P. 
Semmer Imrétől. Csinos vászonkötésben 55 kr. (1 int.) — 
„Keresztes szent János élete" P. Ágostontól. Fűzve 30 
kr. Kötve 50 kr. (1 int.) — Szent József-társulati 
könyvecske, magyar és német nyelven, darabja 2 kr., 
100 drb 1 frt 80 kr. 

— Megjelent A Szent-Gellért ifjúsági hitszónok-
lati folyóirat 3-ik füzete, rendkívül gazdag és változatos 
tartalommal. A valóban hézagpótló és magas színvonalon 
álló folyóiratot Mázy Engelbert dr és Szinek Izidor dr 
sz. B. r. tanárok szerkesztik. Megjelenik az iskolai év 
minden hónapjában. Előfizetési ára egész évre 4 frt, 
mely összeg aszerkesztőség czimére, Pannonhalmára (u. p. 
Győr-Szent-Márton) küldendő. 

V E G Y E S E K . 
*** Nevenapja lesz most vasárnap ő eminencziájának 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek 
urnák. Buzgó fohászok szálnak ez alkalomból fel az égbe 
s áldást kérnek a jóságos főpásztor életére. Dominus 
conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum, et 
non tradat eum in animam inimicorum ejus! 

— A kalocsai főszékesegyház épületét Császka 
György érsek ur őexczellentiája két méter széles aszfalt-
járóval véteti körül. A mult héten már serényen dolgoztak 
rajta. Az egész munkálat 1600 forintba kerül. 

— Életrevaló eszme. Sok tintát, nyomdafestéket 
fogyasztottak már el hazánkban a háziipar érdekében. 
Ajánlották, dicsérték ezeket a dolgokat, de ennél tovább 
a legtöbb helyen alig jutottak. Pedig a földmivelő nép 
igen ráérne télen át valami hasznos munkára. Hérics 
Márton ászári plébános, ki már annyi üdvös dolgot cse-
lekedett hívei érdekében, most a háziipar életrevaló esz-
méjét akarja községében meghonositani. Gyékény és kosár-
fonásra akarja megtanítani az ászáriakat. A helyiség kör-
nyéke anyagot bőven ad ehhez a két háziiparhoz s ez az 
anyag ez ideig nagyrészt értéktelenül elkallódott. Ha 
sikerül a lelkes plébánosnak tervét megvalósítani, — s 
mi ne sikerülne neki, — akkor többet tett a nép javára 
mint azok, kik c«ak szavakban találják örömüket, s a 
szónál tovább nem is futnak. Figyelemmel fogjuk kisérni 
a plébános ur dicséretes törekvését, s kívánjuk, hogy fá-
radozása hozza meg az igazi gyümölcsöt; a nép munkás-
ságát, s a mi ezzel jár az erkölcsösséget. (D. H.) 

— Isten áldása van az ifjúság lelkeért lelkesülő 
férfiak fáradozásán. Budapesten Tomcsányi Lajos S. J . 
atyának sikerült a budapesti főiskolai kath. ifjúság lelki 
javára Congregatió academicát alkotni, Kolozsvárott pedig 
Pál István, kanonok és státusgyülési előadó, az ottani 
egyetem katholikus tanulói számára a budapestihez ha-
sonló Szent-Imre-Egyesület alapításán fáradozik. 

— Egyházmegyei értekezlet Hetyey Sámuel pécsi 
megyés püspök ur a papi nyugdíj-szabályzatot a válto-
zott viszonyokhoz képest és a nyugdijasok előnyére mó-
dosítani óhajtja. E végből a főpásztor tervezetet dolgoz-
tatott ki egy szűkebb bizottság által s azt az egyházme-
gyei papságnak szabad bírálata alá boc sájtotta. Azóta az 
ügy megvitatva levén minden érdekelt körben, ő méltó-
sága f. évi november 22-ik napjára egyházmegyei érte-
kezletet hiv egybe a nyugdíj-szabályzat módosítása tár-
gyában a pécsi papnövelde helyiségébe, a mely értekez-
leten részt fognak venni a megyés püspök elnöklete alatt : 
a székeskáptalan, minden egyes esperes-kerületből a ke-
rületi esperes és egy választott kerületi képviselő, a nem 
lelkészkedő központi papság egy képviselője és szeniora, 
valamint a püspöki udvari papok. 

— Aranymise. Nóvák Ede nyug. benczés-tanár és 
plébános e hó 19-én tartotta meg aranymiséjét. Ez alka-
lomból az ősz papot és tanárt számos volt tanítványa, 
valamint tisztelője kereste fel és lelkes ovácziókban ré-
szesítette. Ad multos annos ! 

— A komáromi Oltár-Egyesület a napokban tar-
totta évi közgyűlését Molnár János praelátus apát-plebá-
nos elnöklete alatt. A közgyűlésen az egyesület tagjai 
igen szép számmal jelentek meg, a kik nagy figyelemmel 
hallgattak beszédét. A gyűlés aztán elintézte a folyó-
ügyeket, mire Wiederman János káplán érdekes és kor-
szerű felolvasást tartott a jó könyvek olvasásáról és külö-
nösen az Oltár-Egyesület következő könyveire irányította 
a figyelmet, a melyek a komáromi plébánia-hivatalban 
rendelhetők meg: Vezérkönyv. Kötve 20, egyébkánt 10 
kr. Örökimádás imakönyve. Kötve 1 frt 75 k r , egyéb-
ként 1 fr t 30 kr. „Reménységünk" egész évre 1 frt 30 
kr. Hirnök. Mária Kertje egész évre 1 frt 50 kr. A Szent 
család Kis követe egész évre 72 kr. A Rózsafüzér Király-
néja egész évre 1 frt. Patrona Hungáriáé egész évre 12 
kr. Páduai Szt. Antal Lapja egész évre 80 kr. Énekes 
könyv (Stampay) kötve 16 kt. A„Nagy Áldozat 10 kr. 
Oktató Néplap egész évre 2 frt. Őrangyal egész évre 1 
frt. „Hitterjesztés Lapja" egész évre 3 frt. Missió-Könyv-
tár egész évre 1 frt 8 kr. 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 E T E 

Budapesten, október 29. 35, 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
13 I K É V I T Ő L Y A M . 

SZ. II. Félév. 1898. 

„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-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Dr Samassa József egri érsek ur főpásztori levele papságához érseksége 25. évének betöl-
tésekor. — Egyházi Tudósítások. — B u d a p e s t : Két század hódolása Krisztus Urunk előtt. — M u n k á c s i e g y h á z m e g y e : : 

Naptáregyesités. — Katholikus Autonomia. — Irodalom. — Vegyesek. 

Dr Samassa József egri érsek ur 
főpásztori levele papságához 

érseksége 25. évének betöltésekor. 
Szeretett Testvéreim és Fiaimi 

(Latin eredetiből.) 
(Vége.) 

Midőn ez álbölcsek a jelen társadalmi ha-
ladás követélményéül tüntetik fel, hogy a tár-
sadalom Isten és az ő törvényei kizárásával szer-
vezze és kormányozza önmagát, aláássák minden 
társadalmi rend alapját s teljes feloszlását ké-
szítik elő. Mert Istent s az ő törvényeit kizárva, 
az ember vele született méltóságától s becsétől 
ekkép megfosztva, többé kevésbbé mesterien össze-
alkotott géppé sülyed. Nem csoda aztán, ha a 
túlvilág minden reménye nélkül csak egy vezér-
elvet ismer: az önérdeket; a kötelességeknek 
csak egy mértékét: az aljas birvágyat. Mely sem 
teljesen kielégithető, sem csillapítható nem lévén, 
nem riadnak többé vissza semmitől sem azok, 
kiket csábjaival feltüzelt. Innét a communismus, 
a soczialismus, a nihilismus, e barbár szók, a 
társadalom e sötét szörnyei, gyászos sirjai. Nem. 
marad már érintetlenül, nem megingatlanul semmi, 
mit az isteni és emberi törvények a polgárok 
java, a társadalom biztonsága, az élet nyugalma 
és boldogsága érdekében szentesitettek. 

Nem hangzik-e még mindannyiak ajkán a 

borzalom szava a gonoszság ama halálthozó gaz-
tettéről, melynek rémhire megdermeszté a lel-
keket? Rombolásra, bűntettekre, gyilkosságra 
összeesküdtek szövetkezetéből előtámad a legal-
jasabb, legelvetemültebb orgyilkos, ki tajtékzó 
dühvel szájában, vad kegyetlenséggel lelkében, 
kezet emel s orvul halálosan átszúrja szeretett 
királynénk, hűséges, jóságos anyánk szivét. Szem-
nek, szivnek eliszonyitó látvány. 

S vájjon nem természetes következményei-e 
ezek a fentebb előadott tanoknak, melyeknek 
szóban és tettben naponta és nyíltan annyi hir-
detője van? nem szükségképi következmények-e : 
az értelmi rendben a bevégzett s egész a cynis-
musig fitogtatott atheismus; az erkölcsi rendben 
minden aljas indulatnak és szenvedélynek szaba-
dossága, sőt szentsége s evvel a pogányság di-
csőítése és visszakivánása ; s végül a társadalmi 
rendben minden tekintély és fensőbbség elleni 
nyilt, vagy olykor és részben csak titkos össze-
esküvés? 

Sokan e tanok hivei közül kárhoztatják, bor-
zadálylyal utasítják vissza ez értelmi s erkölcsi 
szörny-következményeket s folyományokat; de 
ha őszintén s becsületes jóhiszeműséggel tagad-
nak is velők minden közösséget, vájjon logikailag 
távol állanak-e tőlük? 

íme a társadalom sebei. 
35 
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A világ beteg, veszélyesebben beteg, mint-
sem gondolnók. 

Európa vulkánon áll; a végzetes kitörést 
meghozhatja minden nap, — és nem ugyan tűz-, 
de vérpatakok árasztják el a föld szinét, gyászt, 
pusztulást borítva mindenre. 

E fenyegető veszélyekkel szemben a közrend 
visszaállítása- s megszilárdítására, a szellemek 
lecsendesitésére és kibékítésére mily eszközei 
vannak az államnak? 

A törvény tekintélye, s a haderő; a társa-
dalmi rend ifiegza várói val szembe a büntetés szi-
gorát s a fegyver hatalmát állítja. 

Jó. De komolyan számba veendő mégis, hogy 
a büntetésnek s a fegyvernek magában állam-
ién tar tó ereje nincs. 

„A félelem ugyanis, mint igazán mondja szt. 
Tamás, gyönge alap. Mert kiket csak a félelem 
tar t vissza, alkalomadtával a büntetlenség kilá-
tása mellett kitörnek a felsőség ellen, és pedig 
annál ádázabban, minél erősebben elfojtá akara-
tukat a félelem. Ezenkívül a félelem tulsága so-
kakat kétségbeesésbe hajt, a kétségbeesés pedig 
mindent merészlő elkeseredettségbe űz". A tör-
vényektől való félelem a bűntetteket el nem 
fojtja. A törvény büntetheti a bűnt, de a lelki-
ismeretet nem büntetheti. A törvények tekintélye 
csak akkor hatályos, ha az embereket az Ur 
félelme hatja át. Akik tehát a forrongó népszen-
vedély folyton magasabbra csapkodó lángját a 
törvény ellenökszegzésével akarják elfojtani, az 
igazságnak tesznek ugyan szolgálatot, de legyenek 
meggyőződve, hogy munkájok sikere meddő, vagy 
legalább is kétséges. 

A katonaságnak az államban kétségtelenül 
nagy jelentősége van. A hadi tudomány annál 
nagyobb tiszteletben tartandó, mennél bizonyo-
sabb, hogy a haza biztonsága annak védve alatt 
áll. Ámde e védelem csak akkor biztos és meg-
nyugtató, ha a legnagyobb katonai bátorsággal 
a legnagyobb fegyelem-szeretet párosul, s a lélek 
emelkedettségét az állam feje iránti rendithetlen 
hűség tetőzi be. De a jelenkori vészes tanok özö-
nében, a gondolat s cselekvés féktelen szabados-
sága mellett, ki edzi meg azok ártalma ellen az 
ifjú lelkét, mielőtt a hadseregbe lép, s ott ki 
orvosolja meg lelke mételyét? Pedig e nélkül, 
borzadálylyal tölt el a jövő. A történelem tanu-
ságát hivom fel. 

Kik az idők jeleit s az események tanulsá-
gait komolyan megfigyelik, jól tudják, hogy a 

hadsereg kifelé is csak oly belkormányzat mellett 
lehet hatalmas, mely bölcs törvények ós üdvös 
intézmények által a katonai fegyelmezettség és 
hősiesség magasabb erényeire nevel. 

E világtörténeti nagy igazság tanulsága előtt 
szemet hunyva, vannak, kik a haderő ügyét a 
társadalom és államélet minden más ügye fölött 
állónak tekintik. Különösen is korunk nagy hi-
bája ez. Innét a rengeteg költségekkel fentartott 
nagyszámú katonaság, roppant hadi készletek, fel-
szerelések, ezek gyakori, úgyszólván folytonos 
ujitása, változtatása, a terhek súlya, melyeknek 
állandó s egyre fokozódó nyomása alatt roska-
doznak a népek. 

Az orvoslás szüksége égető ; nehogy a nyo-
masztó bajok elviselhetetlensége miatt már-már 
elkeseredett lelkekben mélyebb gyökereket ver-
jen az a széltében terjesztett felfogás, hogy a 
közjónak ós közbékének jelszava mint ürügy csak 
egyesek nagyságának, dicsőségének, biztonságának 
érdekét takarja. 

Ezen válságos veszélyekkel terhes kérdésnek 
bölcs előrelátással, férfias elhatározottsággal meg-
oldása elodázhatatlan. 

De nincs-e hát a társadalom üdvének semmi 
mentő eszköze ? Sőt igen. 

A jelen s jövő bajaink elhárítására legbiz-
tosabb mód a társadalmat Krisztus tanainak ol-
talma alá helyezni, melyek minden fájdalomra 
ir t nyújtva, minden elmébe fényt árasztva, egy-
szersmind a nemzeteket is sokkal biztosabban 

! megvédik, mint a törvények s a fegyverek. 
A bajok orvoslásának főfeltétele: a felfo-

gások, érzületek megváltoztatásával, a köz és 
magán életben visszatérés a keresztény életmód 
útjára. Az érzületek gyökeres átalakulása szük-
séges uj iránynyal, uj tartalommal. S mert min-
den érzelem gyupontja a szeretet: a szeretet in-
dokának s természetének kell megváltoznia. E 
csodás átalakulást megteremti Krisztus tana, ki 
hozzánk való határtalan szeretetével s kegyes-
ségével a sziveket viszont szeretetre gyulasztja; 
s ebben rejlik minden életszentség titka. 

Vagy hol hát az a tudományos tan, hol az 
a bölcselet, hol az az állami törvény, mely csak 
távolról is összehasonlítható lenne az Isten- s  
felebaráti szeretetről szóló azon kettős parancscsal, 
melytől Krisztus szavai szerint az összes törvény 
ós próféták függenek? 

Ebben gyökeredzik a legfőbb, legfönségesebb 
erkölcstan, mert az igazi jó, becsületes életnek 
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egyedüli alapfeltétele az, ha azokat szeretjük, 
amiket szeretni kell s akkóp szeretjük, amint 
szeretni kell, — tehát Istent s felebarátunkat. 
Ebben gyökeredzik a társadalom boldogsága, mert 
a társadalmat mi sem tar t ja össze s óvja meg 
biztosabban, mint a kölcsönös hűség, a megbont-
hatatlan egyetértés köteléke, midőn az emberek 
a közös jó szeretetében találkoznak, mely a leg-
főbb, a legigazabb : Isten, s egymást ő benne 
őszintén szeretik, mert annak miatta szeretik, ki 
előtt szeretetök indoka rejtve nem maradhat. 

Nincs is a gyakorlati s társadalmi életnek 
megfelelőbb tan, mint Krisztusé, de ezt a maga 
teljes egészében kell elfogadni, minden önkényes 
magyarázgatás nélkül ós változatlanul. Nem hiány-
zanak ugyanis, kik az igazságot a maga teljes-
ségében elfogadni vonakodnak, de egészében el-
vetni sem merik s igy az egyház tanát tetszésök 
szerinti értelmezéssel törekszenek összhangba 
hozni egyéni felfogásukkal, elfajult érzelmeikkel. 

Az egyház tanának s fegyelmének uralma 
alatt fejlenek ki a keresztény erkölcsi életben a 
hűség, önmérséklet, emberiesség, igazság és szi-
lárdság azon csodás erényei, melyek az ó-kor 
annyira felmagasztalt dicsőségét mind messze 
túlszárnyalják. 

Hogy pedig Krisztus tanának üdvös erejét 
tagadásba vehessék, hasztalan emlegetik fel azon 
névszerinti keresztényeket, kikben hivatásuk igaz 
tudata nem ól s tetteikben kereszténységökről 
megfeledkeznek; hasztalan mutatnakbecsmérlőleg 
ezek erkölcseire, a kiket az egyház, Krisztus tör-
vényeinek hű őre maga is ostoroz s mint rossz 
fiainak megjavitásán naponta buzgólkodik. A 
hibák az emberek hibái ós nem a tané, mely 
kegyességre, igazságra, önmegtagadásra, türelemre 
s az élet mindmegannyi más fényes és hatalmas 
erényeire nevel, és pedig nemcsak a magán élet 
tisztességeért, nemcsak a társadalmi békés együtt-
élés biztonságáért, de azon mennyei hazáért is, 
melynek polgáraivá avat bennünket a hit, remény, 
szeretet. 

„Adjanak oly katonákat, mondja szt. Ágoston, 
milyennek Krisztus tanitása szerint lenniök kell, 
adjanak minden fokon oly kormányzókat, oly fér-
jeket, oly hitveseket, oly szülőket, oly gyerme-
keket, oly gazdákat, oly cselédeket, oly királyokat, 
oly birókat, oly adósokat, oly hitelezőket, oly 
tanitókat, milyeneket Krisztus tana kiván s akkor 
merjék állitani, hogy e tan társadalomellenes, de 

sőt inkább vallják be, hogy ha parancsait kö-
vetik, a társadalomra üdv-hozó". 

Valóban. 
Krisztus tana a társadalom egyedül erős 

kapcsa, üdvének egyedül szilárd alapja. E tan 
éltető, fentartó erejének kizárásával ki van zárva 
a társadalom tartós boldogsága. Mert ahol az Ur 
félelme eltűnt, a felebaráti szeretet kihűlt : az 
igazság legerősebb alapja omlott össze; igazság 
nélkül pedig, megmondták már az ó-kor bölcsei,, 
üdvös államélet nem gondolható. Akkor nem a 
becsület, de az érdek lesz mindenben döntő s 
felülkerekedvén az érdekek általános uralma és 
hajszája, minden jogbiztonság meginog, a kö-
telességérzet ébrentartására a büntetés félelme 
hatálytalannak bizonyul. 

Az igazságnak, mint minden más erény 
alap forrásának tisztelete mérvétől függ első sor-
ban az államok boldogsága. Az igazságszeretet 
megvédi a gyöngét minden jogsérelemtől s az 
egyenlőség alapján a legfelsőbb s a legalsóbb 
osztályokat egyenlő jog alá fogja, vagyis ugyan-
azon törvényeket szabja elő mindannyinak s a 
törvény előtt egyenlővé teszi mindannyit. Méltó-
ságban, rangban külömbözhetnek, de nem a 
törvények előtt. A törvények tisztelete az államok 
erőssége; az igazság elhanyatlása az államok 
veszedelme. Az igazság tisztelete s ápolása azért 
első kötelesség, egy korszak sem nélkülözheti azt,, 
egy államkormányzat sem lehet meg nélküle. 

A kormányzatot tehát nem az önzés, de az 
igazság szellemének kell áthatnia; egyesek vagy 
csak egy töredék szolgálatára nem szabad szorít-
koznia. Hol a kormányzásban a polgárságnak 
csak egy részével gondolnak, nem törődve, a 
mással, ott az állam életben a legveszélyesebb 
bajok, meghasonlás, viszály, gyülölöködés üt-
nek ki. 

Megengedhetlen azért, hogy akármiféle párt 
emberei jó-rossz eszközökkel hatalomra vergődve, 
elkapatott gőggel hatalmaskodjanak; kényök sze-
rint igaztalanul kedvezzenek egynek, sújtsanak 
mást; az óvatlanokat behálózzák, övéiket, ki-
tüntetésekkel emeljék; a hatalom megszerzésében, 
az előnyök kizsákmányolásában semmi bűnös, 
üzelemtől vissza ne riadjanak, s mint valami 
leigázott ellenséges város fölött önkényüket 
szabják törvényül. 

Állampolgári jogaiban senkit megröviditeni 
nem szabad, mintha az államférfiúi hivatottság 

85* 
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a cselfogások merészségében, a kormányzói hata-
lom a jogfosztásban állana; és nem szabad a 
vélemények, meggyőződések külömbözősége miatt 
senki ellen gyanút, gyűlöletet szitani. Komoly 
férfiú nézeteltérés miatt nem is vesz senkit és 
soha ellenségszámba. 

Igazságosság mellett szerény kezdettel meg-
induló államok csakhamar a hatalom tetőpontjára 
emelkedtek; ahol pedig igazságtalanság, önzés, 
pártos részrehajlás, megfélemlítő elnyomás, el-
puhultság fejthette ki romboló erejét, csakhamar 
alászállt a vagyoni jólét, idegen kezekre jutott 
az uralom, kész lett a szolgaság igája. 

Nem is a félelem s erőszak vasgyűrűi, mint 
annyiszor hangoztatják, de az igazság és méltányos-
ság kötelékei tart ják össze az államokat. Az 
igazság s jogtisztelet kihaltával a társadalom a 
jólét, a hatalom fényes látszata mellett is bense-
jében hordja már bukása csiráját s állandóságá-
nak reménye öncsalás. Minden igazságtalanság 
előbb-utóbb bűnhődik, s minél huzamosabb, bűn-
hődése annál súlyosabb. Isten bosszuló haragja 
lassú léptekkel halad, de lassúságát büntetése 
súlyosbításával pótolja. 

A bölcs, a komoly, jellemes és hivatott 
államférfiú előtt első azért mindenben az igazság ; 
ebben ragyog fel legfényesebben minden erény, s 
valódi nagyságra és dicsőségre csak az igazság-
szeretet emel. 

Altalános mindenütt a panasz, hogy nincsenek 
nagy férfiak, hogy az idő az elődökben kimerült, 
erős jellemekben meddő a kor, akik minden 
kicsinységen felülemelkedve, magas eszményekért 
hevülve, a közjóért lángoló, munkás kitartással 
a közügynek méltó, hivatott vezérei lennének, 
önzetlen odaadással, önérdekük föláldozásával 
nem a hizelgésben, a szolgai készségben, nem az 
érdemetlen kegyosztásban, de munkában, kitar-
tásban, elvhűségben, bátor tettekben lelve lelki 
megelégülést. 

Lelkes, jellemszilárd férfiak, c ábokkal szem-
ben hajthatatlanok, veszélyekben rettenthetlenek, 
a törvények letéteményének hü őrei, a jog tör-
hetlen bajnokai, az állam tekintélyének rendit-
lietlen védelmezői. 

Ily férfiakra van szüksége a kornak, és nem 
oly támaszokra, kik sorsuk s a jövő reményének 
aggodalmával alattomos utakon járnak, a nyil-
vánosság előtt titkolódznak, hallgatnak, szemet 
hunynak, eltűrnek mindent, szolgálnak mindenkit, 
csak czéljukhoz jussaink; kiknél a tétlenség 

bölcseség, az erélytelenség előre látó tartózkodás 
a bátorsághiány óvatosság. 

Midőn a téves tanok ujabb ós ujabb vészes 
eszméi mindinkább megmételyezik a szellemeket, 
az erkölcsöket, hangzatos hazug szólamokkal 
ámitják a népet, az igazságnak, jognak, becsü-
letnek fogalmát meghomályositják s elkeseredett 
küzdelembe hajt ják egymás ellen azokat, kiknek 
az emberiség üdvére egy akarattal kellene össze-
tartaniok ; midőn a közügyek kezelése az alakos-
kodás művészetévé fajul, valónak koholják, a mi 
nem az, vagy hamis szinezetben tüntetnek fel 
mindent és a közjó előmozdításának ürügye alatt, 
mesterkélt örökös ünnepeltetés zajában csak a 
maguk dicsőségeért, a maguk hatalmáért küz-
ködnek az emberek : a közügyek élén nagy te-
hetségű, kiváló képzettségű, elszánt férfiaknak 
kell állniok. Gyávaság még senkit sem te t t hal-
hatatlanná. 

Jeles férfiak nagyságának igazi okát gyakran 
kutatva, ugy találtam, hogy senki kl nem ma-
gasulhat, az emberin fölül nem emelkedhetik, 
csak azon lélekerő által, mely a nemes kebleket 
nagy tettekre megedzi. 

Hadd térjen hát vissza újból a keresztény 
erkölcsök uralma, és nyomban uj életre kel a 
nagyra, magasra törő lelkek hevülete, az az ér-
zület, mely a bajok elviselésében vagy leküzdé-
sében megőrzi az elhatározottság nyugalmát; 
mely a maga jelentőségében látja és mérlegeli a 
bajt, a nehézségeket, mint a jelentéktelen kicsiny-
ségeket, s biztosan tiszta látással itél fölöttünk. 

Akkor a kormányzási gonddal méltó lélek-
szilárdság, a hatalom kezelésének eszélyessége s 
megingathatlan tekintély párosul. Akkor minden 
nagy és nemes lélek összes gondjait, törekvéseit 
a társadalom megorvoslására s megszilárdítására 
szenteli, hogy mit az áldatlan viszályok felfor-
gattak, romba döntöttek, újra fölépüljön s a tár-
sadalom visszanyerje méltóságának diszét s állan-
dóságának biztosítékait. 

A jogszerzésnek, jogvédelemnek, a nemzeti 
nagyság megóvásának érdekében akkor minden 
erő az ősöktől átöröklött szabadságért közös mun-
kára serken és egyesül, és annál buzgóbban, men-
nél szégyenletesebb a meglevőt elveszteni, mint 
inkább meg sem szerzeni. 

Es e munkában, kisérje bár azt a jobb jövő 
iránti remény vagy csüggedés, mindannyiok lelkét 
az a szent, emésztő gond tölti el,, melynek min-
den igaz polgárban élni kell, kikre válságos idők-
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ben, az erkölcsök romlottsága közepett a beteg 
társadalom megmentésének dicsősége vár. 

A történelem tanúsága szerint minden állam, 
minden nemzet addig volt boldog, mig a hatalmi 
gőg, az igazságtalan erőszak fel nem kapott ; de 
a jog szava, a bölcs és üdvös tanács meghallga-
tásra talált. 

A nagy férfiak mértéke erényök s nem sze-
re ncséjök. 

Szeretett Testvéreim és Faim ! 
Ez ünnepélyes alkalomból hozzátok intézendő 

levelem anyagának megválasztásáról elmélkedve, 
felujultak lelkem előtt azon ellenszenves véle-
mények, megítélések, melyekkel kötelességem tel-
esitése közben találkoznom kellett s melyeket 

az elfogultság és hiszékenység még inkább ter-
jesztettek. 

Sokan elég önhittséggel öltik magukra a 
biró szerepét s mások tetteinek, szavainak elité-
lésére könnyen készek. Veleszületett rossz tulaj-
dona már az emberi természetnek, hogy mások 
szavai és tettei között — rosszra magyarázással 
— szives-örömest keres ellentéteket. 

Az igazi valónak a maga teljes tisztaságá-
ban való feltüntetésére, az igazság iránti köte-
lességemnek legjobban ugy véltem megfelelhetni, 
ha életem e fontos határpontjánál rövid össze-
gezésben ismétlem mindazt, a minek hirdetésével 
huszonöt éven át, az idők alkalomszerűségét min-
denkor gondosan megfigyelve, követelményeiket 
alaposan mérlegelve, akár nyilvános felszólalá-
saimban, akár hozzátok intézett főpásztor! leve-
leimben az igazság védelmére keltem; és külö-
nösen is, ha főbb pontjaiban újból kiemelem, 
miket azon hamis és vakmerő tanoknak a társa-
dalomra végzetes veszélyességéről mondottam, 
melyek az állomok fennállására, életerős fejlődé-
sökre s virágzásukra Istent s az ő intézményeit 
nélkülözhetőnek, sőt egyenesen kizárandónak 
vallják. 

Tudom, mást mondva, kellemesebb dolgokat 
mondhattam volna, de ezek helyett az igazat 
megmondanom természetem s azon benső szük-
ségérzet ösztönzött és késztetett, hogy a tév-
eszmék homályát minden téren a keresztény 
igazságok fényével eloszlassam. 

De végzek. 
Szeretett Testvéreim és Faim! 
Ez emlékezetes. alkalommal egész lelkemmel 

fordulok hozzátok, kiket az Ur titkainak sáfár-

jaiul szent hatalommal felruházva, munkatár-
saimnak rendelt. 

Örvendezve az Urban vallom meg, mily nagy 
vigaszt, mily hathatós támaszt és segitséget 
találtam buzgó munkásságtokban mindenkor. 
Terhemet velem együtt viselve megkönnyitettétek 
s az Ur szőlejében készséges odaadással munkál-
kodva örömest hordoztátok velem a nap hevét 
és terhét. 

Haladjatok tovább is a megkezdett uton, s 
hiven eddigi feddhetetlen multatokhoz, a becsület 
és jámborság legyen életszabályotok. Ragyogja 
be élteteket a tudomány, s tudománytok fényét 
emelje éltetek. Erényben, jó tettekben, s főleg 
könyörülő szeretetben példaképül tündököljetek. 
Semmi sem emeli közelebb Istenhez az embert, 
mint a jótékonyság ; nincs nagyobb szerencse, 
mint ha tudunk s nincs bennünk semmi jobb, 
mint ha akarunk segiteni mennél többeken. 
Egyeneslelküséggel, hitszilárdsággal az isteni igaz-
ságok megrendithetlen alapján erősen álljatok, 
hogy Krisztus ügyének munkálásában se a kegyek 
meg ne szédítsenek, se az élet ama veszélyei, 
bajai, melyek az akaraterőt megzsibbasztani, 
megtörni szokták, el ne csügeszszenek ; ne a szű-
kölködés, ne a mellőztetés, ne a világ gyűlölete, 
rágalmai s ezek alapján meghallgatástok nélkül 

. ellenetek szórt igaztalan vádjai. Ez az a lélek-
szilárdság, ez az a kitartás, mely Krisztus 
bajnokaihoz egyedül méltó, ki csak jó harczot 
harczolva győzedelmeskedhetik. 

Krisztus ügyét védve, a világ üdvét biztosit-
játok; mert szabadság, dicsőség, népboldogság 
elválhatlanul Krisztus tanaival függ össze s mi 
ezzel egy: az egyház szabadságával, dicsőségével 
és békéjével, mely e hitnek örök-élő őre és 
hirdetője. 

Ezt tanúsítják a történelem lapjai, ezt bizo-
nyítja az elfogulatlan ész, mert az egyház az 
emberiség szükségleteinek élő kmyomata. S azért 
mig körötte minden pusztul és enyész, romokba 
omlik minden, ő maga Istentől nyert méltósága 
dicsfényében egyedül megingatlanul magaslik fel. 
Mily boldog tehát az, ki vihartól hányt hajóban 
azon biztos tudattal evez, hogy el nem merül. 

Kelt Egerben, 189S. október hó 2 2-én. 
József s. k . 

érsek. 
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EGYHA3J TÜDOSITÁSGE. 

Budapest, okt. 27. Két század kódolása Krisz-
tus Urunk előtt. — 

Az esztergom - főegyházmegyei ötvenes - bizottság, 
melyet ő emja a biboros főpásztor a XIX. és XX. század 
összekötő évében, 1900-ban, az isteni Megváltónk Jézus 
Krisztushoz való imádatos hódolás és ragaszkodás ünnepségé-
nek előkészítésével bizott meg, avval a megtoldással, hogy 
egyúttal a magyarországbeli katholikus egyháznak szintén 
1900-ra eső 900 éves fennállása miként való megünnep-
lését is ölelje fel előkészítéseinek keretébe, f. hó 26-án 
d, e. 10 órakor tartotta első ülését a központi pap-
nevelő-intézet dísztermében. 

Az ülésen megjelentek: Boltizár József felszentelt 
püspök, érseki helynök ur ; Bogisich Mihály v. püspök, 
kanonok ; Molnár János pápai praelátus ; Boszival István 
kanonok; Klinda Teofil cz. kanonok; Való Simon kano-
nok; Krizsán Mihály szemináriumi aligazgató; Lollok 
Lénárd cz. prépost, budapesti lipótvárosi plébános ; Schiffer 
Ferencz p. kamarás, kanonok'; Kirschhof er Károly óbudai 
plébános ; Koperniczky Ferencz nagy-ölvedi plébános ; 
Kurtz Vilmos budapest-ferenczvárosi plébános ; Hamhaber 
Gentilis budapest-országuti plebános-helyettes ; Kaposi 
József, a Szent-István-Társulat igazgatója; Báthy Gyula 
némethi plébános; König Gusztáv pápai káplán; Czenner 
Lajos káplán ; Búrt Iván szemináriumi tanulmányi felügyelő : 
Dömötör Gedeon budapest-vízivárosi plébános és Pokorny 
Emánuel káplán. 

Boltizár püspök ur üdvözölvén a jelenvoltakat, a 
bizottság a következőkben állapodott meg : 

Szűkebb bizottságot küld ki és megadja annak az 
irányeszméket, melyek szerint dolgozzék. Erre vonat-
kozólag azonnal meg is kezdték a bizottság jegyzője által 
beterjesztett és a nemzetközi bizottság munkálatához mért 
tájékoztatás tárgyalását. Ezen tájékoztatáshoz képest 
elhatározta a bizottság, hogy: 

1. Az ünnepélyes hódolat egyetemes ünnepét össze-
köti a magyar katholikus egyház fennállásának 900 éves 
jubileumával. 

2. Az egyes plébániákon papok, világi férfiak és nők 
közreműködésével szent missiók és lelkigyakorlatok tar-
tandók. 

3. A legméltóságosabb Oltáriszentség havonként egy 
vasárnapon imádás végett kitétetik, egyszersmind meg is 
állapittatnak az akkor mondandó közös imák. 

4. Szent István napja különös fénynyel országosan 
ünnepeltetik meg. 

5. Fgyszintén Nagy-Boldogasszony napja is. 
6. Megállapítja továbbá a bizottság a jubiláris esz-

tendőben az esztergom-tőegyházmegyei plébánia-templo-
mokban tartandó alkalmi egyházi beszédek tárgyait. 

t. A papság számára egy vezérkönyvet, a nép szá-
mara pedig az ünnepségek jelentőségét tárgyaló népiratkát 
ad ki a bizottság. 

8. A szentséges atya számára a jubiláris év folyamán 
Péterfillérek gyűjtetnek, amelyek egy római zarándoklattal 
egybekötve 1901. elején adatnak át ünnepélyesen, amikor 

Rómában a nagy, az egész világra szóló ünnepségek végbe 
mennek. 

9. Ugyanekkor Magyarország részéről maradandó 
jubiláris emlék állíttatik fel Rómában 

10. Magyarországon emlékkeresztek állíttatnak fel és 
emlékérmek osztatnak ki, a két századot egybekötő éjjel 
pedig a nemzetközi bizottság felbivása szsrint templomi 
ünnepségek tartatnak. 

11. Végül kimondotta a bizottság, hogy egy magyar 
katholikus egyetem létesítése czéljából országos egyesület 
alakítandó. 

Munkácsi egyházmegye. Naptáregyesités. — 
(Vége.) 

A munkácsi egyházmegyéből a következőket van 
szerencsénk közölni : 

Az újhelyi egyházkerület lelkészei 1898. junius 7-én Czé~ 
kén tartott gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata. 

4. Miklósy István kerületi esperes előterjesztvén 
Melles Emil bodrogközi esperes, kisdobrai lelkésznek 
a naptár egyesítést tárgyazó, legközelebb megjelent 
tanulmányt, kérdést intéz az egybegyűlt lelkészekhez: mily 
nézeten vannak a felvetett kérdésre vonatkozólag? 

A lelkészek a beható tárgyalás soráu kivétel nélkül 
oda nyilatkoztak, hogy a naptáregyesitést vagyis az egy-
házunkban eddigelé használatos Julián naptárnak a Ger-
gely-féle naptárral való kicserélését s ekként az ünnepek-
nek a latin szert, katholikusokkal együttes megtartását 
melegen óhajtják ; sőt ezen egyesítést vallás-erkölcsi, po-
litikai s gazdasági okokból mellőzhetetlenül szükségesnek 
tartják. 

A mennyiben pedig Melles Emil esperes kis-dobrai 
lelkész fennebb említett tanulmányában nemcsak az egye-
sítés szükségességét s előnyös voltát alaposan kimutatja, 
hanem egyúttal a gyakorlati keresztülvihetőség tekinteté-
ben egyeseknél felmerült aggályokat is eloszlatja : e kér-
dés tanulmányozása körül kifejtett buzgalmáért elismerést 
s híveinek közjavára irányuló törekvéseért köszönetet sza-
vaz ezen kerület lelkészsége; mely határozat jegyző-
könyvi kivonaton lesz Melles Emil k.-dobrai lelkész-
esperes úrral közlendő. 

Egyben megbizatik Miklósy István kerületi esperes,, 
hogy e kerület lelkészeinek ide vonatkozó nézeteit s óha-
ját ő méltósága a megyés püspök ur előtt külön fölirat-
ban is tolmácsolja. 

Kelt mint fent. 
Jegyzette : 

Miklósy István, Fenczik Endre, 
ker. esperes. ker. jegyző. 

* * 

Kivonat a nagy-mihályi gör. kath. egyházkerület 1898. évi 
junius hó 11-én, Topolyánban megtartott tavaszi papi 

gyűléséből. 
9. Sereghy János, őrmezői lelkész, általános figye-

lem mellett, a naptáregyesitésről szól. Az ez irányban 
megindult mozgalomtól nekünk, kik a vegyes szertartású 
hívek lakta vidéken teljesítjük lelkipásztori hivatásunkat 
s ekként égetően érezzük annak szükségességét, — elzár-
kóznunk nem lehet. 

A legmelegebben ajánlja paptársai figyelmébe ez 
üdvös mozgalom felkarolását. Ajánlja pedig különösen a 
Melles Emil, kis-dobrai esperes-lelkész tanulságos és tar-
talmas füzetéből vett azon argumentum alapján is, mely 
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szerint a küszöbön lévő 1900 ik év, jelesül az ünnepna-
poknak egy nappal később leend tartása tekintetében, 
zavart okozó külömbözetet fog előidézni. 

Hivatkozván a schismatikus államok példájára, a 
melyek közül Oroszország, Bulgária és Románia is be-
látta ez üdvös irányzat czélszerüségét, s immár csak rövid 
idő kérdése, a mikoron ez államokban is el lesz fogadva 
az u j naptár : kéri paptársait, bogy mi, kiknek katholiczi-
tása s hazafiassága hagyományos, ne engedjük magunkat 
e tekintetben a schismatikusok által megelőztetni. 

A. kerületi papok mindenike, még a mozgalomnak 
felszínre történt hozatala előtt, mindenkoron sajnosan 
tapasztalta ama hitélet, az ájtatosság rovására történő 
káros jelenségeket, amik e vegyes szertartású hivek által 
lakott vidéken, az ünnepnapoknak a két szertartású ka-
thoiikuso'c által nem ugyanazon napon történt s történő 
tartásából származtak és származnak. 

Mennyire sérti a hivek áhitatos érzületét, amidőn 
nagyobb ünnepeiken, sőt sok helyen a templom védszent-
jének ünnepén is, látni és tapasztalni kénytelenek; mint 
dolgoznak e napokon s miként zavarják az ünnep ma-
gasztosságát, s ünnepies csöndjét a munkával járó s az ut 
mellett levő templomokba is behallatszó lármájukkal a 
más szertartású hivek. 

Minő anomália, a midőn a különböző szertartású 
házasfelek, nem tarthatván két ünnepet, egymás ünnepét 
megszegi s azokon terhes munkát végezni kénytelenek. 

Mennyire sajnálatra méltók legszegényebb sorsú 
biveink ; s mennyire tompítja benuök a saját szertartásuk 
iránti ragaszkodást, a midőn e vidék majd minden egyes 
községében létező uradalmaknál, mint cselédek, sok éven 
át lévén szolgálatban: templomukban meg nem jelenhet-
nek, lelkészük oktatásait nem hallhatják, s ekként saját 
szertartásuk iránt lassan-lassan teljesen közönyösökké 
válnak. 

S mit szóljunk végre ahhoz, a midőn sajgó szivvel 
kell tapasztalnunk, hogy gör. szert. kath. ünnepeink 
tekintetbe nem vételével, csak legnagyobbjain, nemcsak a 
kisebb városokban, de még a püspöki székhelyeken is, 
országos vásárok tartatván: szegénysorsu népünk, űzetve 
a megélhetés nehéz körülményeitől, kénytelen ünnepein 
is az ima helyett a vásár zajába merülni s a lelkész szent 
ténykedését — az üres falak között végezni. 

Mindezek tekintetbe vételével, a nagy-mihályi kerü-
leti panság egyhangúlag s a legmelegebben hozzájárulván 
a naptáregyesités eszméjéhez : alázattal s a legmélyebb 
szivi hódolattal járul jelen jegyzőkönyve utján megyés 
püspökünk ő méltóságához, hogy eme egyházunkra s pap-
ságra nézve egyaránt oly felette szükséges, s rituális intéz-
ményeinket legkevésbé sem sértő reformot főpásztori 
leghathatósabb támogatásába venni, s mielőbbi megoldá-
sát, a hitélet,' de különösen szertartásunk iránt leendő 
melegebb ragaszkodás növelése tekintetéből, előmozdítani 
kegyesen méltóztatnék. 

Kelt mint fent. 
Jegyzette : 

Dudics János, Andrejczó János, 
ker. esperes. ker. jegyző, m.-csemernyei lelkész. 

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

Az erdélyi kath. Státus negyedszázados jubláris 
gyűlése, 

tegnapelőtt nyilt meg, Mailáth Gusztáv gróf püspök ur 
elnöklésével és nagyhatású elnöki beszédével, a melynek 
kiemelkedő részei valának, amit az apostoli lelkű fő-

pásztor a vallásos nevelésről, a kath. autonómiáról, a 
püspöki méltóság ellen intézett támadásokról és a kath. 
sajtóról mondott. A mit az erdélyi püspök ur mondott, 
visszhangzik az egész országban, s a ragaszkodás, melyet 
a státusgyülés egyhangú lelkesedéssel fejezett ki főpásztora 
iránt, fokozza az egész országban a fáradhatatlan apostol 
iránt érzett tiszteletet. 

A státusgyülés a következő hódoló táviratot küldte 
Rómába a szentséges atyához : 

Főmagasságu Rampolla cardinálisnak 
Róma. 

Az erdélyi egyházmegye hivei, egyháziak és világiak 
egyaránt, kiket a végből hivtam össze, hogy az őseinktől 
reánk szállott jog szerint egyházpolitikai és iskolai ügye-
ket tárgyalják, mindenekelőtt szent misét hallgatva, a 
Szt.-Lélek segitségét kérték, azután ezen különösen neve-
zetes évben, melyben ő szentsége ama leghathatósabb bi-
zonyítéka az isteni Gondviselés kegyességének, áldozársá-
gának, pápaságának 20. évét ünnepli az egész világ örö-
mére, s midőn az isteni kegyelem ő szentségét minden 
jóknak örömére nagy betegségtől szabadította meg, ezen 
nevezetes évben hódolattal járulnak ő szentsége trónusa 
elé s legmélyebb tisztelettel kérik ő szentségét, hogy őket 
apostoli áldásában legkegyelmesebben részesíteni kegyes-
kedjék. 

LRODALO/W. 

Felhívás 
egy mindennapi szent olvasmány megszerzésére. 

T. czim. 
Alulirt bátorkodom a kiadványaim közt megjelent 

„Vogel Máté, Szentek életé"-t szives figyelmébe ajanlani. 
Már néhány éve annak, hogy ioditra éreztem ma-

gam a több mint 20 év óta a magyar kath. irodalomban 
érező hiányt pótolni, anyagi áldozat mellett törekedtem e 
műnek csinos kiállítás által is értéket szerezni, melyet a 
kath. sajtó több ízben érdemileg elismert. 

De sajnos, hogy kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
pártolása oly csekély, hogy reám nézve érezhetővé válik 
az anyagi veszteség. 

Jelen soraimmal csak arra kérem t. czimedet, méltóz-
tatnék néhány példány átvételével szorult helyzetemen 
segíteni, t. czimed ezzel csak jót cselekedue, midőn a 
nemes tettel az érező veszteségemhez jól eső segélylyel 
járul. 

A csinos kiállított műről magáról nem akarok nyilat-
kozni, beszéljen itt egy elsőrendű kathol. napilapunk 
alanti közleménye. 

Becses megrendelését kérve maradok 

alázatos szolgája 
Waj dit s Nándor, 

kiadó kath. könyv- és műkereskedése : 
Budapest, IX., Üllői-ut 19. 

Szentek Élete különös tekintettel a magyar szen-
tekre. Irta : Vogel Máté, Jézustársasági atya — A magya-
rított szöveget újból sajtó alá rendezte Kari Alajos, 
áldozópa»p. A pécsi ft. egyházmegyei hatóság engedélyével. 

Kiadja : Wajdits Nándor, Sz. Család kath. mű> és 
könyvkereskedés Budapest, 1896. I—IIV k. 376 és 374 
nagy negyed, két szmnyomatu képpel. Ara fűzve 7 frt, 
vászonkötés két kötetben 10 frt, egybekötve 9 frt. 

A kiadó áldozatkészsége, kinek különben nem csekély 
buzgó érdemei vannak a népszerű aszketikus irodalom 
terén, s az ő tulbuzgó szorgalma népszerű irodalmunk 
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egy nagy hiányát pótolta, midőn az immár 30 esztendeje 
megboldogult Kunszt József kalocsai érsek aegise alatt 
magyar fordításban megjelent Vogel nagy kedveltségnek 
örvendő könyvét a közönségnek ismét ho'/záférhetővé 
tették, még pedig igen diszes kiállitásban. Vogel a tya 
műve nem szorul a mi dicsérésünkre; hazájában sok és 
diszes kiadásokban jelent már meg s mindig szívesen 
látott vendég volt a könyvpiaczon, mert oly melegséggel, 
annyi gyakorlati érzékkel állitja elénk az egyház megdi-
csőült szentjeit, hogy minden keresztény léleknek kedves 
mindennapi olvasmányul szolgálhat. Legfeljebb Stolz Albán 
könyve fogható hozzá e tekintetben. Azért teljes elisme-
réssel kell adóznunk Kari Alajos urnák, aki e két diszes 
kötetet sajtó alá rendezte. A mű külső kiállítása valóban 
teljes dicséretet érdemel. Jó erős, vastag papí r ja van, 
mint olyan könyvnek, amely nap-nap után kézen fo rog ; 
a mellett a szép kezdőbetű!', vignettek, de különösen 
diszes két szinnyomatu képe valóságos diszművé teszik. 
Különös elismerést érdemel a kiadó, hogy Szoldatics pom-
pás képét, amely a magyar szenteket ábrázolja Magyar-
ország Patronája körül csoportosulva, oly sikerült máso-
latban adja. A művet a legmelegebben ajánl juk a kath. 
közönség figyelmébe.-

— Szeilt Gellért i f júsági hitszónoklati folyóirat 
harmadik füzete is megjelent bő és magvas tar ta lommal. 
Dr Mázy Engelbert és dr Szirtek Izidor szerkesztésében 
megjelenő folyóirat igazi hiányt pótol. A legújabb füzet 
tartalma a következő : 1. Mindenszentek ünnepére. Krisz-
tus szelleme és a világ szelleme. Homilia. Szilágyi Oszkár, 
pápai gymn. tanártól. — 2. Mindenszentek ünnepére. 
Vázlat. Az érdemnek és jutalomnak utja a szentekben. 
Ocsényi Anzelm dr., pannonhalmi theologiai tanártól . — 
3. Szent Imre herczeg ünnepére. Szent Imre az i f júság 
példaképe önmegtagadásban és szerénységben. Acsay 
Ferencz, győri főgymnasiumi igazgatótól. — 4. Pünkösd 
után XXI11. vasárnapra. Az egyetlen lélek üdvének gon-
dozása az i f júkor egyik kiváló feladata. Mann Honor, 
győr-szent-iváni lelkésztől. — 5. Szent Márton napjára. 
Szent Márton példaképe az i f júságnak : az imádságban, 
könyörületességben, alázatosságban és munkában. Szent-
imrei főapáti Márton, irodaigazgatótól. — 6. Pünkösd után 
XXIV. vasárnapra. Homilia. Mórocz Emilián, pannonhalmi 
novicziusmestertől. — 7. Szent Erzsébet asszony ünnepére. 
Homilia. Az emberi szivnek romlottságát és az emberi 
társadalom bajait orvosolni csak az egyházzal lehet. Mázy 
Engelbert dr., pannonhalmi tanárképző-intézeti tanártól . — 
8. Pünkösd után utolsó vasárnapra. Az utolsó Ítéletről. 
Rózsa Vitái, esztergomi főgymnasiumi tanártól — 9. 
Pünkösd után utolsó vasárnapra. Vázlat. A világ romlott-
sága elől való menekülés. Pallos Kajetan, pannonhalmi 
számvevőtől. — 10, Advent I. vasárnapjára. Miért lesz az 
utolsó Ítélet? Rózsa Vitái, esztergomi főgymnasiumi 
tanártól. — 11. Ádventre. Az életről. Maszlaghy Xav. 
Ferencz, prépost esztergomi kanonoktól. — 12. Katechetikai 
beszédek az ádvent negy vasárnapjára. 1. A hiszekegy 
PISŐ czikkelvéről. Öcsényi Anzelm dr., pannonhalmi 
theologiai tanártól. 

V E G Y E S E K . 
— Az egri é r s e k jubileuma. Samassa József dr, 

egri érsek ur huszonötéves érseki jubileumát nagy ünnepé 
lyességgel ülték meg Egerben. A székesegyházban hála-
adó istenitisztelet volt, s ugy a nagymisét, mint a Te 
Deumot Szele Gábor püspök, érseki helynök ur végezte 
fényes segédlettel. A nagy székesegyházát teljesen betöl-

töt te a közönség, közte az egyházmegyei papság, a me-
gyei és városi hatóságok képviselői, a katonai t isít i kar, 
a tantestület, az összes iskolásokkal, továbbá az egyesü-
letek zászlóik alatt. Mise alatt a / egri dalegyesület, szo-
kott művészetével, gyönyörű egyházi énekeket adott elő. 
A főkáptaían és az egyházmegyei papság a jubileum em-
lékére arany-, ezüst- és bronzérmeket készíttetett. A 6 
ctm. átmérőjű érmek előlapján az érsek domború mell-
képe látható eme körirással : 

JOSEPHVS . SAMASSA . ARCHIEPPVS . AGRIENSIS. 

A hátlapon az érsek czimere van „Fructus honoris 
onus" jeligével s borostyán koszorúban ez a fe l i ra t : 

-PER . Y . LVSTRA . 
FIDE . SAPIENTIA . FORTITUDINE . MUNIFICENTIA . 
SVOS . GVBERNANTI . AD . J VST A M . VIRTVTVM . 

LAVDEM . 
CAPITVLVM . ET . CLERVS . A . DIOEC . AGRIENSIS . 

MDCCCLXXIII . — MDCCCIIC . 

— Az erdélyt kath. Státus-gyülés alkalmából 
Mailáth Gusztáv erdélyi püspök ur több napot tölt 
Kolozsvárott. Iskolákat fog látogatni, harangokat szentelni 
s megszenteli a kolozsvári Mária-Társulat zászlóját, szóval 
a kolozsvári hitélet újból bőven fog részesülni az apostoli 
lelkű főpásztor áldásos működéséből. 

— A Budapesti Katholikus Népkör október 
30-án, délután fél ötkor rendes ülést tar t a következő 
tárgysorozat ta l : 1. Jegyzőkönyv-hitelesítés. 2. Titkári és 
pénztári jelentés. 3. Folyó ügyek. 4. Indítványok. 

— Román Mironról, a hazánkbeli gör. keleti ro-
mánok metropolitájáról , halála alkalmából ezeket ir ja erdély-
részi kath. l apunk : Román Miron az erdélyi gör. keletiek 
metropolitája és nagyszebeni érsek folyó hó 17-én 70 éves 
korában elhalt. Huszonnégy évig volt az erdélyi keleti 
románok főpapja s ezalatt egész tekintélyét arra torditotta. 
hogy a románokat a passzivitás teréről az állami törvé-
nyekkel való kibékülésre birja. Hogv terve nem sikerült, 
a túlzók polit ikájának tudható be. Képzett, művelt főpap 
volt és Rómának se volt naay ellensége. Temetése 20-án 
ment végbe általános részvet mellett. (Közművelődés.) 

— A budai kapuczinus templom f e l s z e n t e l é s e . A 
budai kapuczinus atyák a főutczán levő templomukat 
teljesen restaurál tat ták. Az egész templom belsejét uj, igen 
diszes festményekkel látták el s ugy a fő- mint a mellék-
oltárokat is renoválták. A templom elé igen diszes Szűz 
Mária-szobrot helyeztek az áj tatos hivek számára. A már 
hónapok óta folyó munkálatok a jövő hó közepén érnek 
véget s november hó 19-én lesz az ünnepélyes felszentelés, 
melyet a provincziális fog végezni. 

— Állami kongrua. Megjelent a vallás- és közokta-
tásügyi, valamint a pénzügyi ministeriumnak együttes 
rendelete a latin, görög és örmény szertartású róm. ka-
tholikus lelkipásztorok fizetésének államsegélylyel való 
kiegészítése iránt. A „Hazánk" éles szeme nagy hibát 
fedezett fel a rendeletben. Ez ugyanis azt mondja, hogy »egy-
házhatóság hiányában a hitközségi elüljáróság" szerepeljen 
egy bizonyos ügyben. Hát mikor hiányozhatik valamely 
egyházmegye éléről az egyházi ha tóság? Soha. Ha van 
püspök, eo ipso ott van mindig az egyházmegye élén. Ha 
nincs püspök, ott van a káptalan, illetve a káptalani 
helynök, mint egyházhatóság. Mindig van tehát egyház-
hatóság. Az soha sem hiányzik. Vagyis mire való a „hit-
községi elüljáróság" felléptetése ott, a hol nincs rá 
szükség ? 

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

Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . T Á R S A 
Ö T V E N H E T E 

Budapesten, november 2. 36. 

D A L M I É S I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D l K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

„Perge alaeriter in eoepto 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-

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Hármas ünnep. — Mélt. és ft. Mailáth Gusztáv erdélyi püspök ur megnyitó beszéde a 
Státusgyülés okt. 27-iki ülésén. — A bűn zsoldja. — Egyházi Tudósítások. E g e r : Emlékvirágok az érseki jubileum ünnepségeinek 

koszorújából. — K o l o z s v á r : A kolozsvári egyetem katholikus ifjúsága. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Hármas ünnep. 
Tanköltemény. 

Alkalmi előadás a s.-a.-ujhelyi „Karolina" felsőbb noDevelő-inté-
zetben 1898. okt. 15. a „Jézus szive'-'- nyilvános kápolnának felszen-
telése, az intézet negyedszázados fennállása és a t. főnöknő, Daubner 

Cyrilla, XXV éves jubileuma alkalmából. 

I r ta : Taszlavszlty Sándor. 

Jelige : A LEGSZENTEBB SZÍV 
ÁLDÁSA MA VÉLÜNK. 

A N e v e l é s nemtője. 

Nagy és dicső a szépért küzdenünk, 
Hevülni a jóerí s szeretni azt, 
Mi igaznak becses hangján beszél ; 
Milyen dicső a múlt emiékinél 
Gyermekszivvel csüggnünk boldog jövőn, 
Melynek virágát hü kéz öntözi 
Égből eredt hitünk üdvcseppivel, 
Hogy a jelen szorgalmi nagy idő 
Nagyobb öröm terére elvigyen, . . . 
S egykor sziv és lélek nyugalmi bért 
Hordjon kedves jelül, — és az erény 
Legyen mentő az élet tengerén! 

Tndom, Klióként Hellász gyermeki 
Tevének szinte jót, szépet, nagyot; 
De hol tündöklik úgy erkölcsi fény, 
Mint a keresztény nők erényein, 
Melyek virágán égi harmatként 
Áldás fényében a vallás ragyog? 

Sehol, — sehol! mert, hajh, az mind kevés, 
Mit nynjt vallás nélkül a nevelés! 
S miként a bérez fokán tenyésző fán 
Csak akkor dús a lomb, ha a gyökér 
Tápláló föld ölében nedvre lel: 
Ugy a leányka élte is virul, 
S a női kedvesség virágfüzért 
Mutat erénylomb gazdag sátorán, 
Ha tet te és szava korán lele 
A nevelés termő földére már. — 
Ah, Istenünk ! ki méri meg kegyed', 
Midőn áldásod balzsamától a 
Fölserkenés melegitő karján 
Család és hon sebe folyvást heged ? 
És az egyház hitelvinek egén 
Szelid fényben ragyog áldásnapunk! 
A hont, családot egyaránt áldó 
Nevelésnek nemtője — mondom ezt. 

Az Oktatás nemtője. 

Nemes, bátor sziv lüktetésének 
Édes hangját hű ajkadon ime, 
Csodálva haliám, drága Nevelés; 
Ki úgy tanít, boldog. Legyen áldott! 
Én szellemét sajátommá teszem : 
Kedves tudat, hogy e szellemfónynél 
Huszonöt év utján buzgón haladt. 
Áldott Karolina-intézetünk, 
Melyet ma hálánk karján éltetünk. 
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Hagyjuk hát a könyv gazdag lapjait, 
S lépjünk az élet tág terére ma ! 
Jertek, jertek, hiven, testvéreim ; 
,Hisz' az egyház hitélte szép egén 
Szelid fényben ragyog áldásnapunk!' 
A Nevelés nemtője szóla így. 
Hallám oly szép, ezüsthangú szavát, 
A mint a társak vig körében az 
Eszmék harczába vegyülék velők, — 
S előléptem, mint a Hit karján i t t 
Áldáskoszorut nyert hiv Oktatás. 

A Hit nemtője. 

Erőd, léted talaja én vagyok, — 
Te Nevelés s te józan Oktatás! 
Kísérletet tet t már az emberi 
Elmét s a szivet irányítni kész, 
Vakon haladó elbizakodás: 
Hit nélkül lelnünk boldogulást i t t . . . . 
És az elme és a szivvágy nyargalt, — 
Hősként futott és messze ért — 
Albölcseség törékeny vesszején?! — 
Hiába minden itt. E földtekén 
Vezér a Hit kezében a kereszt! 
Szent bála hát, kegyes Atyánk, neked, 
Hogy égi kegyeddel ma itt vagyunk, 
S testvérekként, örömtűz lánginál — 
Elvett jóságodat szívből áldjuk. 
Es méltán száll a hála ég felé, 
Jó testvérim, ma ez intézetből 
Ezen a kedves hármas ünnepen : 
Jézus szentséges Szivének 
Művészi kápolnája ma nyert itt 
Áldást, megszentelést, melyet vártunk, 
S testvéri örömmel ma már láttunk. 
I t t a kápolna s benne az élet! 
Az intézet ma újra éled hát, 
Midőn fennállásának most üli 
Huszonötödik évét boldogan, 
Es a buzgó sereg uj erőt kér 
S életforrás után tekint, eped, — 
Miként fönöknönk ez intézetben 
Hálás imát rebeg, hogy Istenért 
Az oktatás s a nevelés terén 
Negyedszázadnyi időt tölthetett! 

* * % 

Légy üdvözölve hát, áldott napunk, 
Te, házunk kedves hármas ünnepel 
Szóljon hű ajk ma leghálásb hangon: 
Kezdődjék meg a belük versenye! 
Kezdjétek! Hallgatunk. — 

I. csoport. 1. A. Alázatosság. 

Ha szép szóval hinak és meg is kínálnak, 
Mozdulnia kell az Alázatosságnak, 
S ha ugy határozók mi itt, élénk betűk, 
Hogy szent kötelmünket mindig buzgón teszszük, 
Örömmel lépek ki : Alázat a uevem, 
— Im, első betűmet keblemen viselem. — 
S kérem Istent: Munka és alázatosság 
Intézetünk czélját foganatosítsák ! 

2. Á. Áhítat 

Az uj kápolnában az Áhítat vagyok, 
Mely édesen fog el itt kicsit ós nagyot; 
Áhítat kizár ma itt minden gyermeket, 
S áhítat karján áld az égi szeretet! 

3. A. Áldás. 

Áldás nélkül rideg az iskola, a ház, 
Az áldással munka, szivvidámság tanyáz: 
Áldás kápolnánkon, áldás intézeteo, . . . 
Áldás legyen mindig tanítón, gyermeken! 

4. A. Akarat. 

5. A. Adakozás. 

Adakozás szerze örömet Ujhelynek, — 
S nevelés, haladás versenydalra kelnek, 
Hogy, míg nő a tudás, s nagygvá lesz az elme, 
Növő szivérzésnek sincs bántó gyötrelme! 

II. Csoport 1. L. Lét. 

Milyen boldog a Lét, ha vele az áldás; 
Mily boldog a hű sziv, ha verése hálás ; 
Ma e házban a lét közös boldogsága 
A Perger püspök nagy emlékét is áldja, 
Ki, ez intézetben alapkövet téve, 
Munkatért jelöle már huszonöt éve. 

2. L. Lélek. 

Hát én is a munka e szép terén élek, 
Mennyei vigaszszal erősített Lélek, — 
S hálás nővérekkel szűzi gyermekkebel 

Ha tartós áldásért Istenhez esdekel. 

Nézd a kis patakot, völgy ölén mint halad. 
Ilyen az akadályt legyőző Akarat; 
Sokat vár, többször kór, — s mégis örvend végre, 
Ha megvigasztalá az ég segítsége. 
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3. L. Lelkiismeret. 

Istenért, hazáért jó Lelkiismeret 
Önzés nélkül szépet és jót tenni szeret, — 
S ha jő elismerés, — nő buzgalmi lángja; 
Ma raegszólás éri. ezt tűrni kivánja. 

(Vége feöv) 

Mélt. és ft. Mailátli Gusztáv 
erdélyi püspök ur megnyitó beszéde 

a Státusgyülés okt. 27-iki ülésén. 
Miután az erd. római katholikus Státus a hazánkat 

és királyunkat ért súlyos veszteség után első izben ta r t j a 
közgyűlését, engedelmet kérek, hogy a napirend előtt 
felszólalhassak és indítványt tehessek. 

Felszólalni késztet az a ra jongó szeretet, mely min-
den magyar embernek szivét királynéja iránt eltöltötte az 
első pillanattól kezdve, ( Igaz! Ugy van!) midőn őt ma-
gunkénak mondhat tuk. Felszólalni késztet az a mély 
részvét, mely mindnyájunk lelkét a szörnyű eset hal latára 
mély fájdalommal töltötte el, hogy azt a jó szivet, melynél 
jobban talán senki seoi tudta megérteni a szenvedőt, 
senki jobban nem tudta megvigasztalni a fajdal mat, azt a 
nemes szivet, mely magas állásában soha sem lelte örömét, 
soha sem gyönyörködött a fényűzésben, azokban az 
örömökben, melyek után századunk annyira áhítozik, azt 
a nemes, azt a legtiszteletreméltóbb anyai szivet, amelyet 
annyira megtört a fájdalom, melynek az a kegyelem 
sem jutot t osztályrészül, melyet hivő lelke megérdemelt 
volna, hogy meg tudjon nyugodni az isteni Gondviselés 
végzéseiben, azt a szivet istentelen, elvetemedett kéz 
átszúrta. 

Elszörnyüködve a mai kor vallástalan nevelésének 
ezen megdöbbentő eredményén, néma fájdalommal állottuk 
ravatalát körül s szivünk mélyéből imádkoztunk, hogy aki 
életében oly bánatos volt, legyen ott fenn boldog. Imád-
kozva álltuk körül a ravatalt , hogy felséges királyunkat 
erősítse meg Isten a bánat elviselésében. És isten 
meg is hallgatta forró könyörgésünket, mert felséges 
Urunk e szörnyű csapást is keresztényi türelemmel tudja 
elviselni. 

Kérem a mélyen tisztelt Státusgyülést, szíveskedjék 
megengedni, hogy mély gyászunk, odaadó szeretetünk és 
jobbágyi hódolatunk egyszerű, de őszinte megnyilatkozását 
a következő feliratban juttassuk a legmagasabb trón 
zsámolyához : 

Császári és Apostoli Királyi Felség! 
Legkegyelmesebb Urunk ! 

Az erdélyi püspöki egyházmegyének hívei, Felséged-
nek leghűségesebb katholikus alattvalói mai napon 
önkormányzatunk szervezete szerint közgyűlésre egybe-
gyűlvén, lelkünk véghetetlen bánatával áldozunk Fel-
séged és a magyar nemzet megszentelt gyászának. Ki 
értheti meg az irgalmas isteni Gondviselés rendeltetését, 
amely megdicsőült Felséges asszonyunknak, Felséged 
királyi Hitvesének áldást és kiengesztelő békét osztó nemes 

életéért az élet és a halá l kálváriáját ju t ta t ta osztály-
részül. 

De meg van számunkra a hitnek bizonyossága, hogy 
a ki e földön felségednek és nemzetünknek áldott jó 
szelleme volt, az a halhatat lanság honában is őrzőnk, 
ótalmazónk. 

Adjon a jó Isten felséged mélyen súj tot t szivének a 
hitben megnyugvást és vigasztalást. Es nyúj tson eny-
hülést a törhetetlen hűség és a legőszintébb fájdalom, 
a melylyel felséges Urunk t rónjának zsámolyához, a 
gyászba borult magyar szent korona köré sereglünk, 
hogy soha meg nem szűnő ragaszkodásunkkal felséged 
bánatában osztályosak legyünk és nehéz uralkodói gond-
jain könnyíteni iparkodjunk. 

Kik legmélyebb hódolattal öröklünk császári és apos-
toli királyi felségednek legalázatosabb alattvalói : 

Kolozsvárt, 1898. okt. 27-én. 
Az erdélyi római katholikus Státus gyűlése. 
Gróf Maüáth Gusztáv Károly erdélyi püspök, 
Tóthfalussy (Tódoi) József egyházi jegyző, 
Br . Jósika Sámuel, világi elnök, 
Dr . Szamosi János világi jegyző. 
Miután a nemzet nagy halot t ja iránt a kegyelet 

adóját leróttuk, engedjék meg, hogy néhány pillanatot 
szenteljek a mi halottaink emlékének is. Hisz egy teljes 
emberöltőn át munkálkodtak tehetségük teljes odaadásával 
az erdélyi római katholikus Státus javára. 

Két igazgató tanácsost ragadott ki körünkből a kér-
lelhetetlen halál, Finály Henriket és gr. Esterházy Jánost . 
Mindketten lankadhatat lanul szünet nélkül szolgáltak a 
Státus érdekeinek. 

Legyen emlékük megörökitve, foglaljuk jegyző-
könyvbe érdemeiket. 

Jelen szervezetünk 25. évét tölti be Isten segélyével. 
Remélve nézünk a jövőbe. Az országos katholikus 
autonomiai bizottság által kiküldött kilenczes bizottság 
által készitett tervezetet nem vehetjük bonczolóra, de 
mégis légyen szabad reményemnek kifejezést adni : az 
autonomia szervezkedik, minden eléje gördített akadály 
daczára létrejön, még pedig sokkal egyháziasabb szellemben, 
mint a 70-es években. Ez azon férfiak érdeme, kik a 
kilenczes bizottságba beválasztva, néba tán még egyéni 
nézetekről is lemondva, egyöntetű nézeteket képviselve 
terjesztik tervezetüket a 27-es bizottság elé. A 9-es bi-
zottság az erdélyi katholikus Státus 'autonomikus jogait 
érvényben kivánja tartani, ezen jogokat semmiben sem 
érintette, csak azokban, melyek a katholiczizmus összes 
érdekeinek fognak szolgálni. Ennyit mondhatunk a kilenczes 
bizottság munkálkodásáról, a többit a 27-es bizottság és 
az országgyűlés fogja elintézni. 

Mielőtt azonban ezen elnöki felszólalásomat be-
fejezném, engedjék meg, hogy személyesnek látszó ügyben 
szólaljak fel, mert nem magamért szólok, hanem azon 
ügy érdekében, melyet képviselek. Ismeretesek szeretett 
papjaim és hiveim előtt azok a támadások, melyek püspök-
ségem első évében értek, tán jobban ismeretesek, mint 
előttem, hisz én nem érek rá mindent elolvasni, amit 
rólam irnak. 
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Én magam nem reflektálok e támadásokra, mert én 
csak lelkiismeretemre hallgatok, mert tudom, hogy azé rt 
nem érek sem többet, sem kevesebbet Isten előtt, m ert 
tudom, hogy hiveim szemében nem kisebbítik a szerete-
tet és bizalmat irányomban. Mindezt tudom és mégis fel" 
szólalok. 

Teszem ezt kötelességérzetből. 
Kérem önöket, ne engedjék ezt meg, ne támogassák 

azon sajtót, mely a keresztény szellemet alapjában, szol _ 
gáiban és szertartásában támadja meg, ne támogassák azt 
a vallásellenes sajtót, mely nem az igazságot szolgálja, 
hanem talán egy kozmopolitikus érdekszövetkezet szolgála-
tában áll, mely a haza javát nem munkálja, hanem annak 
szilárd alapjait feldúlja, amely megmételyezi a haza leendő 
oszlopainak, az ifjúságnak erkölcseit, kishirdetései által 
és azok által, amiket naponkint föltálal. 

Ne támogassák azt a sajtót, mely az öngyilkosságot 
égig emeli, mely még a király gyilkosokról is mint szere-
tetreméltó egyéniségekről beszél. 

Kövessék azon székelyváros példáját, melyben mi-
dőn a püspök ott járt s egy helyi lap megtámadta, a 
lakosság mint egy ember állott püspöke védelmére s 
kényszeritette a szerkesztőt, hogy vonja vissza állításait. 

Mert én, mélyen tisztelt Státusgyülés, nem vagyok 
magánember, a bántalom, a mi reám zudul 300,000 katho-
likusra háramlik vissza. 

Ha igaz, a mit rólam írnak, hogyan követhetnek 
engem hiveim, ha pedig nem igaz, miért tűrik, hogy püs-
pöküket ily módon bántalmazzák ? 

Szeretném, ha ezt meghallanák és megszívlelnék 
nemcsak Erdélyben de a Királyhágón tul is. Hisz van 
keresztény sajtónk is, melyet nagy áldozatokkal tartunk 
fenn és pedig azért, hogy tért foglaljon, hogy szószólója, 
propagcdója legyen mindazon erényeknek, melyekkel őseink 
e szép hazát számunkra megszerezték megtartották. 

Ami pedig engem illet, legyenek meggyőződve arról, 
hogyha netán elérkeznék az a pillanat, midőn Isten ke-
gyelme elhagy, midőn érezni fogom, hogy olyat tettem, 
melylyel eskümet megszegtem, azon eskümet, amelyet az 
oltárnál Istenem, királyom előtt tettem, ugy nem maradok 
itt egy perczig sem, mert ily körülmények közt nem mer-
nék senkinek sem szemébe nézni. 

Be mig éltet azon tudat, hogy Isten kegyelme velem 
van, nem fagok pihenni. 

Körüljárok, buzditok, hogy a kiket Krisztus földi 
helytartója és az apostoli király által vezetésemre bizott, 
mindazokat boldogságra, üdvösségre vezessem. 

A Státus-gyűlést ezenrel megnyitom. 

A bün zsoldja. 
Halál ! te a bűnnek örök zsoldja, 

Ki állsz már a bölcső mellett; 
Fényesre fent kaszád egyenlőn sújt, 

Hanyatló vénet, s gyermeket. 
Oh mennyi sirt ! óh mennyi keresztet! 
Látsz ott az Úrban elhunytak felett. 

Az élet kezdetén csak éden volt, 
Es benne béke, s boldogság; 

Isten, s angyal beszélt az emberrel: 
Ez volt a földi mennyország. 

Nem volt halál, sirdomb, csak szent élet ; 
Mert mindenütt Isten neve fénylett. 

Az égi üdv szívből ölelkezett, 
A földi életszentséggel ; 

A két dicső ország e szerelmét 
Nézé Isten gyönyör élvvel. 

Melyik volt boldogabb ? ez az éden ? 
Avagy a menny? örök szent fényében? 

Föld, menny együtt imádta az Istent, 
Az Istenért együtt égtek ; 

A szellemi, s a földi nagy világ, 
Egy hő szív volt, és egy lélek. 

Hosszú időn, tán századokon á t ; 
Menny, és föld élte igy boldogságát. 

De a világ egy ünnepén hangzott : 
Boruljatok le előttem ; 

S imádjátok teljes szív, lélekből; 
Öröktől én vagyok Isten ! 

De rendülj meg ég ! a fénylő angyal ; 
Isten ellen támadt a társakkal. 

Es rögtön megnyílt a sötét pokol, 
És sok angyalt mélyébe nyelt; 

Szép menny után egy pillanat alatt, 
Örök halál következett. 

Ebből kelt a bűn millió neme ; 
Minden nyomor, czudar gazság tette. 

Szent angyalokból ördögök lettek, 
Kikben felkelt az irigység; 

Kik most azon törekedtek folyvást, 
Hogy az ember is elessék. 

S mint látta, hogy Éva tilosba lép ; 
Ajkáról igy folyt a nyájas beszéd : 

Beh jó, s milyen dicső a sorsotok ! 
Ilyen gyümölcs, szent élvezet! 

Imádni Istent, s néki szolgálni, 
Valóban igy könnyű lehet 

Hát még ha ebből egyszer ennétek : 
Mindentudó bölcs Isten lennétek ! 

Mentsen Isten ! hogyan tehetnők ezt ? 
Isten mondá : hogy nem szabad ; 

Amint parancsát megszegnők legott 
Nyomán a bűn, halál fakad. 

Szeretjük az Istent, Ö is minket ; 
Betölté szentséggel sziveinket. 

Leköté lelketek, s nincs vágyatok ; 
Nagy tévedésben igy éltek : 

Világ uralmát tartja fenn ezzel: 
Kivánja a magán érdek. 

Rabszolgául lenyűgöz benneteket; 

Hogy Isten lesztek . . . . fél tőletek. 

( 
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Ez alatt a tiltott almát nyúj t ja , 
Az ős hazugság szelleme; 

Melyet átvesz, gyönyörrel is élvez : 
Aztán meg Ádámhoz vitte. 

S midőn ettek ; kiál t ják egyszerre : 
Óh ja j ! a rút bűn dúl a szívembe ! . . . . 

Letűnt a menny, bejött a zord halál, 
Megszűnt azonnal az éden ; 

Lebukott az angyal, le az ember, 
A boldogság is végképen. 

Igy a halál a bűn örök zsoldja; 
Mely az embert a sírtól nem oldja 

Balassy István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger. Emlékvirágok az érseki jubileum ünnepségeinek 

koszorújából. — 
Szívhangok 

nagyméltóságú és főtisztelendő Dr. Samassa József negyed-
százados érseki jubileumára. 

(A tanitóképzőintézet hódolata). 

Nagy ünnep van. — Templommá változott 
Szelíd Múzsák e szentelt csarnoka; 
Mint sátoros szent ünnepen szokott, 
Oly víg örömmel zeng az orgona . . . 
S anyamadár dalához kar gyanánt 
Csatlakozik lelkes if jú sereg : 
„Ma ünnepel dicső Érsek-Atyánk, 
Föl társak, harsogjunk üdvéneket! 

Szivünk szerény, de hű ajándoka 
— Hiszen mi oly szegény if jak vagyunk — 
Szeretetünknek drága záloga, 
Melyet igaz, szent érzettel adunk. 
Fogadd el tőlünk, jó Főpásztorunk ! 
Tudod te azt, bogy a picziny fillér, 
Melyet mi hálás szivvel áldozunk, 
A gazdagok kincsénél többet ér. 

Mi érezzük a te jóságodat 
S ismerjük áldott, jótevő kezed 
Mely a szegénynek bőven osztogat, 
S vidul a szem, mely búsan könnyezett. 
Özvegy, szegény és árva tudja csak 
— Nem szól az ajk, mert csak a sziv beszél — 
Szükség, nyomor s vész lia reája csap, 
Mily édes balzsam nékik a segély. 

S ki tudna oly méltó dalt zaogeni, 
Mely felsorolná sok jó te t tede t? 
Ki volna az, ki tudná gyűjteni 
Gyöngysorba sok magasztos érdemed ? 
„Nem érdem — oktatsz — csak kötelesség". 
Szivünkbe véssük jelmondásodat ; 
Követni téged, bár bajjal essék, 
Ez lesz nekünk a legnemesb tudat. 

Miként a fővezér nyomába lép 
A lelkes és kitartó hősi had : 
Te léssz előttünk mindig példakép, 
Utánad megy — tanítva — mind fiad. 
„ Tanítsatok!" zászlódon ez ragyog, 
E szók szivünkbe mélyen vésődnek ; 
Miként a szobrász, a mit faragot t , 
Aranybetüket adott a kőnek. 

Mint fáklyafény ragyog bölcs tudásod, — 
Mi olyanok mint bányamécsesek ; 
Ha a tudás kincseit felásod, 
E lhord juk szerte s ennél édesebb 
Vigasztalás nekünk nem ju t soha : 
Mint ősi fénynél szitani parázst, 
Melytől a sziv hevül és dobogva 
Önt gyermekarczra t i tkos szent varázst. 

Hazánk szerelme drága szent tüzét 
Szived ol tára nyú j t j a mi nekünk, 
Melyen ragyog ékes csillagfüzér 
I rányt jelölve, mit hűn követünk, 
Föllelkesülve költőnk*) zengzetén, 
Ki buzditólag s hévvel igy dalol ; 
„Mily szép a hit- s honszerelmi erény, 
Ha hiven egymás keblére hajol !" . . . 

Habá r tarolt a táj, s a természet 
Virányai busán elhervadnak : 
Szivünkben szép virágok tenyésznek, 
Melyek lehétől el nem fonnyadnak. 
Örökzöldet fon füzérbe kezünk, 
Melylyel övezzük mind mellképedet, 
Nagy jóságodról nem feledkezünk, 
Hálával említjük dicső neved. 

Mint illatos tömjénfüst égbe száll, 
Magasba tör éretted hő imánk 
Az Ur trónjához, honnét esdve vár 
Éltedre áldást s mit hű szív k iván : 
Ha lad j soká előttünk üdv út ján 
Vezérünk egy negyedszázad a l a t t ; 
Légy boldog itt s a földi lét után 
Nyerd meg az Égtől nagy ju t a lmada t ! 

Eger , 1898. okt. 26. 
Babik József,, 

Szívvirágok 
kegyelmes főpásztorunk negyedszázados érseki jubileumára. 

(Az angolkisasszonyok intézeteinek hódolata.) 

Hullnak a levelek a fák lombjairól, 
Virágok sorában lassú hervadás dúl, O 7 

Illatot nem adnak ; 
. .De szivünk kert jében jó Atyánk ünnepén 

— Mint mikor a földre árad a verőfény — 
Virágok fakadnak. 

Huszonöt év óta árasztja sugárit, 
Atyai szivének jótékony áldásit 

Mi egyházmegyénkre. 

*) Mindszenty Gedeon. 
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Örömdalra nyíljon e napon ajkatok, 
Eger leányai, koszorút fonjatok 

Jó Atyánk fejére ! 
Legyen koszorúnknak legelső virága 
A mélabús ősznek kedves, — szép rózsája, 

A szeretet jele ! . . . 
Ha bánat tövise sebzé a sziveket, 
Melléje jó Atyánk szép rózsát ültetett 

S vigasztalást vele. 
Enybült a szív baja mint a kis árvácska, 
Midőn fejét éri harmat friss hullása 

Szárazság idején . . . 
Özvegyek és árvák könnyeit letörlé, 
Szívökre a vigasz-gyógybalzsamát önté, 

S felvídúlt a szegény. 
S a hol megjelent az ínség rémalakja, 
Testileg s lelkileg gyötörve, zaklatva, 

Ott ezerjófüvet 
Nyújtot t bőkezűen a sors-sujtottaknak, — 
S nem panaszkodnak már, kik előbb ja jgat tak : 

Lett édes envhület. 
Szerény viráginkhoz borostyán járuljon, 
Jó Atyánk ősz fején örökzöld viruljon 

Bokros érdemiért ! 
Egyház, haza, tanügy szent oltárkövére 
Áldozatkincseket helyezett el égve, 

Lángolva hit- s bonért . 
S a míg zeng ajkunkon üdvözlő vidám dal, 
Hintsük be az oltárt ékes amaránttal 

S nefelejcs-szálakkal ! . . . 
A ki rólunk soha meg nem feledkezett, 
Minden ügyeinkben nyuj ta áldó kezet, 

Köszöntsük hű a jkkal ! 
Mint a sudár czédrus és a magas pálma 
E g felé törjön fel szivünk hő imája. 

Kérve a menny U r á t : 
Áldja meg, ki jót tet t huszonöt év alatt, 
S előttünk mint biztos vezércsillag haladt, 

Megyénk Főpásztorát ! 
Eger, 1898. október hó 26. Babik József. 

Kolozsvár. A kolozsvári egyetem katholikus ifjú-
sága számára alapítandó „Szent-Imre-Egylet" ügyében a 
„Közművelődés" a következő lelkes szózatot közölte: 

Nyilt l evé l 
Dr. Számek Györgyhöz, mint a szent Józsefről nevezett 
kolozsvári finövelő intézet igazgatójához az egyetemi ifjúság 

között egy katholikus jellegű egyesület alakítása iránt. 
T. Igazgató ur ! 

Régóta nézem, és sajnálkozva nézem, hogy nem ugy 
van nevelő intézeteinkben az if júsággal , a mint kellene; 
nem azt mondom, hogy rosszul van, hanem azt, hogy 
nem egészen ugy van, a mint kellene; azt sem mondom, 
hogy a mióta nézem, az állapotok nem javultak volna; 
de szerény nézetem szerint még sincs minden ugy, mint 
a hogy kellene. 

A középiskolában még megy, de biz a felsőbb 
oktatásnál nem igen megy a dolog. Értem ugyan itt az 

egész nevelést, de mégis legelső sorban a vallásos nevelést 
— vagy talán még inkább a vallásos életet, illetve annak 
oly intensivitását, hogy az ne oly könnyen szállana el a 
fiatal lélekből, mint sajnos ! elszáll ugy, hogy az életben 
alig marad meg i t t -ot t valami belőle. 

Gymnáziumainkban évenkint körülbelül 2000 ifjú nyer 
oktatást, a mely számból átlag 1500 katholikus; a 
gymnáziumok mellett levő finöveldékben a lefolyt tanévben 
is összesen 656 tanuló volt elhelyezve. Így van ez régtől 
fogva, nagyon régóta esztendőről esztendőre. Ez az if júság 
nem marad örökre az intézetben, hanem kimegy onnan 
az életbe. Mennyi i f jút adnak évenkint intézeteink az 
életnek! De hová lesznek ezek az életben? Ott vannak . . . 
ott vannak valahol . . . de nehezen találhatók . . . sőt csak 
kevés található fel közülök; hatásuk az életre semmi, 
vagy legalább is összevehetetlen ; ennyi katholikus férfinak 
hatása kellett volna, hogy legyen az életre, de ugy látszik, 
hogy az életnek volt hatása reájuk. 

A mennyi katholikus intézetünk van nekünk, és a 
hányan azokban évenkint a jámbor ősök vallásos ala-
pitványai következtében drága oktatást nyernek, — ma 
egy erős katholikus társadalmunk kellene hogy legyen; 
de nincs. A mikor katholikus érdekről van szó, alig van 
mellette valaki, az is kaczagtat ik; a katholikus ügy, 
mindig alárendelt ü g y ; mindent föléje helyeznek; lopva 
állanak melléje; mintha nem volna katholikus öntudat és 
bátorság azokban, a kik képzettségük és társadalmi 
állásuknál fogva szerepre vannak hivatva, sőt kötelezve 
az életben. 

Valami mulasztás van, vagy megszakadás a neve-
lésben azon a fokon, a hol a fiatalember az iskolából 
kilép. Ezt a mulasztást már észre is vették és lelkes 
férfiak igyekeznek is azon segíteni ; ez pedig a következő : 

Az egyetemi i f júság semmiféle vallásos nevelésben 
sem részesül, teljesen magára illetve szabadjára van 
hagyatva, ugyszólva senki sem törődik vele ; az a vallásos-
ság, a mit a középiskolából kihozott magával, hamar 
lekopik róla. a vallás tanait elfelejti, a vallásos szellem 
elillan lelkéből. Valahogy oda kellene hatni, hogy az 
egyetemi ifjú ne felejtse el, hogy ő katholikus if jú, hogy 
az egyetemi tanulmányok alatt katholikus szelleme ne 
gyengüljön, hanem erősbüljön, hogy mint öntudatos katho-
likus ember lépjen az élet értelmiségeinek a sorába. 

A budapesti egyetemi i f júságra igen jótékony hatása 
van a „Szent- Imre-Egyle t*-nek . Ezt az egyletet mint — 
tudva van — ezelőtt 10 évvel dr Steiner Fülöp, a mai 
székesfehérvári püspök ur, és dr Breznay B. egyetemi tanár 
alapították1) Én a „Közművelődés" 1889. évfolyama 46. szá-
mában irtam volt róla. Az eszme annyira áthatot ta lelkemet, 
hogy midőn a gyulafehérvári főgymn. és finövelde igaz-
gatója lettem, a legelső gondom vol ta Szent-Imre-ünne-
pély behozása.2) A hogy pedig itt az erd. róm. kath. 
Státusnál referens lettem, azonnal indítványt tettem az 
igazgatótanácsban (mint arról a 2582—1890 sz. ügyirat 
tanúskodik,) hogy a püspök ur ő nagyméltósága fel-
kéressék, hogy lenne kegyes Szent Imrét valamennyi inté-

! zetünk védőszentjéül kijelenteni, és az összes ifjúságot az 

Zichy Nádor grófot nem szabad kifeledni. 
2) Szent-Imre-ünnepélyt az előtt is tartottak. 
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ő patronatussága alá helyezni, az intézetek pedig rendez-
zenek évenkint tiszteletére iskolai ünnepeket. Ez — a 
mint ismeretes — a millenium esztendejében (1896) a 
legszebb milleniumi emlék gyanánt meg is történt, ugy, 
hogy most minden intézetünkben az ifjúságnak védőszentje 
Szent Imre herczeg, a kinek tiszteletére minden évben az 
intézetek iskolai ünnepet tartanak, a mely az iskolai 
ünnepek sorában a legelső helyet foglalja el — de csak 
a középiskolákban. 

Nagyon jól tudom, bogy az egyetem kebelében 
ennek állami jellege mellett az ifjúság között katholikus 
egyesület nehezen lenne létesíthető ; de nem az egyetem 
falain kívül a kath. egyetemi ifjúság között. Erre itt 
nálunk kedvezőbb a helyzet, mint a budapesti egyetemi 
ifjúság között, mert itt a mi finöveldénkben nagy számú 
egyetemi ifjúság van elhelyezve, a mely a nagy számú 
kérelmező közül válogatva vétetik föl igen nagy kedvez-
mény gyanánt, és a kik addig is növeldéinkben nyerték 
képeztetésüket, tehát másoknál gondosabb nevelésben 
részesültek. Most épeu sokan vannak, számuk 90-re megy. 

Az intézet élén a t. Igazgató ur állván azt a kér-
dést vagyok bátor a fentebbiek alapján felvetni, bogy 
nem lehetne-e egy ilyen ifjúsággal egy olyau mozgalmat 
megkezdeni, a melyik hivatva lenne a katholikus öntudatot 
és solidaritást az egyetemi ifjúság között fentartani és 
illetve ébren tartani ? 

Ha sikerülne az egyetemi ifjúságot egy katholikus 
egyesületbe összehozni, ugy, hogy abban otthon találja 
magát, és annak hatása legyen hazafias és vallásos lelkü-
letére, ez igazán áldásos munka lenne. A katholikus 
egyetemi ifjak Otthona mennyi mindentől megóvhatná 
őket, és mennyi mindenben lehetne az nekik javukra ! 

Gondolkozzék a t. Igazgató ur ezek fölött, foglal-
kozzék az eszmével, és ha ugy találja, hogy a jelzett 
irányban valamit lehet tenni, kísérelje meg azon módon 
és oly alakban, mint a hogy jónak látja. 

Kolozsvárt, 1898. Magyarok Nagyasszonya vasár-
napján. Tisztelettel 

Pál István. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előter-
jesztésére a gyulafehérvár'fogarasi görög szertartású kath. 
székeskáptalanban dr Bunea Ágoston theologus kanonok-
nak iskolás-kanonokká való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyván, dr Hosszú Vazul theologia tanárnak és főszent-
széki ügyésznek ugyanazon székeskáptalan kanczellár-
kanonokjává történt megválasztását megerősítem. Kelt 
Bécsben, 1898. évi október hó 9-én FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. Dr WLassies Gyula. s. k. 

VEGYESEK. 
*** A halottak napjának kilenczszázados jubi-

leuma ma van. 998-ban rendelte el ugyanis sz. Odilo 
clugnyi apát az obedientiája alá tartozó összes monostorok 
számára az összes halottak napjának megtartását. Ebből 

az alkalomból XIII. Leo pápa apostoli brevével Clugny 
városának rendkívüli teljes bucsut engedélyezett. 

= Önfeláldozás. Ez az az erény, melyet Krisztus 
I Urunk példája és malasztja oly gazdagon termeszt a ka-

tholikus egyházban. Mély megilletődéssel vette a világ 
hirét annak, bogy a pestis-betegek ápolását a bécsi kór-
házban irgalmas némikék vették által. Most az önfeláldo-
zásnak és hősi elszántságnak hasonló eseteiről értesit bécsi 
tudósítónk. A bécsi érseki hatóságnál két áldozópap jelent-
kezett avval a szándékkal, bogy a pesties betegek lelkipász-
tori gondozását elvállalják. 

- h II. Vilmos és XIII. Leo táviratváltása. Abból 
az alkalomból, hogy a Bold. Szűz Mária életében neve-
zetességre jutott „La dormition de la Sainte-Vierge" nevű 
szent helyet Jeruzsálemben a szultántól ajándékba kapta 
és azt viszont katholikus alattvalóinak ajándékozta, II. 
Vilmos császár a következő táviratot küldte Jeruzsálemből 
Rómába a pápának : „Boldognak érzem magamat, hogy 
tudatbaton szentségeddel, hogy hála a szultán jóindula-
tának, a ki nem késett irányomban személyes barátságá-
nak bizonyságát adni, abba a helyzetbe jutottam, hogy a 
„La dormition de la Sainte Vierge"-ről nevezett területet 
megszerezhettem. Elhatároztam, hogy ezt a területet, a 
melyet annyi ájtatos emlék tesz szentté, katholikus alatt-
valóimnak, nevezetesen a szentföldi német katholikus egye-
sületnek bocsátom rendelkezésére. Jól esett szivemnek, 
hogy megmutathattam ezzel, hogy mennyire drágák nekem 
az isteni Gondviselés által reám bizott katholikusok vallásos 
érdekei. Kérem szentségedet, fogadja őszinte vonzalmam ki-
fejezését." — Erre XIII. Leo pápa következőleg válaszolt : 
„Mélyen megindított bennünket az a barátságos távirat, 
a melyet felséged hozzánk intézni sziveskedett, hogy 
tudassa velünk abbeli elhatározását, hogy a „La dormition 
de la Sainte Vierge-ről nevezett területet, a melyet 
Jeruzsálemben megszerzett, katholikus alattvalóinak en-
gedi át. Kifejezvén élénk megelégedésünket e fölött, meg 
vagyunk győződve, hogy a katholikusok nagyon hálásak 
lesznek felséged irányában és szivesen csatoljuk legőszintébb 
köszönetünket a többiek köszönetéhez." 

— „Gyalázat és megalázás" van mainapság össze-
kötve a „püspöki hivatallal." Ezt mondta az uj freiburgi 
érsek beköszöntő főp. levelében. Megfoghatatlan, kiáltja 
a bádeni antikatholikus sajtó, ez a panasz attól a főpap-
tól, a kit annyi kitüntetés és tisztelet ért, kivált miután 
a nagyherczegtől már lovagrendet is kapott. Nos, az ily 
nyilatkozatok megitélésénél nem csupán a mai napot kell 
tekintetbe venni, hanem a tegnapot és a holnapot is. A 
mostani freiburgi érsek tudja, hogy mit beszél. 0 meg-
élte azt a „gyalázatot és megalázás"-t, hogy az ősz Vicari 
érseket elfogták, Kübel segédpüspököt pedig a vádlottak 
padjára állították. Azt is tudja az uj freiburgi érsek, hogy 
Poroszországban érsekek és püspökök hónapokig ültek 
fogságban, és más sanyargatásban és üldözésben részesül-



288 RELIGIO. 

tek. A bádeni képviselőházban pedig egyszer egy minister 
a püspöki kart menageriának, állatseregletnek nevezte. 
„Menagerie deutscher Bischöfe". Hát a mi megtörtént 
tegnap, nem fordulhat elő újra holnap ? Bizony, Krisztus 
Urunk előre megmondotta a püspökök és papok sorsát : 
„Si me perscuti sunt, et vos persequentur." 

— Az örök-imádás-templomának ügye Budapesten 
erős lépésekkel közeledik a megvalósítás állapota felé. 
Mert ez az uj templom I. b. Erzsébet királynénk emlé-
kezetét is kegyeletesen lesz hivatva őrizni, a templom ügye 
felséges királyunknak nemcsak tetszését, de pártfogását 
is megnyerte. Az adakozások pedig nagy arányokban 
kezdtek megindulni. Mailáth Gusztáv gróf püspök ur 1000 
frtot adott az uj templomra, Esterházy M. Móricz gróf 
és neje szül. Schwarzenberg hgnő 1000—1000 frtot, va-
lamint Kovács József kisgyarmati plébános az esztergomi 
főmegyében szintén 1000 frtot adott a szent czélra. 

— Hódolati Ünnep. Az egri érseki tanitóképző-in-
tézet nagyméltóságú és főtisztelendő dr Samassa József 
egri érsek ur érsekségének XXV. évfordulása alkalmából 
1898. október hó 27-én hódolati ünnepséget rendezett, 
melynek fényes tárgysorozata ez vala : Ünnepi sorrend. 
1. Ünnepi praeludium. Lányi Ernőtől. Előadja orgonán 
Fridrich Dezső, IV. éves növendék. 2. Üdvözlő dal. Ze-
néje Zsasskovszky Ferencztől. Előadja az intézeti növen-
dékek énekkara. 3. Megnyitó beszéd. (A kép leleplezése.) 
Tartja Katinszky Gyula, t. kanonok, az intézet igazgatója. 
4. „Ki ünnepel . . ." Férfi-kar. Szövege Dömötör György-
től. Előadja az intézeti növendékek énekkara. 5. Ünnepi 
felolvasás. Tartja Szőke Sándor, intézeti tanár. 6. Szív-
hangok. JBabik József igazgató-tanártól. Szavalja Kovács 
József, IV. éves növendék. 7. Zenei előadás harmoniumon 
és zongorán. Előadják Kovács József és Fridrich Dezső 
IV. éves növendékek. 8. Egyházi ének. („Jó Atyánkért 
esdeklünk.") Előadja az intézeti növendékek énekkara. 

— Két Uj kath. tanonczotthon nyilt meg Budapest 
pesti oldalán egyszerre : a Ferenczvárosban és az Angyal-
földön. Áldott papok, kik idejöket a főváros iparos sar-
jadékának szentelik. 

— Egyházkerületi gyűlés. A baranyavári esperes-
kerület a pécsi egyházmegyében Kisfaludon tartott őszi 
tanácskozmányán, a szolgálatra képtelen paptársak nyug-
dijára vonatkozólag két indítványt t e t t ; első: mondassék 
ki, hogy 40 évi szolgálat után minden megyei lelkésznek 
joga legyen a teljes 900 frt. maximummal nyugdijba 
menni, ha neki ugv tetszik, ha mindjárt egészségi állapota 
meg is engedné a további szolgálatot. Ezzel azonban nincs 
kizárva a további szolgálat; második: legyen minden 
penzionátus évi nyugdija 700 frt. de ötödéves korpótlékkal, 
mely azonban a 900 frtot tul nem haladja ugy, hogy pl. 
ha egy paptárs 15 évi szolgálat után penzióba volna kény-
telen menni, kapna 850 frtot, és ha 5 évig már penzióban 
lenne, kapna 900 frtot, és ezentúl penziója nem nő már. 
A agy ha egy másik 20 évi szolgálat után vonulna vissza, j 
akkor az kap 900 frtot és ez a maximum, mert a szen-

telés napjától a 20. szolgálati év végéig a 4 korpótlek is 
lejárt. A rekonvaleszczensek pedig kapjanak évenkint és 
fejenkint 500 frtot, tekintet nélkül a korra, mert az, hogy 
valaki fiatalabb vagy idősebb gyengélkedő, az nem tesz 
különbséget. Orvos, gyógyszer, fürdő, ruha stb. egyiknek 
épen ugy kell, mint a másiknak. 

— A keresztény szeretet találékony. Hogyan 
kell a szegény, úgyszólván a munka és munkaadó rab-
szolgájává lett munkásnépet az ő babyloniai fogságából, 
az Ínséggel küzdő rabszolgaállapotból, éltető szabadleve-
gőre, virágos mezőre, az egészséges és hasznos mezei-
gazdasághoz visszavezetni, megmutatta egy franczia jezsuita 
atya, P. Piolet, a ki könyvet irt arról, hogyan lehet a 
gyári munkásnépet kertmüvelése által egészséges és szép 
jövedelmet hajtó foglalkozáshoz juttatni. A nagy kezde-
ményező tulajdonképpen Volgette J. t. atya St. Etienneben. 
P. Piolet csak leirója a dolognak. Volgette atya, látván 
a madame Hervieu munkáskertjét Sedanban virágzani, el-
tökélte magában, hogy hasonlóan cselekszik. St-Etienne-
ben a város végén kibérelt egy nagy telket, azt 
kertekre felosztotta, mindegyikbe behelyezett egy munkás-
családot ellátva őket a szükséges befektetésekkel. Zöldség-
termelést kezdtek a munkások. Az első esztendő kedve-
zőtlen volt s mégis 3500 frank befektetés megtérülésén 
felül 2500 frank volt a tiszta haszon. Ez történt 1895-ben. 
A következő évben megtérült a 3700 frank befektetés s 
a tiszta haszon 18,000 frankra emelkedett. A munkásnép 
nagyon megszerette a mezei munkát, a szabad levegőt, 
az Isten-adta éltető természetet. 

— Hány protestáns tér vissza Angliában éven-
kint a kath. egyházba? Ezt a kérdést fejtegette minap 
Augsburgban Ernő szász királyi hg, a ki, mint a kath. 
egyház áldozópapja, fáradhatatlanul dolgozik az Ur sző-
lejében. A királyi herczegből lett áldozópap ismeri az 
angol viszonyokat és az angol konvertiták évi számát 
10,000-re becsüli. Ezt mondta az emiitett augsburgi kon-
ferenczia-beszédében. Igv referáit a napi sajtó. Valószínű-
leg tévedés csúszott be a tudósításba, mert éppen most 
került szemünk elé az „Osservatore tiomano" október 
25—26-iki száma, a melyben az van mondva, hogy XIII. 
Leo „Apostolicae Curae" kezdetű encyklikája óta egyedül 
a westminsteri főegyházmegyében a megtérések száma 
évenkint 10—12,000 közt váltakozik. 

— Emlékezet okáért ide igtatjuk azt a nyilatko-
zatot, melyet egy amerikai protestáns tett az „Indo-Euro-
pean-Correspondenz" cz. protestáns folyóiratban a katb. 
egyházról, mint az éjszak-amerikai Egyesült-Államok 
nemzeti életének igen erős oszlopáról. „Nincs bizonyosabb 
dolog annál, hogy a római kath. egyház a mi nemzetünk 
oltalmainak egyik legerősebbike a tulajdon és az életnek 
adott védelemnél és a féktelenség (anarchia) és bűn meg-
előző eltávolításánál fogva, valamint, hogy az emberi nem 

I megszámlálhatatlan milliói jobb életet éltek és boldogabb 
halállal multak ki az ő tanításai és papi szolgálatai 
alapján." 

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

Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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II. Félév, 1898, 

„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 iviper-

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

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Hármas ünnep. — Az erdélyi róm. kath. Státus igazgatótanácsának beszámolása a Státus 
25 évi működéséről. — Eqyházi Tudósitások. f Devics József apát-kanonok. — B u d a p e s t : Az „örök imádás temploma" Erzsébet 
királyné gyászos halálának emlékére. — N a g y v á r a d : Néhai Zelei kanonok kép-hagyományáról. — Katii. Nevelés- és tanitásügy. — 

Katii. Köztevékenység és Egyesülete Elet. — Vegyesek. 

Hármas ünnep. 
Tanköltemény. 

Alkalmi előadás a s.-a.-ujhelyi „Karolina" felsőbb nőnevelő-inté-
zetben 1898. okt. 15. a „ Jézus szive1-1- nyilvános kápolnának felszen-
telése, az intézet negyedszázados fennállása és a t. főnöknő, Daubner i 

Cyrilla, XXV éves jubileuma alkalmából. 

I r ta : Paszlavszky Sándor: 

Jelige: A LEGSZENTEBB SZÍV 
ÁLDÁSA MA VÉLÜNK. 

(Vége.) 

III. Csoport 1. E. Erősség. 

Földi lét, nagy lélek az Erős&ég nélkül 
Csalfaság utjain a mélységbe szédül; 
De, ha keblet takart az Erősség vértje, 
Rut megszégyenülés a lelket nem érte! 

2. E . Egyenlőség. 

Egyenlőség vagyok, s e ház ma hiv tanyám, 
Es elismerés száll ajkam dalos hangján: 
Multak emlékinéi egyenlően áldom, 
Ki tettével áldást hagyott iskolánkon. 

3. E . Emlékezet. 

Ha van szóm valahol, a mult ide vezet, 
S drága képre mutat a hü Emlékezet : 
Schwarzenberg Karolin herczegnő emléke 
E ház állásának im' diadaléke! 

S erényviráginak angyali gyümölcse, 
Hogy szivből jött ige azt a testet öltse, 
Mely a nőnevelés oly nehéz utait 
A hit virágival beültetni tani t ! 
Elég, elég! Hálám bár ma messze viszen, 
Mint hajócskát a szél simatükrü vizén . . . . 
El a nagy jótevő; mert nagy munkát végzett: 
Emléke i t t ez a virágzó intézet! 

4. É . Érdem. 

, / 
Én is megjelentem, és ugy hínak: Érdem,! 
Es ezen a jeles hármas ünnepélyen, 
Mint érdemtisztelő, önmagamtól kérdem : 
Igy ünnepelvén ma, kié is az érdem ? 

IV. Csoport 1. G. Gazdagság. 

A földi jó lét ós a muló gazdagság 
A erényápolás épületit rakják; 
Hanem az erények tartós épülete 
A lelki Gazdagság örökös érdeme ! 

V. Csoport 1. Sz. Szeretet. 

Az ég adá tudnom, hogy áldó Szeretet 
Ha intézménynek már jó alapot vetett, 
És a törekvésben nem lankad munkája, 
Érdemes az ünnep friss koszorújára! 

35 
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2. Sz. Szorgalom. 

Mint szelid napfénynél virul völgy és halom, 
Ugy növel erkölcsi teren a Szorgalom : 
E kedves intézet dús gyarapodása 
Nem nyugvó szorgalom áldott ujulása. 

VI. Csoport 1. N. Nemesség. 

Nemesség csöppjei öntözték a törzset, 
S vész idején is nőtt a fa, meg nem görnyedt: 
Püspökatyáinknak gondozó szelleme 
Nemes szivek forró hálaszavát vegye! 

2. N. Nagylelkűség. 

Jöttek borús felhők az intézet felé, 
S napja ragyogását hamar visszanyeré: 
A szükség panaszát áldó ajk oszlatta, 
S a Nagylelkűségnek volt vigaszszózata, 
Mikor szóban, tettben tündöklék az erény, 
Gróf Wallis Gyuláné jó szivét hirdetvén, 
Ki dicső örökös a nagylelkűségben, 
Részes az örömben, támasz a szükségben! 
Gyermekek barátja, nővérek védelme, 
Nagylelkűségedért áldjon sziv és elme, 
Hogy drága életed még hosszú útjára 
Szálljon imánk szárnyán boldogság sugára, 

VII. Csoport T. Tetterő. 

Szivből jövő szavak, átérzett gondolat 
Jó tettek mezején tesznek igen sokat; 
Az én óhajtásom: Kisérjeu Tetterő! 
S a szónak ereje ugy lesz eget verő. 

VIII. Csoport 1. B. Bizalom. 

Keresztény haladás a bizalmam épül ; 
Ápoljatok engem tovább is gyöngédül: 
Ha szilárdul áll majd a kivánt Bizalom, 
A haladás örömhangját is meghallom. 

2. B. Béke. 

A hol egyetértés honol és a Béke 
Nem panaszos ott a munka verítéke; 
Közös ott az öröm s tűnik ott a bánat: 
Tettek mezejére áldáspatak árad. 

IX. C soport 1. I. Ima. 
Az Ima szól buzgón: Kegyelmes Istenünk! 
A legszentebb szivén engedj hőn csüggenünk. 
Jézus drága szive! légy hitünk világa, 
Oktatás, nevelés vezérlő példája. — 

X. Csoport 1. V. Vallás. 

Isten kegyéből az maradok, mi vagyok: 
Vallás mutatja meg, czóljaink mily nagyok. 
Vallásom jelezi kötelmeim útját, — 
És hogy becsülettel azt miképpen futják ! 

2. V. Vágy. 

Kik foglalkozának gyermektanitással, 
Kiknek munkájává jó nevelés rávall, 
Azok zászlajához szegődik ma a Vágy : 
Isten oltalmában maradj nevelőház! 

XI. Csoport 1. D. Diadal. 

Mi más földi létünk szorgos munka terén, 
Hol győzelmi zászlót lobogtat az erény, — 
Ha nem folyton folyvást ujuló viadal? 
Legyen munkánk vege hát legszebb Diadal! 

XII. Csoport 1. S. Siker. 

Hogy iskoláink már bővitve állanak 
S kedves kápolnánkban diszlenek szent falak, 
És a Siker kézben győzelmi zászlót tart, 
Dicsőitni vágyunk i t t a segitő kar t ! — 
Küzdő plébánosunk emelő munkája 
Jutalmát a siker fényében találja! 

XIII. Csoport 1. M. Megujulás. 

Tavaszvirágok közt oly szép a természet, 
Mint áldás-napfénynél az ujuit intézet: 
I t t a Megujulás tavasznapunk keltén, 
Ragyogjon az folyvást mi felettünk szendén! 

XIV. Csoport 1. Ü. Üdvszózat. 

Őszi napsugár kél kedves tájunk felett — 
És mégis virágok közt ül nagy ünnepet 

A hódoló sereg! 
Hűvös őszi szélben hull bár a fa lombja, 
A hálás sziv rózsakoszoruit fonja, — 

S vig dal árja ered. 
Gondoskéz kötött ma nefelejts-koszorut, 
Melyre az ünnepelt szent hálával borult, 

Hadd épüljünk ra j ta! 
Emlékszünk nagy tettek gazdag sikerére, 
Melyet szorgos munka áldásfénynél éra, 

Jó példát mutatva. 
Kedves főnöknő ! e napot szenteld velünk, 
— Hisz' példád ösvényén oly örömest megyünk 
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Isten — s honért égve; 
Ez idő nagy napod : Húsz s öt év munkája 
Tanitás s nevelés utján élted' áldva 

Tekint ma az égre. 
Sikert a munkához égi erő adott 
S nemes hévvel oldád meg a feladatot, 

Boldog érzés kar ján; 
I t t is a nagy munka szorgos Márthájaként 
Kilencz éve járod az üdvös pályatért, 

Használni akarván. 
Mit mond Selmeczbánya és Miskolcz hitélte? 
Csak azt zengné, a mit Rozsnyó elbeszélne 

Jövőre emlékül: 
Hol Jézus szent szive társulata terjed, 
Vallás, hazafiság fognak ott hű kezet — 

S az ifjúság épül! 

XV, Csoport 1. K. Kegyesség. 

Betűk versenyének játékát dicsérem 
Szent emlékben álló kedves ünnepélyen, — 
Hő fohásszal esdve: Adja a kegyes ég: 
Legyen munkabére tapasztalt Kegyestég! 
S a mi jó elhangzék kis dal erejében, 
Mindaz összhangban is bátorítson, éljen! 
Sorakozzatok hát, ti, betűcsoportok, 
Mikor az örömtől mindegyitek boldog, — 
Hogy e szép közönség lássa: czélhoz értünk; 
Mert „ A legszentebb Sziv áldása via vélünk !" 

Az egy hosszú sorban álló egész kar : 

A legszentebb Sziv 

Áldása ma vélünk! 

Az erdélyi róm. kath. Státus 
igazgatótanácsának beszámolása 

a Státus 25 évi működéséről. 
Mélyen tisztelt Státusgyülés! 

Mult évi -jelentésünk bevezetésében felemiitettük, 
hogy az igazgató-tanács az 1873-iki státusgyülés által 
állíttatván be a státus szervezetébe, éppen 25 év óta mű-
ködik; és mindenesetre érdekes lenne működésének ered-
ményét számbavenni, hogy tények szóljanak a mellett, 
hogy hasznos-e az autonomia és érdemes-e harczba szállani 
érette. 

Ezen kijelentés nem tartalmaz ugyan Ígéretet arra, 
hogy az igazgató-tanács 25 évi működésének történetét 
megírjuk, nem is foglalhatna az helyet egy évi jelentés-
ben, és fölösleges is a statusgyülésre, mint a mely előtt 
az igazgató-tanács működése egészen ismeretes, de mégis 
ennyi idő alkalmasnak látszik egy kis elmélkedő vissza-
tekintésre, mi lapidaris rajza lenne a 25 éves műkö-
désnek. 

A státusnak működő szerve és eljáró közege az 
igazgató-tanács levén, az igazgató-tanács működése egy-
úttal a státus működése is. 

Nagy munkát végzett az igazgató-tanács a letelt 
25 év alatt a státus autonómiájának védelmezésében. 

Az 1873 iki státusgyülés ő felségének 1867. évi 
augusztus 19 én kelt legfelsőbb elhatározása alapján az 
igazgató-tanácsot megválasztotta, hogy ez addig a kath. 
egyházi bizottság hatásköréhez tartozott összes ügyeket 
átvegye ; és a státusnak ebbeli eljárását Trefort minister 
1008—1873. ein. szám alatt jóváhagyó tudomásul is vette-
De az igazgató-tanács eljárásában a legnagyobb nehézsé-
gekkel találkozott. 

Nehéz volt meghatározni, hogy miféle ügyek tar-
toztak a kath. bizottság hatáskörébe. 

A „catholika commissió" a Gubernium mellett áll-
ván fent, sőt annak katholikus tagjaiból állván és az 
elnöke is a Gubernium elnöke levén, a comissió intézhe-
tett oly ügyet, a mely nem tartozott az ő hatáskörébe; 
de a commissió határozatait is a Gubernium a saját neve 
és pecsétje alatt adván ki, (ugy, hogy ugy látszott, hogy 
a commissió a Gubernium kebelében van), a Gubernium 
is vonhato't sok dolgot magához, a mi a commissió ille-
tékességéhez tartozott. A hatás, illetve működési körök 
nem voltak egymástól élesen elkülönítve. 

A dolog természete hozta magával, hogy az akkori 
viszonyok között a kath. vagyon kezelése és az a fölötti 
rendelkezés (az autonomia sérelmével) a kath. commissió-
hoz tartozzék. Mivel azonban a kezelést és számviteli 
munkákat, azon viszonynál fogva, a mely a Gubernium 
és a commissió között volt; a kincstár végezte, fölöttük 
a státus tulajdona és rendelkezési joga ugyan elismerte-
tett, de a kezelést az államkormány vonakodott kiadni 
azon czim alatt, hogy az ő felségének kegyúri és fel-
ügyeleti jogával ellenkezik. Ismeretes, hogy ide vonatko-
zólag a nézetek idő folytán hogyan alakultak át. Örökre 
remekei maradnak jegyzőkönyveinkben a jogtörténelmi 
munkálatoknak azon felterjesztések, a miket státusunk 
vagyona fölötti tulajdonjogának a megvédésére, ugy az 
államkormányhoz, mint ő felségéhez intézett. 

Gazdálkodásunk a kezelésünk alatt álló vagyonra 
nem is járt kárral, mert pld. mig 1873-ban a vallás-alap 
bevétele 32.397 fr t volt, ma 54.246 frt, a tanulmányi alap 
bevétele 1873-ban 53.014 frt, ma az államsegélylyel 
123.182 frt, az ösztöndij-alap volt 39.240 frt, ma 45.315 
frt, a többi alapokat nem is emlitve, melyeknek tételei 
különben állandó jellegűek. Mint uj alapok keletkeztek a 
tanári nyugdij-alap, a tisztviselői nyugdij-alap és a gróf 
Nemes Ábrahám-féle ideiglenes ösztöndij-alap. 

Ingatlan birtoka a státusnak 1873-ban (az intézetek-
től eltekintve) csak a kolozsmonostori uradalom volt, 
azóta megvásárolta a nagy almási, radnóthi és alsó-bajomi 
uradalmakat, a melyek közül az elsőt bérbeadás utján, a 
három utolsót pedig házilag kezeli, a hol nagyszámú 
tiszti-, cseléd- és munkás-személyzet nyer foglalkozást. A 
tisztikar szolgálati viszonyát szolgálati szabályzat hatá-
rozza meg. Az uradalmak kellően vannak felszerelve, 
azokban a gazdálkodás kifogástalan; sajnos, hogy jövedel-

37* 
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mezőségük az általános mostoha gazdasági viszonyok kö-
zött jelenleg nem kielégítő, mi a tulajdonos jótékony ala-
pokra rendkívüli nagy kár. 

Vagyonkezelésünk különben annyira kifogástalan, 
hogy mig erős áramlat volt iskoláink autonomiája ellen, 
hogy azok vezetését kezünkből kivegyék : vagyonkezelé-
sünk ellen akkor sem merült föl kifogás, sőt hangulat 
volt azt czélszerüségi tekintetekből tovább is nálunk 
hagyni. 

Nagyon sajnos azonban, hogy sem vagyonunk tőke-
állománya, sem annak jövedelme nem csak, hogy nem 
elég, de még arányban sem áll azon sokféle szükséglettel, 
a melyek a terjedelmes egyházmegyében, ugyszólva, év-
ről-évre szaporodnak, a hol az autonomikus munkálatra 
oly szép tér van, de nincs erőnk kultur feladatunkat 
ugy végezni, mint a hogy kellene és akarnók is. 

Nem kevésbé érdekes az iskolák fölötti autonom 
rendelkezés védelme. 

Az állam ugy tekintette gymnasiumainkat, mint a 
kath. státus iskoláit oly értelemben, hogy azokat a státus 
tartozik a rendelkezése alatt álló alapokból fentartani, 
de a rendelkezést és a vezetést azok fölött önmagának 
követelte. Nagy és hosszas vita fejlődött ki e fölött az 
állam és a státus között, a mely az ő felsége által 1893. 
évi november hó 4-én jóváhagyott szabályzattal ért véget, 
mely a státus és állam közötti viszonyt iskoláinkra nézve 
meghatározta. Ezen időtől kezdődik gymnasiumaink álla-
mi segélyezése, mert sajnos ! gymnasiumainkat saját va-
gyoűi erőnkből nem vagyunk képes k a mai viszonyok-
nak megfelelően fentartani. Ma már, a kantait kivéve, 
mindenik gymnasiumunk részesül állami segélyben; a 
gyulafehérvári főgymnasium állami segélyezésére vonat-
kozólag a szerződés az állammal meg is van kötve ; a 
székely-udvarhelyire és kolozsvárira vonatkozólag pedig a 
szerződés most van tárgyalás alatt. 

Nagyon sok az, a mit gymnasiumaink érdekében 
tettünk, ugy azok elhelyezése és felszerelése, mint a ta-
nárok fizetésének javitása érdekében. 

A gyulafehérvárit és marosvásárhelyit 9 osztályú 
főgymnasium m á egészítettük ki. Székelyudvarhelyt uj 
gymnasiumot építettünk. Gyulafehérvárt most építtetünk ; 
Csiksomlyóra, Kolozsvárra és Kantába nagyon sokat fek-
tettünk be, a brassói főgymnasiumot egészen átvettük a 
tanulmányi alapra s az építés ügye most van tárgyalás 
alatt. Fineveldéinket mindenütt fejlesztettük, Csiksomlyón 
és Székelyudvarhelyt igen nagy költséggel internátust 
állítottunk be, és e mellett kiszámíthatatlan, a mit min-
denütt a berendezésre és felszerelésekre fordítottunk, ugy, 
hogy intézeteink mindenütt, a hol az épületbeli viszonyok 
azt engedik, kellően felszerelteknek mondhatók. E mellett 
tanáraink fizetése is nagymértékben javult, a mi abból 
tűnik ki, hogy 1873-ban egy tanár fizetése volt 600 frt 
és 100 frt lakáspénz, ma pedig (természetesen az állam-
segély betudásával) 1200 frt, 250 frt lakáspénz és a szol-
gálati korpótlékok. 

Intézeteinkben a tanügy más tekintetben is javult. 
Finöveldéink és internatusaink számára szabályzatot dol-
goztunk ki, gymnasiumaink részére megállapítottuk a 

rendtartást és a tanári szabályzatot és odahatottunk, hogy 
intézeteink vezetés tekintetében is jól kormányzott inté-
zetek legyenek, a minek érdekében képviselőnk által inté-
zeteinket a helyszínén is gyakran meglátogatjuk. Taná-
rainktól pedig megkívánjuk, hogy tanári vizsgálatot te-
gyenek, és tanári oklevéllel birjanak, a mi a tanügyet 
nagymértékben emeli. Nagy súlyt helyezünk a tanárkép-
zésre; külön ösztöndijakkal is képeztetünk magunk szá-
mára kifogástalan tanárokat, a kik tartoznak állandóan 
szolgálatunkban maradni. 

Gymnasiumaink a tanulmányi alapnak, finöveldéink 
pedig az ösztöndij-alapnak nagyon sokba kerülnek ; de az 
nem tenne semmit, C3ak birnák az illető alapok kiadá-
saikat ! 

Legjobban áll még aránylag a nagyszebeni Teréz-
árvaház, a hol legalább az évi bevételek (35000 frt) a 
kiadásokat fedezik, hol az épületet most javíttattuk ki 
30.000 frttal, a felszerelésre pedig 6000 frtot fordítottunk. 
Csakhogy itt is baj az, hogy a folyamodó árvák közül 
alig vagyunk képesek évenként felvenni azoknak 10%-át. 

Az elemi iskolákra legkevesebbet tudunk költeni, 
mert az alap 21.000 fr t évi jövedelme arányban sem áll 
a terjedelmes egyházmegye 200-at jóval felülhaladó isko-
láival ; de mert ezen alap nem minden iskolájáé az egy-
házmegyének, hanem csak a meghatározottaké, az alap 
pénzügyi egyensúlya zavartalan. 

A tanári és tanítói nyugdijalapok eddig megbírták 
a rájuk hárult terheket, de a tanári és tanitói fizetések-
nek felemelése után a jövőben nem birnák meg, miért is 
a tanárokat és a tanítókat átengedtük az országos nyugdij-
és gyámintézet kötelékébe, a mit nem szívesen tettünk, 
hanem csakis kényszerűségből, mert ezáltal autonomiánk 
nem erősbült ; az autonomia t. i annál erősebb, minél 
többfelé hat. 

Egyik legszebb alkotása a 25 éves működésnek a 
lelkészkedő papság congruájának rendezése. Tudva van, 
hogy minő silány helyzetben voltak anyagilag papjaink, 
200—300 frtos papi állás is volt; ma legalább mindenik 
papunknak van 600 f r t j a ; bár lehetne több is! de a 
vallás-alapból a papi javadalmazást jobbítani jelenleg nem 
lehet; nagyon sok kell évenkint egyházi építkezésre. 

Evenkint körülbelől 25.000 frtot költünk a vallás-
alapból egyházi építkezésre, a roskatag templomok és 
papi lakások kijavítására s a hol lehet, ujak építésére, de 
ez korántsem fedezi az évi szükségletet. Milyen sok kel-
lene még ide, hogy uj építkezésekkel és plébániák állí-
tásával erősíthessük a katholiczismust ! 

A mai kereskedelmi, gazdasági, közlekedési vi-
szonyok között ujabb és ujabb telepek keletkeznek, 
a hol katholikusok is vannak kisebb-nagyobb számmal, 
templomot és papot pedig sokszor napi járásra sem kap-
nak. Ugy kellene, hogy minden kisebb körben legyen 
templom és pap. Ujabb időben mind nevezetes pontokon 
építettünk templomokat, mint pl. Tekében, Csik-Lázár-
falván, Szőkefalván, Brádon, Kézdi-Martonosban, Buzaházán, 
Bethlenben, Gyergyó-Békásban, Szent Agothán, Maros-
Járán, Segesvárt, Gyéresen, Gödemesterházán, Magyar-
Köblösben, Görgény-Szent-Imrén, Bolyán, Búzás Besenyőn. 



RELIGIO. 293 

Minő nagy misszióra vannak hivatva a Bánffy-Hunyadon 
és Dicső-Szentmártonban épités alatt levő templomok! és 
lesz hivatva a Sepsi-Szent-Györgyön épitendő templom. 
Valóban nagy hasznát vesszük vallásalapunknak és érdekes 
lenne (ha az adatok kezünkben volnának) számszerint ki-
mutatni, hogy a letelt 25 év alatt mennyit fordítottunk a 
vallás-alapból egyházi építkezésre ! Csupán csak a val-
lás-alapból ; mert hiszen a mely egyházközségek maguk 
patronusok önmaguknak, azok a vallás-alapból nem kaptak 
semmit ; pedig ilyenek is építettek uj templomokat és 
papilakokat. Sőt uradalmaink is a kegyurasági plébániák 
közül Jegenyében és Kajántón u j templomokat és papi-
lakokat építettek ; Radnóthon a papilakás és diszes román 
stylü templom felépült, Kolozsmonostoron a híres Árpád-
kori apátsági templomot is tetemes áldozatokkal romjaiból 
most támasztottuk föl, a mely imponáló fekvésével és 
építészeti szépségeivel sokakat fog magához vonzani. 
Valóban nagy örömünkre van, hogy ezt tehettük. 

De legyen elég itt ennyit említeni a múltból, követ-
kezzék jelentésünk a lefolyt 1897/98. évi működésüükről, 
melyet azon kéréssel van szerencsénk a m. t. státusgyülés 
elé terjeszteni, hogy méltóztassék azt rendszeres tárgyalás 
alá venni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

C S J Ó Z S E F , 
apát-kanonok. 

A veszprémi székeskáptalan szomorodott szívvel 
jelenti, hogy nagyságos és ft. Devics József, szent Mihály 
arkangyalról czimzett hantai prépost, a boldogságos szűz 
Máriáról nevezett kolosmonostori apát, veszprémi székes-
egyházi főesperes és kanonok, aranymisés áldozópap folyó 
évi november hó 1-én reggel 5 órakor, hossz.is szenvedés 
s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életé-
nek 80-ik, áldozópapságának 56-ik évében végelgyengülés 
következtében az Urban elhunyt. A boldogultnak hült 
tetemei folyó hó 3-án délelőtt 10 órakor fognak a vesz-
prémi alsóvárosi sírkertben a boldog feltámadás reményé-
ben nyugalomra helyeztetni ; az engesztelő szent mise 
áldozat pedig ugyancsak 3-án délelőtt 9 órakor fog a 
veszprémi székesegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. 
Veszprém, 1898. november hó 1-én. Nyugodjék békében ! 

Budapest, nov. 4. Az „örök imádás temploma" 
Erzsébet királyné gyászos halálának emlékére. — 

Az előzmények ismeretesek. A halhatatlan emlékű 
gróf Cziráky János özvegye indította meg a mozgalmat. 
0 járt ő felségénél a királynál, a kinek jóváhagyását meg-
nyerte s engedelmet kapott, hogy Mária Valéria fő-
herczegasszonyt az ügy pártfogójává felkérni lehessen. 

A szervezkedés első lépése tegnapelőtt, f. hó 3-án 
történt meg a Kath. Kör házában. 

Özv. Cziráky Jánosné grófnő tanácskozásra hívta 
meg oda a magyar katholikusok számos kiváló tényezőjét. 
Többek közt ott voltak; Özv. Cziráky Jánosné grófnő, 
gróf Andrássy Aladárné, gróf Zichy Nep. Jánosné, özv. 
báró Sennyey Pálné, Sennyey Mária bárónő, őrgróf 
Pallavicini Edéné, báió Vécsey Józsefné, Vécsey Blanka 
bárónő, id. gróf Zichy Jánosné, Cziráky Lujza grófnő, 
özv. Rudnyánszky Ferenczné, Ghyczy Ida, Kiss Aladárné, 
Topits Józsefné, Koch Ferenczné, Szebnayer Károlyné, 
Zichy Nándor gróf, ifj. Zichy János gróf, Barkóczy 
Sándor báró, Révciy Ferencz báró, ifj. Luczenbacher Pál, 
Pintér Kálmán, Lollok József apát, Kánter Károly, Kováts 
József kisgyarmati plébános, Városy Gyula praelátus, dr. 
Walter Gyula esztergomi kanonok, Vargha Mihály áldozár, 
Bemény Dezső, kir. palotai káplán, Hets Ödön, Spett 
Vincze ügyvédek stb. 

A gyűlést Vaszary Kolos biboros, herczegprimás 
nevében Walter Gyula dr kanonok nyitotta meg, ő 
eminencziája nevében üdvözölvén a jelenlévőket. Szép 
beszédében kifejti ezután ennek a tervnek szépségét, fon-
tosságát. Ezzel a tervvel, úgymond, a magyar katholikusok 
azt akarják, hogy nagy királynénk emléke fenmaradjon 
mindaddig, mig egy ajak lesz, mely imádkozni tud. Az a 
szomorú esemény, mely gyászba borította az egész or-
szágot, nem csupán egy ember műve, de a vallástalanság 
szomorú elfajulása. Hol meríthetnénk nagyobb vigaszt, 
mint a templomban, a hit igazságainak vigaszában. Ez 
érzelmektől vezetve üdvözli a jeienvoltakat és Isten áldását 
kéri a szép eszme kivitelére. 

Utána Zichy Nándor gróf emelkedett szólásra. 

Köszönetet mond a herczegprimás ő eminencziájának, 
hogy képviselőjét elküldte a gyűlésre. Köszönetet mond 
Walter kanonoknak szép beszédeért. A kinek lelke, — 
úgymond — isteni Üdvözítőjével közösségben éli napjait, 
az a sziv ily megrendítő esemény után legelőször Üdvözí-
tőjéhez emeli imádkozó szavát. Es ez az ima az Üdvözí-
tőhöz, a legszebb megemlékezés a boldogult királynéra és 
ennek az imának megújítása naponkint, ez a legméltóbb 
a boldogulthoz és legüdvösségesebb is az ő lelkének. 
Kezdjünk hozzá tehát buzgón e szép terv megvalósításához, 
mely méltó kifejezése lesz a magyar katholikusok kegye-
letének, Erzsébet királyné emléke iránt. A kegyelmes 
asszony, özv. Cziráky Jánosné grófné, ő Felségének leg-
magasabb tudomására hozta a tervet. 0 Felsége kegyes 
volt beleegyezését adni hozzá és kegyesen megengedte, hogy 
Mária Valéria főlierczegnőt fővédnöknőnek legyen szabad 
fölkérni. A magas püspöki karból is sokan adták már 
beleegyezésüket a terv megvalósításához, u. m. Vaszary 
Kolos biboros, Schlauch Lőrincz biboros, Császlca György 
érsek, Zalka János dr győri püspök, Pável Mihály püspök, 
Hidasy Kornél, Vályi János, Meszlényi Gyula, Steiner 
Fülöp dr, Firczák Gyula, Rimélyi Károly, Ivánkovics 
János, Mailáth Gusztáv gróf, Hettyey Sámuel püspökök. 

Zichy Nándor szavai után az egybegyűltek kimondták, 
hogy „A megboldogult Erzsébet királyné emlékére emelendő 
örök imádás templom gyűjtő bizottsága" név alatt állandó 
nagybizottságot létesítenek s a bizottságot azonnal meg 
is alakították. 
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Az igy megalakult bizottság ezután kimondta, bogy 
legfőbb védnöknőjének Mária Valéria főherczegnőt fogja 
felkérni. A fenséges asszonyt e végből küldöttségileg fog-
ják felkérni. A küldöttség tagjai lettek : özv. gróf Czi-
ráky Jánosné, őrgróf Pallavicini Edéné, Szennyey Mária 
bárónő, Vécsey Blanka bárónő, Zichy Nándor gróf. 

Következtek ezután a választások. Megválasztattak: 
Tiszteletbeli elnökké: Vaszary Kolos biboros, herczeg-
primás. Elnökökké: özv. gróf Cziráky Jánosné, gróf Zichy 
Nándor. Társelnökök : özv. Mailáth Györgyné, gróf Zichy 
Nándorné, gróf Wenckheim Frigyesné. Pénztáros: őrgróf 
Pallavicini Ede. Igazgató : Kánter Károly, kir. palotai 
plébános. Jegyző: Gyürky Ödön dr. a Budapesti Kath. 
Kör titkára. 

A nagybizottság ezután az ügyek vezetésére egy 
kisebb bizottságot küldött ki, melynek tagjai lettek : 

Gróf Apponyi Lijosné, gróf Cziráky Luiza, Emmer 
Kornélné, Ghyczy Ida, gróf Hunyady Itnréné, gróf Ká-
rolyi Sándorné, Kiss Aladárné, Korniss Mária grófnő, 
özv. Rudnyánszky Ferenczné, özv. báró Sennyey Pálné, 
Sennyey Mária bárónő, gróf Szapáry Gézáné, Topits Jó-
zsefné, Bxtthyány Iván, Cziráky Antal gróf, Csekonics 
Endre gróf, Esterházy Miklós Móricz gróf, Herczegh 
Mihály dr , Heinrich Aladár, Hahnekamp György, Lollok 
Lénárd, ifj. Luczenhacher Pál, Szápáry István gróf, Vá-
rosy Gyula, Walter Gyula dr, ifj. Zichy János gróf. 

Ezután még megbeszélték és elfogadták a kibocsá-
tandó gyüjtőivek szöveget és tervezetét, mivel aztán a 
nagybizottság ülése véget ért. 

A nagybizottság ülése után a kiküldött kisebb bi-
zottság azonnal ülést tartott, melyben megbeszélték a 
gyűjtés módozatait s elhatározták, hogy a gyűjtés meg-
indítása czéljából azonnal engedélyt fog kérni a belügy -
ministeriumtól. 

Ezzel megtörtént tehát az első lépés a szép és ne-
mes terv kivitelére s mi hiszszük, hogy a magyar katholikus 
közönség filléreivel ezután erre a vallásos és hazafias 
czélra fog áldozni, amely nagy királynénk emlékét hozzá 
legméltóbban fogja megőrizni hosszú századok során ke-
resztül. 

Nagyvárad. Néhai Zelei kanonok kép-hagyományá-
ról. — 

Dr Némethy Gyula a „Tiszántúl" nov. 3-iki számában 
következő emlékezetes sorokat közölte : 

Muzeumunk képgyűjteménye legújabban hét szép 
olajfestménynyel gyarapodott, még pedig b. e. Zelei János 
apátkanonok hagyatékából, ki értékes olajfestmény-gyűj-
teményének e darabjait végrendeletileg hagyta a váradi 
muzeumnak. A képek között olyanok is vannak, amelyek 
váradi vonatkozással birnak, nem ugyan tárgyuk, de fes-
tőik révén. A tegnapi naptól kezdve már láthatók a képek 
a muzeum épület nagytermében, hol ideiglenes elhelyezést 
nyertek. 

Az első egy régi Magdolna-kép Prauer-tői, (a század 
első feléből ?) mely a büubánó aszszonyt barlangba ábrá-
zolja, térdeplő helyzetben a feszület (!) előtt. A° kép igen 

megsötétedett. A barlang falára akasztott mécs vöröses 
világot áraszt az esthomályba. 

A másik kép Madonna tanulmány fő, Marastoni 
Jakabtól való. A negyvenes—ötvenes évek modorában 
festett gyönyörű, szelid, tiszta arcz ez, egy kissé hideg, 
szoborszerű kifejezéssel. Sötét veres kendő födi fekete haját. 
A képre jobbról ez van irva: Marastoni 1849. 

A harmadik képet Bubics Zsigmond ajándékozta a 
megb. kanonoknak. Carle Cignani eredetije után készült 
fél-életnagyságban. Mária képe ez, a kisded Jézussal. 
Mária az égfeié néz, a kisded ölébe hajt ja fejecskéjét, 
kezébe kis fekete kereszt. Anya és gyermek kifejezése 
csupa bensőség, tisztaság és báj. Corregio szentjeinek élet-
tel teljes bája azok világias szinezets nélkül. A legelter-
jedtebb képekhez tartozik. Nem jól van konzerválva. 

A negyedik kép a megb. Szamossy Elek, Munkácsy 
első mesterének, pártfogójának müve. Haynald Lajos bi-
bornok-érseket ábrázolja fekete, vörössel segélyezett bíbor-
noki reverendában a Szent István-rend jelvényeivel. A 
megboldogult művész nagyon jó arczképfestő volt, a 
püspöki palotában lévő kanonok-arczképcsoport darabjai 
is nagyobbára mind sikerültek. Ugyanezt mondhatjuk a 
bibornok érsekezen arczképéről is, melyet annál nagyobbra 
becsültünk, mert egy Váradon hosszú időn át működött 
magyar művész kezéből származik, nem is említve azt, 
hogy művészileg kifestett székestemplomunkat 1880-ban 
a kiváló egyházfejedelem szentelte föl. 

Az ötödik kép Innocent Ferencz budapesti fiatal 
művészünk alkotása : Krisztus halálának megsiratását 
ábrázolja. Sziklás hegyoldal mellett, sötét felhőség alatt, 
szomorú csoportozat tárul elénk. A kiszenvedett Megváltó 
holtteste fekszik fehér lepedőn. Fejénél Mária ül, egész 
fehérben, a mély, kimondhatatlan bánat kifejezésével 
arczán. Vele szemben szent János, barna és fekete öltö-
zetbe), szintén lehajtott fővel, mély gyászba borulva. A 
két gyászoló alak benyomása megindító és tisztelettel, 
vallásos ihlettel teljes, Jézus holttesténél azonban inkább 
a művészi bravúr remekelt, mint az ihlettség. Ez a test 

i auatomiailag pompásm megalkotott mű, de sem a test-
tartás, sem az arczkifejezés nem is sejtetik, minő lélek 

! lakozott ebben a testben. Ez nem a világ bűneiért meghalt 
Isten ember teste, még csak nem is kiváló ember hűlt 
teteme. A realizmus itt kétségkívül túllépte a határt, 
melyen belül tartalom és kivitel összhangjával ható mű-
vészi alkotás létesülhet. A nagy fllamand mester, Rubens 
hatása a képnél valóban végzetesnek mutatkozott. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a kiváló művész, ki azóta sok 
oltárképet festett vagy restaurált és női arczképeivel nagy 
sikereket aratott e képén is rajta hagyta erőteljes tehet-
ségének nyomait. Még egyszer kiemeljük, hogy Mária és 
Sz. János alakjai mély, benső benyomást gyakorolnak a 
szemlélőre. Képgyűjteményünk kétségkívül érdemes művel 
gyaropodott. 

A hatodik és hetedik kép két egyenlő nagyságú 
tájkép Böhm-tői az ötvenes évek modorában. Telepy és 
Keleti képeire emlékeztet nagyjában. Az egyik tiroli táj-
kép, a háttérben havas, az előtérben lombos és tűlevelű 
fák ingó hegyi patakkal. A másik felső-bajorországi tájat 
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ábrázol az előtérben lombos fákkal, egy csöndes tóval, a 
háttérben havasokkal 

A biharvármegyei és régészeti és történelmi egylet 
nagy hálával tartozik a megbold. kanonok emléke iránt, 
mint akinek bőkezűsége gyűjteményünket ismét néhány 
szép modern festményhez juttatta. A közönség figyelmét 
pedig annál sürgősebben hívjuk fel az ajándék meg-
szemlélésére, mert a zord idő beálltával csakhamar 
elkezdődik muzeumunk életében is a „saison morte." 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
— A „Nagyszombat-vidéki róm. kath. népnevelők 

egyesülete" 1898. évi október hó 25-én Nagyszombatban 
a városháza nagytermében tartotta rendes évi nagygyűlését. 

1. Reggeli 9 órakor énekes szent mise volt a városi 
főtemplomban, melyet Krchnyák Lénárd nagyszombati 
kanonok a Ferencz József-rend lovagja tartott. 

10 órakor a nagy számmal összegyülekezett egyházi 
és világi tagtársak között megjelent méltóságos és főtisz-
telendő 

2. Szitányi Ferencz, püspök, pápai házi főpap és ér-
seki helynök ur, mint ő eminencziája a bibornok herczeg-
primás az egylet fővédnökének képviselője s disz-
eln'óke és gyönyörű beszéddel megnyitotta a gyűlést. 
Beszédében hatalmas érvekkel bizonyította be, hogy 
hazánkban a kath. tanító hivatása a legfontosabb 
s legnemesebb ; mivel a haza jóléte, a társadalom 
regenerácziója, az egyház engedelmes és vallásos gyerme-
keinek biztosítása a magasztos hivatását igazán átérző s 
a szerint cselekvő kath. tanitó működésétől függ. Főleg 
napjainkban szükséges, hogy a tanítót a vallásosság szel-
leme lengje át az iskolában tanítási menetében, mert a 
nevelés e nélkül nem képzelhető. A jó tanitó működése 
jelképezze az isteni Mester Jézusnak példáját, ki maga 
köré gyűjtvén a kisdedeket, szent szivének melegével 
éleszté bennök emberi méltóságuk érzetét. A tanítónak 
azon ösvényen kell járnia, a melyet az örök és változ-
hatlan igazság a nevelők eszményképe Jézus Krisztus 
mutatott az emberiségnek. 

Az iskolában s azonkívül a pap és tanitó válvetve 
munkálkodjanak, hogy az ifjúságot vallásossá s jó haza-
fiakká neveljék. Álljanak mindenkor hivatásuk magaslatán 
s megerősödve az Ur áldásával a mai romlott időben az 
emberiségnek, de kiváltképen a fiatal nemzedék erköl-
cseinek javításában. S vezérszerepet fognak viselni s mű-
ködésükben senki sem pótolhatja őket. 

Az Ur Jézus nevében, kinek dicsőségét keresni 
mindannyinak feladata, a gyűlést megnyitotta. 

0 méltóságának beszéde nagy hatást tett a hallga-
tóságra. 

Jedlicska Pál esperes tanfelügyelő s egyleti egyházi 
elnök ur tolmácsolta a tagok háláját ő méltósága iránt s 
biztosította őt, hogy mikétit eddig, ugy a jövőben is a 
gondjainkra bízott ifjúság szivét a keresztény kath. elvek 
szerint akarjuk nemesíteni, hogy nevelő-oktatásunkat 
mindenkor azon szellem fogja áthatni, melyet szentegy-
házunk legfőbb tanítói tekintélye dicsőén uralkodó szent-

séges atyánk Istennek földi országában hirdet és terjeszt, 
kit tanításunkban követve érjük el a nevelésnek termé-
szetfölötti czélját. 

Ugyancsak elnök a meghatottság remegő hangján 
szól azon iszonyú szerencsétlenségről, mely őszbeborult 
jó királyunkat, fenséges családját s összes népeit, de főleg 
bennünket magyarokat ért, midőn szeptember 10-én 
nemzetünk védőangyala, nagyasszonya, szereteti királynéja, 
Erzsébet ő felsége, a sötét lelkű Luccheni gyilkos tőre 
alatt Genfben elvérzett. Kérjük a Mindenhatót, vigasztalja 
meg bá'iatos királyuuk szivét, távoztasson országunktól 
minden veszedelmet s törekedjünk tanítói hivatásunkat 
vallásos alapon teljesíteni, hogy kezeink és iskoláink közül 
ki ne kerüljenek az emberiség rémei, kiktől rettegnek 
a trónok és oltárok, kik rombolással fenyegetik az egész 
rendezett társadalmat és kiknek rémtetteiu feljajdulnak az 
embereknek milliói. 

Heidler Károly az egyesület világi elnöke üdvözli 
dr Halmos Ignácz nagyszombati prépost kanonokot s 
esperes plébánost, a ki először foglalta el a gyűlés elnöki 
asztalánál a díszhelyet, s méltón, mivel eddigi pályáján 
mint páedagogus működött s igy jól ismeri a tanítóknak 
ügyes-bajos dolgait. 

3. Jedlicska Pál elnök jelenti, hogy a közjonti vá-
lasztmány e lefolyt évben kétszer tartott ülést, melyekben 
az egylet folyó ügyei nyertek elintézést. A könyvtár is 
rendeztetett. Sztraka József nagyszombati tanitó, egyesü-
leti könyvtáros buzgósága folytán. Van benne hittudományi, 
történelmi, természetrajzi s vegyes munka összesen 400 
kötetben. 

A központi üléseken tárgyaltatott a megszüntetett 
nagyszombati Mr. kath. érseki tanítóképző intézet Nagy-
szombatba leendő visszaállításának kérdése is. Ugyanis 
általános a panasz, hogy nincsen elegendő tanerő s hogy 
az állami képzőkből kikerült tanítók nem felelnek meg 
azon követelményeknek, melyeket egy kath, tanintézet 
tanítójától méltán és jogosan kívánhat. A fennállott nagy-
szombati tanítóképző intézet, bár felszerelése kezdetleges 

I s a tanárok fizetése szerény volt, mégis vallásos szellem-
ben nevelt tanítókat szolgáltatott a vidéknek s a lelké-
szeket is szorult helyzetükből kisegítették a képezdei nö-
vendékek kiküldése által. Ha a tanítóképző intézet nem 
is volt mintaintézet, mindenesetre a kor színvonalán állott 
miként ezt annak idején Trefort minister is elismerte. 
A boldog emlékű 1886. év augusztus 31-én elhunyt 
paedagóg Zelliger József nevéhez fűződik az intézet vi-
rágzó korszaka. E gondviselésszerű férfiú volt egyszersmind 
a kath. tanítóegyesületek eszméjének megpenditője s meg-
állapitója önfeláldozó buzgóságával minden eszközt meg-
ragadott, hogy az intézet hivatásának megfeleljen s azon 
rajongó szeretet, mellyel iránta a növendékek és tanítók 
viseltettek segítette őt törekvéseiben, miután neveléstani 
vezéreszméje : a szeretet volt a növendékek buzgóságukban 
könynyedén sajátitották el a szükséges ismereteket s a 
tanítási módszereket is. Ha az inté/.et története 1876 —1896 
évig meg volna irva, miként az a neveléstörténelem szem-
pontjából szükségesnek mutatkozik, mindenki meggyőződ-
nék, hogy az intézet hivatását tökéletesen betöltötte. Ezzel 
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nem mondunk ellen ő eminencziájának magas szándékainak 
s terveinek ki az egyházmegyei összes ' tanítóképzőket 
székhelyén Esztergomban öszpontositotta. A közgyűlés 
ennélfogva emlékiratot fog intézni a biboros prímáshoz, 
melyben alapos okokkal kifejtvén a tanítóképzőnek Nagy-
szombatban leendő visszaállittatásának szükségességét 
egyúttal küldöttséget is fog meneszteni hozzá, kérvén őt, 
hogy a város és vidéke közóhaját kegyesen meghallgatni 
méltóztassék. E bizottság és küldöttség dr Halmos Igúácz 
kanonok, Jedlicska Pál esperes, Heidler Károly Hrdy Béla 
főtanitókból fog állani. 

Egyházi elnök jelenti, hogy dr Lassú Lajos az egy-
let volt egyházi elnöke alapító tagja s legutóbb pozsonyi 
kanonok f. évi junius hó 6 án meghalt. Szerzett érdemeit 
emlékbeszédben a jövő közgyűlés alkalmával Nagy-Súron 
volt kántortanitója Tiszuczky László fogja méltatni. 

Az egylet alapító tagjának s nagy jótevőjének, néhai 
Ocsovszky Ferencz nagyszombati volt prépost-kanonoknak 
emléke jegyzőkönyvileg megörökíttetik. 

(Vége köv.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
. és 

Egyesületi Élet. 
= A Szent László társulat 1898. évi november 

hó 7-én (hétfőn) d. u. 4 órakor (IV. ker,, Királyi Pál-
utcza 13. sz.) központi választmányi ülést tart, melyre a 
választmányi tag urat tisztelettel meghívja az Elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Az alapszabályok módosítása. 2. Folyó 
ügyek. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1898. éü 
november hó 9-ikén, szerdán, d u. 5 órakor, Budapesten, 
a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza 
13.) rendes havi felolvasó gyűlését tartja, melyre a Tár-
saság alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint a érdek-
lődő közönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 1898. 
november hó 1. az elnökség. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 
2. Dr Arajó József rendes tag felolvasása : A test viszonya 
a térhez. 

VEGYESEK. 
— Audienczia. 0 felsége a király dr Schlauch 

Lőrincz nagyváradi biboros püspök urat tegnapelőtt 
egy óráig tartó külön audienczián méltóztatott fogadni, 

— Pápai áldáskiosztás a kolozsvári kegyes-
rendi fögymnasiumban. Majláth Gusztáv erd. püspök, 
ki kolozsvári időzése alkalmával, egyetlen egyszer sem 
mulasztja el felkeresni a főgymnasium ifjúságát, hogy 
őket gyóntassa, hozzájok a vallásos érzés megszilárdítása 
végett szívhez szóló beszédet tartson okt. hó 30-án már 
reggel 8 órakor megjelent a gymnasiumban s rövid ex-
hortatiót tartva, a gyónás szentségének hasznáról s az 

oltári szentség felséges voltáról, az ifjúságot őszinte, töre-
delmes gyónásra buzdította. Majd maga is gyóntató székbe 
ült s többek gyónását hallgatta ki. Ezután csendes misét 
mondott s az egész ifjúságot megáldoztatta. A mise után 
következett a pápai áldás kiosztása. melyDek végeztével 
az ifjúság a gymnasium dísztermébe vonult, a hol egy 
szép Cantate után dr Erdélyi Károly főgymn. igazgató 
tartott magas szárnyalású beszédet a főpásztorhoz, mely-
ben a legmelegebb hangon mondott köszönetet a püspök-
nek azon üdvös eredményeiben kiszámíthatatlan buzgal-
máért, melylyel egyetlen egy alkalmat sem mulaszt el az 
ifjúság vallásos érzésének növelésére. A püspök meg-
köszönve azon figyelmet, mely ily szép ünnepély rende-
zésében nyilvánult, igérte, hogy míg Isten élni engedi, 
mindig egyik legszentebb kötelességének fogja ismerni az 
ifjúságot a szent ügynek megnyerni s ezen szent ügy 
szolgalatában megtartani. Az ünnepélyt a gymnasiumi 
énekkar szép éneke zárta be. 

— A pápa költemény-pályázata. XIII. Leo pápa 
egy megzenésítésre alkalmas „Carmen Saeculáré"-ra hir-
detett pályázatot. A pályázat, amelynek feltételei eddig 
ismeretlenek, az 1900 ik esztendőben jár le és internaczio-
nalis jellegű lesz. A költeményt — mint Rómából irják — 
Pereti lelkész, az egyházi zenészek egyik legtehetségesebb 
müvelője fogja megzenésíteni. 

— Latin Újság jelenik meg Rómában e hónaptól 
kezdve, havonkint kétszer „Vox Urbis" czimen, folyékony, 
jó latinsággal, illusztrálva, érdekes tartalommal. Ára 15 
korona (lira.) Előfizethetni Leonori Aristid lovagnál. 
Róma, Via Alessandrina, 87. 

— A Budapesti Katholikus Kör 1898. november 
hó 9-én, szerdán este 8 órakor saját helyiségében, IV., 
Molnár-utcza 11. társas-vacsorát rendez. Egy teríték ára 
1 frt 20 kr. Jegyek kaphatók folyó évi november hó 
7-ig bezárólág a délutáni órákban a kör titkári irodájában. 

— Nagy megil letődéssel vettük Bevies József 
veszprémi prépost és apát kanonok urnák halálát, a kit 
az 1870-iki autonomiai kongresszus óta személyes isme-
rőseink és barátaink sorában volt szerencsénk tisztelhetni, 
s a ki a „Religio"-nak réges-régi munkatársa vala. A 
boldogult a magyar egyházirodalomban tisztes helyet 
vivott ki nevének, s kívánatos, hogy irodalmi hagyatékát 
valaki legalább is egybeállított alakjában ismertesse. 
R. i. p. 

— Érdekes nyilatkozatot hallottunk e napokban a 
patronátusi egyházi épületek jó karban tartása ügyében. 
Egy ismert nevü műegyetemi tanár és műépítész azt 
mondotta, hogy Magyarország valamennyi egyházi patrona-
tusának építkezési viszonyait nem ismeri, de a melyeket 
ismer, azok közül legmintaszerübbeknek a primaczia és a 
gróf Andrássy Dénes-féle uradalom épületi berendezéseit 
tartja. 

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

Budapest, 1893. 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 E T E 

Budapesten, november 9. 38. 

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

SZ. II. Félév. 1898. 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmek es Tanulrrányck. A kórházi önálló lelkészség. — Reverendissimo Domino Simoni Való. — A bold. Szűz. 
átszenderülésének helye. — Egyházi Tudósitás. K a s s a i e g y h á z m e g y e : Állami kongrua-rendezés. — Tárcza. — Katii. Nevelés-

és tanitásügy. — Kath. Köztevékenység és Egyesület> Elet. — Vegyesek. 

A kórházi önálló lelkészség. 
A felmerült eset alkalmából, hogy Buda-

pesten az uj „Szent- János-kórház "-ban a székes-
főváros, mint kegyúr, ő emineucziájának, a biboros 
herczegprimásnak, mint érsek-főpásztornak kánon-
szertileg kikért ós megnyert beleegyezésével ön-
álló lelkészséget alapitott: az érdekelt fővárosi 
plébános arra kérte a tanácsot, hogy az uj kór-
házban, amely az ő plébániájához tartozik, ő 
szedhesse a stóladijakat. A székesfővárosi tanács 
a kérelmet nem teljesíthette, mert a kórházban 
önálló lelkész lesz s ezt illetik meg a stóladijak.*) 

Kérdés: Vájjon a tanács e határozata meg-
egyez-e az egyházi kánonok szellemével? Nem sé-
relmes-e ezen határozat az illető plébánosra? 
Nem csorbultak-e az ő plebánosi jogai ezen ön-
álló lelkészség fölállításával? 

Az i t t feltett fontos jogi kérdések helyes 
elbirálása czéljából fel kell idéznünk a kánonok 
ama rendelkezését, melynél fogva a lelki szük-
ségletek kiszolgálásában ugy a plébánost, mint a 
hiveket a plébániai területen szerzett domicilium 
vagy quasi-domicitium jogositja, illetőleg kötelezi 
akaratuk ellenére is. A plébános csakis a plébá-
niája területén lakó hiveknek jogositott, illetőleg 
köteles lelki szükségleteit kiszolgálni. Viszont a 

*) „Budapesti Hírlap" 1898. október hó 24. száma. 

hivek is csak azon plébánoshoz fordulhatnak és 
kötelesek is fordulni lelki szükségleteikben, kinek 
plébániája területén laknak. 

Mellőzve a domicilium és quasi-domicilium 
megszerzése és elvesztésére vonatkozó kánonjogi 
szabályokat, mindenki fogja tudni, hogy a kór-
házban fekvő beteg azért, mert ott kénytelen 
magát gyógyittatni, még nem vesztette el előbbi 
lakóhelyét s azt nem is akarja elvesziteni ; sem 
uj lakóhelyet nem szerez, amennyiben szándéka 
sincs ott maradni, ellenkezőleg alig várja, hogy 
mielőbb haza mehessen. Következőleg a kórház-
ban fekvő betegek azon idő alatt is, mig ot t 
kénytelenek maradni, azon plébánosnak hivei, 
kinek plébániai területén van lakóhelyük s igy 
a szigorú jog álláspontjáról tekintve a dolgot, a 
kórházi betegek lelkiekben való ellátására az ő 
lakóhelyük plébánosát kellene mindenkor meg-
hivni. Ámde ez majdnem kivihetetlen, s ha i t t -
ott kivihető lenne is, mennyi félreértés és zűr-
zavar keletkezhetnék ebből? kivált sürgős szük-
ség és éjnek idején?! 

Ez alapon ama szükségparancsolta szokásjog 
fejlődött ki az egyházban, melynél fogva a megyés 
püspök a kórházakba, mint a plébániai területen 
kivül álló helyekre, a helyi plébános minden 
sérelme — tehát megkérdezése nélkül, önálló lel-
készt rendelhet, ki az ott fekvő betegeknek és 
azoknak, kik a betegeket kiszolgálják és ápolják, 
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mintegy plébánosa, araenynyiben az elsoroltak 
lelki érdekében plebánosi teendőket vóg«z. Neve-
zetesen: miséz az illetőknek, gyóntatja, áldoz-
tatja őket, a végső szentségekben az ottani hal-
doklókat éjjel-nappal részesiti ós adandó alka-
lommal az ott elhunytakat eltemeti. 

Mondhatja erre valaki, hogy az i t t elsorolt 
teendők között vannak szorosabb értelemben vett 
plebánosi teendők, milyenek: a végső szentségek-
kel való ellátás és a temetés, amik a plébános 
kizárólagos jogai. Ez alapon a helyi plébános, 
kinek plébániai területén az illető kórház van, 
mégis csak sérelmet szenved, amennyiben ily 
önálló kórházi lelkészség felállitása által az ő 
plebánosi jogai csorbulnak, tehát kötelessége ple-
bánosi jogait megvédelmezni és jól teszi, ha e 
jogok védelmére minden tőle telhetőt megtesz. 

E, külső látszatra tiszteletre méltó álláspont 
védelmezői nem hatoltak be eléggé a szent ká-
nonok szellemébe; mert a fenti ellenvetést a 
helyi plébános jogosan csakis azon betegekre 
nézve teheti meg, akik abban a kórházban az ő 
hivei; ámde ugyanazt megtehetik mindazok a 
plébánosok, kiknek hiveik ugyanazon kórházban 
keresnek gyógyulást. S amikor elismerem, hogy 
ugy a helyi plébános, mint a többi érdekelt plé-
bánosok ama kórházban levő beteg hiveikkel 
szemben plebánosi jogaikra alaposan hivatkoz-
hatnak: korántsem ismerem el, hogy egyúttal 
helyesen is tesznek; mert : Ugyan mit monda-
nának ugy a helyi plébános, mint a többi plé-
bánosok, kiknek hivei ama kórházban vannak, 
ha a megyés püspök őket valamennyiüket arra 
kötelezné, hogy beteg hiveik lelki szükségleteinek 
kiszolgálása czéljából akár maguk az illető plé-
bánosok éjjel-nappal a kórházban tartózkodjanak, 
akár pedig e czélból ugyanott állandóan káplánt 
tartsanak ? ! ? Pedig erre a kánonok betűje és 
szelleme értelmében csakugyan kötelezhetné őket. 
Ebből azonban bekövetkezhetnék, hogy annyi 
lenne a plébános vagy helyettes plébános, — 
mondjuk káplán — a kórházban, amenynyi a 
beteg, amiből ismét kiszámithatlan sok zür-zavar 
és kellemetlenség származnék; magukra a plébá-
nosokra nézve pedig sokkal nagyobb teher, mint 
ha önálló lelkészekre bizzák a püspökök a k ó r -
házak lelki gondozását. Ez bővebb megokolása 
egyúttal annak a körülménynek, hogy a püs-
pökök a helyi plébános megkérdezése nélkül is 
felállíthatják a kórházi önálló lelkészségeket s 

hogy a plébánosok nem szoktak tiltakozni azok 
felállitása ellen. 

A kórházi önálló lelkészség nem tekinthető 
szorosabb értelemben plébániának, sem a kórházi 
önálló lelkész ugyanolyan értelemben plébános-
nak, amennyiben „plébánia" ós „plébános" ál-
landó hivek nélkül nem képzelhető: hanem a 
lelkész csakis, „mintegy — plébánosnak", a lel-
készség pedig „mintegy — plébániának", ameny-
nyiben a kórház a plébániai területen kivül álló 
terület (hasonlóan a szerzetes kolostorok avagy 
rendházakhoz) s a kórházban levő egyének is 
plébániai területen kivül állók. Következőleg a 
kórházi önálló lelkész joghatósága csakis a kórház 
területére ós az ezen területen belől lakó egyé-
nekre (qui intra septa vivunt) terjed; de ko-
rántsem terjed azon plébániai területre, melyen 
a kórház áll; sem ennek hiveire; sem pedig az 
összes plebánosi jogokra és tisztségekre. Rend-
szerint joga van a kórházi lelkésznek: misézni 
szentségeket kiszolgáltatni, (a kórházban szülöt-
teket, avagy felnőtt betegeket, nem különben a 
talált és oda hozott gyermekeket megkeresztelni, 
áldoztatni, gyóntatni, utolsó kenetet kiszol-
gáltatni, házasságokat megáldani olyan betegek-
nél, kik halálos veszedelemben vannak és e te-
kintetben bünüket jóvá akarják tenni), a kórház 
területén belől elhunytakat eltemetni. S ha már 
temetni joga van, a stóladijak is őt illetik meg; 
mert a stóladijak személyes fáradság czimón il-
letik meg a lelkészt. 

Nincs joga azonban ugyanezen plebánosi 
teendőket végezni azon plébániai terület híveivel 
szemben, melyen a kórház áll. Tehet nincs joga 
a plébániai hivek gyermekeit megkeresztelni, 
avagy ha szükség esetén meg is keresztelné 
ezeket, nincs joga az igy keresztelteket saját 
anyakönyvébe bevezetni. Különösen nincs joga 
az egészségesek házasságainak megáldására, még 
ha mindjárt a kórház területén belül laknának 
is az illetők, például ott szolgálnának mint cse-
lédek. A házasság megáldása ugyanis formálisabb 
plebánosi joghatósági ténykedés, mely a kórházi 
önálló lelkészek joghatóságánál nagyobb mérvű 
joghatóságot igényel, épen azért a helyi — vagy 
egyéb tulajdon plébánosnak van fentartva, akinek 
területén a jegyesek laknak. 

E fejtegetések képezik a székesfővárosi 
tanács idézett határozatának kánonjogi megoko-
lását, melyből kitűnik, hogy az a határozat a 
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kánonok szellemével teljesen megegyez; hogy az 
az illető plébánosra nézve egyátalán nem sé-
relmes, sőt bizonyos szempontból előnyös; ple-
bánosi jogai pedig szintén legkevésbbé csor-
bulnak. A 

Reverendissimo Domino 

Simoni Való 
SS. Theologiae Doctori et Canonico 

Collég. Eçcl. Posoniensis ad S. Martinum Eppum 
d. d. d. 

P. Lud. Tomcsányi S. J . 
Budapestini, III . Cal. Nov. 1898. *) 

Simon! magnanimum gloria Praesulum, 
Coelo cur hodie, die age, clarius, 
Quum densis tenebris eripitur polus, 

Sol vibrat radios suos ? 

Suffusus faciem purpuream taces? 
Atqui vel rubeus comprobat hie color, 
Vircutis radios raraque gloriae 

Ornamenta Tuae decus 

Claudí Purpuré i addere praemiis, 
Tam cari Capitis, cui pudor et fides 
E t ffiorum facilis temperies decus 

Rari miscuerant Patr is 

Pergas nobilium spes bona mentium 
Carus propitio vivere Claudio, 
Florentique bonis artibus omnibus 

Carus vivere Pa t r i ae ; 

Pergas multiplici nescius abstrahi 
Cura, non patiens nulle molestiis 
Vinci, nec timidus rebus in arduis 

Quo Te cunque vocant preces. 

E t sic laude recens crescere postera 
Pergas, donee erunt débita praemia 
Virtuti, atque viros manserit inclytos. 

Admensus merit s honos. 

A bold. Szüz átszenderülésének helye. 
A lapokban olvastuk, hogy II. Vilmos német császár 

azt a jeruzsálemi szent helyet, hol Udvözitőnk szeplőtelen 
szűz anyja, a bőid. S*.űz Mária a földi életet az örök léttel 
fölcserélte s a mely franczia néven „La dormition de la 
Sainte Vierge" név alatt ismeretes, a szultántól a jándékba 
kapván, viszont az ő katholikus alattvalóinak adta örök 
birtokképpen. 

*) Sz. Simon napjára, Való Simon barátom kanonokká kine-
veztetése alkalmából. Ritka kitüntetés, melyet még ritkábbá teszen 
az, hogy . a Jézus társaságának oly illustris tollú tagjától származik, 
a mily P. Tomcsányi Lajos. A közlésért minden irányban egyedül 
én, és csakis én vagyok felelős. A sserJc. 

Erre a helyre, illetve az általa emlékezetünkbe idézett 
s megváltásunk isteni müvének lefolyásával kapcsolatos 
eseményekre óhaj tunk néhány kegyeletes pillantást vetni. 

Herder nagy tekintélyű Kirchenlenikoxjának 8. köte-
tében, a 812. hasábon, ezt o lvas tuk: „Mária mennybe-
menetelét valamint a nyugati ugy a keleti egyházban, 
mint a Mária-ünnepek legtőbbikét, augusztus 15-én ünne-
peljük. Az örmények az aug. 15-ével kapcsolatos vasár-
napon t a r t j ák . Liturgiái czime : Assumptio B. M. V. Egy-
házi irók és régi egyházi naptárak ezt az ünnepet Pausat io, 
Dormitio, Mors, Depositio S. Mariae név alat t emiitik és 
ismertetik. Ezek a nevek az ünnepnek kettős vonatkozását 
állítják szemünk elé: vonatkozását a bold. Szűz boldog 
kimúlására és dicső mennybevitelére. Egyideig a két vonat-
kozást külön ünnepelte az egyház, t. i. a boldog ki-
múlás napjá t jan. 18-án, a mennybevitelét aug. 15-én." 

Liévin de H a m m e Fereucz-rendi atya, hirneves za-
rándokvezér, „A Szent Föld Kalauza" (Guide-Indicateur 
de la Terre-Sainte) czimű munkájának (1887. 1. köt.) 
281. és 282. lapján ezeket m o n d j a : „A hagyomány be-
széli, hogy miután Urunk a keresztfáról szent Jánosnak 
azt mond ta : „íme a te anyád," a kedvelt tanítvány a 
bold. Szüzet magához vette. Jeruzsálemben a Sión hegyén 
laktak. Midőn a főangyal a bold. Szűznek a földi létből 
való kiszabadulás idejét tudtára adta, kimondhatat lan 
örömérzet árasztotta el lelkét. A mint Krisztus Urunk, 
ugy Mária is a halált csak megízlelte, de nem marad t 
benne, mert Isten fel támasztot ta halottaiból és a menny-
országban minden angyalok fölött t rónra ültette. A leg-
hitelesebb hagyomány szerint a bold. Szűz K. u. 58-ban, 
földi éleiének 72. évében halt meg. Valószínű, hogy 
lakását azonnal szentélynek tar tot ták a keresztények. De 
erről csak u jabb keletű tanúságok szólnak. Cretai András 
(a 7. században) mondja, hogy a bold. Szűz házát Sión 
hegyén templommá alakítot ták át. Azóta több tekintélyes 
iró emlegeti. 1670-ben még látni lehetett egy jó nagy 
régi kápolna maradványait , a mely ott állott, hol a 
hagyomány szerint szent János evangelista a bold. Szűz 
jelenlétében a szentmise áldozatot bemutatni szokta." 
Ugyanez a szerző jegyzetben, még a következőket mondja : 
„Tulajdonképpen fölösleges megjegyeznem, hogy én nem 
osztozom azoknak a véleményében, kik azt mondják, hogy 
a bold. Szűz Ephesusban halt meg. Bár e halálról sem az 
evangéliumok sem az apostolok cselekedeteiről irt könyv 
nem emlékeznek meg, mindazon által helyettök, h iányukat 
pótolva (à leur défaut), a hagyomány ismeri és ismerteti azt a 
helyet, hol Gábor főangyal Szűz Máriának halálát bejelen-
tette, ismeri és ismerteti halálának a helyét, azután azt a 
helyet, hol a zsidók a temetési menetet megtámadták, azt a 
helyet, hol szent Tamás a b. Szüzet mennybe menni látta, és 
végül a s i r t , a ho l tes te ideiglenesen pihent. Mind ez Jeruzsá-
lemben van együ t t ; mig Epheus mellett sem hagyomány, 
sem emlék nem tanúskodik egy sem. En tehát fel vagyok 
jogositva, hogy Jeruzsálemet tartsam ez események szin-
terének. A bold. Szűz házának helye a következő helyek 
közt fekszik : éjszakról van mellette a falakkal körülvet t 
amerikai temető, keletről a coenaculum, délről egy kis 
udvar és nyugatról a schismatikus görögök temetője. A 
keresztények ezt a helyet mindig szentnek ta r to t ták . J e -
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lenleg itt, sajnos, nem csak templom nincs már, de még 
csak épület sincsen. Most már csak egy fal maradványai 
találhatók nyugat felől, a melynek középe táján két, 
kereszttel jelölt kő domborodik ki. Az a kő, a mely a 
hagyomány szerint a bold. Szűz házából való, közelebb 
esik az amerikai temetőhöz, mint a másik, a melyhez 
semmi hagyomány sem fűződik s a melyet csak 1864-ben 
jelöltek meg kereszttel. A bold. Szűz házának helyétől 
keletre egy házcsoport következik, a melyek közt van a 
coenaculum, az utolsó vacsora szent helye." 

Halljunk még egy tanúságot ! 
Zanecchia dömés atya „La Talestina d'oggi (Pales-

tina ma) dal P. Domenico Zanecchia delTordine dei Pre-
dicatori Exprofessore di Teologia nella Scuola di studi 
biblici in Gerusalemme. Roma 1896." cz. munkájának I. k., a 
230. lapon ezt, mondja : „Ugyanazon az uton visszamegyünk 
egész a Bab el Nebi Daud (Dávid kapujáig). Előtte, a 
városon kivül, az ut egyenesen délszaknak vezet. Néhány 
lépés után jobbra egy oszlop-töredék áll a földben. A 
hagyomány szerint azt a helyet jelöli, hol a zsidók a 
bold. Szűz testét, midőn Sionról a Gethsemani kertbe 
vitetett át, meggyalázni akarták. Vaksággal verte meg az 
Isten őket. A legvakmerőbb már kinyújtotta kezét a 
koporíó felé. Legott elszáradt ez a kéz. Régi hagyomány 
szerint Mária életének utolsó éveit ezen a (Sión) hegyén 
töltötte el, a hol meg is halt. Ezt a hagyományt Beda 
Venerabilis is megerősíti (de locis sanctis c. 3.) 720-ik 
esztendőben." 

Ennyit a la dormition nevű jeruzsálemi szent hely 
hitelességérő). Pietas. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Kassai egyházmegye. Állami kongnia-rendezés. — 
Ez alatt a czim alatt Felső-Magyarország közepének 

katholikus lapja, a „Sárosmegyei Közlöny", következő 
hozzászólást közölt nov. 6-iki számában: 

„ A kultusminister a nem katholikus lelkészek kongruá-
járól hozott törvényben felhatalmazást nyert, hogy mig a 
kath. kongrua végleges rendezése befejezhető lesz, állam-
segély utján szolgáltathasson kongruát a kath. papság-
nak is. 

„Az erre vonatkozó rendelet már ki is lett adva. 
Ezen rendelet olyan fontos a kath. papságra, hogy ezen 
átsiklani nem lehet a nélkül, hogy behatóbb tárgyalásába 
ne bocsátkozzunk. A miot tudjuk, már a 90-es években 
is részesültek a szegény egyházmegyék segélyben, mely a 
vallásalapból likvidáltatott. 

Az 1898-ik év folyamán rendszeres államsegélyt 
kaptak azon kath. lelkészek, a kiknek jövedelme a 600 
frtot nem ütötte meg. Most azonban az 1898. évi XIV. 
t.-cz. 2. §-ában biztosítva lett a lelkészeknek a 800 frt 
évi jövedelmi minimum ugy a kath. mint a nem katho-
likus lelkészek részére. 

Miután pedig az állam a nem kath. lelkészek kon-
gruáját is ezen összegig fogja kiegészíteni, azért igaz-
ságos és méltányos, hogy a kath. lelkészek kongruája is 
ekként egészíttessék ki, a mi az 1900-ik év január 1-től 
be is fog következni. Átolvasva a rendeletet arról győ-

ződünk meg, hogy itt egy uj összeírással állunk szemben, 
a melyet minden lelkész önbevallás utján, hatósági bizony-
latokkal támogatva, köteles le3z kiállítani. Ezen uj össze-
írásban olyan rubrikák is lesznek, a melyek az előbbiben 
nem voltak. Igy elsősorban a lelkészi képesítés rovata. 

Csak azon lelkész fog részesülhetni államsegélyben, 
a ki a főgymnásium VIII. osztályát és a rendes theologiai 
kurzust elvégezte. Ez helyesen van igy. Mert miért része-
süljön az a sok, alig pár gymn. osztályt végzett oláh 
pópa államsegélyben, a kinek nincs olyan kvalifikácziója, 
mint egy rendes kath. lelkésznek? A többi tételek az 
1896-ik évi rendes összeirási tételekkel teljesen azonosak, 
kivéve azt, hogy segédlelkésztartás csimén nem 200, de 
250 frt lesz felszámitható, a mint ezt az egri érsek ur ő 
excziája proponálta. 

De egy tétele van az uj rendeletnek, melynek tar-
talmához sok szó fér és ez: a lótartási átalány kérdése. 
Ezen kérdés már a kongruának törvényhatósági tárgya-
lásain is sok zavart szült és felebbezéseknek lett szülőoka. 
Ezen kérdés megvilágítása egyik evidens érdeke a kath. 
papságnak. 

Az 1888-iki, tisztán egyházhatósági összeírások alkal-
mából lótartásra 300 f i t lett engedélyezre. Már az 1896-ik 
évi törvényhatóságilag eszközölt összeírásokban csak 126 
frt lótartási átalány, avagy egy lóra 63 frt lett felvéve. 
Most a lótartás maximuma 200 frtban állapittatik meg. 
Igen ám, de ez csakis a sok filiálissal biró parochiákra 
nézve áll. Azon lelkészségek pedig, melyeknek teszem két 
filiájok van, csak 100 frt lótartási átalányra tarthatnak 
igényt, de arra is csak akkor, ha a leányegyházak leg-
alább 5 kilométert meghaladó távolságra feküsznek az 
anyaegyháztól. 

Hát abban a tekintetben igaza van a kultusminis-
teri rendeletnek, hogy különbséget állapit meg a lótar-
tási átalányra vonatkozólag, mert teszem egy 5—6 filiás 
plébános többet ad ki fuvar czimén, mint egy-két vagy 
három filiás lelkész, de már abban nincs igaza, hogy ki-
lométerenkint szabja meg a lótartási átalányt. Mert kér-
dem: nem kell-e annak a lelkésznek, a kinek 3—4 kilo-
méter távolságra fekvő filiái vannak, épugy fuvart fizetnie, 
mint annak, a kinek fiiiái 5 — 6 kilométer távolságra 
esnek? Sőt ismerek plébániát, melynek 5—6 két-három 
kilométernyire eső filiái vannak, — hát ezekre az őszi 
sarakban téli fagyokban gyalog járjon a lelkész? 

Reméljük, hogy e pontban az illetekes főszolgabirák 
igazságos bizonylatokat fognak kiadni, mert hiszen sok-
szor a közeleső filiálisokban több teendőjük van a lelké-
szeknek, mint a távolabb eső néptelen filiákban. Itt csak 
egy különbséget kellene tenni: templomos e a filia, vagy 
sem ? mert a templomos filiákba sokkal többet kell ellá-
togatni, mint a nem templomosba. Ismerek plébániákat, a 
hol a plébánosnak külön pár lovat kell tartania az egy-
házi funkcziók miatt, pedig ez 200 frtból nem telik ki, 
faluhelyen pedig fuvart sokszor drága pénzért sem lehet 
kapni, és a hol egy pár lótartás a lelkésznek nem 200, 
de 400 forintjába is van. 

Sajnos, hogy a felvidéki egyházmegyék papsága 
olyan szegény helyzetben van, hogy az államsegélyt igénybe 
kell vennie, de létérdeke ezt feltétlenül követeli. 
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A latin szertartású lelkészek kongruájá t 230,000 ig 
kiegészítették volna főpapjaink, de a gör . -kath . főleg a 
románok 880,730 f r t kongrua-hiánya nem telhetik ki a 
főpapi és káptalani javakból, s azért „hilf', was helfen 
kann." Albrecht István.u 

Ehhez a czikkhez a lap nagyérdemű szerkesztője 
Hedry Bódog sirokai apát-plébános ur, a következő meg-
jegyzéseket csatolta : 

„Tisztelt barátunk igen helyesen fejtegeti, hogy nem 
a sok vagy távolabb eső fiókközség, de a hivek vallási 
szükséglete szabja meg a lótartás szükségét. 

Nem beszélek pro domo, mert hiszen ez köztudo-
mású, hogy például a sirokai plébániához tartozó Nagy-
Vitéz népes fiókközség egymaga sürgősebben igényel a 
lelkész részéről lótartást, mint némely plébániának 6—8 
fiókközsége. Miér t? Azért, mert Nagy-Vitézre — elte-
kintve a beteg-ellátási, temetési funkczióktól, melyek 5 
évi átlagot véve zsinórmértékül, évenkint legalább 50 elő-
fogatot igényelnek, — a lelkésznek csupán az ünnepi, 
vasárnapi és nagyheti istentiszteletekre s az ádventi és 
húsvéti gyóntatásokra évenkint legalább 100-szor, mondd : 
százszor kell előfogatot kiszolgáltatnia a hivek lelki 
igényeinek kielégitése végett, mert Nagy-Vitézen nemcsak 
minden ünnep- és vasárnapon és a templom védszentje 
napján, de sok hétköznapon, mint a kereszt járó-napokon, 
a nagyhét minden napján, karácsony előestéjén, halottak-
napján, buzaszentelés napján, sőt némely hétköznapon 
kétszer is, mint nagyszombaton és halot tak-napján s az év 
utolsó napján kell istentiszteletet tar tani . Hát ily viszonyok 
mellett 100 fr tot vagy tán semmit sem kapjon a sirokai 
lelkész lótartás czimén, mert csak Kis-Vitéz és a 10 házból 
álló kluknói völgy 6 kilométernyi távolságra vannak az 
anyaegyháztól, Nagy-Vitéz pedig tán 31/2 vagy 4 kilomé-
ternyire fekszik ? 

Tisztelt bará tunk az ő fejtegetésében nem reflektált 
arra sem, hogy mi lesz az ára az állami kongrua-segély-
nek ? Mert ha ezzel a papság politikai rabszolgasága ké-
szül, akkor jobb, ha leszünk tovább is szegények és éhe-
zők, mint hit- és egyházt igadók. Pedig a veszély immi-
nens, mert a korrupczió baczillusai tenyésznek már a 
papok közt is — és adversarius noster diabolus tanquam 
leo rugiens circuit, quaerens quem devoret. 

A szegénység nem szégyen, de szégyen a kapitu-
láczió a mammon előtt. A jó és hithű papnak nem válik 
szégyenére a rongyos reverenda, ha ezzel szalválja lelkiis-
meretét és papi becsületét. Tűr jünk, szenvedjünk inkább, 
mintsem anyagi jobblét árán vétkezzünk egyházunk ellen. 
Főpásztoraink nem hagynak el minket szegénységünkben, 
de ha állami papoknak beszegődünk, elhagy minket az 
Isten." 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom é s az Egyház tekinté lye . 

„Non enim utriusque institutor Deus 
in destructionem ea connexuit, sed in 
aedificationem." 

Honnét és hová, miért és hogyan? Ez ama fontos 
kérdés, melyet a fölpillantó eszmélet első ébredésétől kezdve 
oly gyakran intéz önmagához, midőn a világot és annak 
lényeit vizsgálgatja. 

S. Bernardi epist. 144. 

És e nagyjelentékü kérdés, valljuk meg őszintén, nem 
kevésbbé foglalkoztatá az emberi szellemet kezdet óta máig, 
mint akár az Isten kilétének kérdése. 

De, mert a kiindulási pont iránt e kérdés meg-
oldásában eltérők valának a vélemények ; nem lehet 
csodálkozni, hogyha a vizsgálat eredményében a külön-
féleség legtarkább árnyalatával találkozunk. — A ki-
indulási pont levén t. i. Isten és az ember, a milyen 
fogalmai és ismeretei valának valakinek e kettőről, 
azoknak megfelelő eredményre jutott , ha ugyan okos-
kodás közbeu a logikai fonalat szem elől nem tévesztette. 

Ha a különböző időben divott rendszereket vizsgáljuk, 
ál talában ugy lá t juk, hogy a tévedés logikai lehozásában 
remekelnek a rendszerek kovácsai, a kik, eszök erejében, 
élességében elbizakodva, más-más módot gondoltak ki, 
hogy azok segítségével kiokoskodhassák, megfejthessék a 
világnak és az abban található lényeknek eredetét és 
czélját. — Nincs itt helye előszámlálni mindazon ámitó 
elméleteket, a melyeket egyes tudósok, egész könnyedén 
túladva a Legfőbb iránti hiten, melyet a tudománynyal 
ellenkezésben levőnek láttak, a világ eredetének kimagya-
rázására föláll í tottak és fölál l í tanak. 2) Mindezek többé-
kevésbbé csak azon szomorú valóságot bizonyítanák, hogy 
a valódi tudomány, ha tévedésekbe és ezekből folyó kép-
telenségekbe esni nem akar, kénytelen beismerni azt ,3) a 
mit az ó-szövetségi szentírás után, a mely a katholikusok, 
meg a zsidók s protestánsok előtt is isteni tekintély gyanánt 
áll, — a mi kis katekizmusunk ezen szavakban fejez ki : 
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet, és mindazt, 
a mi azokban foglaltatik." 4) 

Igen, Isten az, a ki a napot, holdat, és a többi csilla-
gokat teremtet te ; O jelölte ki a nagy világűrben helyöket 
és pályájukat , a melytől akarata nélkül eltérniök nem 
lehet, nem szabad; O hozta létre a nagy természetet, 
megszabva annak törvényeit , a melyek működését vezér-
lik ; 5 ) röviden O az, kiről, a koszorús lantossal szólva, 

„Te hoztad e nagy mindenség ezer nemét 
A semmiségből, a Te szemöldököd 
Ronthat, teremthet száz világot, 
S a nagy idők folyamit kiméri!"6) 

S ha igaz, a mint igaz, hogy a tulajdonosnak joga 
kiterjed igaz uton szerzett b r tokára, ugy hogy azzal czél-
jaira szabadon rendelkezhetik : mennyivel inkább mond-
hat juk el ezt Is tenről ; a ki az egész mindenséget minden-
ható ereje által hozta lé t re , 7) a kinek hatalmából, vagy, 

2) S. Mutzl Die Urgeschichte der Erde und des Menschen-
geschlechtes. J. Holzammer Schöpfungsbericht. F. Pfaff Ueber die 
Entstehung der Welt und die Naturgesetze. Kurtz Bibel und 
Astronomie. M. Serres Cosmogonie. 

3) N. Wisemann Rapport entre la science et la religion 
revelée. 

4) I. Móz. 1, 2. — L. Beinke Beiträge zur Erklärung des A 
Testamentes. 

» IT Lüken Traditionen des Menschengeschlechtes, 
elmondhatjuk : 

e) Berzsenyi D. „Fohászkodás." 
'') Azért a hamis tudomány állítását, melyről az irás mondja, 

hogy „mentita est iniquitas sibi" a világról, eredetéről elvetve, el-
fogadjuk a positiv kereszténységnek azon tanát, hogy az ember 
Isten által teremtetett; elfogadjuk összes következményeivel, tehát 
azzal is, hogy az ember, ha Isten által teremtetett, csak Istenért terem-
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miként ünnepelt költőnk a mily szépen, oly igazán mondja, 
a kinek 

„Szerelméből él a kisded virág, 
S szerelme nélkül meghal a világ. 
Szerelméből él a házi veréb, 
S szerelme nélkül összedűl az ég !" 3) 

Valóban Isten az, a ki, mert Teremtője, egyszersmind 
Ura mindannak, mi a világén létezik ; ugy, hogy önma-
gában és önmagától korlátlan joggal , teljes hatalommal 
bir minden általa teremtett lénynek parancsolni ; 0 az 
egyetlen, független souverain ura, királya a v i lágnak; 9 ) 
0 az, a ki teljes joggal mondhat ja magáról : „Hatalmamat, 
dicsőségemet másnak nem a d o m ; " 1 0 ) — a honnan követ-
kezik, hogy csak az ő örök, szent, igazságos akarata lehet 
zsinórmértéke a teremtett lények életének, működésének 
és különösen az emberének. 

Isten tehát forrása és létoka a tekintélynek, maga a 
tekintély. A dolog természete hozza magával, hogy min-
den más tekintély, mely e földön emberekben leli képvi-
selőit, ha tiszteletre akar számolni, csakis e forrásból ve-
heti eredetét. Ezért mondja sz. Pál, az egyigaz Isten egy 
szülött fiának, az örök Igazságnak, Jézus Krisztusnak 
rendületlen apostola, a rómaiakhoz intézett levelében : 
„Nincs jogos hatalom, csak Istentől." n ) Olyan tekintély 
tehát, a mely sem közvetve, sem közvetetlenül nem tá-
maszkodik Istenre, érvénytelen, jogtalan, tulajdonképen 
semmis és alapjában hasonlít azon homokra épített ház-
hoz, melynek nagyobb szél, zivatar sem kell, hogy össze-
dőljön. 

De hát mi következik inné t? Az, hogy, mig álta-
lában minden nemes lélek alázattal hajol meg Istennek, 
mint Teremtőjének, legfőbh Urának, tekintélye előtt, a 
magyar költő és bölcsészszel kiáltva hozzá : 

„Buzgón leomlom szined előtt, Dicső !" 12) 

mig a keresztény fejedelmek legfőbb erejöknek, legnagyobb 
dicsőségöknek tar t ják, ha „Dei grat ia", Isten kegyelmé-
ből 13) uralkodóknak nevezhetik magokat : azon tudósok, 

tethetett ; következőleg azt is, hogy csak benne, mint örök czél-
jában érheti el rendeltetését : boldogságát. Elfogadjuk, mert azon 
kivül, hogy e mellett szól a józan ész, ugyanebben megerősít ben-
nünket az isteni kinyilatkoztatás is, a mely sem maga nem téved-
het, sem mást meg nem téveszthet. Sőt ugyanezt bizonyítják az 
emberiség ránk maradt hagyományai is ; egyszóval e mellett szól 
nemünk története. E mellett tesznek egyhangú tanúságot a régi 
müveit népeknek : az indusoknak, a perzsáknak, az egyiptomiaknak 
emlékei. Igy már a régi perzsák az ember végczélját abban látták, 
hogy az majdan a legfőbb Isten (Ahura-Mazda) tisztaságával örökre 
egyesüljön ; hasonlóképen Egyiptom ős lakói az ember végső czél-
ját abban helyezték, hogy az emberi lélek Osiris Istennek ártatlan, 
tiszta lelkével egyesüljön — Fischer Heidenthum und Offenbarung. 

8) Mindszenty G. „Nyugodjatok meg!" 
9) 1. Tim. 6, 15. 
l<) Zsolt. 61, 62. Izai. 6, 3. 
ll) Róm 13, 6. 
12 Berzsenyi D. „Fohászkodás." 
13) Ezzel azt jelentvén, hogy, mint az állami tekintély viselői, a 

maguk hatalmát az Istentől megállapított jogrendnél fogva s a 
Gondviselés kegyes intézkedésébő birják. - Az állami hatalom t. i. 
nemcsak Istentől származván (Ján 19 11.), mint akármiféle más 
jog, hanem lényege szerint is egy része levén az isteni tekintélynek 
es azt helyettesitvén, azért e szempontból kétségtelenül ugy kell 
tekinteni a nyilvános hatalom jogos birtokosánál a hatalom átru-

a kik, csakhogy a világnak Urául Istent ne kelljen tar-
tamok, jobb ügyre méltó buzgósággal, de hiu erőlködés-
sel, parányok vonzásából igyekeznek annak eredetét ki-
mutatni ; 1 4 ) a kik, csakhogy ne legyenek kénytelenek 
Istent Teremtőjüknek elismerni, kárba vesző fáradsággal 
az embert önmagától, ősképződés utján, létrejöttnek ál-
l í t ják, 15) — pár tot ütnek Isten ellen, merényletet követ-
nek el a legfőbb tekintély ellen. 

Hogy a mennyből, a világot alkotó s föntartó leg-
főbb lény végetlen, isteni tökélyeiből, alásugárzó, ezen 
tekintély, akaratának nyilvánítására, az emberekkel, mint 
teremtményeivel szemben, különböző tényezőket használ 
organumaiul . kisebb-nagyobb mértékben fölruházván azokat 
saját tekintélyével, a mily természetes épen olyan köny-
nyen érthető. — Ekkép ruházta föl különösen a szelle-
miekre, lelki üdvre vonatkozólag tekintélyével egyházát, 
az anyagi, világi dolgokra nézve pedig az államot, a tár-
sadalmat. — íme ez alapon ezek az emberi társaságnak 
leghatalmasabb tényezői, mint az isteni tekintélynek fő-
képviselői. 

Ez a két hatalom, a melyeket képletesen a hét hard 
neve alatt is szoktunk emlegetni ,1 6) a melyek egymásnak 
kölcsönös védelmére alkotvák, és a melyeknek vajha soha 
se kellene egymás ellen fordulniok ! 17

y) 
Gőz és villany haj to t ta időnk áramlatának, mely, a 

„korszellem" nevét bitorolva, a legvészesebb örvények 
felé hajt, természetes folyománya ama sürün felötlő ellen-

házását, mint Isten kiváló kegyelmi ajándokát. — Az „Dei gratia" 
tehát épen nem jelent korlatlan, mindenható hatalmat, a mit 
ilyetén magyarázatából e szavaknak keletkezett egynémely király 
absolutismusa. Ellenkezőleg a szavak a hatalom korlátait jelölik, 
mert a ki hatalmát Istentől eredezteti, bevallja, hogy azt Istennek 
engedelmeskedve szabad gyakorolnia, és ama korlátokat be kell 
ismernie, melyeket az Isten akarata parancsol, erkölcstörvénye az 
egyetemes világrendben és a más embereknek adott jogokban meg-
állapított. Az „Dei gratia" inkább azt jelenti : az állami rend nem 
csak emberi mű, hanem mindenek fölött isteni ; a benne létező 
hatalom sem emberi találmány, hanem az emberi akarattól merő-
ben független, mert isteni intézmény. Valamint Isten az egész világ-
rend törvényeit az emberi akarat minden közreműködése nélkül 
megállapította, épen ugy isteni hatalom teljénél fogva azt rendelte, 
hogy bárhol éljenek az emberek rendezett viszonyokban, kell köz-
tök f'elsőbbségi hatalomnak is léteznie. S a történelemben uralkodó 
isteni Gondviselés vezérlete folytán csakugyan létezik is. Az em-
berek, kiknek csak választaniok lehet, vagy elismerik és boldogul-
nak, vagy földúlják, és akkor lemondva a haladásról, a barbárságba 
esnek. Ezek jelentései az „Isten kegyelméből" szólamok, a mit 
azokat az ész és kijelentés bizonyítják. Ketteier Freiheit, Auctorität 
und Kirche. 

u ) P. Fritz Ketzer-Lexicon. Kleutgen Philosophie der Vorzeit. 
Nicolas Etudes philos, sur le christianisme. 

15) F. Hettinger Apologie des Christenthums. — Häckel be-
széde a német természettudósok és orvosoknak 1877-ben München-
ben tartott gyűlésén. — Desdouits L'homme et la creation. F. 
Kaulen Schöpfungsgeschichte. 

lfi) A nagy pápa, VII. Gergely után, a ki a Hódító Vilmos-
hoz irt levelében, a hol ama kétfchatalomról szólva azt is mondja : 
„Gladius materialis constitutus est in subsidium gladii spirituális," 
alkalmazta. 

17J Mert, miként a szent és ünnepelt jogtudós mondja : „Cum 
regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur mundus, 
floret et fructificat ecclesia. Cum vero inter se discordant, non 
tantum parvae res non crescunt, sed etiam magnae miserabiliter 
dilabuntur." Ivo, Cam, Ep., ad Paschal. Pontif. M. 
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szenv, ama, szinte a megsüketülésig hangoztatot t kifo-
gások, a melyek a társadalomban az egyházi tekintélyt, 
mint valami elkorhadt, ókori sötétséggel fenyegető dolgot, 
kisérni szokták. 1 8) 

Es ez vala az ok, hogy én, ki az egyháznak szen-
teltem életemet, bár sokféle tárgy kinálkozék érdekes 
anyagul a feldolgozásra, szertelen napjaink 19) szokatlan 
körülményei miatt, jelen értekezést választottam. 

J e r velem, nyájas olvasó ! értekezésemnek, melyben 
nem az volt törekvésem, hogy minden áron uja t mondjak, 
hanem, hogy azt, a mit annyi jeles dolgozatában igazság 
nak ismertem föl, csoportosítsam, végéig. Tekintsünk szét 
az élet mezején és keressük föl azon jókat , mik az egy-
ház tekintélyéből, keressük a rosszakat, mik e tekintély 
mellőzéséből következnek. 

Röviden szólunk csak e rendelkezésünkre álló szük 
téren, de mégis ugy, hogy további elmélkedésre is szol-
gáltassunk anyagot. (Folytat juk.) 

KATH. NEVELES- és TANITÁSÜGY. 
— A „Nagyszombat-vidéki róm. kath. népneve lők 

egyesü le te" 1898. évi október hó 25 én Nagyszombatban 
a városháza nagytermében tar tot ta rendes évi nagygyűlését. 

(Vége.) 

4. A bíráló-bizottság jelentést tesz a beérkezett 
kötelező és pályadolgozatokról. A tagok szakértelemmel 
szorgalmasan dolgoztak, miről tanúskodnak a beérkezett 
dolgozatok. Az egyesületi diszelnök ő méltósága, az egy-
házi elnök s az egyesület által kitűzött pályatételeket 
helyesen dolgozták ki Toller Imre pudmericzi Hrdy Béla 
modori főtanitók, Vörös Ferencz pozsonydiószeghi tanitó, 
ki négy jutalmat is nyert és Lassú L. a legjobb dolgo-
za to t ; „Mit tehet a tanitó a terjedő szocziálizmussal 
szemben" Hrdy Béla modori igazgató tanitó a tagok élénk 
helyeslése mellett felolvasta, a ki gyakorlat i lag előadta 
az eszközöket és módokat, melyeknek segélyével a tanitó 
e terjedő mételyt ellensúlyozhatja s végleg ki is i r tha t ja 
községéből. 

A megindult vitában résztvett Jedlicska Pál, ki 
érdekesen idézte egyik belga szocziáldemokrata vezérnek 
elvtársaihoz intéz- t t szavait, hogy a szoczializmust azok 
plántálják, kik a népet Isten nélkül nevelik s az isko-
lákból az imát és keresztet száműzték s e helyett felálli" 

A tekintélyről általán, de különösen az egyházi tekin-
télyről oly helytelen nézetekkel van eltelve némely ember, hogy 
annak puszta nevére is rögtön elborul arczulata, mint megijed a 
gondolkodni nem képes gyermek, midőn rémképére figyelmeztetik, 
a melyet egykor képze'.mei közé rajzoltak. Elfogult kebel, meg-
rögzött hibás nézetek, értetlenségből, sőt gyakran rosszlelküaégből 
eredt s azon táplálkozott előitélet oly zsarnoksággal uralkodnak az 
emberi elmén, hogy az a jó és igaznak fetéje ragyogó világát fél-
szeg okoskodással inkább kioltja, hogy sem a, tévely tömkelegéből 
kibontakozni törekednék. Somogyi K. A törvények iránti engedel-
messég. • 

19) Melyeknek nyüzsgelme, vágtatva való haladási ingere, 
előretörekvése mindenáron, vigyen bár az az elnyelő örvény felé, 
folytonos ujulást, átalakulást sürget, a mit a lázbetegség sympto-
májaként jeleznek a figyelmes észlelők. Dr. Karsch L. A rationa-
lismus. 

tották a vallástalanság bálványát. A szocziálkérdés csakis 
a kereszténység alapján oldható meg. 

Szilányi F. pápai házi főpap s diszelnök ő mlga, bogy 
a tagok önművelődését elősegítse s buzgóságát fokozza, 
ismét két aranyból álló pályadíjat tűzött k i : „mily módon 
fejleszthető a gyermekekben olvasókönyv alapján a vallá-
sos és hazafias érzelem" Jedlicslca Pá l elnök pedig 
Rousseau e két téves neveléstani állitásának megdönté-
sére : „Az ember csak tizenöt éves korában részesítendő 
vallásoktatásban" és : „Az embert vallás nélkül is lehet 
nevelni" ugyancsak egy-egy aranyból álló pályadíjakat 
tűzött ki. A gyűlés köszönettel vette tudomásul az egy-
házi elnök urnák ezen kegyességét. Az egyesület annak 
idejében saját pénztárából is fog dijakat kitűzni kötelező 
s pályadolgozatok elkészítésére. 

5. A pozsonyvidéki tanitó-egylet át irata egész ter-
jedelmében felolvastatott . Ezen egylet azon üdvös eszmét 
vetette fel, hogy közadakozásból állíttassák az esztergom 
egyházmegyei róm. kath. tanítók gyermekeinek oktatására 
oly intézet, melyben azok ingyen neveltetnének s a szük-
séges anyagi ellátásban részesülnének. 

Az eszme általános helyesléssel találkozott s e hozzá-
járulás módozatainak megállapításával a központi választ-
mány bízatott meg. 

Az esztergomi tanítóképzőben fennálló segélyalap 
kezelője Guzsvenitz V. képezdeijigazgató meleghangú levél-
ben kéri az egyesület támogatását . Határozatba ment, 
hogy az egyesület 50 koronával belép a segélyalap alapító 
tagjai közé. 

Jedlicska Pál elnök indítványozza, hogy az alap-
szabályok szemmeltartásával az egyesület tisztikara jövő-
ben közgyűlések alkalmával titkos szavazással választassék. 

Ezen indítványt a közgyűlés egyhangúlag e l fogadta ; 
mivel az egyesület érdekében áll, hogy a tagok teljes 
szabadsággal választhassák belátásuk szerint legméltóbb 
s legújabb tisztviselőket; másrészt pedig a megválasztott 
tisztviselőkre is felemelő azon tudat, hogy a közbizalom 
és szeretet érzelme nyilatkozott mellettök. 

A közgyűlés ezentúl jelölteket fog minden tisztségre 
felállítani s ezekre szavazó lapok adatnak be; a ki 
elnyeri a feltétlen többséget megválasztott tisztpviselőnek 
fog nyilváníttatni. 

7. Végül Jedlicska Pá l egyházi elnök hivatkozva 
azon szép szokásra, hogy a búcsúzó jó barátok egymás-
nak emléktárgyakat szoktak adományozni ő és a közgyű-
lés minden tag jának lelki emléktárgyat — szellemi taliz-
mánt — kiván adni, mely abból áll, hogy véssük mélyen 
szivünkbe a diszelnök praelátus ur ő méltóságának meg-
nyitójában hangoztatott azon atyai intelmet, legyünk 
büszkék, bogy kath. tanítók és nevelők vagyunk, teljesít-
sük kötelességeinket híven az iskolában szentegyházunk 
szellemében, fennen hirdessük, magasztaljuk katholiczitá-
sunkat bátran a közéletben is, mutassuk meg életünkkel 
is, hogy—szentek utódjai vagyunk, hivatva arra, hogy a 
templom előcsarnoka — az iskolában — szent hitünk 
igazságaira s minden jóra és nemesre oktatva a serdülő 
if júságot, bevezessük őket a szentek szentélyébe, Jézusnak 
oltár trónjához. A közgyűlés éltetvén Vaszary Kolos bi-
ooros herczegprimást, az egyesület kegyelmes fővédnökét, 
szétoszlott. 

Déli egy órakor a tagtársak a Polniczky szálló-
ban összegyülekeztek, a hol vidám társalgás mellett a 
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tósztok árja megeredt. Jedlicska Pál poharát emelte 
a biboros hercz(gprimás ő eminencziájára, a kath. tanítók 
nagylelkű atyjára. Heidler Károly élteti Szilányi Ferencz 
praelátus ő méltóságát az egyesület kegyes jótevőjét, ki 
50 forinttal járult a bankett költségeihez s gyönyörű 
megnyitó beszédeivel világító szövétneket gyújtott az egy-
letben ; továbbá Jedlicska Pál fáradhatlan elnököt é3 
Zelliger Alajos érseki titkárt, az egyesület buzgó pénztá-
rosát. A társaság két órai kellemes együttlét után fel-
oszlott. 

A kiadott Értesítőből megtudjuk, hogy az egyletnek 
van 16 alapító, 94 egyházi s 130 tanító tagja. 

Az egyesület vagyoni állása a következő: 
alaptőke 676.30 
Simor-alap 259.03 
Tartalék kézipénztárban 226.73 
Kiadások .• • • 9 7 - 6 2 

Az egyesület készpénzbeli vagyona kitesz . 1063 45 
Az „Értesítőben8 közölve van a mult évi november 

hó 23-án megtartott rendes évi közgyűlés jegyzőkönyve, 
Heidler Károly pályanyertes dolgozata a gyümölcsfate-
nyésztésről. 

Pénztári kimutatás s a tagok névsora. 
Szívből kívánjuk, hogy az egyesület vezéreinek lel-

kes támogatása mellett virágozzék, gyarapodjék, a hazai 
kath. tanügy javára. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Katholikus ifjak köre. 

Budapesten Heinrich Aladár nagykereskedő és Metzker 
József dr. józsefvárosi káplán buzgolkodása folytán meg-
alakult a Katholikus ifjak köre, melynek alapszabályait a 
belügyminiszter is jóváhagyta már. 

A kör czélja : a kereskedő és iparos segédek vallás-
erkölcsi és általános műveltségének, hazafias érzületének, 
társadalmi életének nemesítése és előmozdítása, mely czél-
ból annak a munkaidőn kivüleső perczeiben rendes felol-
vasásokat és előadásokat tart a keresztény katholikus 
vallás igazságairól, az általános és szakműveltséghez tar-
tozó ismeretekről, könyvtárt létesít, és helyiségében al-
kalmat nyújt illő szórakozásokra az ártalmas mulatóhelyek 
elkerülésével. 

A kör rendes tagjai csak katholikusok lehetnek. Poli-
tizálás épugy, mint más vallásúak és felekezetek ellen 
való agitálás a körből ki van zárva. 

Minél igazabban hatja át a kereskedő és iparos al-
kalmazottak szivét azon szent vallás szelleme, mely tár-
sadalmunkat megalapította és fejlesztette, annál biztosabb 
és hívebb kezekre bízottaknak tudhatja javait a munka-
adó, annál inkább nyer a haza derék és munkás polgá-
rokat, müveit és boldog férfiakat a társadalom. 

A kör alapitóit föltétlen dicséret illeti önzetlen s 
bátor föllépésükért, s bizunk benne, hogy sikerülni fog 
nekik a kört felvirágoztatni Ehhez természetesen a buda-
pesti^ katholikus társadalom hozzájárulása is szükséges. 
Eziránti tájékoztatásul közöljük, hogy a kör alapitó tagjai 
mindazok, kik legalább 50 koronát adnak a körnek czél-
iaira, akár egyszerre, akár két évi részletben. A kör 
pártoló tagja mindenki, aki a kört évenkint legalább 2 
korona pénzbeli segélylyel támogatja. 

A jelentkezések Metzker József dr czimére (Buda-
pest, Mária-Terézia-tér 9. szám.) intézendők. 

VEGYESEK. 
-4- Római tudósitónk Írja, hogy az ottani egyházi 

főiskolákon a tanévet november 4-ikén nyitották meg, 
= XIII. Leo pápa carmen saecularejának czime, 

melyet az 1900-ik év jubiláris ünneplésére irt, Ad Chri-
stum Divinum Salvatorem" czimet adott. A zenét hozzá, 
a mint már jelentve volt, Perosi abbate irja. 

— Az osztrák püspöki kar évi konferencziára jött 
össze Bécsbe. 

— Loyolai sz. Ignácz viaszképe. Loyolaí sz. Ignácz 
halotti maszkját a legutóbbi évekig Tihanyban őrizték, az 
apátsági templomban. Sokan emlékezhetnek még a balaton-
füredi vendégek közül erre a fekete viaszképre. Pár év 
óta azonban már nincs ott. A jezsuiták kérelmére ft. Fehér 
Ipoly főapát ur visszaadta a rendnek, mely hálából Düíl 
robrászszal a viaszkép után elkészítette sz. Ignácz már-
ványszobrát. A viaszlenyomatot eredetileg a jezsuiták római 
kollégiumában őrizték. A rend feloszlatásakor Ricci 
Lőrincz utolsó generális Mária Terézia királynőnek adta 
át az ereklyét megőrzésre. A királynő halála előtt Kramp-
müller Ignácz nevü gyóntató atyjának, ez ismét halála 
előtt Nádasdy Lipótné grófnőnek adta át. A grófnőnek 
unokáit Fuxhoffer József volt jezsuita nevelte, kinek rend-
alapítója iránt való kegyeletből adta át a viaszképet a 
főúri nő. Ez a jezsuita is közelegni vélvén halálát, az 
értékes ereklyét a tihanyi apátságban mint benczés tör-
ténetíró működő édes testvérének Fuxhoffer Damiánnak 
hagyományozta. így került a történeti nevezetességű viasz-
kép Rómából Tihanyba. 

— Az esztergomi főmegyében Nagyoroszi plébánia 
a drégelyiből a közelebb eső vadkerti esperesi kerületbe 
kebeleztetett át. 

— Az emberi test levágott (amputált) tagjait földbe 
kell eltemetni. így határozott a római legfőbb hitvédő 
bizottság. (S. R. et U. Inquisitionis Congregatio Generalis 
1897. die 3. Aug.) 

— A budapesti első Bölcsőde-Egyesület Istenben 
boldogult védasszonyának Erzsébet királynénak emlékére 
folyó 1888. évi november hó 10-én d. e. 11 órakor a 
VIII. ker. Nagytemplom-utczai intézetében gyász-ünnepélyt 
rendez, melyre a mfghivókat gróf Károlyi Sándorné, az 
egyesület elnöke küldötte szét. 

— Harminczhét, egész Németországból és Ausztriá-
ból, harminczhét ! Mit akar ez a harminczhét s vájjon 
kik ők ? Harminczhét reverendát (talán ?) viselő ember 
egész Németországból és Ausztriából, kik Hoensbroech 
apostata exjezsuitának azt irták, hogy ők is szeretné-
nek apostatálni, ha . . . ha . . . pénzök volna. Most 
Hoensbroech pénzt akar gyűjteni a 37 önfeledt német pap 
számára, a kik 20000 németajkú kath. paptársaik fényes 
táborából Hoensbroech mellé kívánkoznak nyelvöltögetők-
nek Krisztus Urunk szeplőtelen egyházával, az ő édes 
anyjukkal szemben. ízlés, vagyis inkább arcz kell" az ilyen 
dologhoz, az már igaz. Különben még kérdés, hogy igaz-e 
a dolog. De már igy is jellemző Hoensbrochre nézve. 

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

Budapest, 1893. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

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 
Ô T V E N H E T E 

Budapesten, november 12. 39. 

r,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. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

D A L M I ES I R O D A L M I F0LY0IRAT 
1 3 I K É V F O L Y A M . 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítások. N y i t r a i e g y h á z -
m e g y e : Concordia parvae res crescunt discordia maximae dilabuntur. — N é m e t o r s z á g : Támogassátok a katholikus sajtót ! — 

Tárcza. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Elet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Ir ta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 

2. §. A könyvolvasás. 
(Folytatás.) 

A kivételek közé tartoznak azon könyvek, 
melyeket a római kongregáczió kárhoztatott s 
V. Sixtus szerint: „quos non obstantibus erroribus 
ab antiquis temporibus Ecclesia in testimonium 
adhibet antiquorum usuum ecclesiasticorum, 
traditionis et damnationis haereticorum, ut illi, 
qni Decreto Gelasii continentur." Általánosan 
elfogadott vélemény, hogy legalább a hittudo-
mányokkal foglalkozóknak s az azokban jártas 
egyéneknek meg van engedve a régibb eretnekek, 
mint Tertullián, Eusebius, Pelagius stb. műveinek 
olvasása, habár a szerzők kárhoztatva vannak. 
„In universum ea opera permitti, mondja Lugo, 
(De Virt. Fidei Disp. 21. sect. II. n. 29.) tum 
quia jam errores noti sunt et nemo de illis 
curat, tum quia necesse est, quod maneat noti-
tia eorum errorum, quales fuerint, ut constet, 
cur fuerint damnati, et quia multa alia ad mo-
res antiquae Ecclesiae spectantia et vera dog-
mata in eis continentur, quae aliunde constare 
nobis non possunt. Quae ratio non procedit in 

scriptis noviorum haereticorum, in quibus licet 
aliqua etiam utilia reperiantur, eadem tarnen 
melius et tutius apud catholicos scriptores le-
gentur, et cum eorum haereses abolitae nondum 
sint, periculum majus est, ne horum librorum 
lectione propagentur." *) 

f) tilos minden indexre került könyv ;2) 
g) a szakadár s minden egyéb iró munkája, 

mely a szakadárságot s eretnekséget védelmezi 
s a vallást bármely módon megtámadja;3) 

E könyvekről hiteles jegyzék nincs ; a legtöbb, 
a 9. századtól 1500-ig fel van sorolva Arndtnál , n. 48—65. 
Ilyenek például Berengár, Abaelard, Marsilius Patavinus, 
Wiclefí, Huss, Prága i Jeromos stb. V. ö. a tárgyalt Konst. 
bevezetését; a melyek kivétetnek, jelezve vannak e Konst. 
5., 6., 8. és 10. §-ban. 

2) Ennek czélja kitűnik az Index fogalmából. 
3) Id. Konst. 2. sz. : Libri schismaticorum et 

quorumcunque scriptorum haeresim vel schisma propug-
nantes, aut ipsa religionis fundamenta utcumque evertentes. 
— Észrevehető, hogy e szabály hasonló a 47-hez, (1. A., 
72. 1.) mely az Apóst. Sedis konstituczióból vétetett át ; 
a régiben nincs emlités téve a szakadárok könyveiről, s 
azokról, melyek a vallás alapjait mintegy felforgatják, az 
u j paragrapbus pedig nem emliti az apostoli levelek által 
névszerint tiltott könyveket. Lényegileg azonban nincs e 
kettő közt különbség, mivel az u j jog szerint bárkinek 
könyve kárhoztatva van, ki szakadárságot vagy eretnek-
séget védelmez, vagy a vallás alapját bármi módon támadja , 
minek magyarázata a tilalom fogalmában rejlik. Acta S. 
Sedis. p. 171. 

35 
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h) minden nem-katholikus szerző könyve, 
mely tüzetesen s czéltudatosan vallási dolgokat 
tárgyal, hacsak konstatálva nincs, hogy semmi 
sincs benne, a mi a kath. hit tel ellenkezik ; 

i) tilos minden oly könyv olvasása, mely 
erkölcstelen, szemérmetlen dolgokat tárgyal, el-
beszél vagy tanít ;5) 

Ide tartoznak a pantheismust, atheismusfc s mate-
rialismust terjesztő könyvek, a rationalisták, positivisták 
stb. művei. 

Az „ipsa Religionis fundamental alatt a bölcseleti 
theologia igazságait értjük, melyek a felnőtt hitetlent a 
hit elfogadására előkészítik, s nem egyszersmind a főbb 
hitczikkelyeket ; ilyen igazságok : az Isten léte, a lélek 
szellemvolta, a csodák bizonyító ereje stb. (Vermeersch, 
i. m. 32. 1.) 

„Utcumque evertere" vagyis bármely módon akár 
közvetlenül, akár közvetve; történhetik a tudomány 
fegyvereivel, a bölcsészet, történelem, természettudo-
mányok, csillagászat, geologia stb. érveivel vagy gúny és 
nevetségessététel stb. által. (Vermeersch, u. o.) 

4) Id. Konst. 3. sz. : Item prohibentur acatholicorum 
libri, qui ex professo de religione tractant, nisi constet 
nihil in eis contra fidem catholicam contineri. Hogy mily 
könyvek foglalkoznak ex professo vallással, kifejezi az 
index-kongregáczió 2. szabálya, tudniillik nem csupán 
azok, melyek a szentírás magyarázatával s hitigazságokkal, 
erkölcstannal foglalkoznak, hanem ide számitandók az 
egyházjogi, egyháztörténelmi, sőt a bölcseleti, az Isten 
és a szentek tiszteletét tárgyaló, szertartásos stb. mun-
kák is. 

„Ex professo" az a könyv foglalkozik vallási 
tárgyakkal, mely nem felületesen szól a vallásról, hanem 
a tartalomból kitűnik, hogy a szerző vallási tételt 
választott fejtegetése tárgyául s arról behatóan s meg 
győző módon értekezik. Nem szükséges, hogy már a könyv 
czime jelezze a tárgyat ; elég, ha az az olvasás folyamán 
lesz nyilvánvaló. Arndt, i. m. 123. 

:)) Id. Konst. 9. sz. Libri qui res lascivas seu 
obscoenas ex professo tractant, narrant, aut docent, cum 
non solum fidei, sed et morum, qui hujusmodi librorum 
lectione facile corrumpi soient, ratio habenda sit, omnino 
prohibentur. — E pont azonos a VII. index-szabálylyal. 
Tiltja mindazon könyvek, kéziratok stb. olvasását, me-
lyek czélja az érzékiséget felkölteni még az esetben is, 
ha ezt nem vallják be nyiltan, mint rendesen teszik. Nem 
elég azonban, hogy ezek csak egyes helyeken tegyenek 
említést erkölcstelen dologról, hanem, hogy tartalmuk 
főleg ily en legyen. E tilalom az összes pornographiai 
iratok ellen hozatott, bármely könyv, folyóirat, füzet, 
kézirat stb. alakban jelenjenek meg. Ide tartoznak pl. 
Mantegazza hirhedt könyvei, melyekből egész sorozat van 
az Indexre téve. Az erkölcstelen képek szemlélete, tartása 
stb. a természettörvénynél fogva van tiltva, de, ha szöveggel 
is el vannak látva, szintén az emiitett könyvek közé 
sorolhatók. 

A bűnös szerelmet tárgyaló regények, költemények, 

j) minden régi és ujabb klasszikusnak ne-
vezett iró munkája, mely erkölcstelen s tisztátalan 
dolgokat tartalmaz, irodalmi értéke szempont-
jából csak az esetben olvasható, h i belőle a 
kifogásolt helyek kihagyatnak;6) 

színmüvek stb. nincsenek általánosan kárhoztatva, mert 
ámbár az érzékiségnek kedveznek, animam obtenebrant, a 
Deo aliénant, ita ut occasione oblata homo facile in ne-
fandas libidines ruât et pertinacius in ipsis deinde perse-
vered, még sem mindig és ex professo beszélnek, irnak 
tisztátalan dolgokról; (S. Alph. Dissert, de prohib. libr. 
c. I. n. 9.) De tiltja az eféle iratok olvasását a természeti 
törvény. 

Magától értetődik, hogy a pornograph iratok közé 
nem számitandók az orvosi, sebészi, physiologiai munkák 
még akkor sem, ha obscén dolgokat irnak, mivel ezek 
czélja nem az állatias indulatok felkeltése, hanem a tudo-
mány s közjó szolgálata; de a természeti törvény tiltó 
szavát itt is felemeli azok ellen, kik az ily munkák olva-
sásában vigyázatlanok. Vannak azonban olyan tudományos 
müvek is, melyek az ex professo erkölcstelen könyvek 
közé soroltatnak ; ily okból kerültek Sand György iratai 
s Zola regényei is az Indexre. 

Ugy látszik, obscén könyvek olvasására nem adatik 
engedély, jóllehet ez szükséges lehetne birák, ügyvédek 
részére a bűnügyi tárgyalásoknál, sajtóügyi s könyvkiadói 
pereknél stb. Ily esetekben hivatalból van megengedve az 
erkölcstan szabályai szerint a nevezett könyvek olvasása ; 
de a hivatalos ügy körén kivül, mint magán olvasmány, 
már tiltva van. Ez elv alapján megengedhetőnek látszik 
az erkölcstan tanárainak is, hogy tudományuk fejleszte'se 
érdekében olvashassanak pronograph iratokat annál is 
inkább, mivel a jelen konstituczió 10. pontjában is ratione 
officii vei magisterii czimen kivétel tétetik a törvény alól. 
A törvényhozó amott (t. i. a 10. pontban) a gyakoribb 
esetek miatt határozottan kifejezi, hogy kivételnek van 
helye, emitt az nem szükséges, mert ritkábban fordul 
elő ; itt is érvényesül az az elv : quod minimum non con-
sidérât legislator. V. ö. Dr. Hollweck i. m. 32, 33. Arndt, 
140. 1. 

6) Id. konst. 10. sz. Libri auctorum sive antiquorum 
sive recentiorum, quos classicos vocant, si hac ipsa turpi-
tudinis labe infecti sunt, propter sermonis elegantiam et 
proprietatem, iis tantum permittantur, quos officii aut 
magisterii ratio excusat: nulla tamen ratione pueris vei 
adolescentibus, nisi solerti cura expurgati, tradendi aut 
praelegendi sunt. Dr. Hollweck (i. m. 33. 1.) véleménye 
szerint itt különbséget kell tenni 1. azon klasszikusok 
közt, melyek általában vagy nagy részben obscén dolgokat 
tartalmaznak, s 2. olyanok közt, melyek olvasása a gyer-
mekeknek tilos, de a serdültebb ifjúságnak (körülbelül a 
18 éves koruaknak) veszély nélkül megengedhető. Az uj 
konst. csak az 1. pontban emiitettekre szorítkozik, mig a 
többit (a 2. p. alattiakat) csak a természeti törvény alá 
helyezi. A mi az 1. alattiakat illeti, azon klasszikusok 
tartoznak oda, melyek minden vagy csak egyes munkájuk-
ban mindvégig szemérmetlen dolgokat tárgyalnak, pl. 
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k) minden könyv, melyben Isten, a Bold. 
Szűz, a szentek, a kath, anyaszentegyház, annak 

•Juvenal, Martial, Virgil Priapeá-ja, Voltaire Pucelle-je. 
A többiek csak jelentékeny részben, de nem általában 
foglalkoznak illemet sértő tárgygyal ; ezek alkalmasak a 
javitásra. A mindvégig obscén klasszikusok (melyek a 
fenti 9. sz. a jelzett s t i l tott könyvektől csak annyiban 
különböznek, hogy irályuk s szerkezetök tökélye miatt 
mintául vehetők), nem adhatók semmiképen sem az i f jú -
ság kezébe, hanem csak kivételképen érett korúak olvas-
ha t ják tudományos czélból. — Azon klasszikusok, melyek 
ugyan jelentékeny részben tar talmaznak obscén dolgokat, 
de ezek kiküszöbölhetők, ilyen javított alakban iskolai 
czélokra (ugy látszik, hogy az elemi iskolák kivételével) 
alkalmazhatók, vagy tisztviselők, correctorok, betűszedők 
stb. által olvashatók. (Dr. Hollweck, i. m. 33. 34. 1.) Ha 
pedig az illetékes közoktatási főhatóság oly tankönyvet 
irna elő, melyekben a klasszikus szerzők müvei a fent-
említett salaktól nincsenek megtisztítva, vagy nem ugy, 
a mint azt az erkölcstan szabványai megkövetelik, akkor, 
ha az illetékes főhatóság (ministerium stb.) kijelöli a 
szerzőket, kiadásokat, a tanárok nem használhatnak más 
szerzőt s más kiadást, mint a mi elő van írva, s kimenti 
őket a parancs, hogy az i f júságra nézve veszélyes könyveket 
alkalmaznak, mert ha másként cselekednének, esetleg 
állásukat vesztenék el, a mi igen nagy kárukra volna, s 
a mondott esetben nem is őket, hanem a felettes ható-
ságot illeti a felelősség az i f júság erkölcsét illetőleg. 

Ha pedig a ministerium kijelöli ugyan a szerzőt, de 
a kiadás megválasztását a tanárra bizza, ez esetben ez 
köteles javí tot t könyvet adni a tanuló i f júság kezébe, és 
súlyosan vétkeznék, ha ellenkező módon cselekednék. Ugy 
szintén súlyos bűnt követ el az esetben is a tanár , ha 
feltételezné, hogy a ministerium az erkölcsileg tilos könyvet 
irta elő s abból az illemet sértő helyeket olvastatná az 
i f júsággal ; mert erre sem parancs, sem törvény nem 
kényszeríti, hanem csak rosszakarólag olvastatna az i f júság 
lelkét megmételyező iratokat, a mi pedig nem csupán 
egyházi, hanem isteni s természeti jognál fogva is tilos. 

Az sem hozható fel ellenvetésül, hogy az i f júság a 
kezében levő kárhozatos könyveket maga is. olvashatja ; 
mert a tanárok hallgatása a veszélyes helyekről elég 
bizonyíték a tanuló előtt arra, hogy ama részeket a 
tanárok is megvetik s a növendékek figyelmét azoktól el-
terelik. „Ab obscoenitate sermonis," mondja Alexandriai 
Kelemen, „non ipsi tantum debemus abstinere, sed illos 
quoque qui ea utuntur , comprimere, tum asperiore ob tu tu 
tum vultus aversione, tum etiam saniis, tum demum saepius' 
vehementiori sermone. (Ap. Joan. Damasc. Sacr. Paral l . 
Tit. 46. P . G. Tom. 95. col. 1254—55.) 

Ez okok folytán szigorú kötelessége a tanároknak, 
ha kénytelenek a klasszikusok kárhoztatot t s meg nem 
javított kiadásait az i f júság kezébe adni, azt figyelmeztetni 
s minden módot felhasználni arra, hogy az if júságot a 
bünveszélytől megóvják. Az if júság hálája lesz földi jutalma 
az őt védő tanárnak ; mig viszont, ha az erkölcsöt sértő 
műnek olvasásával egyes tanulók tetszését meg is szerzi 
a tanár, csakhamar be fogja látni az a tanuló, hogy tanára 

tisztelete, a szentségek vagy az apostoli szent-
szék guny tárgyává tétetnek s ócsároltatnak.7) 

(Folytatjuk.) 

legszebb s legnagyobb kötelességéről, a gondjaira bizott 
i f júság erkölcsi megóvásáról feledkezett meg s csak meg-
vetéssel fordul el tőle. 

Az ilyen, magukról s hivatásukról megfeledkezett 
tanitok, bár súlyosan vétkeznek, még sem vonnak magukra 
semmiféle kiszabott büntetést sem, mert XII I . Leo idézett 
konstitucziója ilyetén vétségekre nem vonatkozik. Meg-
inthetők azonban a 49. §. értelmében a püspökök által s 
esetleg kánoni büntetéssel is súj thatok. 

7) Id. konst. 11. sz. : Damnantur libri, in quibus 
Deo, aut b. Virgini Mariae vei sanctis aut catholicae eccle-
siae ejusque cultui vei sacramentis, aut apostolicae sedis 
detrahi tur . 

A detrahere nem annyit jelent, mint káromolni vagy 
az egyház kihiidetet t hitczikelyeit tagadni, hanem valakinek 
jóhirnevét s becsületét kisebbiteni, befeketíteni vagy elho-
mályosítani, szóval: rágalmazni. Az istent, kisebbíti, gya-
lázza például ki a világon levő s történő rossz miat t 
tagadja, hogy az Isten a legjobb, a legbölcsebb, vagy azt 
hirdeti például, hogy a Krisztus urunk által véghezvitt 
megváltás nem méltó Istenhez, mivel nem szabadultunk 
meg a gonosz lélek incselkedéseitől, a szenvedések gyöt-
relmeitől stb. — A Boldogságos Szűzről kisebbitőleg nyi-
latkozik, a ki az ő szűzanyaságát tagadja s azt állitja, 
hogy csak azért emelték a keresztények istenanyai méltó-
ságra, hogy a megtér t pogányok a kath. egyházban is, 
miként a hi tregékben, tisztelhessenek istenanyát. — A 
szenteket ócsárolja, a ki az ő hősi erényeiket kisebbíti, 
különös, Istentől nyert tu la jdonaikat képzelt és költöt t 
dolgoknak mondja, a szenttéavatást a pogányok apotheo-
sisával, kik elhunyt jeleseiket az istenek közé sorozták, 
azonosítja stb. — Az egyházat gyalázza, a ki tagadja 
abban a szellemi szabadságot, ki azt állitja, hogy az egy-
ház megrontot ta Krisztus tanítását s azt saját világi ér-
dekéhez alkalmazta stb. — Az anyaszentegyház tiszteletét 
azok csökkentik s kisebbitik, a kik az iránta való köteles 
hódolatot ki akar ják az emberek szivéből irtani ; sz ilyenek 
tagadják felsőbbségét más emberi társaságok felett, tör-
vényeit, hagyományait , intézményeit guny tárgyává teszik 
stb. — A szentségeket gúnyolják, kik azokat azonosaknak 
mondják a pogány bűvészkedéssel, a szertartásokat pedig 
emberi babonás találmányoknak ta r t ják . — Az apostoli 
szék alatt itt nem egyes római pápák értendők, hanem 
magának az apostoli szentszéknek tekintélye és jogai. Azok 
kisebbitik, ócsárolják az apostoli széket, a kik annak fő-
ségét (primátusát) a világegyházban csak hiu önzésből, 
uralomvágyból stb. eredetinek mondják ; hogy erkölcsi 
hatalmát nem a lelkek megszentelésére, hanem a világi 
hatalom, pénz stb. szerzésére fordít ja ; annak apostoli 
Voltát tagadják, mivel, mondják a rágalmazók, az álpápák 
által az apostoli utódlás megszakadt. 

Azon kérdésre, vájjon az e §-ban elősorolt vétséget 
tartalmazó könyvek, hogy kárhoztatottak legyenek, kell-e, 
hogy ex professo foglalkozzanak tárgyukkal vagy a rész-

*39 
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EGYHÁZI TÜD0SITÁS0&. 
Nyitrai egyházmegye. Concordia parvae res crescunt 

discordia maximae dilabuntur. — 
Ez annak a szerencsés sugallatu czikknek a veleje, 

mely a „Ny. Sz." okt. 23-iki számában „Szeressük egy-
mást" czim alatt megjelent, s a mely másutt is alkalmas 
jó hatást kelteni. Szövege ez: 

„Püspökünk installácziója alkalmával, úgymond, 
Nyitramegye házi poétája, egy kálomista e czimen egy 
költeményt irt ezen, kétségkívül szép czimen. A költő 
intencziója ugyan más volt, mint a mienk most, nem 
is az egyházmegyei papsághoz szólt, mint mi ez alka-
lommal. Mi felkapjuk e szép mondást és néhány barát-
ságos szót akarunk mondani egyházi elvbarátainkhoz. 

Nyitramegye papsága néhány év óla a hitélet terén 
tagadhatatlanul szép eredményt tud felmutatni. Katholikus 
körök, Oltáregyletek, fogyasztási szövetkezetek, legény-
egyletek, díszesen renovált templomok, a katholikus sajtó 
tömeges terjesztése, különböző áhitatossági társulatok a 
plébániák területén, egyes plébániák történeti feldolgozása 
mind oly jelenségeket képeznek, melyek azelőtt vagy soha, 
vagy csak szórványosan, ritkán fordultak elő. Ez örven-
detes tünemények szakadatlan lánczolata napjainkban a 
legnagyobb örömmel tölti el a szemlélőt, s büszkeséggel 
mondhatjuk, hogy alig van az országban egyházmegye, 
mely felvehetné a versenyt a nyitraival. 

Es mégis van egy csepp üröm ebben az örömben, 
van egy homályos folt; — nem, ez kemény szó — van 
némi árny ebben a boldogitó fényben, melynek eloszla-
tása, teljes kiküszöbölése czélja e sorok Írójának. 

A buzgó, lelkes férfiak között néhol az a nézet ural-
kodik, hogy a jó csak ugy jó, ha mindenki ugy végzi, 
mint azt ők gondolják. — Vannak emberek, kik azt hi-
szik, hogy a keresztény tetteknek csakis azon faja dicsé-
retes, amelyet ők kultiválnak, s ha valaki a lelkészi tevé-
kenység ezerágú hajtásaiból ezt és nem amazt műveli 
odaadó szorgalommal, azt gondolják, hogy az kötelességét 
mulasztja, s nem felel meg hivatásának. Vannak jóaka-
ratú emberek, kik csökönyösen ragaszkodnak ahoz, hogy 
csakis kétszer három hat, nem pedig háromszor kettő 
is az. 

Mig ez a felfogás csak magánkörben érvényesül, 
még nem jelent nagy bajt. De észre vesszük, hogy hang-
súlyozzák azt nagyobb körökben, sőt ami a legsajnálato-
sabb, átviszik azt a sajtó terére és terjesztik azt több-
kevesebb személyeskedéssel ezer meg ezer példányban a 
nép között. Mondjuk ki egyenesen, nyiltan, hogy férfiak, 
kik közöl az egyik is, a másik is babérkoszorúba illő 
tevékenységet fejt ki ; s mégis, mert az egyik hajlama, 
intelme szerint nem arra fekteti a fősúlyt, amire a másik, 
holott a katholikus ügyre nézve mindketten áldásosán 

letes, felületes emlités is elég arra, hogy az illető könyv 
olvasása tiltva legyen? Az eddig elősorolt §-ok intézke-
dései alapján azt állithatjuk, hogy a törvényhozó itt is 
azon könyveket sújtja Ítéletével, a melyek tüzetesen fog-
lalkoznak az Istent stb. sértő kifakadásokkal. V. ö Acta 
S. Sedis, 206—210. 

működnek: rögtön egyetértést zavaró diszharmónia fejlő-
dik. Vannak ismét, kik ugyanazon irányban működnek, 
de mert az egyik több ügyességet tanusit, több szeren-
csével dolgozik, mint ugyanazon jóakarattal fáradozó má-
sik pályatárs, hirtelen feltámad a kifogásoló kritika, mely 
ahelyett, hogy a csüggedőt bátorítaná, hogy a tán téves 
uton járó, de jóakarattal dolgozó elvbarátot jó útra 
terelné, teljesen megakasztja működésében. 

Ez nem helyes, ennek nem szabad igy történnie a 
jövőben. Ha az egyik bányász ugyanazon talajból ugyan-
azon munka mellett 75%, a másik csak 50 vagy 25% 
nemes erezet produkál, akkor nem az a legrosszabb mun-
kás, aki csak 50, vagy 25%-ot termel, hanem legrosszabb 
az, aki semmit sem hoz napfényre, mert egyáltalában 
nem dolgozik semmit. — Mig mi ellenkezőleg azon szo-
morú jelenséget veszszük észre, hogy a tevékenységében 
legszebb rekorddal dolgozó sokszor azt ócsárolja, aki a 
sikerben hozzá legközelebb áll, ahelyett, hogy tevékeny-
ségre buzdítana olyanokat, kik nagyon keveset, sőt éppen-
séggel semmit sem tesznek. Hogy ha az egyik épít, a 
másik bont, mi marad egyéb hátra, mint a fáradság. 

A szeretetlen kritika még inkább bénítja e tevé-
kenységet, hogy ha azt a sajtó utján terjesztjük és szór-
juk a nép közé. Hogyha magunk rántjuk le azon embe-
reinket, akik különben áldásdus tevékenységet fejtenek 
ki. Nemcsak azokra tapad ám a sár, akiket megdobálunk, 
hanem bizouy magunkra is ragad jócskán. 

Buzgón működő elvbarátainkat még akkor sem sza-
bad szeretetlenül megítélnünk, hogv ha csakugyan téved-
nek is. Csak ha egyes lépéseik mindazt tönkre tennék, 
ami jó van működésükben : szabad felemelni a kritika 
szavát. Addig azonban mint az okos üzletember, mérle-
geljük a pro és kontra-t, a nyereség és veszteség számlát, 
és ha az előbbi javára mutat a zárlat, mégis mindig meg-
lehetünk elégedve az eredménynyel. Ellenkező esetben 
felebarátunk megítélése, melyben több a buzgóság, mint 
a szeretet, olyan fogathoz hasonlít, melyben az egyik ló 
a rúdhoz, a másik a saraglyába van fogva, mindkettő 
fárad, erőlködik, s még sem jut a szekér egy tapodtat 
sem előre. 

Kérjük azért elvtársainkat, hogy egymásnak ne hi-
báival bíbelődjenek — amiből utóvégre mindenkinek kijut 
bőviben — hanem erényeiken épüljenek ; amiből tudniillik 
nem mindenkinek jutott oly szép számmal, mint a nyitra-
egyházmegyei papságnak az utolsó évtizedben." 

Németország. Támogassátok a katholikus sajtót! — 
Ki hinné, hogy még Németországban is erre kell 

felhívni a katholikusok figyelmét és lelkiismeretességét. 
Pedig itt a katholikus sajtó virágzik és kiállja a versenyt 
bármely szabadelvű sajtótermékkel. 

A 212 éves „Augsburger Postzeitung"-ban a fenti 
czim alatt a következő feddő szózat jelent meg : 

A kath. egyházra nézve nagy szégyen az, hogy any-
nyi katholikus ember a katholikus valláshoz hűtlen lapo-
kat járat. Hogyha ezt hitehagyott katholikus teszi, meg-
magyarázható dolog. A milyen az ember, olyan a táplá-
léka. De mit mondjunk akkor, hogyha ezt határozottan 
hivő és aránylag buzgó katholikusok is megteszik, kik a 
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katholikus lapokat és folyóiratokat teljesen elhanyagolják 
és pártolásukkal, pénzökkel oly sajtót támogatnak, mely 
mindig és mindenben a kath. egyházzal és papsággal 
szembeszáll és elvből minden egyébre törekszik, csak 
Isten dicsőségére nem! Es ez mily sűrűn fordul e lő! 

Hogy lehet ezt az eljárást összeegyeztetni az apos-
toli hitvallásban emiitett »szentek egyességével", a mely-
hez mi katholikusok ragaszkodni tartozunk, s melyet 
az egyház Mindenszentek napján és ennek nyolczadán át 
oly hathatósan köt szivünkre? Lehet-e a legcsekélyebb 
kétség az iránt, hogy a szentek a mennyekből a mai ke-
resztények elidegenedésére a katholikus keresztény vallástól 
és az ezt az elpártolást szító sajtóra idegenkedéssel tekin-
tenek le ? Ugyan mire való kérem az, hogy hivő katho-
likusok halálát hitetlen, egyházellenes lapokban hirdessék 
a há t ramarado t tak? Talán imádságot várnak az illetők a 
zsidóktól és a h i tehagyot taktól? Vagy az a „csendes rész-
vét", a melynél többre az ilyenek nem képesek, vájjon 
mit használ a holtaknak ? És használ-e valamit az élők-
nek ? Mit kunyorál tok tehát érte egyházellenes lapokban ? 

A ki katholikus szellemben él. katholikus módon gon-
dolkodik és érez, az halotti vagyis gyászjelentéseknél 
keresztény ismerőseinek imádságára gondol, különösen a 
papi megemlékezésre a szentmisében, a melyre minden 
buzgó pap, minden külön felkérés nélkül szívesen vállal-
kozik, ha valamely lapban ily julentést olvas. De hát azt 
csak ne várjátok, kik balottai tokért papi imádságot óhaj-
totok a szent misében, hogy a papság a hitetlenség lap-
jait járassa kedvetekér t ! 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom é s az Egyház tekinté lye . 

(Folytatás.) 

Kétségbe vonhatat lan tény, a melyet természetünk 
mivolta, a történelem s tapasztalat bizonyít, hogy a, tes-
tileg-lelkileg mások gyámolitására szoruló, ember társas 
l é n y , é s hogy mint ilyen csak társaságban fejtheti ki 
tehetségeit, emelkedhetik a természetének megfelelő tö-
kéiyesbülés lépcsőin fölfelé, érheti el, földi s örök hiva-
tásának megfelelőleg, alsóbb s felsőbb rendű czéljait. 

De mi a társaság, társadalom ? Nemde az embernek, 
mint szabad lénynek egy hatalom alatt, testvéries szövet-
sége, az együtt élő, érző,2) mozgó, akaró és cselekvő, 
hasonló embertársaival, hogy erői s törekvéseinek mások 
erői s törekvéseivel való egyesítése ut ján, lehető tökéle-
tességre segitve, közös tevékenységgel biztosítsa magának 
a békét , 3 ) és a béke ölén megszerezze mind ama jólétet, 
a melyre értelmiségénél fogva már e földön szert tehet, 

*) A család, ez az Istentől rendelt közjogi kis kör, ez a leges-
legrégibb emberi társaság, a társadalmi életnek, hogy ugy mondjam, 
jegecze, éltető gyökere, életünk és boldogságunk tűzhelye, — a 
teremtés rendéből sarjadzik. 1. Móz. 2, 17. 

2) A kötelék, mely a társadalom tagjait összefűzi, az együtt-
érzés, a szeretet. íme eljöttünk a társadalom főalapelvéhez, melyet 
Urunk tűzött ki : „Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat." 
(Márk. 12, 31.) — Ezen elvet szem előtt tartva, természetes sz. 
Ágoston mondása : „Ubi non est Charitas, non potest esse iustitia." 

3) 1. Tim. 2, 2. 

mind pedig azon eszközöket, a melyek végczélja felé se-
gítik, 4) és, a földi élet sorompóin tul, az örök lét üdv-
honában, a boldogság koszorújához ju t t a t j ák . 5 ) 

Az embereknek ilyczélu társulása a Mindenható bölcs 
intézkedéséből6) folyván, isteni tekintély s törvények által 
van szabályozva,7) és Istennek természetfölötti ereje által 
olyképen megszilárdítva, hogy a tagok ama czéit elér-
hessék, amaz eszközöket használhassák, ezek révén ma-
gokat, mint megannyi jelölt jeit az örök jutalomnak, mely, 
változhatatlan isteni kijelentéssel, erényeik koronájául 
igér te te t t , 8 ) tökéletesí thessék,9) és igy előálljon nálok a 
test és, annak porházában lakó, lélek között azon ösz-
hangzat, melyben czéltudatosan gondolkodva, érezve és 
cselekedve, már it t e földön élvezhessék előizét annak a 
boldogságnak, a mely a választottaknak osztályrésze. 

Ily fönséges berendezés és a természetfölötti körbe 
való emelés mellett a társadalomnak egy magasztos képet 
kellene föltárnia, a melytől a legtisztább gyönyörrel 
teljék el a szemlélő, és, elmélkedés fonalán, kialudhatat lan 
lángoszlop lobogjon keblében, folyton u j erőt nyújtandó 
a teremtő Isten iránti hála, áhitat és szeretet érzelmeinek, 
a melyeknél a i élet kellemei és bajaiból táplálkozó ellen-
érzelmek mindig erőtlenebbek lesznek. 

És hát ily emelő, a lélekben magasabb gyönyör él-

4) Mert lényegbeli, és nem csak fokozatbeli különbség van, 
mint az „ujabb kor Bábele" mondogatja, — az állat és ember 
között, tehát czélra nézve is messze elütnek egymástól. Mire nézve 
az ember, egy szellemes iró szavai szerint, gazdagabb a mennynél 
s földnél, mivel oly valamit bir, a mit azok nem birnak. Minden, 
a mit maga körül élni lát, elhal, és ő tud a halhatatlanságról. Az 
egész látható természeten belül csak időben és térben létezőket lát 
maga körül, holott ő tud egy Örökkévalóról és Végtelenről." Clau-
dius Der Wandsbecker Bote. 

5) 2. Tim. 4, 8. E szerint a polgári társadalom nem valami 
üres forma, közhasznú részvénytársaság, rendőri intézvény, vagy 
valami emberhalmaz és gépezet, hanem valódi, eredeti, az ember 
erkölcsi természetében gyökerező bizonyos önálló s életelv és életerő 
által áthatott emberiségi Organismus, mely bizonyos szellemi élet-
törvények szerint fejlődik, a nép s társadalmi elemek haladásával 
és fejlődésével egyenletesen tökéletesedik rendeltetésünk minden 
irányaiban s föladataink elérésében segélyez és támogat, a jogosság 
s igazságosság következményeinek kielégítését eszközli, s támogatva 
és buzdítva, oltalmazva és vezérelve az embert minden észszerű s 
jogos törekvéseiben s munkálkodásaiban védőszárnyai alá veszi. 
Kitetszik innét, hogy a társadalomtól a puszta jogbiztosság és jogos-
ság, közjólét megvalósításán kivül még több más is követeltetik, s 
azon mérvben, a mit ezen egyéb föladatoknak is megfelel, nevez-
hető a társadalmi szerkezet helyes- és tökéletesnek. Kívántatik a 
társadalom tagjainak szellemi s erkölcsi kifejlése, a melyet, mivel 
a társadalom közvetetten meg nem valósithat, kötelessége a föl-
merülő akadályokat, nehézségeket elháritnia és az utat egyezgetnie 
az egyháznak, a mely egyedül tud a lelkiismeret földjén fákat ne-
velni, melyeken a boldog örökkévalóság zálogai, a jóságos csele-
kedetek megteremjenek. 

6) Igaz, amit Lacordaire (Oeuvres III.) mond : „Isten volt, 
ki az emberek társulatát kezdemény ezé, és ki, miután kebelébe a tár-
sulat magvát, az igazságot és szeretetet beöntötte, megadta neki 
erre az első impulsiót. Tehát e két tétel egyenlően igaz : a társulás 
természetes az emberre nézve, és egyszersmind isteni intézvény." 

7) Mert. nincs társadalom rend nélkül, nincs rend tekintély 
nélkül, nincs tekintély törvény nélkül, „mondja a königsbergi nagy 
bölcselő Kant". 

8) Máté 19, 29. 
«) Máté, 5, 48. 
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vezetet fakasztó kép tárul-e az elé, kinek szemei vannak 
a lá tásra? 

Mi türés-tagadás benne, biz azt megkell vallanunk, 
hogy egyenesen elütő kép mutatkozik. Hiszen, ha csak 
egy pillantást vetünk a nemzetek életére, és a teremtés 
remekének, koronájának, a kit, midőn alkota, saját isteni 
képére s hasonlatosságára alkota a Mindenható, 1 0 ) hogy, 
mint olyan, aki ama képmásnak eredeti épségben tartása, 
illetőleg helyreálllitása, n ) által megszenteltetvén, majdan 
Teremtőjével egyesüljön,1 2) nyomorúságát vizsgáljuk földi 
vándoréletében, egy fölötte szomorú lepel borul lelkünkre. 

Az Istentől nyert szellemi szikra fénye által észlény-
nyé lett ember csüggeteg hordja fejét, mintha a jövő 
századok összes gondjai , lidércz-nyomásként, ólomsulylyal 
nehezednék rá ja . A tudós, a ki a tudomány művelése által 
hírnevet szerzett magának — a lelkét eltöltő nyugtalan-
ságról panaszkodva komoly arczczal forgat ódon könyvé-
ben, mintha valami réges régi eszme lánczolatával akarná 
összekötni a jelent a mult jobbik szellemével. A művész, 
kit a vésője vagy ecsete alól kikerült remekek dicsőség 
sugaraival öveztek körül, — nem tud borongós érzel-
meitől menekülni. A kik valaha együtt emelék ajkaikat 
áhítatos megilletődéssel imádságra oly lelki örömmel, 
melynek helyébe nem tudna a világ oly érzelmet kárpót-
lásul adni, melyért azt elmulasztották volna, vagy hálát 
rebegve a jóságos égnek, vagy semmiségük tudatában 
esdve onnan uj áldásokat, ma félnek egymástól és nem 
merik kérni együtt a mindennapi kenyeret. A szegény, a 
terjeszkedő érdekuralom láttára, többnyire fél, nehogy a 
sulyosodó szűkös, sanyarú életviszonyok közt éhen hal-
jon ; a gazdag fél, nehogy valamiképen, az élet sokszerü 
igényeinek betöltésében, elszegényedjék. A bará t fél, 
nehogy, midőn annyira szaporodnak a hétköznapi lelkek, 
barát ja valami módon rászedje ; az ellenség fél, nehogy 
kudarczot valljon megtorló szándékával. A honfi sziv 
remeg, nehogy valami nagyobb ba j érje hazáját , a család-
apa, nehogy szerencsétlenségbe jussanak övéi. A magas-
rangú egyén fél, nehogy megingassák állását, az egyszerű 
fél, nehogy még jobban megnehezedjék fölötte az idők 
járása. — Es minél nagyobb a félelem, annál nagyobb 
romlás jelei mutatkoznak a látóhatáron, a hol a valóságos 

10) 1. Móz. 26, 27. 
u) Mert már a lelkünkbe oltott tökéletesedés — vágyunk 

természete hagyományával, hogy, mint a növénycsirát a kedvező 
természeti föltétek fejlődésre, virágzásra, gyümölcsözésre juttatják, 
mi a kezünk ügyébe eső módokkal, tényezőkkel, mimagunk kifej-
tését, a művelését, tökéletesítését, a bennünk elhomályosult Isten-
képének megtisztítását, eredeti fényébe visszahelyezését eszközölni 
törekedjünk. 

12) Isten ugyanis, ki csupán szeretetből teremtett bennünket, 
ugyanazon szeretetből egy, véges eszes természetünket fölülmúló 
boldogságot tartott fön számunkra, a maga boldogító szemléletében 
(visio beatifica,) És ennek elnyerésére a földön természetfölötti 
erővel vagy kegyelemmel, nevezetessen a hit világával (luren fidei) 
látott el ; arra pedig, hogy boldogságunk teljes legyen, ott, abban 
a jobb hazában, mintegy boldogságunknak betetőzéseül rendelke-
zésünkre áll : a dicsőség világossága (lumen gloriae,) ; íme az ember 
méltó czélja azon boldogságban, melyet még mint sz. Pál mondja, 
csak mintegy tükörben látunk (1. Kor. 13, 12,) de a melynek 
csak e tükörön át is lelkünkbe villanása azzal a mondhatatlan 
gyönyörérzettel áraszt el bennünket, melyet a modern tudomány 
nevelte emberek még csak felfogni is képtelenek ! 

anyagi és erkölcsi vizözönnel fenyegető vészfelhők mind 
sűrűbben tornyosulnak. 

Többet mondunk. Az imént még virágzott családok, 
miután tűzhelyeik köré rakodott tekintély, kegyelet, er-
kölcsi jellem emlékei szétrobbantvák, fokonkint sülyednek ; 
a bűn méhében szülemlett és bűnön táplálkozó erőszakos 
szenvedélyek rontanak-bontanak ; az ellentétes világnézetek 
töméntelen sok zavart okoznak, s a kenyérért folyó óriási 
harczban, a megélhetés föltéteiuek megszerzésében éjjelt 
nappallá tevő, egyéni erők kimerülnek. A nagy testület-
ből alakult kisebb testületek és népfajok a hatalom és 
elsőség fölött ádáz módon versengenek, és duló hadakkal 
beszáguldozván egymás országát vad szenvedélylyel rohan-
ván meg, mint a párducz vagy tigris, zsákmányát egy 
darab földterületért , melynek annyira elpusztított virányait, 
hogy a rend s jólét hosszú évsora sem hozza helyre, pol-
gárerekből ontott vérpatakok undokitják, készek föláldozni 
még azt is, mi legszentebb az emberi kebelnek ! 

A béke, nyugalom olajágával szelid galambként száll 
ugyan a szó az államfők és a társadalom vezéregyéniségei 
ajkairól egy jobb jövő iránti biztosítékul, de alig muta t ja 
nyájas mosolyát a látóhatár, csakhamar sötét föllegek 
jelentkeznek a másik részen és teljesen megzavarják a 
biztató reményt. (Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVEKEINYSÉGr 
és 

Egyesületi Elet. 
— Â szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör évi 

rendes közgyűlését a püspöki palotában f. évi november 
hó 17-én, csütörtökön, d. e. 10y 2 órakor t a r t j a meg a 
következő tárgysorozat ta l : 1. Püspök ur ő méltóságának, 
a kor fővédnökének megnyitó beszéde. 2. Emlékbeszéd 
boldogult B. Kovách Eduárd, a kör volt alelnöke felett. 
Tar t ja Báthory Endre, képezdei tanár. 3. Emlékbeszéd 
boldogult Zoltsák János tag felett. Ta r t j a dr. Fibiger 
Sándor, főgymnasiumi hit tanár. 4. Titkári jelentés, 5. 
Pénztári jelentés. 6. Tisztújítás. 7. Indítványok. Az iro-
dalmi kör a közgyűlés előtt közvetlenül 97 2 órakor a 
székesegyházban Ber. Kovách Eduárd lelkiüdveért be-
mutatandó gyászmisét hallgat, melyre, valamint a köz-
gyűlésre a kör tagja i t tisztelettel meghívja. Szatmáron, 
1898. november hó 8-án. Az elnökség. 

— Samassa József dr egri ér sek ur a Budapesti 
Katholihus Körhöz. A Budapesti Katholikus Kör igaz-
gató választmánya legközelebb feliratiJag üdvözölte Eger 
érsekét érseki jubileuma alkalmából. A nagynevű főpász-
tor ezen üdvözletre a következő levelet intézte a Buda-
pesti Katholikus Kör elnökségéhez: 

„Benső örömmel vettem a Budapesti Katholikus Kör 
választmányának érsekségem negyedszázados évfordulója 
alkalmából kifejezett üdvkivánatait, s a mily mélyen át 
vagyok hatva az igen tisztelt kör társadalmi munkájának 
nagy jelentősége által, oly igaz bensőséggel kérem nagy-
érdemű vezetőire s összes tagjaira az ég bő áldását. 

Kelt Budapest, 1898. évi november hó 4-én. 
Dr Samassa József egri érsek. 
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IRODALOM. 
Kérelem a főtisztelendő papsághoz! 

Főtisztelendő paptárs, testvéreim becses figyelmébe 
ajánlom kegyes megszívlelésül következő, mély bizalomtól 
sugallt soraimat. 

Tudvalevő dolog, bogy köteles teendőim elvégzése 
után fenmaradt szabad időmben szerény tehetségemet iro-
dalmi foglalkozásra szentelém. 

Eddig megjelent műveim különböző irányokat ölel-
nek fel. Adtam ki már anthologiákat (Százszorszépek, 
Magyarok hazája költők dalaiban), egtjházi beszédeid 
(Ünnepi egyházi beszédek, két nagyböjti beszédsorozat), 
tanulmányokat (Kath. vallásos költészetünk a jelen szá-
zadban, A magyar vallásos széppróza fejlődése, Vallás és 
színpad, A magyar kath. egyházi ének története, Szerény 
nézetek egyházi szónoklatunkról), népies iratokat (Szent 
László király élete és tettei, Hazafias szavalatok, dalok és 
indulók gyűjteménye, Barátságos beszélgetések egyről-
másról), ájtatossági műveket (Nefelejcs-szál a lurdi Szűz 
tiszteletére, Rózsabimbók a szent Olvasó Királynéja tisz-
teletére, Imák és énekek Jézus szentséges Szivének és 
Bold. Szűz Mária szeplőtelen Szivének tiszteletére, Szűz 
Mária Rózsakoszoruja) három kötetben kedvderitő és tanul-
ságos adomákat a papi élet köréből. 

Bizonyára elég tekintélyes sorozat. — Ezen külön-
böző müveimet széleskörű pártolás reményében nagymeny-
nyiségben nyomattam. — Sajnos, hogy reményem sok 
tekintetben ábrándnak bizonyult, s jelenleg oly helyzetben 
vagyok, hogy még raktáron levő nyomtatványaim névle-
ges értéke megközelíti a húszezer forintot. 

Ez az, egész vagyont érő összeg, melyben nekem is 
már régóta sok pénzem kamatozatlanul hever, reám nézve 
csak holt tőke, a főtiszt, paptárs-testvéreim kegyessége 
nem fogja a rengeteg összeget apró pénzre felváltani, 
hogy igy még idáig fenlevő nyomdai kötelezettségemnek 
eleget tehessek. — Habár müveimnek ára, méltányosan 
egybehasonlitva a világi irók műveivel, tulmagasnak éppen 
nem mondható : mindazonáltal nagyobb forgalom előidé-
zése czéljából elhatároztam, hogy műveimet mélyen le-
szállított árakon fogom a ft. papság s általok a hivek 
rendelkezésére bocsátani, teljes bizalommal kérve és re-
mélve a testvéri támogatást. — Ne sajnáljanak némi 
fáradságot müveim terjesztése érdekében ; ne sajnáljanak 
pár jó szót mondani különösen a társulat vezetőknek, 
mert csakis igy ellensúlyozhatjuk a ponyva-irodalom 
gomba módra szaporodó termékeinek a nép lelkére gya-
korolt káros befolyását. — Müveim sorozata az eredeti 
és leszállított árakkal : Fráter Jukundián. Papi adomák, 
ötletek és jellemvonások gyűjteménye. (Káplánok. Az 
iskolában. Szerzetesek. Kispapok. Kántorok. Sekrestyések 
és harangozok. — Atyafiak. Rabbinusok. —) 288 lapon 
564 adoma. — Ára 1 frt 50 kr. helyett 75 kr. — 
Noviczius Gaudenczius (Fráter Josephus — Lehoczky 
József válogatott adomái: Adomák Fr. Josephusról. 
Vegyesek.) 288 lapon 580 adoma. 75 kr. — Az I. köte-
tet: Páter Hiláriusz. (Pápák és bibornokok. — Érsekek 
és püspökök. Prépostok, kanonokok, apátok. — Esperesek 
és plébánosok) a példányok csekély száma miatt mostmár 
csakis 1 frt-ért számithatom. 

Barátságos beszélgetések egyről-másról. Népies mű 
208 lap. 14 szép nyomdaékitménynyel és 41 képpel, 50 
kr, helyett 35 kr. E mű az esztendő 12 hónapjához al-
kalmazkodva előadja mindazon nevezetesebb dolgokat a 
szentek életéből, egyházunk és hazánk történetéből, melyek 
a mily érdekesek, époly tanulságosak is. — Erkölcsi in-
telmek, üdvös és a gyakorlati életbe vágó oktatások, ki-
válóbb népszokások ismertetése, mindez tanulságos példá-
zatokkal; s itt-ott kedvderitő adomákkal fűszerezve, egé-
szítik ki a kötet tartalmát. — Nép- és iskolai könyvtárak 
számára rendkívül alkalmas. — E nekem is kedves, mű-
vemről irta (habár tulzólag). Gubicza István kárásztelki 
plébános: „Ez a könyv vagy inkább könyvtár többet 
ér a Szent-István-Társulat népiratkáinal." Magyary Pál 
temesvári papnöv. lelkiigazgató pedig Stolz Albán mű-
veivel állítja párhuzamba. 

Magyarok Hazája költők dalaiban 251 hazafias köl-
temény gyűjteménye Nagy 8.° 632 lap. 2 frt 60 kr. 
helyett 1 frt 60 kr. 

Ünnepi egyházi beszédek N. 8.° 251 lap 1 frt 60 
kr. helyett 1 frt. 

Az élet nagy keresztutja. Nagyböjti beszédsorozat. 
144 lap. 80 kr. helyett 50 kr. 

Szerény nézetek egyházi szónoklatunk jelen állásáról 
(Rendkívül érdekes és korszerű tanulmány.) N. 8.° 132 
lap. 60 kr. helyett 35 kr. 

Hazafias szavalatok, dalok és indulók gyűjteménye 
(45 szavalat, 20 dal, 9 induló) 152 lap. 50 kr. helyett 25 
kr. Az elrendelt több rendbeli iskolai ünnepségek alkal-
mával nagyon használható. 

Tanulók zsebkönyve. 252 lap. Segédkönyv a magyar 
nyelvi tanszak, történelem és alkotmánytan köréhez. Körül-
belül 2000 czimén vannak röviden fölemlítve a főbb moz-
zanatok. 1 frt. helyett 60 kr. 

Imák és énekek Jézus Szentséges Szivének, s a 
Bold. Szűz szeplőtelen szivének tiszteletére 112 1. 7 képpel 
40 kr. helyett 25 kr. 2 mise-imádság Jézus sz. Szivéről. 
Bucsu-imák. Litánia. Rózsakoszorú Jézus szent Szive tisz-
teletére. Különféle imák, — Miseimádság a Bold. Szűz tisz-
teletére. Litánia Mária szivéről. Különböző imák. Kis 
rózsa-füzér. Mária szeplőtelen szivének tiszteletére. Külön-
böző imák. Jézus sz. Szivének tiszteletére 16 ének 
Zsolzsma énekekben. — Szűz Mária szeplőtelen szivének 
tiszteletére 4 szép ének. 

Szűz Mária Rózsakoszoruja. Énekek és imák a szent 
olvasó-társulati tagok számára 184 lap 19 képpel diszitve. 
50 kr helyett 30 kr. (I. Vegyesénekek : 2 miseének 18 
különböző ének. II. 28 ének a sz. Olvasó előtt. III. 6 
csoport ének a sz. Olvasó titkaihoz. — IV. 25 ének a 
szent Olvasó elmondása után. — V. Imádságok a sz. 
Olvasóhoz, mintegy 25 különböző imádság s 8 csoport 
ima az Olvasó titkairól.) 

Rózsabimbók a szent Olvasó királynéja tiszteletére. 
21 ének 15 képpel 10 kr helyett 5 kr. 

Nefelejts-szál a lurdi Szűz tiszteletére. — Lurd tör-
ténete. Öröm ének. Különböző életkoruak felajánlása. 
Litánia. 10 kr helyett 5 kr. 

(Predikacziós füzetek. 10 kr helyett 5 kr. Hétfájdalmu 
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sz. Szűz Keresztény anyák arany ábéczéje szent Anna 
napjára. A tiszafüredi Melkizedek. Aranymisére.^) 

Ugyancsak nálam rendelhetők meg a következő jeles 
müvek is Sullay Istvánnak 512 lapra terjedő s 800 
forinttal jutalmazott nagy műve : Szűz Mária tisztelete a 
kath. anyaszentegyházban. Hittani, jogi és erkölcsi szem-
pontból. 3 frt 50 kr helyett 2 írt. — Dr Demkó György 
egyetemi tanár diszmüve : Árpádházi Boldog Margit élete. 
280 lapra terjedő igen diszes kiállítású munka. Ünnepi 
ajándékul különösen nőknek alkalmas ; 2 frt 50 kr. 

Tájékozásul legyen szabad megjegyeznem a követ-
kezőket: Saját müveimet illetőleg az ár-leszállitás csakis 
fűzött példányokra vonatkozik. Műveim erga sacra is meg-
rendelhetők. — A postadijat a megrendelő fizeti. Az ár-
leszállitás ideiglenes. 

Végezetül kérem a ft. paptárs-testvéreimet, hogy 
jelen közleményemet ne tekintsék egyszerűen szokásos 
felhivásnak, hanem a bizalommal megnyilatkozó sziv 
testvéri kérelmének. — A hálás sziv buzgó imája fog 
szállani az egek Urához pro benefactoribus meis. 

Eger, 1898. Mindenszentek napján. 
BabiJc József. 
igazgató-tanár. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo pápa „Carmen saeculare"-jának tárgya | 

a Megváltó és megváltás jótéteményeinek dicsőítése. Az 
egész keresztény világ nagy érdeklődéssel várja a 
pápai ódát. 

— A szertartások cocgregatiója Rómában f. hó 
8-án ülést tartott boldog Maiella Gellért redemtorista 
fráter professus csodatevő erejének ügyében. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. A 
központi papnevelő intézet tanulmányi felügyelői állásának 
betöltésére nézve már megállapodás jött létre. A kinevezés 
megjelenése mindennap várható. Glatz József főreáliskolai 
hittanárt a budapest-józsefvárosi főreáliskolától ő emja az 
udvardi plébániára nevezte ki helyettesnek, helyébe hit-
tanárnak kinevezte az esztergomi vizivárosi segédlelkészi 
állásról ZubriczJcy Alfrédet, a theologiai doktorság kitűnő 
jelöltjét. 

— Felmentés böjt alól. O szentsége a pápa f. évi 
deczember 2-ra, I. Ferencz József királyunk 50 éves osz-
trák császári jubileuma napjára, mely péntekre esik, az 
egész osztrák-magyar monarchia területére nézve felmen-
tést adott a böjt alól. 

— Erzsébet királyné emléke. Az oly boldogtalan 
véget ért Erzsébet királyné lelkiüdvéért az angol kisasz-
szonyok Lipót-utczai templomában még egyre gyászmiséket 
mondanak hétköznap minden reggel hét órakor. A királyné 
nevenapján, november 19-én az angol kisasszonyok temp-
lomában és a főváros több templomában gyászistentisztelet 
lesz, az iskolákban pedig gyászünnepélyeket tartanak. 

— Szent Imre napját, védő szentjének ünnepét a 
szokásos kegyelettel ülte meg az idén is a szatmári kir. 

: kath. főgymrasium ifjúsága. Az ünnepélyes szt. misét dr. 
Fechtet János tanár, az alkalmi szónoklatot Fásztusz 
Elek tanár tartotta, ki tartalmas beszédben meggyőző 
erővel szólott az ifjúság szivéhez. A rk. elemi iskolában 
szintén volt ünnepély, hol Tóthfalussy Dániel hitoktató 
beszélt a gyermekekhez a nála szokásos közvetlenséggel 
a gyermekek nyelvén. 

— A n.-károlyi kegyesrendi főgymnasium ifjúsága, 
nov. 5-ikén a tanintézet védszentjének szt. Imre királyi 
herczeg napjának alkalmából ünnepet ült, s tanárainak 
felügyelete alatt példás buzgósággal végezte az iskolai 
évben első szt. gyónását és szt. áldozását. Az iskola hit-
oktatója Lőrincz Gábor kegyesr. áld. 

— Templom megáldás Bánffy-Hunyadon. Az erd. 
róm. kath. status áldozatkészségét, melynek az erdélyi 
részekben oly sok templom köszöni létét, legújabban a 
stylszerüen, egész alapjából újonnan épitett bánffy-hunyadi 
templom hirdeti, melynek megáldása f. hó 6-án ment 
végbe. A megáldást Biró Béla, kolozsvári apát-plebános 
végezte fényes segédlettel. A megáldás után Barcsay 
Domokos országgyűlési képviselő adott a megáldást végző 
papság és a templom létesítése körül nagy érdemekkel 
biró egyházközség részére fényes ebédet. A minden tekin-
tetben szépen sikerült ünnepélyt az egyházközség által 
rendezett estéli bankett zárta be. 

— A brassói róm. kath főgymnasium égi védő-
szentjének Szent Imre kir. herczegnek emlékére és tiszte-
letére 1898. november hó 5-én (szombaton) nyilvános 
ünnepélyt tartott, a következő programmal : 9 órakor : 
ünnepi szentmise, ennek végeztével szent beszéd, tartotta 
Albert Ferencz, főgymn. hittanár. Ezt követte (az intézet 
rajztermében:) 1. „Tündöklő csillaga magyarnemzetnek." 
Egyházi ének, előadta az ifjúsági énekkar. 2. „Szent Imre 
herczeg." Wázel Ferencztől, szavalta Kovácsy László, VII. 
oszt. tanuló. 3. Mária-dal, Schöpf F.-től, vegyeskarra átirta 
Jaschik Gyula, karnagy, gymnasiumi énektanár. 4. Felol-
vasás, tartotta Baráczy Sándor, VIII. oszt. tanuló. 5. „Az 
anyai szeretet" Kemenes Ferencztől szavalta Grünhut 
Alfréd, VI. oszt. tanuló. 6. „Hymnus" Erkel F.-től elő-
adta az ifjúsági énekkar, 

— Szent-Imre-Ünnepély. A marosvásárhelyi róm. 
kath. főgymnasium ifjúsága védőszentje, Szent Imre tisz-
teletére 1898. november 5-én a Lénárt-féle (Tornaterem) 
házban, az ifjúság díszzászlója javára iskolai ünnepélyt 
rendezett. Belépti-díj volt személyenként 30 kr ; családjegy 1 
frt. — Műsor : I. D. e. 10 órakor exhortatio és ünnepélyes 
sz. mise. II. D. u 5 órakor az irt helyiségben. 1 Himnusz, 
Erkeltől, előadta a főgym. énekkara. 2. Alkalmi felolvasás, 
tartotta Ölti M. főgymn. tanár. 3. Oda Sz. Imréhez, irta 
Szemlér Ferencz, szavalta Terényi B. VIII. o. tan. 4. 
Ének Sz. Imréhez, Mendelsohntól, előadta a főgymn. ének-
kara. 5. Czelli bucsu, Melodráma Endrődi S.-tól, szavalta 
Csathó K. VIII. o. tan. zongorán kisérte EckwertL. III. o. 
tan. 6. Matinée előtt. Magánjelenet. Előadta Kiss M. 
VII. o. tan. 7. Hunyadi induló. Erkel Ferencz-től, előadta 
a főgymn. énekkara. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



I Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

! szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
§ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
[ Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
I Vl.f Bajza-utcza í i . sz., 
f hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
ï küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 
Ó T V E N H E T E 

Budapesten, november 16. 40. 

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. 1898. 

TPerge 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. Vezéreszmék es Tanulmányok. Szűz Mária nagyszombati kegyelemképe. — Egyházi Tudósítás. S z e g e d : Szeged fogadalmi 
temploma. — Egyházi Okmánytár. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Elet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Szűz Mária nagyszombati kegyelemképe. 
„Sírván sir éjjel és könyei folynak 

arczáin.11 (Siralm. 1. 2.) 

A mit a názáreti szent Szűz önmagáról 
mondott, valósággal beteljesedett: boldognak 
hirdeti őt minden nemzedék. 

A boldogságos Szűz isteni Fia születése óta 
milliók szivét magához fűzte; a királyok koro-
náikat nem ritkán lábaihoz rakják s a koldus is 
hozzá bizalommal tek in t ; az élet küzdő terére 
lépő ifjú s a földi lét véghatárához közeledő 
aggastyán is áldása után epedez ; a legeszményiebb 
művészet neki hódol; nevét öröm és fájdalomban, 
veszély ós győzelemben, a magányban ós nyilvá-
nosan soha sem lankadó buzgalommal hivják 
segélyül. A történet sok férfiút és nőt örökitet t 
meg lapjain s tisztelettel emlékezik meg róluk; 
a monda sok nevet dicső fényben ragyogtat az 
utó világ előtt ; de mely név hasonlítható össze a 
boldogságos Szűz nevével 1 Mely tisztelet hason-
lítható össze azon kegyelethez, melylyel a ke-
reszténység őt környezi? Az egyház szentjei, az 
apostolok, a vértanuk, az ég angyalai, nem említ-
tetnek annyiszor, nem dicsőíttetnek annyira, nem 
hivatnak segélyül oly bizalommal, nem ünne-
peltetnek oly sokszor, mint a boldogságos Szűz; 
mivel Mária dicsőségben és erényeinek szépsé-
gével az angyalok királynéjának nevét vívta ki 

magának s felemeltetve az Isten anyjának méltó-
ságára, a legnagyobb hatalommal bir. Innét van, 
hogy Jézus isteni anyját oly számos kegyhelyen 
dicsőitette meg, mintegy figyelmeztetvén a népeket, 
hogy hol keressenek segélyt szükségeikben; innét 
van, hogy Mária megjelenései által anyai irgalmát 
és égi hatalmát muta t ta meg az emberiségnek. 
Főleg mi magyarok vagyunk szerencsések, mivel 
hazánkban, mely úgyis Mária országa, számos 
kegyhelyünk van. 

Ezek egyikéről, a nagyszombatiról szándé-
kozunk i t t megemlékezni. A nagyszombati ősrégi, 
1348. évben épült diszes, szent Miklósról czimzett 
gothikus templomának egyik oldalkápolnájában 
diszes oltáron lá tható a boldogságos Szűz kegye-
lemképe, mely őt könytelt arczczal s áldásra 
emelt jobbjával ábrázolja. E kép eredetéről báró 
Perényi Imre váczi vál. püspök azt állítja, hogy 
a nagyszombati kegyelemkép ama képnek máso-
lata, mely Rómában (in via lata in Corso) szent 
Elek tiszteletére épült templomban található s 
melyet állítólag maga szent Lukács evangelista 
festett, erről Eszterházy Pál nádor két köt. munkájá-
ban : „Az egész világon levő csodálatos bolclog-
ságos^Szűz képeinek röviden feltett eredeti; me-
lyet sok tanúságokkal összeszerzett s az áj tatos 
hivek lelki üdvösségére kibocsátott galánthai 
EszterqrifaY&X, szentséges római birodalombéli 
herczeg s ím agyarországi palatínus 1690. eszten-
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dőben. Nagyszombatban az academiai betűkkel," 
a második kötet 1696. évben jelent meg, azt 
állítja, bogy ezen fára festett, szinezüst keretbe 
foglalt s két angyaltól ta r to t t csodás kép azon 
római madonnának másolata, melyet a hagyo-
mány szerint az evangeliumi alázat vértanuja, a 
fényes menyasszonyt eljegyzése előestéjén a 
szüzesség liliomával fölcserélő szent Elek odessai 
zarándokságából magával hozott Rómába és i t t 
i'őrangu származását eltitkolva, sőt gazdag atyjá-
nak, Eufemianus patríciusnak palotájában egy 
lépcsőalji fülkében koldusként tizenhét évig lap-
pangva haláláig tisztelt, ekképen utánozván az 
Ur szolgálójának nagy alázatosságát. 

Hogy Eszterházy Pál nádor említett művé-
ben a nagyszombati kegyelemképről említést 
nem tesz, ennek oka, mivel az csak 1708-ban 
lett csodálatos képpé s azért csak később ugyan-
csak Eszterházy Imre esztergomi érsek által lett 
csodatévő kegyelemkép gyanánt elismerve s meg-
erődítve. Már 1543. évben, midőn a törökök 
elfoglalták Esztergomot s a főszékesegyházi káp-
talan Nagyszombatba költözött, lehetett látni a 
szent kereszt tiszteletére rendelt oltáron a falon 
íüggő boldogságos Szűz e kópét. Pázmány Péter 
bibornok érsek tudván, hogy a kép régóta nagy 
tiszteletnek örvend, a templom evangéliumi 
oldalán, annak hajójának közepén mellékkápolnát 
emeltetett a szent kereszt és szent Balázs püs-
pök és vértanú tiszteletére s egyúttal ő épí-
tet te a hajóban szemlélhető hat mellékkápolnát 
is. A párkányi véres ütközet alkalmával, midőn 
Szobieszky János lengyel király egyesülve Károly 
lotharingi herczeggel, 16S3. évi október hó 9-én 
az ozmán seregeit tönkre tették, észrevették, 
hogy a boldogságos Szűz képe könyezett. E 
csodálatos esemény még feltűnőbb módon ismét-
lődött 1708. évben. 

Ugyanis ezen évben drága hazánk derült 
egér- a külömböző csapások és pártvillogások 
sötét fellegei elhomályosították, az általános 
bajokhoz hozzájárult a szörnyű keleti betegség 
— a pestis. — A város is megérezte az 
igazságos Isten bűntető kezét, mely a bukott s 
czéljától eltávozott embert atyai kebléhez visz-
szavezeti. 

Julius 5-én este Mártonffy György szent 
Mártonról nevezett orodi prépost, esztergomi 
kanonok papjaival a városi szent Miklósról 
nevezett plébániai ós székes-káptalani temp-
lomban fára festett Szűz Mária képe előtt 

végezvén zsolozsmáját, észrevette, hogy az szem-
mel láthatóan izzad és kegyelmes szeme kö-
nyezik. A prépost, nehogy a jó nép e tény 
következtében megrémüljön, hallgatást ajánlott 
társainak. De a városban gyorsan szárnyra kelt 
a hir s a város lakói tömegesen vonulnak a temp-
lomba, hogy a végbement csodás tényről sze-
mélyesen meggyőződjenek. Miután azonban a 
drága harmatot a prépost rendeletére egy áldo-
zár finom gyolcscsal letörülte, azokat e napon 
nem lehetett látni. Augusztus 10-én este M ár-
tón ff y György ta r to t ta a kápolnában a vecser-
nyét. Hirtelen hangos sóhajtás és zokogás hal-
latszik; a nép sirva mutat a kép felé, melyen 
tisztán látható, miként gyöngyöznek könyek 
Mária áldott orczáján. A prépost felszólítja a 
népet, hogy vigasztalja hazánk Pátrónáját imái-
val s dicsénekével, kérleljék a másnapi hajnali 
szent mise alatt a kegyes Anyát, hogy romlott 
hazánkról, ne feledkezzék meg szegény magya-
rokról. A toronyban megcsendül a harang ércz-
szava és esti üdvözlő imára hívja az ájtatos 
hívőket. Letérdelnek, csöndesen imádkoznak; 
ajkaikon szól, szivükben visszhangzik az „ Üdvözlégy 
Máriau édes szózata ; áhítattal, elmélkedve szót-
oszlanak. 

Augusztus 11-én zsúfolásig megtelt a kápolna. 
Alig kezd szólni az orgona, alig csendül meg a nóp 
ajkán Mária dicsérete, midőn az oltárgyertyák fénye 
a képen újra feltörő könyekben tükröződik. „Sírván 
sir éjjel ós könvei folynak orczáin" ! Márton ff y  
György, ki hajnali öt órától fogva térdelve vé-
gezte ájtatosságát, látja a boldogságos Szűz jobb 
szeméből lehulló könyeket, ujjával megérinti azo-
kat s mind ő, mind a szent Szűz tiszteletére 
nagy számmal összejött hivők minden kételyt 
kizáró bizonyossággal meggyőződtek a csodás 
eseményről s annak valódiságáról. Altalános zo-
kogás s bűnbánó sóhaj buzog fel a jelenlévők 
megrendült szivéből; az egész város nagy töre-
delmi intézetté vált. A gyónószékek megtelnek, 
s a bűneit sirató népség hangosan vállá, hogy 
vétkeink miatt nehezültek honunkra azon csapá-
sok, melyek az Isten Anyjának szép szeméből a 
szánalom könyeit fakasztották s mindnyájan föl-
sóhajtottak : „ Valóban, ő Isten Fiának, Jézusnak, 
az irgalomnak Anyja, Mária". Ezen csodás ke-
gyelem országos hirüvé te t te a szerény kápolnát. 
A prímás vizsgáló-bizottságot küldött ki, hogy 
megtegye az egyházi szempontból szükséges sza-
bályszerű nyomozást és intézkedést. 



RELIGIO. 

Az ügy 1708. év november 27-én tárgyal ta to t t 
a szentszék előtt, mely az érseki általános hely nők 
elnöklete alatt három kanonok, továbbá négy 
jézustársasági, két pálos és két szent Ferencz-
rendii szerzetes atyából alakult ; ott volt továbbá 
Jambrekovics városi tanácsos és Bencsik egyetemi 
tanár. A tárgyalásra megjelent harmincz hiteles 
tanú, kik eskü alat t ünnepélyesen tanúskodtak 
arról, hogy saját szemeikkel látták a boldogságos 
Szűz képét könyezni és pedig, némelyek julius 
5, mások augusztus 10 vagy 11-én. A megjelen-
tek közt voltak : Pesti János, Mosskó Pé-
ter érseki uradalmi tisztek; továbbá Pamár 
Ferencz áldozár, Apáthy János, Oláh Bertalan, 
Matejovies Mihály s Mácsik Mihály növendék-
papok; Kardos Ferencz orgonász, s ezeken kivül 
még Turnyai Mihály, Beliczai Zsigmond és Miklós, 
Bordiánszky József, Petrán Endre, Durics Endre, 
Golanecz Tamás s végre Kerekes-Thuróczy Er-
zsébet, Platty-Paczolay Erzsébet, Czabaífy-Len-
gyel Erzsébet, Ujfalussy-Borcsányi Juditha, Bor-
diovszky-Károlyi J. Bordiovszky-Szegedi Mária, 
Lauricsek - Valentovics Rózsa, Legény-Pomlény 
Katalin, Woitkó-Weisz Anna, Spunk-Kanizsai 
Erzsébet, Legény Anna és Juditha s Honsperger 
Mária. A birói vizsgálat lefolyását a szentszék 
hites jegyzője Koller Ferencz jegyezte. Ezen hi-
teles, hivatalos és érseki pecséttel ellátott ok-
mány máig is őriztetik a városi levéltárban. 
Ezen alkalommal a boldogságos Szűz e képe 
csodálatos kegyelemképnek nyilvánít tatott s is-
mertetet t el. 

A Pázmány Péter alapitotta kápolnát 1745. 
évben gróf JEszterházy Imre esztergomi érsek 
egészen átalakitotta, a mennyiben nagy költ-
ségekkel a kápolnát nagyobbitván gömbölyű 
alakba átépitteté s rézfedéllel ellátva ugy, hogy 
az ország legszebb kápolnái közé tartozott . A 
kápolna bejáratánál szép, felfelé nyúló rácsozat 
van, melyen olvashatók az adományozók : „Michael 
Sipeky et Consors devovent Tibi." Az érsek nagy 
egyházi ünnepélyességekkel a főoltárra helyezte 
el a kegyelemképet, mely fára van festve ezüst 
szürke alapon. Két angyal tart ja, A boldogságos 
Szűz fejét aranykorona, nyakát gyönyörű arany-
láncz, s több érdekes gyöngysor köríti. Hat 
nagy gyertyatartón kivül van i t t tizennégy szív-
alaku ezüst lámpa, melyek szende fénynyel su-
gározzák be a kápolna belsejét. A főoltár mind-
két oldalán a falon szekrényekben elhelyezvék 
az értékes adományok s emléktárgyak. E kápol-
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nában minden Mária ünnepen tar ta t ik isteni 
tisztelet, azonkivül minden szombaton és Mária 
ünnep előtti napon a délesti isteni szolgálat szin-
tén i t t végeztetik. Augusztus 11-én azok a leg-
ünnepélyesebb módon történnek. 1808. évben a 
csodás könyezés emlékének százéve.s jubileuma 
alkalmával, báró Perényi Imre bácsi püspök s 
helybeli plébános, Mária erényeit magasztaló szép 
magyar egyházi beszédet t a r to t t az összesereg-
let t nagy néptömegnek s fényes egyházi ünne-
pélyek hirdették országszerte, hogy hazánk népe 
meg tudja becsülni mennyei anyjának érette 
hullatott könyeit. (Beszéd, melyet, midőn Sz. K. 
Nagyszombat városa századik esztendejét azon 
csudának, melly az i t t való plébánia templom-
ban levő B. Szűz Mária siránkozó képén történt , 
ünneplelte Baro Perényi Imre báczi Püspök, ne-
mes esztergomi Fő-Káptalan Nagy-Prépostya, 
Sz. K. Nagyszombat városának Plebánussa mon-
dott 1808. esztendőben julius holn. 5. napján. 
Nagyszombatban Jelinek Yincze Betűivel 8-rét 
18 lap). Miként emiitettük az esztergomi kápta-
lan 1543. év óta ide te t te át székhelyét mene-
külvén a töröktől. E káptalan a kápolna és ke-
gyelemkép föntartásáról mindig nagylelkűen 
gondoskodott, s gondoskodik máig is. Szerénv-
ségöket sértenők, ha e helyen az adakozók ne-
veit feljegyeznők. Ok boldogok, hogy a szent 
Szűz lá t ta önzetlen buzgalmukat, kinek tisztele-
té t ajándékaikkal emelték, jól tudván, hogy Máriá-
nak hű tisztelője nem vész el sohasem, ami egy-
magában fölér mindennel s túlszárnyal minden földi 
dicséretet és jutalmat. Fönemlitett Mártonffy 
György prépost és kanonok, ki utóbb erdélyi 
püspökké lett, gondoskodott arról, hogy augusz-
tus 11-e kiváló gonddal a káptalan által megün-
nepeltessék, hálából, mivel ő is Isten különös 
kegyelméből szemtanuja volt a tör tént csodának. 
Midőn idők multával az arany és ezüst tárgyak 
halmaza, valamint a kegyes adományok összege, 
melyeket a hivek a boldogságos Szűz közben-
járása által nyert kegyelmekért hálájok jeléül 
felajánlottak, mindinkább növekedett, báró Sek war-
zer Lajos esztergomi kanonok s plébános ezek 
értékéből a kápolnát gazdagon feldíszítette s 
abban két mellékoltárt is emelt szent József és 
szent Teréz tiszteletére ós sok egyházi szerel-
vényt és ruhát szerzett. (Vége köv.) 

40* 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Szeged, nov. 12. Szeged fogadalmi temploma. — 

— Oltványi Pál indítványa. — 

A városi törvényhatóság még 1880-ban elhatározta, 
hogy az 1879-iki nagy árviz szomorú emlékét egy foga-
dalmi templom építésével örökíti meg. 

A fogadalmi emlék eszméjének fölvetésénél a várost 
az a szempont is vezette, hogy a hivők sokaságát a mai 
katholikus templomok már nem képesek befogadni s 
különösen a belvárosi templom oly szük, hogy ünnepélyes 
alkalmakkor az ünneplő közönség jó része a templom 
előtti térre szorul ki. 

A királybiztossággal váltott levelezés után 1882-ben 
meg is választották azt a 12 tagu bizottságot, mely a 
fogadalmi templom felépitésére javaslatot volt hivatva 
tenni. 

Azóta 16 év mult el s nyoma sincs annak a törek-
vésnek, hogy a város a fogadalmat megtartani szándé-
koznék, daczára annak, hogy a Bonnaz-féle hagyomány 
immár 150,000 frtra rug s a város által évenkint e czélra 
félretett összeg is tekintélyes summára szaporodott. 

Az októberi közgyűlésen, a szatymazi kápolna 
felépitésének kérdésénél, Oltványi Pál a fogadalmi templom 
ügyét is felszínre hozta s a közgyűlés formális indítvány 
megtételére kérte Oltványi Pált, aki most indítványát 
kellő megokolással benyújtotta a polgármesterhez. 

Az indítvány, melyet a novemberi rendes közgyűlés 
tárgyal, a következőleg szól : 

Szab. kir. Szeged város tekintetes c r 

Tanácsának ! 
Midőn a mult hó 27-én Szeged város közgyűlése Városi 

Ferencz képviselőnek ama indítványát tárgyalta, — mely-
ben a Szeged város által fölfogadott fogadalmi templom 
részére négy utczabeli háznak a mérnökség általi kiszá-
mítás szerint félmillió forintba kerülő kisajátításával 
akart alkalmas helyet szerezni, — az indítványt mellőzni 
kivánó tanácsi javaslat mellett szavaztam én is, azonban 
egyúttal a fogadalmi templom építésére vonatkozó önálló 
indítványt is tettem, a többi közt azt is kérve, hogy a t. 
tanács a november hó vége felé eltartandó közgyűlésen 
jelentse be, hogy 

a) minő nagy már ama segélyösszeg, melyet a 
közgyűlés évenkint a költségvetésben a fogadalmi temp-
lomra fölajánlott ? 

b) melyik pénzintézetben van az kamatozásra el-
helyezve ? 

c) és 1897. év végéig minő összegre nőtt föl ennek 
évi kamata s igy mivel szaporodott már meg ez összeg ? 

A közgyűlés a szóval bejelentett indítványomra azt 
határozta, hogy azt írásban nyújtsam be, mert csak igy 
lesz tárgyalható a jövő közgyűlésen. Van szerencsém azt / . 
alatt most azon kérelem mellett bemutatni, legyen szives 
azt a t. tanács kedvező véleménynyel és az a) b) c) pont 
alatti fölvilágositással a novemberi közgyűlésen bemutatni. 

Szeged, 1898. nov. 7. 
Oltványi Pál. 

prépost, városi képviselő. 

Indítvány a fogadalmi templom ügyében, melyet 
következő felvilágosítás mellett nyújtok be. 

I. 1880. ápril hó 25-én Szeged város közgyűlése 
feliratot intézett a királyi biztossághoz, melyben előadván 
azt, hogy a belvárosi kath. templom a hivek nagy számát 
befogadni ugy is elégtelen lévén, a viszonyok kedvezőbb 
fordultával egy emlékszerü nagyobb arányú templom föl-
állításáról kell a városnak gondoskodni — a várost 
reconstruáló műszaki osztályt oda utasíttatni kéri, hogy 
a majdan építendő belvárosi templom számára legczél-
szerübb helyen egy alkalmas helyet jelöljön ki és azt e 
czélra föntartsa. 

II. A királyi biztosság e fölirás folytán bizottságot 
kért a hely kijelölésére kiküldetni ; a város az 1880. old. 
19-én tartott közgyűlésben megfelelt ez óhajnak is, kine-
vezte a küldöttséget, mely 1880. nov. 28-lci ülésében be-
adta jelentését és a reáliskola melletti Dugonics-téren 
1275 Q m.-nyi üres telket választá és ajánlá e czélra a 
közgyűlésnek elfogadás végett, egyúttal ajánlotta Tóth 
János bizottsági tagnak az uj templom építési költsé-
geinek mikénti előállítására vonatkozó s a bizottság által 
egész terjedelmében elfogadott javaslatát is, mely szerint 
ezen uj egyház a mult évi nagy szerencsétlenség emlékére 
fogadalmi templomnak volna fölépítendő és az építési 
költség társadalmi uton volna beszerzendő olykép, hogy 
az ő felsége Erzsébet királynő fővédnöksége alatt alakult 
egylet szerény dijak mellett tagokat gyűjtene s ezeknek, 
valamint az egész hazai kath. közönség és főpapságnak 
áldozatkészségével egybegyüjtené majdan azon filléreket, 
melyekkel ezen emlékszerü egyház létesíttetnék. 

A közgyűlés elfogadta ugyan Tóth Jánosnak a fo-
gadalmi templom építésére vonatkozó, a kiküldött bizottság 
által ajánlólag beterjesztett javaslatát és ezen egylet elnö-
kéül Dáni Ferencz volt főispánt és Kremminger Antal 
prépost, belvárosi lelkészt nevezte ki, azonban nem fo-
gadta el a templom helyéül a kijelölt telket, mert, mint 
a végzés mondja, a közgyűlésnek czélja az volt, miszerint 
az újonnan megalapított városnak egy oly emlékszerü s 
kiválóan nagy alkotású temploma legyen, mely egyrészről 
a városnak dísze s egyik legfőbb jelessége legyen, más-
részről pedig ezen egyház a város katholikus híveit na-
gyobb számmal, kiválóbb alkalmak és nemzeti ünnepek 
alkalmával is befogadni képes legyen, e szempontból a 
kijelölt telek helyett a lerombolandó várhelyen kéri a 
királyi biztosságtól erre alkalmas szép nagy telket kije-
löltetni. 

III. A királyi biztos a városi közgyűlésnek eme 1881. 
évben megújított kérelmére 1882. szept. 25-én 2477. sz. 
a. leiratában örömét jelenti ki a városi közgyűlésnek egy 
u j fogadalmi templom építése iránti határozata fölött: 
„Bízom — igy szól a leirás — ezen város lakóinak kiváló 
vallásos érzületében s szülővárosuk iránt folytonosan tanú-
sított kegyeletükben, meg vagyok arról győződve, hogy 
a tervezett nagy mű, mely egyrészről kegyeletes emlékét 
képezendi a várost ért nagy szerencsétlenségnak, másrészt 
tervezett diszességében méltán fogja betetőzni a város uj 
építésének munkáját, a lakosság buzgó tevékenysége s 
megfeszített áldozatkészsége mellett, habár nem rögtö-
nösen is, mindenesetre létesülni fog." 
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E czélra eme átiratában több üres telket ajánl föl a 
városnak választás végett, részéről legalkalmasbnak véli 
a plébánia és a piaristák közti kertet, az uj gymnasium 
épitése más helyre levén tervezve, igy szép nagy üres 
térré fog az válni és fölhívja a várost, hogy az e tárgy-
ban hozandó határozatot további intézkedések végett 
hozzá jóváhagyás végett mielőbb terjeszsze föl. 

IV. A városi közgyűlés eme leirat folytán Szabados 
János tanácsnok elnöklete alatt Tóth Mihály, Molnár Pál 
mérnököket, Kremminger Antal, Oltványi Pál prépostokat, 
Fodor István, Polczner Jenő, Wagner Károly, Szűcs 
Ferencz, Enyedi Lukács, Nagy Sándor, Tóth János, 
Kertész József, Börtsök Ignácz köztörvényhatósági bizott-
sági tagokat küldötte ki azon utasitással, hogy a bizottság 
a királyi biztosi leiratban fölemiitett helyekre vonatko-
zólag a templomépitési ügyben véleményes jelentést s 
javaslatot terjeszszen be a közgyűlésnek. 

A bizottság ezen fontos ügyről tanácskozván, beadta 
véleményes jelentését, melyben kimondá azt is, hogy az 
uj parochiális egyúttal fogadalmi templomul is szolgáló 
egyház helyéül a kir. biztosság által ajánlott kerti telket 
fogadja el, mint e czélra legalkalmasabbat, kijelentve 
azonban azt is, hogy az uj belvárosi templom épitése 
mellett a mostani ódon, rossz karban levő épület föntar» 
tását czéltalannak és anyagi tekintetben is károsnak tartja, 
mert a jelenleg fenálló belvárosi templom oly állapotban 
van, hogy rövid idő múlva nagymérvű javításokat tesz 
szükségessé és a templom épségben tartása folytonosan 
jelentékeny kiadásokat fog okozni a városi pénztárnak. 

A kiküldött bizottság tehát arra kérte a közgyűlést, 
miszerint határozza azt el, hogy e fogadalmi templomot 
ama, a kir. biztosság által is ajánlott helyen épitse föl, 
mely mellett azonban a mostani ódon, rossz karban levő 
épület fentartása czéltalan és anyagi tekintetben is káros 
volna, mert az már oly rossz karban van, hogy rövid idő 
múlva nagymérvű javításokat tesz szükségessé s annak 
fentartása folytonos és jelentékeny kiadásokat fog okozni 
a városi pénztárnak. Végre a bizottság arra is fölkérte a 
közgyűlést, miszerint kérje fel a kir. biztosságot arra 
nézve, hogy a Csakovácz-féle házat, — mely parochialis 
lakul fogna szolgálni, — sajátítsa ki e czélra és ha a 
kir. biztosság, mint reménylhető, jóváhagyja a közgyűlés-
nek a templom épitése s helyére vonatkozó eme határo-
zatát, a közgyűlés bizza meg a kiküldött bizottságot a 
további teendőkre nézve is, hogy a lakosság egyik legforróbb 
óhajának mielőbbi megvalósítására nézve szükséges intéz-
kedéseket és ezen nagyfontosságú ügy minden részletét 
fölkaroló javaslatot terjeszszen be a közgyűlésnek. 

A városi közgyűlés 1883. januar 22-én egész terje-
delmében elfogadta a bizottságnak eme, a templom álla-
potára vonatkozó, a tényleges viszonyoknak megfelelő 
jelentését, ugy annak beterjesztett javaslatát is és azt 
jóváhagyás végett 4500. sz. a. a királyi biztossághoz föl-
terjesztette, mely az 1883. márcz. 8-án 510. sz. a. leiratá-
ban egész terjedelmében megerősítette azt, — a Csakovácz-
féle fundus kisajátítását kivéve, — mely a leirat szerint 
azért nem volt eszközölhető, mert a város nem határozta 
meg a fölajánlható összeget és a forrást sem nevezé meg, 
melyből ama költség fedezhető volna. 

A városi közgyűlés 1883. márcz. 22. gyűlésében tár-
gyalta a leiratot s kedvező tudomásul vevé azt, annak 
tartalmáról értesítette a fogadalmi templom épitése czél-
jából alakult bizottság elnökét, az iratokat pedig a 
tanácshoz tette át a további eljárás és intézkedések meg-
tétele végett. (Vége köv.) 

JEgyházi Okmánytár. 
De legibus, iuribus ac privilegiis sodalitatis a ss . 

Rosario. 

LEO EPISCOPVS 
S E R V V S S E R V O R V M D E I 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 

Vbi primum, arcano divinae providentiae consilio, ad 
supremam Petri Cathedram fuimus evecti, oblato conspectu 
ingruentium in dies malorum, Apostoliéi muneris esse 
duximus expediendae salutís agitare consilia ac studere, 
quibus maxime módis Ecclesiae tutelae et catholicae fidei 
incolumitati prospici posset. — Inter haec ad magnam 
Dei Matrem eamdemque reparandi humani generis con-
sortem ultro animus convolavit, ad quam trepidis in rebus 
confuger-i catholicis hominibus praecipuum semper ac 
solemne fuit. Cuius fidei quam tuto sese crediderint, prae-
clara testantur ab ipsa collata bénéficia, inter quae plura 
constat fuisse impetrata per probatissimam illam precandi 
formulám titulo Rosarii ab eadem invectam et Dominici 
Patris ministerio promulgatam. — Solemnes autem hono-
res eo ritu Virgini habendos summi Pontifices decessores 
Nostri haud semel decrevere. Quorum Nos etiam aemu-
lati studia, de Rosarii Marialis dignitate ac virtute satis 
egimus copiose, Encyclicis Litteris pluries datis, vel inde 
a kalendis Septembribus anni MDCCCLXXXIII, cohortan-
tes fideles, ut, sive publice sive suis in domibus, saluber-
rimum hoc pietatis officium augustissimae Matri persol-
verent et Marianis ab eo titulo Sodalitatibus sese aggre-
garent. Ea vero omnia nuperrime, datis litteris die V 
Septembris huius anni, veluti in unum collecta, paucis 
memoravimus ; simulque consilium Nostrum patefecimus 
edendae Constitutionis de iuribus, privilegiis, indulgentiis, 
quibus gaudent qui piae isti Sodalitati dederint nomina. 
Nunc vero ut rem absolvamus, votis obsecundantes Ma-
gistri generalis Ordinis Praedicatorum, Constitutionen! 
ipsam edimus, qua leges de huiusmodi Sodalitate latas, 
itemque bénéficia recensentes a summis Pontificibus eidem 
conces8a, modum decernimus, quo in perpetuum salutifera 
haec institutio regatur. 

I. 
Sacratissimi Rosarii Sodalitas in eum finem est in-

stituta, ut multos fraterna caritate coniunctos per piissi-
mam illam precandi formulám, unde ipsa consociatio 
nomen-mutuatur, ad beatae Virginis laudationem et eius-
dem patrocinium unanimi oratione impetrandum alliciat. 
Quapropter, nullo quaesito lucro aut imperata pecunia, 
cuiusvis conditionis excipit homines, eosque per solam 
Rosarii Marialis recitationem mutuo devincit. Quo fit, ut 
pauca singuli ad communem thesaurum conferentes multa 
inde recipiant. Actu igitur vel habitu dum ex instituto 
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Sodalitii suum qüisque pensum recitandi Rosarii persolvifc, 
sodales omnes eiusdem societatis mentis intentione com-
plectitur, qui idem caritatis officium ipsi multiplicatum 
reddunt. 

II. 
Sodalium Dominicanorum Ordo, qui, vel inde ab sui 

initio beatae Virginis cultui maxime addictus, instituendae 
ac provehendae Sodalitatis. a sacratissimo Rosario auctor 
fuit, omnia, quae ad hoc genus religionis pertinent, veluti 
hereditario iure sibi vindicat. 

L'ni igitur Magistro generali ius esto instituendi 
Sodalitates sacratissimi Rosarii: ipso a Curia absente, 
subeat Vicarius eius generalis ; mortuo vel amoto, Vicarius 
generalis Ordinis. — Quamobren quaevis Sodalitas in 
posterum instituenda, nullis gaudeat beneficiis, privilegiis, 
indulgentiis, quibus Romani Pontifices legitimam verique 
nominis Sodalitatem auserunt, nisi diploma institutionis a 
Magistro generali vel a memoratis Yicariis obtineat. 

III. 
Quae anteacto tempore Sodalitates sacratissimi Rosarii 

ad hanc usque diem sine Magistri generalis patentibus 
litteris institutae sunt, litteras huiusmodi intra anni spatium 
expediendas curent; interim vero (dummodo hocuno tantum 
defectu laborent sodalitates ipsas, donec eaedem litterae 
expediantur, tamquam ratas et legimitas, ac privilegiorum> 
beneficiorum et indulgentiarum omnium participes, auctori-
tate apostolica benigne declaramus. 

IV. 
Instituer dae Sodalitati in designata aliqua ecclesia 

Magister generalis deputet per consuetas litteras sacerdotem 
sui Ordinis: ubi Conventus Sodalium Dominicanorum desint, 
alium sacerdotem episcopo acceptum. — Eidem Magistro 
generali ne liceat facultates, quibus pollet, in universura et 
absque limitatione comittere Provincialibus, aliisve aut sui 
-aut alieni Ordinis vel Instituti sacerdotibus. 

Facultatem revocamus a fel. rec. Benedicto XIII 
Magistris Ordinis consessam,de legandi generatim Provin-
ciales transmarinos. Indulgemus tamen, rei utilitate per-
specta, ut earumdem provinciarum prioribus, vicariis, 
praepositis missionalibus potestatem faciant instituendi 
certum Sodalitatum numerum, quarum accuratám rationem 
iis reddere teneantur. (Vége köv.) 

T Á R C Z A. ! 

Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 
(Folytatás.) 

Az államférfiak, tudósok, a nemzeteket éltető igazság 
szent szerelmétől hevülő hazafiak szellemi tehetségök 
fine m élével, tapasztalataik gazdagságával és rendelkezé-
sökre álló minden eszközzel iparkodnak a közjólétet meg-
teremteni; de az országok egymáshoz való viszonyának 
szabályozásán megtörik erejök. A népek egyetértése, mely 
csodákat müvei, nagy nehezen tartja fönn magát, a haza 
téréin kivesző családi tűzhelyek, melyek imént még csak 

') Constit. Pretiosus, die 26 Maii 1727. 

csöndet, édes nyugalmat ismertek, a küszöbön jajgató 
inség miatt elcsüggedők öngyilkosságai, az igazságot és 
böcsületet félszeg módon párosviaskodásokban keresők 
nagy száma, a közrend föntartásának szokatlan nehézségei, 
a személy- és vagyonbiztosság megingása, az intézmények-
nek, bármily szentek, bármily üdvösek legyenek is azok, 
diomedesi támadása, az erkölcsi és humánus érzésből tel-
jesen kivetkőzött torzalakoknak, az oltár, haza, trón, há-
zasság ellen elkövetett rémtettei a közállapotokat kísér-
teties, borzalmas szinben tüntetik elő, és a népek békéje 
s boldogsága iránt igen-igen sok kivánni valót hagynak 
fön, életölő aggodalommal töltve el az emberiség sorsát, 
a nagy ősök fölemelő példájára, szivén viselők kebelét. 

Komoly megdöbbentő kép, melynek, fájdalom, nem 
vonhatjuk kétségbe igazságát! 

Midőn pedig e visszataszító képet bemutatjuk, önkényt 
nyomul ajkainkra e kérdés : de .hát mi lehet oka ez elha-
talmasodott bajüak, a mely, mint a vizár, egyre nő; mint 
a tűzvész, egyre több erkölcsi és anyagi javunkat emészti 
föl, ugy, hogy már nemcsak egyeseknek, hanem maguk-
nak a nemzeteknek is önlétükért kell aggódniok ; mi oka 
ezen fölfordult társadalmi állapotnak ? 

Miként a lelkiismeretes orvos, a ki lesve nézi szen-
vedő betegének minden pillanatát, aggódva olvassa ütő-
erének veréseit, és szinte lélekzetét is visszafojtva hall-
gatja szive dobbanását, s csak is akkor vigasztalódik meg 
ha föltalálván betege bajainak tulajdonképi okát, méltán 
biztathatja magát azzal a szép reménynyel, hógy az ezután 
általa rendelendő orvosság helyreállítja a szenvedő egész-
ségét: ilyen orvos állapotában képzelém magamat én is, 
midőn huzamos gondolkozás és elmélődés után, melyet a 
világszerte, tehát nálunk i s , l á v a módra növekedő bajok 
oka fölött tarték, arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
az nem más, mint maga a társadalom, a mennyiben ma-
gának a társadalomnak ősi szelleme megváltozott, és le-
sodortatott amaz alapról,2) melyre Isten helyezte, eltért 
azon törvényektől, a melyeket kezdetben Istentől nyert, 
hűtlenné lőn az egyházhoz, mely, hévvel szerető édes 
anyaként, őrködik vala mindenha élete fölött. 

Isten a társadalom alapjául első sorban az egységet 
rendelte, és azt akarta, hogy ezen egység fűzze össze az 
embereket egymással, és ugyancsak ezen egység által 

') Eszembe jutnak itt Zrinyi Miklósnak, a nagy költő és 
hadvezérnek, a mult század elején nemzetéhez intézett e szavai : 
„Én nem hízelkedem, édes nemzetem, tenéked, hogy hazugságom-
mal dicsérjetek, mert a prófétaként : ..Popule mi ! qui beatum 
praedicant, ipsi te decipiunt." Hanem im megmondom magadnak 
fogyatkozásaidat, olyan sziv vei és szándékkal, hogy megismervén 
magad is; vesd ki azt a mocskot eszedből, lelkedből, reformáld 
vétkeidet, öltözzél igazságban, övezkedjél erősséggel ; hivd segít-
ségül Jehovát, resolváld magad, vagy ajándékozd magad az Isten 
nevének és magadnak ótalmára, kössünk kardot a pogány ellen ! 
V. ö. „Ne bántsd a magyart !" 

2) Már az antik világ gondolkodói azt tartották, hogy kérdés, 
vitatkozás tárgyát képezheti : a vetett alapon ilyen, vagy olyan 
épületet emeljünk-e ; de alap nélkül épiteni, vagy a már fölemelt 
épületnek alapját megingatni, vagy épen eltávolítani akarni akkor, 
midőn épen az a czél, hogy annak ótalma alatt az idő viszontag-
ságai, vadak támadásai, szóval a ránk nézve veszélyes vagy kelle-
metlen behatások ellen védve, biztosítva legyünk, — dőre, esztelen-
séggel határos eljárás. 
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legyen egyszersmind a nagy társadalom ő hozzája, mint 
szerzőjéhez és megalapítójához is csatolva. — Ezen egy-
séget hangsúlyozza és szentesit! a mi imádandó Mesterünk, 
az édes Üdvözítő, midőn igy szól: „Atyám! tartsd meg 
a Tenevedben azokat, a kiket nekem adtál, hogy egygyé 
legyenek, mint mi vagyunk, hogy mindnyájan egygyé 
legyenek, mint Te, Atyám és én Te benned." 3) 

Oly fontos levén az egység, ez a társadalmi szer-
vezet fönmaradásának elve, azt a kijelentett hitigazságok 
alapjára fektette az, a ki, a sóhajok és várakozás, a sö-
tétség és elhagyatottság, a szolgaság és gyalázat negyven 
százada után, a szerencsétlenek és szegényekhez,4) azaz 
az emberiség roppant többségéhez jö t t ,— Jézus Krisztus. 
És összekötő kapcsául, ragaszául a szeretetet, mindkettőnek 
őréül pedig egyházát rendelte. — ezt bizván meg azzal, 
hogy az emberiség ideig és örökké való javát illető czél-
jait a világ végezetéig valósitsa. 

(Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
Felhivás adakozásra 

az örök imádás budapesti fogadalmi templomára. 

Emeljünk Erzsébet királynénk emlékére templomot, 
melyben örökké imádtassék az Oltáriszentség ; 

Fővédnöknő : 0 cs. és kir. fensége Mária Valéria 
főherczegnő. 

Nemcsak hazánknak, hanem az egész világnak tör-
ténelmében páratlanul áll ama gonosztett, mely egy jó-
ságos királyné életét kioltva, megfosztotta a királyi férjet 
hűséges hitvesétől, a felséges királyi házat a legjobb 
anyától és a mi édes hazánkat szeretett királynéjától. 

A nemzeti gyász e szomorú napjaiban vigaszt keres 
révedező szemünk, vigaszt a bánatsujtotta királyi sziv, 
vigaszt keresnek a szeretett királynéjuktól megfosztott 
alattvalók milliói. 

És hol keressük e vigaszt? Kitől kérjünk megnyug-
vást, ha nem attól, aki az élet és a halál, az irgalom és 
könyörület Ura és Istene ? 

Nagy emlékek felállításával megőrizhetjük az elhunyt-
nak emlékét, kifejezésre juttathatjuk a nemzet kegyeletét, 
megörökíthetjük az elhunytnak erényeit, de az ő lelkének 
csak a vallásos buzgóság, az ima és az érette bemutatott 
szent miseáldozat hozhat irt és enyhülést, mert „szent és 
üdvösséges gondolat a megholtakért imádkozni." 

Az oltárok elé kell járulnunk, mert oltárainkon él 
az, aki meggyőzte a halált, midőn Önmagát áldozta fel a 
keresztfán érettünk és áldozza fel magát naponkint oltá-
rainkon. 

Adjuk tehát össze filléreinket ! Emeljünk egy, a kö-
nyörülő Isten végtelen fenségéhez és a nagy királyné em-
lékéhez méltó templomot az ország szivében, Budapesten, 
mely annyiszor látta falai között a felséges királynét, ahol 
királynénkká avatta őt a szent korona, ahol oly sokszor 

3) Ján. 17, 11-12 . 
Izai 61, 1. Luk. 4, 18. 

fogadta a magyar nemzet hódolatát, ahol legszívesebben 
időzött. 

E templomban, mely a hivő katholikusok adomá-
nyaiból építtetve, kifejezésre juttatná a király iránti hű-
séget és az Isten könyörülő irgalmasságába vetett katho-
likus hitet, emeltessék egy cltár az elhunyt királyné véd-
szentjének, Arpádházi Sz. Erzsébetnek tiszteletére, amely 
oltárnál naponkint mutattassék az engesztelő sz. mise az 
elhunyt lelkének üdvösségeért. 

Legyen e templomban a legf. Oltáriszentség folytonos 
imádásra kitéve, hogy az édes Üdvözítőtől esdhessünk az 
ima és imádás révén vigaszt és irgalmat feledhetetlen 
királynénk lelkére és az általa forrón szeretett magyar 
haza boldogságára. 

Tegyen ígéretet nyilvánosan vagy legalább szivében 
minden katholikus magyar áldozár, hogy alkalomadtán 
legalább egy szent misét fog az uj templomban Sz. 
Erzsébet oltáránál a megholt királyné lelke üdveért be-
mutatni. 

Ugyanezért ő cs. és kir. fensége Mária Valária fő-
herczegnő legfőbb védnöksége alatt, főmagasságu és főtisz-
telendő Vaszary bibornok herczegprimás ur magas erge-
délyével az édes magyar haza katholikus polgáraihoz for-
diduvk, kérve a gazdagot és szegényt egyaránt, sorokoz-
zanak a kegyeletes czélból egy nagy lelki szövetségbe. 

Ne vonja ki magát senki! Hozza meg a kegyelet 
adóját kiki tehetsége szerint! Mutassuk ki katholikus hi-
tünket a legfelségesebb Oltáriszentség iránt és hazafiúi 
hűségünket a magyarok megszomorodott királya és elhunyt 
királynéjának emléke iránt! 

Erős a reményünk, hegy hazáik iőpapi és főúri 
körei, a katholikis papság és a hivek, a szentségi es 
egyéb kttholikus és társadalmi egyesületek, vallásos és 
hazafiúi lelkesedéssel fogják venni felhívásunkat és nem-
sokára felépül ez a templom Erzsébet királjnénk emlé-
kezetére, melyben örökké f( g imádtatni a legfelségesebb 
Oltáriszentség, melybe százezrek fognak zarándokolni, 
hogy megmutassák hitüket Isten és kegyeletüket a ma-
gyarok elhunyt királynéja iránt. 

Az adományokat a Magyar Altalános Hitelbank czi-
mére (Budapest, V., Nádor-utcza .12.) kéljük küldeni. 
Kegyesen megajánlott nagyobb összegek évi részletekben 
is fizethetők. Minden legkisebb adományt hálás köszönet-
tel veszünk és nyilvánosan fogunk nyugtázni. A gyűjtő-
bizottság irodája a Budapesti Kath. Kör helyiségében (IV., 
Molnár-utcza 11. sz.) van, hol minden felvilágosítás meg-
adatik. 

Budapest. 1898. nov. havában. 
Vaszary Kolos bibornok, herczegprimás. 
Dr. Schlatich Lörincz. bibornok, váradi püspök. 
Császka György, kalocsai érsek. 
Dr. Zalka János, győri püspök. 
Pável Mihály, váradi gör. katholikus püspök. 
Dr. Hidasy Kornél, szombathelyi püspök. 
Vályi J áms , eperjesi gör. katholikus püspök. 

Mcszltnyi Gyula, szatmári püspök. 
Dr. Steiner Fülöp, székesfejérvári püspök. 
Firczák Gyula, munkácsi gör. katholikus püspök. 
Dr. Bimelyi Károly, beszterczebányai püspök. 
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Ivánkovits János, rozsnyói püspök. 
Mailáth Gusztáv gróf, erdélyi püspök. 
Hetyey Sámuel, pécsi püspök. 
Almássy Mária, Almássy Taszilóné grófné, Andrássy 

Aladárné grófné, Andrássy Géza gróf, Apponyi Géza gróf, 
Apponyi Gézáné grófné, Apponyi Lajos gróf, Apponyi 
Lajosné grófné, Asbóth János, Asbóth Jánosné, özv. 
Balogh Istvánné, Barkóczy Sándor báró, Batthyány Iván 
gr., Czébrián László gróf, özv. Cziráky Jánosné grófné, 
Cziráky Antal gróf, Cziráky Béla gróf, Cziráky Lujza 
grófnő, Chotek Rezső gr., Csekonics Endre gróf, Csekonics 
Endréné grófné, dr. Csillag Gyula, Demény Dezső, 
Dessewffy Aurél gróf, Ellenbacher Adél, Emmer Kornélné, 
Esterházy Miklós herczeg, Esterházy Miklós Móricz gróf, 
Esterházy Miklós Móriczné grófné, Esterházy Ferencz gróf, 
Esterházy Ferenczné grófné, Festetich Tasziló gróf, Ghyczy 
Ida, dr Gombár Tivadar, dr Günther Antal, Győry Terézné 
grófné, Gyürky Ödön, Hahnekamp György, id. Heinrich 
Ferenczné, Heinrich Aladár, dr Herczegh Mihály, Hets 
Ödön, Hollán Ernőné, dr Hortoványi József, Hunyadi 
Imréné grófné, Jálics Géza, Kanócz István, Kanovics Béla 
Mór, Kánter Károly, özv. Károlyi Gyuláné grófné, Károlyi 
Sándor gróf, Károlyi Sándorné grófné, Károlyi István gróf, 
Károlyi Tibor gróf, Kirschhoffer Károly, dr Kisfaludy A. 
Béla, Kiss Aladárné, özv. Koch Ferenczné, özv. Korniss 
Mária grófnő, Kováts József, özv, Kövér Kálmánné. Köves 
György, Kriszt Jenő. özv. Kürthy Antalné, Lolok Lénárd, 
ifj. Luczenbacher Pál, özv. Mailáth Györgyné grófné, 
Mailáth György gróf, Márkus József, Mendl István lovag, 
Meszlényi Pál, Massard Francziska, Pallavicini Ede 
őrgróf, Pallavicini Edéné őrgrófné, Pallavicini Sándor 
őrgróf, Pálffy Miklósné herczegné, özv. Pálffy Pálné grófné, 
Pálffy Anna grófnő, Pásztélyi János, Pintér Kálmán, 
Révav Ferencz báró, Rédl Béla báró, Riegler József Ede, 
özv. Rudnyánszky Ferenczné, Sághy Gyula, özv. Sennyey 
Pálné báróné, Sennyey Mária grófnő, Selaenek Fanny 
bárónő, Spett Yincze. özv. Szápáry Gézáné grófné, Szápáry 
Gyula gróf, Szápáry István gróf, ifj. Széchenyi Imre gróf, 
Széchenyi Gáborné grófné, Szegedy György, Szelmayer 
Károlyné, Szent-Ivány Zoltán, Topics Józsefné, Varga 
Mihály, Várossy Gyula, Váradi Török Etelka, Vécsey 
Sándor báró, Vécsey József báró, Vécsey Józsefné báróné, 
Vécsey Blanka bárónő, Vézinger Károly, dr Walter Gyula, 
T\ enckheim Géza gróf, Wecckheim Gézáné grófné, Wenck-
heim Frigyesné grófné, Zichy Nándor gróf, Zichy Nán-
dorné grófné, Zichy Aladár gróf, Zichy Ágoston gróf, ifj. 
Zichy János gróf, Zichy Vlademir gróf, Zichy Rezsőné 
grófné, id. Zichy Jánosné grófné, Zichy-Kray Irma grófné, 
Zichy Luiza grófné, Zichy Nep. Jánosné grófné, a g jü j tő 
bizottság tagjai. 

IRODALOM. 
— SUGARAK. Szemelvények dr Samassa József 

egri érsek irataiból s beszédeiből. 1873—1898. Húszon-
ötves érsekségének ünneplésére kiadta az egri egyházmegyei 
irodalmi egyesület. Eger, az érseki lyceum könyvnyom-
dája, 1898. félivrét 203 ). 

A dr Párvy Alajos apát-kanonok elnöksége alatt 
működő egri egyházmegyei irodalmi egyesület igazán sze-
rencsésnek mondható evvel az ő ünnepi kiadványávaJ. A 
dolog nagyon sikerült minden tekintetben. Samassa érsek ur 
irodalmi kincstára oly gazdag, hogy válogatni igen köny-

nyü volt benne, de egyszersmind minden irodalmi mun-
kája oly egész és nagy alkotás, hogy darabokat kiemelni 
belőlük valóban kényes és nagy feladat. Ezt a feladatot, 
ki vagy kik rá vállalkozának, annyira sikerülten oldották 
meg, hogy a kezökből kikerült nagy kötet monumentális 
munka. Tartalma a következő czimek alá van foglalva: 
Előszó. Isten, vallás, erkölcs. Egyház, állam, társadalom. 
Pápa, pápaság. Haza, nemzet, király, vezérférfiak. Ész, 
tekintély, bölcselet, tudomány, irodalom. Közoktatás. Pap-
ság. Szeretet, jótékonyság. A főpásztor. 

Az oltár és a lelkek szolgálatára készülő növendék-
papság, különösem az irodalmi alkotás tartalmának mag-
vasságára és az alak szép kikerekitésére nézve, fog ebben 
a monumentális munkából tanulságokat merithetni. 

V E G Y E S E K . 
— Az ifjúságnál, az ifjúságnál — kell kezdeni az 

elpogányosodott társadalom keresztény restauráczióját. 
Ebben első utmutató és vezér XIII. Leo pápa. Úgyszól-
ván minden főtudományszakot reformált már : a theologiát, 
a filozofiát, a történelmet, a jogtudományt, a szépirodal-
mát. Olaszországban megindította az uj kath. egyetemek 
alapítását, állítva a maga erejéből Viterbóban, egyelőre a 
papság számára, bölcsészeti és hittudományi egyetemi tan-
folyamot. Most egy olasz püspök munkája került szemem 
elé. A megyés püspök szentbeszédeket irt a felgymnasiumi 
és lyceumi ifjúság használatára. A püspök neve Foschi 
Frigyes cerviai püspök. A mű czime : Istruzioni religiose 
agli Studenti di Ginnasio Superiore e di Lycei. 

— A karmeliták budapesti templomának Schlauch 
L. bibornok ur. Megírtuk néhány hét előtt, hogy Budapest 
munkás-negyedében a karmelita-atyák rendházat es temp-
lomot épitenek, hogy a szegény munkások lelki ügyeit 
annál nagyobb odaadással gondozhassák. Október 15-én 
volt a templom alapkő-letétele. Ez alkalommal Nogáll 
püspök ur 1000 frtot küldött nekik, Schlauch bibornok ur 
pedig megígérte, hogy a templom számára orgonát készíttet. 
Az orgonát Országh Antal, nagyváradi hírneves orgonaépitő 
készíti. Az orgona remek munkának Ígérkezik s mielőtt 
elhelyezik a templomban, ki lesz állítva a párisi világ-
kiállításon. 

— A pápa a kath. sajtó munkásait nem rég egy 
magán kihallgatáson a legszebb dicséretben részesítette; 
a katholikus sajtó munkásait — azt mondja — aposto-
loknak tekinti, tollúk a legalkalmasabb fegyver a mai 
viszonyok között; a hová az élő szó, nem érhet, a hol 
már minden remény eltűnt, ott van a sajtó igazi munka-
tere. Ne féljünk elleneinktől; saját fegyvereikkel támadjuk 
meg őket. Avagy elrettentene az a tenger konkoly, 
melyet elhintettek? A buzaszem, mely jó földre talál, 
sokszor tele véka gazszemet tud ellensúlyozni. A pápa a 
sajtó munkásai számára nyitva tárva hagyja az Egyház 
kincstárát. Es hogy anyagi segélyezéstől sem riad vissza, 
bizonyítja az a sok katholikus nyomdaegyesület, mely 
különösen Itáliában az ő bőkezűségének köszöni létezését. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



i Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

1 szerdán és szombaton. 
[ Előfizetési dij : 
I félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
I Bajza-utcza lá . sz., 
; hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
I küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir, postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 
IMIIIHSIIUII 

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 e t e 

Budapesten, november 19. 41. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A 1 
u j k é v f o l y a m : . 

sz. II. Félév. 1898. 

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

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

TARTALOM. Vezér eszmék es Tanulmányok. Szűz Mária nagyszombati kegyelemképe. — Egyházi Okmánytár. — Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : Két katholikus mágnáscsalád nászünnepe. — S z e g e d : Szeged fogadalmi temploma. Kath. Köztevékenység és Egyesületi 

Elet. — Vegyesek. 

Szűz Mária nagyszombati kegyelemképe. 
„Sírván sir éjjel és könyei folynak 

a r c z á i n ( S i r a l m . 1. 2.) 

(Vége.) 

Midőn Rudnay Sándor bibornok primás, en-
gedve a közóhajnak s törvényes kérésnek, szék-
helyét ismét Esztergomba tet^e át, magával vitte 
egyszersmind a káptalant is 1820. óv junius 30-án. 
A Nagyszombatból távozó kanonokok szeretetöket 
a kegyelemkép előtt azon kegyeletes szép tény-
nyel bizonyitották be, hogy festett másolatot ké-
szíttettek a kegyelemképről, melyet magukkal 
vivén, kezdetben szent Ignácz templomába utóbb 
a székesegyházi bazilikába elhelyezték, hol jelen-
leg is látható. A távozó főkáptalan a szép uj 
magyar Sión hegyén is birja hosszú számkiveté-
sének vigasztaló édes anyját, továbbá gyöngéd 
figyelmet tanúsítottak a szent kép iránt s jelez-
ték, hogy mindnyájan, kik e földi zarándoklás-
ban az irgalom anyjának zsámolyához szüksé-
geikben segélyért fordulnak, az ő k ö z b e n j á r á s 
folytán áldó jobb kezétől enyhülést és segélyt 
nyernek mindenütt. A római szentszék is kegye-
lettel emlékezett e kegyelemképről, mert midőn 
Nemecskay Istvánt nagyszombati prépost-kano-
nokot 1862. évi május 17-én ő szentsége IX. 
Pius pápa magánkihallgatáson fogadta, ő szent-
sége Mária szeplőtlen fogantatása, gyertyaszentelő, 

gyümölcsoltó, nagyboldogasszony s születése ünne-
pére teljes, sarlós és boldogasszony avatása ün-
nepére pedig 7 évi bucsut engedélyezett a szo-
kásos feltételek mellett. Ez utóbbi ünnep t. i. 
boldogasszony avatásának ünnepe november hó 21. 
Nagyszombatban s a városhoz tartozó Gerencsér, 
Rózsavölgy, Bresztován anya s ezekhez tar tozó 
fiókközségekben valóságos ünnep (festum fori), 
mivel a város fogadalom által lekötelezte magát 
ezen ünnep megtartására. Okot szolgáltatott erre 
azon csapás, mely 1710. hazánkat, főleg Nagy-
szombat városát s vidékét érte. Ugyanis ezen 
évben kiütöt t a keleti pestis, mely a várost s 
környékét végenyészettel fenyegette. E ragályos 
betegség 1710. junius 19-én jentkezet t először, 
ezután körülbelül két hét tel t el a nélkül, hogy 
valaki annak áldozatául esett volna. Azonban 
csakhamar újra kiütvén, borzasztó mérvben kez-
dett terjedni s hat hónapig dühöngött ugy, hogy 
alig találkozott néhány a ragálytól menten 
maradt ház. Aggasztó helyzet uralkodott a város-
ban. „Vere Dominus percussit nos, aggravata est 
manus ejus; vere facta est confusio mortis mag-
na in civitate et interfecit a parvo usque ad 
majorem.* (I. Reg. c. 5.) E szavakat lehetett al-
kalmazni a sanyarú állapotok s a szörnyű nyomor 
jellemzésére. A halál mindenfelé szórta gyilkos 
nyilát. Minden este a férj nejének, a gyermek 
szüleinek, barát barátjának nyúj tot ta jobbját, t án 

4l 
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a holnapi nap viszontlátásának reményében? 
Nem, hanem viszontlátásra a siron tul ! A mi 
drágát, kedveset birt valaki, az másnapon hol-
tan feküdt a ravatalon ! Mily szigorú, mily kö-
nyörtelen volt a halál? Hány anya szivszaggató 
sóhajjal emeló az ég felé imára kulcsolt kezeit 
mondván: Mindentudó, Te ismered egyedül az 
anyai sziv szeretetét ós fájdalmát, az előbbi ked-
véért kimólj meg a másodiktól s tartsd meg 
drága gyermekemet! Reményteljesen irányozta 
szemeit kisded szerelmére: de ime ! meredten, 
mert szemei csak hült tetemre estek! Szerete-
tünk a te munkád, sóhajtoztak a hű jegyesek. 
Te egyesitéd üziveinket az oltárnál; el ne válaszsz 
bennünket most se! Mind hiába, győzött a halál 
s elválasztá a hű sziveket egymástól. Nem akarok 
megemlékezni azon könyzáporról, melyet árva-
ságra ju to t t gyermekek szüleik ravatalánál hul-
lat tak. A halál győzedelmeskedett, mint korlát-
lan zsarnok. Kihez folyamodjunk segélyért, hol 
az orvosság, mely megóv a veszélytől? hangzott 
mindenfelé, s ime a hivők az Éghez emelték sze-
meiket s kérelmökkel a város Boldogságos Szűz 
kegyelemképéhez fordultak s áj tatos imáikkal 
s énekeikkel körmenetileg vonultak, mint áj tatos 
zarándokok a főtemplom kápolnájába, ahol lebo-
rulva az Isten anyjának csodálatos kegyelemképe 
előtt hő fohászaikkal a nagy csapással súj tot t 
város részére segélyért esedeztek. És valóban 
igaz, hogy a hol égető az insóg, ott legszíveseb-
ben segit az Ur. Ime az Isten anyja, Mária meg-
hallgatta esedezésöket ; ő az irgalom anyja; meg-
szánta a szerencsétlen várost s annak lakóit, 
kinek képe két év előtt 1708, évben, mint f'ön-
nebb emiitettük, könyezett. November 21-e volt 
tehát amaz örvendetes nap, melyen az Isten szűz 
anyjának közbenjárására elforditá a várostól 
haragvó arczát, elvevé büntető kezét s megjelent 
Mária jobbjával áldást osztogatván. A ragály 
megszűnte egyedül s kizárólag a szent anya műve 
volt s a város hálaórzettől áthatva november 
21-ét a boldogságos szűz felajánltatása napját 
ünneppé (festum fori) emelte s ennek megtartá-
sára magát fogadalom által lekötelezte. Ugyan-
ezen alkalommal fogadalmilag elrendelte, hogy 
örök időkre a hét minden szombatján a csodá-
latos kegyelemkép előtt szent mise végeztessék. 
A város tanácsának e kettős fogadalomra vonat-
kozó okmánya igy hangzik egész terjedelmében: 

„Dupplex votum civitatis Tyrnaviensis, unum 
de festő Praesentationis et aliud de Sacro sabba 

tali 1710. factum. Nos Iudex, Consul, Capitaneus, 
Senatores, Tribunus plebis ac tota communitas 
lib. reg. civ. Tirnaviensis Damus ad perpetuam 
rei memóriám. Quod posteaquam per regnum 
Hungáriáé pestis in praefatam quoque (omni in 
contrarium adhibita per nos industria et vigi-
lantia superatis) incidisset civitatem, in qua licet 
ad initium, die videlicet 19-a mensis junii anni 

vero currentis infrascripti unam solummodo 
extinxisset personam ac postea per duas hebdo-
madas nullum sui specimen edidisset; sed in 
hominibus a mentionata persona infectis velut 
gliscens in cinere scintilla mansisset, nihilominus 
successu temporis erumpens ac sensim per totam 
civitatem propagala adeo demum saeviisset, ut 
uulla amplius humana remedia eidem obesse 
valuissent, iamque vix aliquot domus fuissent 
numeratae, quas veneno suo in sextum mensem 
perdurans non corrupisset. Nos misericordiam 
Altissimi hoc in passu implorare et consequi vo-
lentes, ad Gloriosissimam eius Genitricem con-
fugimus, ut scilicet illa, quae autehac 1V08. per 
i teratum ex Imagine sua hic Tirnaviae in templo 
parochiali habita fletum ac sudorem imminentis 
nobis huiusmodi calamitatis (uti non vane 
arbitramur) prodigiose Signum dedit, dignaretur 
laetum quoque vultum suum ad nos convertere 
et sublationem praeassertae pestilentiae de ista 
civitate Tirnaviensi a Domino coeli et terrae 
impetrare eidemque civitati in posterum etiam 
patrocinari, quatenus a morbis contagiosis prae-
servetur. Pro qua gratia unanimiter conclusimus 
vovimusque et obligavimus nos nostrosque uni-
versos et singulos utriusque sexus successores, 
seu futuros praenominate civitates inhabitatores 
cuiuscunque tandem /idei seu religionis eos esse 
contigisset, ad maiorem Dei gloriam et Ipsius 
Beatissimae Yirginis Mariae honorem Eiusdem 
festum Praesentationis in diem vigesimum primum 
Novembris quotannis incidens praemissae ad 
placitum voluntaria vigilia seu jejunio adinstar 
aliorum celebrium festorum solemni ritu celeb-
raturos in perpetuum, prout et accedente etiam 
Eminentissimi ac Serenissimi Principis Christiani 
Augusti, Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinalisde 
Saxonia Archiepiscopi Strigoniensis Sedisque 
apostolicae Legati nati benigna superinde confir-
matione concludimus vovemusque et obligamus 
altero quoque voto, cuod superioribus diebus 
super uno sacro de Beatissima Virgine singulis 
Sabbatis hora 10-a ad aram eiusdem miraculosam 
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in praedicto templo existentem aeque in perpe-
tuum celebrando fecimus, ut a peste, fame et 
bello liberemur, nostrique praedeclarati succes-
sores liberentur. 

Super quibus praesentes litteras nostras 
sigillo antelatae civitatis maiore impendentur 
communitas in dupplici exemplari, quorum unum 
Venerabiii Archi-Capitulo Strigoniensi, aliud 
autem in cista praeinsinuatae arae Magnae 
Matris, aut acta parochiae asservetur conficiendas 
et extra dandas esse duximus. 

Tirnaviae ex congregatione nostra in domo 
praetoria habita die vigesima mensis Novembris 
ipsa nimirum vigilia Festi Praesentationis Beatis-
simae Virginis anno 1710. P. H. Aláírások. 

Ezen okmány élénk szinekkel vázolja Nagy-
szombat városának akkori mély vallásos lelkü-
letét valamint ama fiúi hódolatát, melylyel a 
boldogságos Szűz iránt viseltetett; mert Mária a 
kereszténységnek dicsőségteljes hajnalcsillaga, 
mely helyes irányt mutat a vándornak; ő a 
tenger csillaga az élet háborgó hullámai között 
s az emberi pályának végén a fuldokló szemei 
előtt ott töndöklik Mária e szende fényű estcsillag. 
Kövessük és tiszteljük őt, mert róla irva van : 
„Ki engem megtalál, életre kel s üdvöt merit az 
Úrtól" (Közm. 8. f.). Nagy, igen nagy jó Anyánk-
nak irgalma szenvedő gyermekei iránt, s valamint 
részvétének harmatával enyhíti a tisztító lángok 
hevét, ugy a földi nyomorba sülyedt emberiség-
n e k is v iga sza , r e m é n y e . „ Ö r ü l az örvendezők kel 
és sir a tzenvedőkhl; jóllehet az egyűttsirásnak 
nemes tisztét most már nem gyakorolhatja, mert 
ő azon boldog ország királynéja, hol nincs többé 
köny és siralom ; mégis, hogy anyai szánalmát 
megmutathassa gyermekei iránt, ezen fájdalom-
érzetet képein nyilvánítja csodálatos könyezése 
által. Méltán nevezi őt tehát Dam. szent János 
„Az enyhülés tengerének", mert könyörülete, szá-
nalma kifogyhatlan, mint a tengereknek özöne. 
Járuljunk bizalommal az irgalom trónjához, 
Máriához testi, lelki, családi és személyes bajaink-
ban s Mária megsegít; az ő segitsége illatozó 
kertjének egy-egy kedves virága, mely más szen-
vedő sziveket is vonz feléje. Boldog azon sziv, 
melyre ez anyai könyek esvén abban a bűnbánat 
virágait fakasztják ; boldogtalan a hol e könyek har-
matára csak bűntövis terem! Hálás gyermek a 
megkérlelés fátolyával törli le anyja arczárói 
azon könyeket, melyek rossz testvérek miatt 
fakadtak. 

„Szűzanyai köoyek égi tiszta gyöngyök, 
Miket az irgalom édes anyja öntött, 
Legyetek üdvharmat bűnbánó leikünkön ; 
Melyből a szeretet rózsája fakadjon." 

Peczlió Antal. 

IZgyhkzi Okmánytár. 
De legibus, iuribus ac privilegiis sodalitatis a ss . 

Rosario. 

LEO EPISCOPVS 
S E R V V S S E R V O R V M D E I 

AD PERPETVAM REI MEMÓRIÁM. 
(Folytatás.) 

V. 

Sodalítas a sacratissimo Rosario in omnibus eccle-
siis publicisque aediculis institui potest, ad quas fidelibus 
accessus libere pateat, exceptis monialium ali&rumque pia-
rum mulierum vitám communiter agentium ecclesiis, prout 
sacrae romanae Congregationes saepe declararunt. 

Quum iam ab Apostolica Sede cautum sit ne in uno  
eodemque loco plures existant sacratissimi Rosarii Sodali-
tates, Nos eiusmodi legem iterutn inculcamus, et ubique 
observari iubemus. In praesenti tamen, si quo in loco 
plures forte existant, rite constitutae, sodalitates; facultas 
sit Magistro generali Ordinis ea de re pro aequitate 
iudicandi. Ad magnas vero urbes quod attinet, plures in 
iis, uti iam ex indulgentia provisum est, haberi possunt 
titulo Rosarii Sodalitates, ab Ordinariis pro légitima 
institutione Magistro generali proponendae. 

VI. 
Quum nulla habeatur sacratissimi Rosarii Sodalitas 

princeps, cui aliae minores aggregentur, hiac nova quaevis 
huiusmodi consociatio, per ipsam sui canonicam institu-
tionem particeps fit indulgentiarum omnium ac privilegiorum, 
quae ab hac Apostolica Sede aliis per orbem sodalitatibus 
eiusdem nominis concessa sunt. —Eadem ecclesiae adhaeret, 
in qua est instituta. Quamvis enim Sodalitatis privilégia 
homines spectent, tamen indulgentiae complures, eius 
sacellum vel altare adeuntibus concessae, uti etiam 
privilégium altaris, loco adhaerent, ideoque sine speciali 
Apostolico indulto neque avelli possunt neque transferri. 
Quoties igitur Sodalitas, quavis de causa, in aliam 
ecclesiam deduci contigerit, ad id novae litterae a Magistro 
generali expetantur. Si autem, destruetâ ecclesiâ, nova 
ibidem aut in vicinia aedificetur eodem titulo, ad hanc, 
quum idem esse censeatur locus, privilégia omnia atque 
indulgentiae transeunt, nulla requisita novae sodalitatis 
institutione. — Sicubi vero, post institutam canonice in 
aliqua ecclesia Sodalitatem, Conventus cum ecclesia Prae-
dicatorum fuerit extructus, ad ecclesiam eius Conventus 
Sodalitas ipsa, prout de iure, transferatur. Quod si, 
peculiari aliquo in casu, de hac lege remittendum videatur, 
facultas esto Magistro generali Ordinis pro sua aequitate 
et prudentia opportune providendi ; integro tamen sui 
Ordinis iure. 

VII. 

Ad ea, quae supra décréta sunt, quaeque naturam 
ipsam et constitutionem Sodalitatis attingunt, quaedam 
accedere poterunt, quae ad bonum societatis regimen con-
ferre videantur. Integrum est enim sodalibus statuta sibi 

!) S. C. Indulg., die 20 Maii 1896. 
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condere, sive quibus tota regatur societas, sive quibus 
aliqui ad peculiaria quaedam christianae pietatis officia, 
collatâ etiam pecuniâ, si placuerit, saccis assumptis vel 
secus, excitentur. Ceterum quaevis horum varietas 
non obest quominus indulgentiae possint acquiri a soda-
libus, dummodo ea praestent, quae iis lucrandis ab Apo-
stolica Sede praecepta sunt. Addita tarnen huiusmodi sta-
tuta episcopo dioecesano probentur, eiusque moderationi 
maneant obnoxia ; quod Constitutione Clementis VIII 
Quaecumque sancitum est. 

VIII. 
Rectorum electio, qui nempe Sodalitatis membra in 

piam societatem recipiant, eorum rosariis benedicant, om-
nibus denique fungantur muneribus praeciquis, ad Magi-
s^rum generalem vel eius Vicarium, uti antea, spectet; de 
consensu tarnen Ordinarii loci, pro ecclesiis clero saecu-
lari concreditis. 

Quo autem Sodalitati conservandae melius prospiciatur, 
Magistri generales ei rectorem praeficiant sacerdotem ali-
quem, in ecclesia, ubi est instituenda Sodalitas, certo 
munere fungentem vel certo fruentum beneficio, illiusque 
in hoc sive beneficio sive munere in posterum successores. 
Si, qualibet ex causa, desint ; Episcopis, uti iam est ab 
hacApostolica Sede sancitum,2) facultas esto ad id muneris 
deputandi parocbos pro tempore. 

IX. 
Quum haud raro peropportunum, quin etiam neces-

sarium videatur, ut sacerdos alius legitimi rectoris loco 
nomina inscribat, coronis benedicat aliaque praestet, quae 
ad ipsius rectoris officium pertinent, Ordinis Magister 
rectori facultatem tribuat subdelegandi, non generatim 
quidem, sed in singulis casibus, alium idoneum sacerdotem, 
qui eius vices gerat, quoties iusta de causa id opportunum 
iudicaverit. 

X. 
Item, ubi Rosarii Sodalitas eiusque rector institui 

nequit, Magistro generali facultas esto designandi alios 
sacerdotes, qui fideles, indulgentias lucrari cupidos Sodalitati 
propinquiori aggregent, et Rosariis benedicant. 

XI. 
Formula benedicendi Rosarii, seu Coronae, usu saerata, 

inde a remotis temporibus in Ordine Sodalium Domini-
canorum praescripta et in appendice romani Rituális 
inserta, retineatur. 

XII. 
Etsi quovis tempore nomina possint legitime inscrib1', 

optandum tamen ut solemnior illa receptio, quae, sive 
primis cuiusque mensis dominicis, sive in festis maioribus 
Deiparae haberi sólet, apprime servetur. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÂSOL. 
Budapest, nov. 17. Két katholikus mágnáscsalád 

násziinnepe. — 
Két ősmagyar nemzetség, az Esterházyak és Czirá-

kyak, kiknek első ősei itt Magyarországban a honfoglaló 

2) S. C. Indulg., die 8 Ian. 1861. 

települők közt vették ki részüket a harczból és a véren 
szerzett vagyonból, tegnap nagy ünnepet ültek. Tegnap 
volt ugyanis Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur budavári palotájának kápolnájában fényes 
eskövője dr Esterházy Miklós hgnek Cziráky Margit gróf-
nővel, a halhatatlan, szent emlékű Cziráky János gróf 
unokájával, A fényes násznépről beszámoltak már a napi 
lapok. Mi a biboros hgprimás eskető beszédét közöljük 
egész terjedelmében, annál is inkább, mert a napilapok 
egynémelyike megcsonkította e gyönyörű és nagyhatású 
szent beszédet. Például a ,B . Hirl." éppen legszebb ré-
szét, néhai Esterházy Pál bg imáját a B. Szűzhöz, találta 
a maga Ízlésétől és szellemétől elütőnek. Hja, az uj Ma-
gyarország többé nem imádkozik a B. Szűzhöz. A pri-
mási eskető beszéd Esterházy Pál hg és Cziráky Margit 
grófnő esküvőjén ime ez volt: 

„Benső megindulással üdvözlöm a mélyen tisztelt házas-
párt, mint sarjadékait azon családfáknak, melyeknek gyökerei 
az egyház és haza földjében hosszú idő óta mélyre le-
hatnak, ágaik fel az ég felé irányulnak. Üdvözlöm itt az 
Ur oltára előtt, hol nemes szivük kölcsönös, őszinte von-
zalmát követve, megjelentek, hogy a szeretet és hűség 
kettős igéretét téve, törvényes házasságra lépjenek. 

Szent és nagy horderejű a frigy, melyet kötöttek, 
nagyok és messze kihatok a kötelességek, melyek vál-
laikra nehezülnek, épp ezért az Ur önmagát tette a csa-
lád fejévé', szent malasztját tette annak összetartó erejévé, 
hogy az ő áldásával a hitvesek egymásnak gyengéit az 
élet bajaiban türelemmel viseljék, hogy egymásnak lelki 
tulajdonait nemesbitsék, hogy a család sarjadékait, mint 
frígyöknek Istentől nyert drága zálogait az épületes szó-
nak hatásos, a jó példának vonzó erejével vallásosan, er-
kölcsösen neveljék. Ezen boldog órában, midőn életük ege 
oly tiszta, nem beszélhetek a felhőkről, melyek azt később 
néha beárnyékolhatják, az ünnepély virágai között nem 
szólhatok a tövisekről, melyek életük útjait időnkint be-
boríthatják, mert oly boldog családi életet, mint Isten az 
Édenben alapított, elképzelni talán, de elérni nem lehet; 
mert hiszen az Édenből első szülőinkkel a boldogság is 
száműzetett s azóta mint bolygó vándor jár közöttünk : 
majd hosszabb, majd rövidebb időre tér be hozzánk, az-
után távozik, ujabb megjelenéseig bajt, bánatot, szenve-
dést hagyva maga után. Nincs ember, bármily magas-
állásu, a földön, ki fájdalmat nem érzett; nincs, ki kö-
nyeket nem hullatott volna. 

Még ez ünnepélyes alkalommal is, midőn a család 
köréből távozó urnő megcsókolja a gondozó szülői keze-
ket, melyek őt vezették és most megáldják, midőn rábo-
rul azokra a szülői és testvéri édes szivekre, melyek őt 
oly hőn szerették és szeretni fogják a jövőben is, — a 
válás perczeiben az öröm és szomorúság könyei vegyül-
nek össze mindnyájuk szemeiben. 

0 , kegyelmes urnő, vigye magával uj otthonába a 
szülők áldásával együtt gyermek- és ifjúkori kegyeletes 
emlékeit, melyek irányithatják és megkönnyíthetik ma-
gasztos női kötelmeit. 

Most a családban a férj ugyan a fő, de a családnak 
lelke a nő, az édes anya. Hisz a gyermeki lélekben és 
szivben az értelem és érzelem kezdetleges megvilianása, 
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az Isten imádása, a szeretet, a munkásság, a kötelesség-
érzet, a szelídség, a jótékonyság, a könyörület, a kegyes-
ség, az akarat, a jellem első csirái, ezek mind mind az 
édes anya éber szeme alatt fakadoznak, bő szeretetének 
érlelő melegével ápoltatnak. 

E nemes feladat teljesítésére az Isten megmagyaráz-
hatatlan ösztönszerű vonzódással áldotta meg az édes 
anyát, ki gyermekébe, önvérébe olthatja önzetlen szeretem 
tének egész teljét, tiszta erényének egész lényegét és mint 
őrző angyal lebeg a család felett. 

Ahhoz a vallásossághoz, háziassághoz, jótékonyság-
hoz, melyet a családban már gyakorolt, a szeretet és hű-
séghez, melyeket itt az Isten szine előtt fogadott, csatolja 
a békés és boldog együttlét egyik kellékét : a határtalan 
bizalmat férje iránt. 

Közölje vele minden bánatát, mely annál kisebb 
lesz, ha ketten együttesen viselik, közölje vele minden 
örömét, mely annál nagyobb lesz, hogy ha ketten együt-
tesen érzik. 

A férj ! Herczegséged elődjeitől nemcsak a rangot, 
a nevet, nemcsak a társadalmi és anyagi előnyöket, ha-
nem ezekkel az ősi erényeket is örökölte. Mindkettőjök 
családjának fénye, valamint önszorgalma s munkássága 
által szerzett tágas ismerete s magas képzettsége bevilágít-
ják az ösvényt, melyen haladnia kell. 

Találja fel földi boldogságát családja körében, sze-
rezze hitvessségének nemcsak testi szépségét, mely idővel, 
mint a menyasszonyi koszorú elhervad, hanem ^szeresse 
lelke szépségét, mely mindig az élet minden viszonyaiban 
üde marad. A szeplőtlen szűz Anyához magyar szivből 
még szebb, fenségesebb ima nem fakadt, mint Esterházy 
Pál herczeg nagynevű nádorunk szivéből. Mielőtt az ol-
tártól távozom, herczegséged emiitett vallásos ősének sza-
vaival imádkozom: „Szeplőtelen, szűz Anyánk, gyulaszd 
fel az utódokban az örök buzgó szivet. Ha megfogyat-
koznának is az irántadi gyermeki kegyeletben, te ne szűnj 
meg édes anyjuk lenni. Légy minden ügyeikben szószó-
lójuk szent Fiadnak, hogy az ő akaratja szerint rendez-
zék életüket s téged mindenha, Nagyasszonyunknak, különös 
pártfogójuknak tiszteljenek s valljanak életük minden 
napjában. Amen." 

Szeged, nov. 12. Szeged fogadalmi temploma. — 
— Oltványi Pál indítványa. — 

(Vége.) 

V. Ott hevernek tizenöt év óta most is az ügyiratok 
a t. tanács levéltárában, de az e czélra kiküldött IV. sz. 
a. végzéssel fölhatalmazott bizottság azóta nem hivatott 
egybe tanácskozásra. Eo 1884. ápril hó 23-án tartott köz-
gyűlésben indítványoztam ugyan, hogy eme bizottság foly-
tassa az e tárgyban megkezdett működését és javaslatának 
beterjesztésére utasíttassák és noha a közgyűlés elfogadta 
ugyan indítványomat, de ennek daczára, habár az utóbb 
élőszóval, ugy a sajtó utján is többször megsürgettem, a 
bizottság elnöke ezt többé össze nem hivta ez ügybeni 
tanácskozásra. 

A II. pontban említett Erz s éh et-egylet ügyében 1882. 
jun. hó 11-én a gymnasium épületében is megtartatott az 

értekezlet és az ott megjelent 40 tag Tóth János-nak ki-
jelentette, hogy ezen uton sohasem lesz a szegedi foga-
dalmi templom fölépítve, mely különben is a kegyurasági 
joggal felruházott városi pénztárnak a kötelessége s igy 
az egylet csak azon czélból alakult meg, hogy az uj fo-
gadalmi templom, Rozália Kálvária kápolnának benső fel-
szerelését elősegítse, de ezen Erzsébet-egylet csak akkor 
tekintetik megalakultnak, ha 300 (alapító 300 frt rendes 
évi 30 frttal) tagja lesz. Ezen egylet alapszabályai ugy a 
Csanádegyházmegyei kormány, mint a minisztérium részéről 
is meglettek erősítve, de mivel annyi tag nem jelentkezett, 
a „Szegedi Híradó" 1883. okt. 3 án közlött tudósítása 
szerint az egylet a minisztérium részéről megszűntnek 
lett kijelentve. 

VI. Miután Szeged szülővárosunk, — melyet az ország 
legmagyarabb és legnagyobb katholikus városának nevez-
nek, két évtized előtt e fogadalmi templomot azon szeren-
csétlen katasztrófa alkalmával fogadta föl, mely városun-
kat érte, és annak emlékére ígérte azt meg, hogy az Urnák 
fényes templomot épít hálából, azért, mert a mérges Tisza 
által sirba döntött szülővárosunkat az Ur Isten segélye 
mellett a király és a magyar kormány akaratából a nálunk 
működő szelídebb Tisza Lajos gróf sírjából uj életre tá-
masztotta fel. 

Ha Szeged város közönsége eme 20 év alatt a 
katasztrófa által okozott sebek gyógyítására, nevezetesen 
az ifjúság részére szép tan- és menházakat, Thalia pap-
jainak fényes színházat, a közművelődésnek kultúrpalotát, 
a betegek részére szolgáló kórházat megbővité és az ezeket 
ott gyógyító orvosok részére most alkalmas szép lakhelyet 
építtetett, és hogy a város polgárai egészségét biztosítsa 
és ama kórházba jutástól őket megóvja, részükre fényes 
nagy gőzfürdőt, sőt a tűzoltóknak is most fényes tornyos 
palotát építtetett föl és e czélra eddig már közel három 
millió forintot adott ki a katasztrófa által okozott sebek 
gyógyítására. 

Erősen hiszem, hogy ezen előzmények után a t. köz-
gyűlés is elérkezettnek látja már az időt arra nézve is, 
hogyha mindezt ünnepélyes igéret és fogadalom nélkül is, 
Isten segélye mellett végrehajtottuk, ama általunk fölfo-
gadott fogadalmi templom fölépítését is valahára már 
napirendre tüzzük, annyival inkább, mivel a IV. pont alatt 
előadottak szerint Szeged város közgyűlése is kimondotta 
azt, hogy a Szt.-Döméi parochialis templom részint szük 
mérete, részint rossz és rozoga állapota miatt tovább fel 
nem tartható és igy egy uijal fölcserélendő, nemcsak ama 
ünnepélyes fogadalom, hanem a kegyúri joggal járó köte-
lesség czimén is, mert mint Szeged város levéltára is 
tanúsítja, a mult század elején Károly császár és király 
1719. márcz. 21-én kiállított és városunkat eme kegyúri 
joggal felruházó szabadság levelében a kegyúri jogokkal 
járó kötelességek teljesítése fejében ő átengedte városunk-
nak királyi kincstári jövedelmeket, úgymint az italmérési, 
malom, vám, tégla és más regale jogokat, melyeknek jöve-
delmei költségvetésünk rovatai szerint most is közel 
háromszázezer frttal növelik évenkint városunk pénztárát. 

E czélra fordíthatja a város az elhunyt boldog 
emlékű Bonnaz Sándor csanádi püspöknek egy százezer 
frtból álló hagyományát is, mely a csanádi káptalan által 
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kezeltetvén, 9 évi kamatával együtt most már közel egy-
százötvenezer írtra fog fölszaporodni, mert ő nemcsak 
életében a városi hatósághoz irt leveleiben hangsúlyozta 
mindig ama óhaját, hogy a váro3 ezt ama fogadalmi 
templom építésére fordítsa, hanem 1888. ápril lió 5 én kelt 
végintézetének IV. b) következő szövegű pontjában is ki-
jelenté azt, melynek latinból magyar nyelvre fordított 
szövege ez : „ Valláserkölcsi érdekek előmozdítására hivat-
kozva, Szeged város tanácsához 1884. márcz. 3-án 762. sz. 
a. levelemre hagyományozok Szeged városnak egyszázezer 
frtot. Ugyanazon hagyomány ez, melyről már a város 
Tanácsát fentemiitett levelemben értesítettem, az én aka-
ratom az, hogy ezen összegből a kegyúri joggal felruházott 
városi hatósag pénztárnak hozzájárulásával a palánknak 
nevezett belvárosban az ott nagyon is szükséges nagyobb-
szerű plébánia szentegyház építtessék föl. Azonban nincs 
az ellen sem észrevételem, ha a templom helyett egy, a 
Miasszonyunkról nevezett szegény nővérek vezetésére 
bízandó leánynevelő intézet építtetik is abból föl, ha 
Szeged város kérelme folytán utódom a csanádi püspök is 
ezt a templomnál szükségesbnek vélné és az iskolanővérek 
is annak átvételére és vezetésére magukat képeseknek fog-
ják kijelenthetni. Ezen hagyomány készpénzben, vagy a 
temesvári első takaréktár betéti könyvében elhelyeztetvén 
mindaddig, mig rendeltetésére fordítható lesz, ugyanazon 
csanádi káptalau fogja kezelni és gyümölcsöztetni, levon-
ván a kezelési dijt, a kamatot a tőkéhez fogja csatolni." 

Az elhunyt főpásztornak eme végintézeti hagyomá-
nyáról az oktatásügyi minisztérium 1884. szept. 17-én 
39069. sz. a. kellő tudomás végett értesítette Szeged város 
hatóságát is, mely azt tudomásul vette. 

Tekintetes Közgyűlés ! 
VII. Ha e nagy katholikus városban a csekély szám-

mal itt lakó helvét és ágostai vallású polgártársaink né-
hány év előtt vallási buzgalmukból szép uj templomukkal 
ékesítették föl városunkat, ha izraelita polgártársaink is 
a városi pénztárból nyert tízezer frt segély mellett a 
romboló Tisza által megkímélt imaházuk helyett most egy 
nagyobbszerü fényesb imaházat akarnak fölépíteni, azt 
hiszem, ha más kötelezettségi czimek nem terhelnék is 
városunkat, már eme más bitfelekezetek részéről nyújtott 
példák is hason buzgalomra indíthatnak minket, kik ha 
minket meg is előztek, de e nagy katholikus városnak 
lakosai vallási kötelmeink teljesítésében magunkat általuk 
legyőzetni és háttérbe szoríttatni nem engedhetjük. 

Azonban most is megújítom azon már évtized előtt 
e teremben kijelentett ama óhajomat és nézetemet is, mi-
szerint nem vagyok azon képviselő társaim pártján, kik 
itt milliomos templomot akarnak építeni, mert jól ismerem 
szülővárosom anyagi körülményeit és biztosan merem azt 
is megjósolni, hogy nemcsak ama képviselő társaim, de 
még unokáik sem lépik át ama milliomos templomnak kü-
szöbét, ha igy e modorban tárgyaljuk a fogadalmi temp-
lom építésének ügyeit. A jó Isten, kinek erre nézve 
fogadalmat tettünk, szintén jól ismeri viszonyainkat, en-
nek alapján erősen hiszem azt is, hogy ő megelégszik 
avval is, ha mi a helyi anyagi körülményeinkhez képest 
az ő szt. nevének tiszteletére a helyi viszonyoknak és 
igényeknek megfelelő kisebbszerü templomot építünk is, és 

minthogy az nemcsak a most, hanem a jövőben is élő 
nemzedéknek javára is fog szolgálni, az osztó igazság 
elveinél fogva egy 30—40 év alatt törlesztendő kölcsönt 
is lehetne a már meglevő épifcési alaphoz fölvenni. 

Azért most azt indítványozom, hogy az e czélra már 
kiküldött, de működését minden alapos ok nélkül félbe-
szakító templomépitési bizottságot az elhalt vagy eltávo-
zott tagok helyett ujakkal kiegészítve, — legyen szives a 
közgyűlés oda utasítani, hogy folytassa félbeszakított mű-
ködését és a jövő évi márcziusi közgyűlésre ez ügyben 
czélszerü javaslatot terjeszszen be a közgyűlésnek, mely-

I nek pártfogásába Horatius klasszikus költőnek ama szép 
— magyar nyelvre is átfordított biztató — szavaival 
ajánlom én is indítványomat, melyekkel ő szülővárosát, 
Rómát, az Isten iránti tiszteletre buzdította. 

„Delicta majorum immeritus lues Romane, donec 
templa refeceris, aedesque labentes Deorum, et foeda nigra 
simulacre fumo. — Diis quod te minorem geris, imperas. 
Hinc omne princípium hue refer exitum." 

Rónia, ősatyáid vétkeiért nem fogsz addig az ég által 
sújtatni, mig az Isteneknek romba dőlt templomait és ál 
dozatoltárait megújítod és tiszteletben tartod. Azért ural-
kodol most mások fölött, mert engedelmeskedel az Istenek-
nek, kik neked erőt és segélyt nyújtanak. 

Tisztelt képviselő társaim ! mi is részesültünk ugy a 
vész napjaiban, mint azóta is az Eg segelyében, még 
nagyobbhoz van reményünk akkor, ha fogadalmunkat tel-
jesítjük. Ha rombadőlt városunk fölött 1879. márcz. 17. 
könyező jó királyunknak az Ég támogató segélye mellett 
teljesült már ama vigaszt nyújtó jóslata: ,Szeged szebb 
lesz, mint volt* igyekezzünk mi is részünkről minden 
lehetőt elkövetni arra nézve, hogy az Istennek fölajánlott 
fogadalmi templom iránti ünnepélyes igéretünk szintén 
mielőbb valósuljon mert azok közül, kik két évtized előtt 
e fogadalmat tették, többen már nincsenek e teremben 
jelen, sőt a városban sem találhatók föl az élők közt, 
kint a halál mezején, a temetőben pihennek ők már, várva 
a boldog föltámadást és a fogadalmi templom fölépítését. 
— Nekünk, kik itt tanácskozunk, tán azért is volt kegyes 
az Eg életünk fonalát megnyújtani, hogy alkalmunk legyen 
ama fogadalmunk foganatosítására. — En ugyan, — ki 
Nestora vagyok az e teremben tanácskozó képviselő tár-
saimnak, — mert a nyolczvanadik évemhez közelebb állok 
már, mint a hetvenedikhez — nem reményihetem azt, hogy 
eme fogadalmi templomban szt. miseáldozatomat bemutat-
hassam, de azért nyugodtabban lépek a szegedalsóvárosi 
temető kápolnájának sírboltjában kijelölt síromba, ha csak 
egypár évvel is sikerül ezen képviselői hattyúdalomnak 
tekinthető indítványommal annak fölépítését kinyerhetni. 
Eme jó reményben ajánlom a köztörvényhatósági bizottság 
tagjainak eme inditványomat. 

Szeged, 1898. nov. hó 7. napján. 
Oltványi Pál, 

prépost, városi képviselő. 

K A T H . K Ö Z T E V É K E i N Y S É G 
és 

Egyesületi Élet. 
— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1898-ik évi november hó 23-án délután 
4y2 órakor osztály-gyűlést tart, melyre az osztály tagjait 
és az érdeklődő közönséget az elnökség nevében tisztelet-
tel meghivja Hummer Nándor, társulati titkár. Tárgyso-
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rozat : 1. Folyó ügyek. 2. Előadók választása a II. szak-
oszt. részére. (Ügyrend 4./7. §.) 3 Uj tagok ajánlása. 
4. Margalits Ede dr r. tag felolvasása: A rigómezei üt-
közet, Lázár czár lialála és a szerb czárság bukása. Szerb 
népdal a XIV. századból. 5. Bartha József dr vendég 
felolvasása : A Toldi-monda. írod. tört. tanulmány. 

A Tudom, és írod. Osztály szakosztályai az osz-
tály-gyűlést megelőző napon f, hó 22-én, kedden, délután 
5 órakor tartják értekezleteiket. E ' en értkezletek tárgya 
a tagajánlás előkészit-'se. 

A II. szakosztály t. előadóinak mandatuma letelvén 
(ügyrend 7. §.), e szakosztály az ügyrend 4. §. értelmében 
tagjai közül hármat jelöl az előadói tisztre. 

— A Budapesti Katholikus Kör november 23 án 
délután 6 órakor tartja saját dísztermében (Molnár-utcza 
11., I. em ) hatvannegyedik felolvasó estélyét. Tárgy-
sorozat: Mit olvastak a magyar nők száz évvel ezelőtt? 
Prónay Antal drtól. — Költemények. Lévai Mibálytól. — 
A nagyobbik hasalom. (Elbeszélés.) Sziklay János drtól. 
— Házibál. (Humoreszk.) Vrabély Ármánd drtól 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos bibornok ur az Országos Páz-

mány-Egyesületnek ezé Íj air a a már emiitett 500 frtot a 
következő buzditó levél kíséretében küldte: „Azok a 
nehéz küzdelmek, a melyekkel a létfentartás szempontjából 
a katholikus sajtó munkásainak napjainkban harczolniok 
ke 1, különösen indokolttá teszik azon nemes törekvést, a 
melyet az Országos Pázmány-Egyesület maga elé tűzött 
s oda irányul, hogy a katholikus hírlapírókat erkölcsileg 
és anyagilag támogassa. Elénk érdeklődéssel kisérvén az 
egylet eddigi buzgólkodását, örömmel értesülök arról, 
hogy a nagyjelentőségű eszme a megvalósulás stádiumába 
lépett s az egyesület immár legközelebb megkezdheti köz-
hasznú tevékenységét. Azért is őszinte üdvkivánataimat 
nyilvánítom a t. elnökség előtt eddig kivívott sikereihez 
és az egyesület czéljainak előmozdítására ötszáz forintot 
mellékelek azon hő óhajtással, hogy az egyesület folyton 
izmosodjék, minden érdekelt kör részéről kellő méltány-
lással találkozzék s képessé legyen országos feladatát 
eredménydusan megoldani. Kiváló tisztelettel Budapesten, 
1898. november 1-én Vaszary Kolos bibornok, herczeg-
primás." 

— Mailáth püspök ur Kolozsvárott. Jelezték a lapok, 
hogy gróf Mailáth Gusztáv erd. püspök ur f. hó 13-án 
Kolozsvárra érkezett. A püspök ur, ki a mult hóban három-
szor fordult meg Ivolozsvártt, ez alkalommal szintén több 
napig tartózkodott Kolozsvártt, mely idő alatt több fontos 
ügyre vonatkozólagkonferált az illetékes körökkel Első nap a 
róm. kath. igazgató státus ülésén elnökölt s megtekintette 
azon telket, mely a kolo/svári róm. kath. egyházközség 
által építendő impozáns kisdedóvót, négy elemi és négy 
polgári osztályt magában foglaló apáczazárdának lenne 
helye. Ugyancsak ez alkalommal felkereste & javitó inté-
zetet és végig hallgatta az intézet növendékeinek feleleteit, 
megnézte az intézet helyiségeit, távozása előtt meleghangú, 
.szívhez szóló beszédben figyelmeztette a társadalom ezen 
korán rossz útra tévedett tagjait, hogy a multat el kell 

feledniök, egy uj még pedig teljesen megváltozott élet-
módot kell rendezniök, az Isten és a haza törvényeit 
mindig tiszteletben tartaniok. 15-ikén d. u. a kolozsvári 
sz. József intézetben lévő jogászok gyónását hallgatta ki. 
16-ikán az erd. róm. kath. státus által stylszerüen restaurált 
kolozsmonostori templomot s a kolozsmonostori gazdasági 
intézetet látogatta meg. Ily piogrammal dolgozik Erdély 
lankadhatatlan buzgalmu püspöke; mindenütt megjelenik, 
hol intézkedni, vigasztalni, segíteni kell s így egyáltalában 
nem kell csodálkoznuuk azon, hogy neki rövid egy év 
alatt sikerült, daczára a személye ellen irányuló, hangu-
latkeltő támadásoknak, az egész erd. róm. kath. egyház-
megye összes hívőinek és papjainak osztatlan szeretetét, 
sőt még a más vallásúak tiszteletét és becsülését is meg-
nyerni. (Tiszántúl.) 

— Kápolna szentelés . Vasárnap, f. hó 20-án dél-
előtt 9 órakor szenteli föl Hetyey Sámuel pécsi megyés 
püspök ur az ottaui honvéd hadapródiskola házi kápol-
náját. Az intézet parancsnoksága erre a szentelési ünne-
pélyre meghívta a hatóságok fejeit. A diszes kápolnában 
csak a pedálharmonium hiányzik, melylyel Angszter 
orgonaépitő még nem készült el. 

— A jubileumi érmek. Bécsben deczember 2-án 
összesen 3.000,000 jubileumi érmet fognak kiosztani. Az 
érmeket régi ágyukból s uj ágyuk hulladékaiból öntötték. 
Összesen három millió bronzérem és ötven aranyérem ké-
szült. A királyi család tagjai közül a királyon kivül csak 
Rainer királyi herczeg fogja az aranyérmet viselni. Egy 
bronzérem a szalaggal együtt huszonnégy krajezárba, egy 
aranyérem ötszáz forintba került. Az összes érmek költ-
sége egy millió forint volt. A király ezt az összeget ma-
gánpénzt rából fizette. Az érmekből 750,000-et Ausztriá-
ban, 250,000-et Magyarországon készitettek; a többi 
két milliót osztrák és magyar iparosok gyártották. 

— KőSZÖnet-nyilvánitáS A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a jótékonyságáról ismeretes kalocsai érsek-
nek, nm. és ft. Császka György urnák azon tetteért, hogy 
a Kalocsa városi eperföldi iskola kibővítésére 5300 frtot 
adományozott, köszönetét nyilvánította. 

— Rottenburgi püspökké az ottani káptalan dr 
Keppler freiburgi egyetemi tanárt választotta, ki a vá-
lasztást elfogadta. Érdekes volt az előadás, a mely köz-
ben az emiitett tanár hallgatóinak az eseményt elmon-
dotta. „Uraim, igy szólt, kénytelen vagyok az előadast 
valami dolog miatt megcsonkítani. Elég baj az nekem, 
hogy önök tanulmányaikban zavartatnak ; de önök tudják, 
hogy én nem vagyok oka. Még nem vagyok püspök, még a 
legfőbb pásztor szava nem döntött fölöttem. Ha másként 
intézkedik, örömmel térek vissza erre a tanszékre. Ha 
pedig a szent atya hivása a rottenburgi káptalan hívásá-
val megegyezik, akkor önök tudják, hogy nem tehetek 
mást, követnem kell a pápa meghívását.4 

Az osztrák püspöki kar ő felsége trónralépésé-
nek félszázados jubileuma alkalmából együttes főpásztori 
levelet bocsátott ki, melyet f. hó 27-én fognak minden 
egyházi szószékről felolvasni. A főpásztori levél kiemeli ő 
f:lsége „egyházi érzületét" és „kiváló uralkodói erényeit," a 
kinek számtalanszor sikerült már a sokféle népcsalád közt 
felmerült ellentéteket enyhíteni. 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 
Ó T V E N H E T E 

Budapesten, november 23. 42. 

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

SZ. II. Fé lév , 1898. 

„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 es Tanulmányok. A Halottak napjának kilenczedik évszázados jubileumához. — Egyházi Okmánytár. — 
Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : „Az apostoli császár." — E s z t e r g o m : Főpásztori levél ő felsége trónralépésének félszázados 
évfordulójára. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat ő felsége uralkodásának félszázados jubileumára. — Tárcsa. — 

Irodalom. — Vegyesek. 

A Halottak napjának kilenczedik évszázados 
jubileumához. 

Az egyházi ünnepek sorozatában a Minden 
Szentek és Halottak napja kiváló helyet foglal 
el. E két ünneppel az egyház liturgiája hangosan 
hirdeti a szentek e^yességének dogmáját és meg-
érteti velünk az egyháznak ama regi elvét, mely 
szerint a liturgia az egyház hitének hű kifeje-
zését képezi, mint sz. Czoelestin pápa Gallia püs-
pökeihez irta : „Legem credendi statuat lex sup-
plicandi." E két ünnep azon vigasztaló igazságot 
hirdeti, hogy a földi halál nem szünteti meg 
azon köteléket, mely az anyaszentegyház nagy 
testének tagjait egybefüzi ; tanitja, hogy a lelki 
egyesülés a halál után is fenmarad, akár a dia-
dalmas egyház tagjaival a mennyországban, akár 
a szenvedő egyház tagjaival a purgatoriumban, 
ahol a jámbor lelkek epedve várják a szabadulás 
óráját. Még a pogány rómaiak sem tudták el-
tűrni azon gondolatot, hogy a halál mindennek 
véget vet; évenkint az elhalálozás vagy temetés 
évfordulóján lakomát tartottak és halotti áldoza-
tokat — parentalia — hoztak az elhunytak 
szellemeinek. Azért a keresztényeknek tulajdon-
kép nem is kellett egészen uj dolgot behozni 
midőn ők is megemlékeztek a holtakról és éret-
tök áldozatot mutattak be, hanem csak a fenn-
levő szokást keresztény szellemben átidomítani. 

Ha talán valaki ez okból az egyházat arról vá-
dolná, hogy szertartásaiban a pogányság nyomán 
jár, annak sz. Ágostonnal (L. 20. contra Faustum 
c. 2.) mint Lonovics (Egyh. archeol. I. 117. 1.) 
megjegyzi, azt válaszolhatnók : „Habernus quae-
dam cam Gentibus communia, sed finem diver-
sum." Nem csoda tehát, hogy már Tertullián 
beszél az elhalálozás évfordulati napjának meg-
üléséről, midőn azt mondja, hogy évenkint a hol-
takért halálozási napjukon áldozatot mutatunk 
be. (De corona mil., cap. 3.) Ugyanerről szól „De 
exhort, castit." czimű munkájában. Egy Origenes-
nek tulajdonitott, Job könyvéhez tartozó com-
mentariusban e szavak fordulnak elő: „Convo-
cantur in anniversariis diebus memoriae vei pa-
rentum defunctorum vei amicorum seu quorum-
cunque, qui in fide discessissent, sacerdotes simul 
et laici," Az évfordulati gyásznapot különösen 
imákkal, a szegények táplálásával és a szent ál-
dozat bemutatásával ülték meg, mint azt sz. 
Ágoston szavaiból tudjuk (De cura pro mortuis 
gerenda, c. 22.) Cassián tanúsága szerint (Collat. 
19. ca"p. 1.) már az ő idejében — az ötödik szá-
zadban — a klastromokbac azon szokás divott, 
hogy az utoljára elhunyt apátért évfordulati 
gyászünnepólyt tartottak. Sőt a hatodik század-
ban évfordulati alapitványról is van szó. Belizár 
ugyanis, Jusztinián császár hires hadvezére, midőn 
a kegyetlenül meggyilkolt Armenius János nevii 
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katona sírjához közeledett, az ár tat lannak halálát 
keservesen megsiratta és évfordulati gyásznapjá-
nak megtartására bizonyos pénzösszeget te t t le-
(De bell. vand. 1. 3.) Amalarius (f 857), a metzi 
egyházmegye papja, „De off. eccl." czimű litur-
gikus munkájában az évfordulati gyászünnepélyt 
a szentekről való megemlékezéssel állítja össze, 
mi által szépen feltünteti a szentek egyességét: 
„ Anniversaria dies ideo repetitur pro defunctis, 
quoniam nescimus, qualiter eorum causa habeatur 
in alia vita. Sicut Sanctorum anniversaria dies 
in eorum honore ad memóriám nobis reducitur 
super utilitate nostra: i ta defunctorum ad utili-
tatem illorum et nostram devotionem implendam, 
eredendő eos aliquando venturos ad consortium 
sanctorum." L. 3. c. 38. 

De az egyház nyilvános imáiban nemcsak 
egyesekről emlékezett meg, hanem sz. Ágoston 
szerint (De cura pro mortuis gerenda, c. 4.) mint 
összes gyermekeinek közös anyja „generali com-
memoratione" imádkozott névemlités nélkül mind-
azokért, kik a szent hit közösségében haltak el. 
Talán azt is mondhatni, hogy már a keresztény-
ség korábbi századaiban egy közös megemlékezési 
gyásznapot is tar tot tak, ugy mint a rómaiak, 
nemcsak az egyes halottak évforduló gyászün-
nepét ülték meg, hanem azonkívül febr. 21. álta-
lános halotti ünnepet tar to t tak (Feralia) és a rá-
következő napon szeretet-lakomát (Charistia.) 
Hogy a keresztények is e napon, melyen az egy-
ház sz. Péter székfoglalását üli (Cathedra s. Petri,) 
a pogányok szokása szerint a holtakról is meg-
emlékeztek és lakomát rendeztek, kitűnik ezen 
ünnep elnevezéséről: Dies s. Petri epularum.*) 
Ezen körülmény azonban arra is adott alkalmat, 
hogy a keresztények i t t -ot t az egyházi ünneppel 
babonás pogány szokásokat kapcsoltak öszsze, 
minél fogva az 567-ben ta r to t t tours-i zsinat 
korholja ezen kihágásokat: „In festivitate s. Petri 
apostoli cibos mortuis ofïerant et post missas 
redeuntes ad domus proprias ad gentilium rever-
tuntur errores et post corpus Domini sacratum dae-
moni escas accipiunt {Kraus, Realencyclopoedie der 
christichen Alterthuemer II., 884.1.)" Akilenczedik 
században már határozottabb alakban domboro-

*) Eredetileg csak egy »Cathedra s. Petri" ünnep 
volt, melyet több helyen febr. 22-én más helyeken pedig 
jan. 18-án tartottak; csak a nyolezadik század óta kez-
dettek kétféle „Cathedra s. Petri" ünnepet megkülön-
böztetni. 

dik ki a Halottak napjának keresztény megün-
neplése. A fent említett Amalarius ugyanis a 
metzi egyház antifonáriu mában már Minden 
Szentek ünnepéhez csatolja, ezeket mondván: 
„Post Officium 00. SS. inserui Officium pro mor-
tuis etc. (de Ordine Antiphonarii c. 65). Ugyan-
azon időtájban Eigilus, fuldai apát elrendelte, 
hogy deczember 17-én Sturmius, a fuldai apát-
ság alapitójának évforduló napján, az összes test-
vérekért, kik a monostorban elhaláloztak, szent 
miséket mondjanak, zsoltárokat és egyéb imád-
ságokat ajánljanak fel az Istennek. Spanyolor-
szágban ilyen általános gyásznapot a pünkösdi 
ünnep után tar to t tak. Ez látszik következni a 
sz. Izidornak tulajdonított Regula egyik rende-
letéből. (C. ult. Reg. S. Isid.). 

Látnivaló ezekből, hogy sz. Odilo apát, ki a 
clugny-i apátságot 994-től 1048-ig kormányozta, 
nem egészen uj dolgot hozott be, midőn elren-
delte, hogy valamint november 1-én Minden 
Szentek ünnepe, ugy a következő napon a clugny-i 
congregatio valamennyi klastromában Minden 
Halottak emlékezete tartassák ; mégis az ő dicső-
sége, hogy rendelkezésével, tekintve ezen bene-
dekrendi congregatio nagy befolyását, hatalmasan 
előmozdította az ünnepnek gyors elterjedését, 
eleinte Francziaországban, ahonnan azután Lan-
frank, caëni apátból lett canterburyi érsek, át-
vitte Angolországba is. A 12. század vége felé 
már az egész nyugati kereszténységnek közös 
ünnepe volt. XIV. Benedek pápa szerint (De fest. 
1. 3. c. 22.) 19. János pápa (1024—1033) nem-
sokára az ünnep behozatala után azt helyben 
hagyta. Magát az évet, mikor rendelte el sz. 
Odilo a Halottak napját, pontosan meghatározni 
nem lehet, a tudósok különböző nézeten vannak ; 
azonban a szokás leginkább Mabillon véleményét 
fogadta el, mely szerint Odilo apát a 998. év-
ben hozta az emlékezetes rendelkezését és azért 
az idén ünnepeltük a Halottak napjának 9. év-
százados jubileumát. 

A Halottak napjának megünneplési módja, 
amint azt sz. Odilo elrendelte, a következő volt. 
November 2-án a reggeli istenitisztelet elvég-
zése után a szegények mind, kik megjelennek, 
kenyeret ós bort kapjanak, mint az nagypénte-
ken történik. Az előtte való napon valamennyi 
harangot kell meghúzni ós a halottak emléke-
zetére a vecsernyót elmondani. Éppen ugy a 
Halottak napján az összes harangokat kell meg-
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húzni és az officiumot a holtakért elvégezni. Az 
ünnepélyes sz. mise a holtakért mondandó, mely 
alkalommal ismét a harangok szóljanak. A ver-
siculusokat két testvér énekli. A rendtársak a 
magánymiséket is tartoznak az összes meghalt 
hivekért bemutatni (Mabillon, Annales Ord. s. 
Benedicti saec. VI. pag. 666.). -f-

Egyház i Okmánytár. 
De legibus, iuribus ac privilegiis sodalitatis a ss. 

Rosario. 

LEO EPISCOPYS 

S E R V V S S E R V O R V M D E I 

AD PERPETVAM REÍ MEMÓRIÁM. 
(Vége.) 

XIII. 

Unicum sodalibus impositum onus, citra tamen cul-
pam, est Rosarium unaquaque hebdomada cum quindecim 
mysteriorum meditatione recitandum. 

Ceterum sua Rosario genuina forma servetur, ita ut 
coronae non aliter quam ex quiüque aut decern aut quin-
decim granorum decadibus coalescant : item ne aliae 
cuiusvis formae rosarii nomine appellantur; d nique ne 
humanae reparationis myteriis contemplandis, usu receptis, 
meditationes aliae suíficiantur, contra ea quae iamdiu ab 
hac Apostolica Sede décréta sunt, id est, qui ab his con-
suetis mysteriis meditandis recesserint, eos Rosarii indul-
gentias nullas lucrari.x) 

Sodalitatum rectores sedulo curent ut, si fieri pos-
sit, quotidie, vel saltern quam saepissime, maxime in 
testis beatae Virginis, ad altare eiusdem Sodalitatis, etiam 
publice Rosarium recitetur; retenta consuetudine huic 
Sanctae Sedi probata, ut per gyrum cuiuslibet hebdoma-
dae singula mysteria ita recolantur: gciudiosci in secunda 
et quinta feria ; dolorosa in tertia et sexta ; gloriosa tan-
dem in dominica, quarta feria et sabbato.2) 

XIV. 

Inter pios Sodalitatis usus merito primum obtinet 
locum pompa illa solemnis, qua, Deiparae honorandae 
causa, vicatim proceditur, prima cuiusque mensis domi-
nica, praecipue vero prima Octobris ; quem morem, a sae-
culis institutum, S. Pius V commendavit, Gregorius XIII 
inter laudabilia instituta et consuetudines Sodalitatis rec-
censuit, multi denique summi Pontifices indulgentiis locu-
pletarunt.3) 

Ne autem huiusmodi supplicatio, saltern intra eccle-
siam, ubi temporum iniuria extra non liceat, uncjuam 

0 S. c. Indulg., die 18 Aug. 1726. 
2) S. C. Indulg., die 1 lui. 1839 ad 5. 
3) S. Pius V Consueverunt, die 17 Sept. 1569 ; Gregorius 

XIII Monet Apostolatus, die 1 Apr. 1573 ; Paulus V Piorum ho-
minum, die 15 Apr. 1608. 

omittatur, privilégium a Benedicto XIII Ordini Praedica-
torum concessum, earn transferendi in aliam dominicam, 
si forte ipso die festo aliqua causa impediatur,á) ad om-
nes Sodalitatum sacratissimi Rosarii rectores exten-
dimus. 

Ubi autem propter loci angustiam et populi accur-
sum ne per ecclesiam quidem possit ea pompa commode 
duci, indulgemus, ut, per inferiorem ecclesia ipsius ambi-
tum, sacerdote cum clericis piae supplicationis causa cir-
cumeunte, Sodales, qui adstant, indulgentiis omnibus frui 
possint eidem supplicationi adnexis. 

XV. 

Privilegium Missae votivae sacratissimi Rosarii, Ordini 
Praedicatorum toties confirm atum,5) servari placet, atque 
ita quidem ut non solum Dominiciani sacerdotes, sed etiam 
Tertiarii a Poenitentia, quibus Magister generalis potes-
tatem fecerit Missali Ordinis legitime utendi, Missam 
votivam „Salve Radix Sancta" celebrare possint bis in 
hebdomada, ad normám decretorum S. Rituum Congrega-
tionis. 

Ceteris vero sacerdotibus in Sodalium album adscitis, 
ad altare Sodalitatis tantum Missae votivae celebrandae 
ius esto, quae in Missali romano pro diversitate temporum 
legitur, iisdem diebus ac supra et cum iisdem indulgen-
tiis. Harum indulgentiarum sodales etiam e populo parti-
cipes fiunt, si ei sacro adstiterint, culpisque rite expiatis 
vel ipsa confessione vel animi dolore cum confitendi pro-
posito, pias ad Deum fuderint preces. 

XVI. 

Magistri generalis cura et studio, absolutus atque 
accuratus, quamprimum fieri potest, conficiatur index 
Indulgentiarum omnium, quibus romani Pontifices Soda-
litatem sacratissimi Rosarii, ceterosque fideles illud pie 
recitantes cumularunt, a sacra Congregatione Indulgentiis 
et SS. Reliquii8 praeposita expendendus et Apostolica 
auctoritate confirmandus. 

Quaecumque igitur in hac Apostolica Constitutione 
décréta, declarata, ac sancita sunt, ab omnibus ad quos 
pertinet servari volumus ac mandamus, nec ea notari, 
infringi et in controversiam vocari posse ex quavis, licet 
privilegiata causa, colore et nomine: sed plenarios et 
integros effectua suos habere, non obstantibus praemissis 
et, quatenus opus sit, Nostris et Cancellariae Apostolicae 
regulis, Urbani VIII aliisque apostolicis, etiam in 
provincialibus ac generalibus Conciliis editis Consti-
tutionibus, nec non quibusvis etiam confirmatione apostolica 
vel quavis alia firmitate roboratis statutis, consuetudinibus 
ac praescriptionibus : quibus omnibus ad praemissorum 
effectum specialiter et expresse derogamus et derogatum 
esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus quibus-
cumqjie. 

4) Constit. Pretiosus, die 26 Maii 1727. § 18. 
5) Decr. S. C. Hit., die 25 lun. 1622 ; — Clemens X Caelestium 

munerum, die 16 Febr. 1671 ; Innocentius XI Nuper pro parte, die 
31 lui. 1679, cap. X. nn, 6 et 7 ; Pius IX in Summarium Indulg., 
die 18 Sept, 1862, cap. VIII, nn. 1 et 2. 
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Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarna-
t ions Dominicae millesimo octicgentesmo nonagesimo 
octavo, sexto nonas Octobris, Pontificatus Nostri anno I 
vicesimo primo. 

C. Card. ALOISI-MASELL A Pro-Dat.— A. Card. MACCHI 
VISA 

DE CVRIA I. DE A Q VIL A E VICECOMITIBVS 
Loco t Plumbi Reg. in Secret. Brevium I. Cvgnonivs. 

EGYHÁZI TÜD0SITÁS0K. 
Budapest, nov. 15. %Az apostoli császár.11 — 
Magasan hordja a magyar protestantizmus az ő 

taraját, és méltán ; mert mig nekünk szegény vén pápis-
táknak csak századok viharai által már elnyűtt apostoli 
királyság a tulajdonunk, neki, tegnap, a német császárban a 
fiatalág minden erejétől duzzadó „apostoli császár"-ja 
támadt. Erről a nagy protestáns eseményről elmélkednek 
és czikkeznek mostanság a magyar protestantizmusnak 
sajtóközegei szemmel látható nagy kedvteléssel. 

Ezekből a dithyrambusos, akarom mondani zsoltáros 
bangzatu vezérczikkekből kiválasztottam egyet, úgyszól-
ván, mondjuk, a zárószót, a protestáns diadalmi hangza-
tok refainjét, a melynek rövid értelme az, hogy de bizony 
csak ha j rá , ugy üsse a protestantizmus a katholikus val-
lást, a farkas a bárányt,- ezután is, a hogy csak tudja 
és kedve tartja. 

De lássuk ezt az érdekes vezérczikket egész terje-
delmében : 

„Lapunk mult heti száma, igy olvassuk a budapesti 
„Prot. e. és i. Lap" nov. 14-iki számában, méltóan emléke-
zett meg II. Vilmos német császár jeruzsálemi útjáról s a 
Megváltó-templom felavatásakor elmondott beszédeiről, 
kifejtve szavainak igaz értelmét. E csáczári beszédekre 
azonban kénytelenek vagyunk visszatérni, nem ugyan a 
beszédekért magokért, hanem azokért a kommentálásokért, 
a miket nyertek a napisajtóban. E kommentálások közül 
különösen egy ragadta meg figyelmünket s mintegy kény-
szerít arra, hogy gondolatainkat mi is hozzáfűzzük. 

A „Budapesti Hirlap" ugyanis, f. hó 2-ki számában 
„Az apostoli császár" czim alatt vezérczikkezvén a csá-
szár beszédeiről, azokból kiragadja az evangélikusoknak 
mondott ama szavakat, hogy a protestántizmus megfelelő 
állást a Keleten az összes keresztyén felekezetekkel való 
békés együttlét által szerezhet, s azokhoz a következő 
kommentárt fűzi: „E szavakat olvassák mindazok, kik az 
utóbbi években a türelmetlenségben és békétlenségben s a 
többi keresztyén felekezetek ellen való versengésben ke-
resték saját evangélikus hitüknek erősítését és igazolását, 
inkább elmúlt idők szelleméből merítvén inspirácziót, 
semmint a keresztyén vallások tanításából s e nemzet 
nagy érdekeiből. Hogy tévedtek, az események immár be-
bizonyították. Most egyházuk fejétől, a német császártól 
hallják íme, hogy az evangélikus egyháznak hitre, jám-
borságra és a többi keresztyénséggel való békés össze-
tartásra van szüksége". 

Ezekben a szavakban elég komoly vád hangzik fel 
a német protestáns egyház ellen ; de ugy veszszük észre, 

hogy a tisztelt vezérczikkiró, nem éppen szép hegedűszó-
ban ugyan, de nekünk, magyar protestánsoknak is egy 
kis leczkét akart adni. Ugy van a dolog bizonyára, mint 
a hogy a magyar mondja: menyemnek szólok, de fiamu-
ram is értsen belőle. Az az irányzat, a melyet a nevezett 
hirlap követ, nagyon megengedi, hogy ezt feltételezzük. 

Nézzünk hát egy kissé szemébe a vádnak s lássuk, 
mit vehetünk abból magunkra? 

A czikkiró a német prot. egyházakat türelmetlenség-
gel, békétlenséggel, más keresztyén felekezetek ellen való 
versengéssel vádolja. S mi alapon ? A vád alapja minden-
esetre a régen lezajlott kulturkampf is, de azt hiszszük, 
sokkal inkább az, hogy daczára a demonstráló pápá? gyű-
léseknek s a már egész hatalommá vált róm. kath. poli-
tikai pártnak, még mindezideig nem sikerült a jezsuiták-
nak Németországba visszatelepítése. Egyéb türelmetlen-
ségéről s más keresztyén felekezetek ellen való versengé-
séről a németországi prot. egyházaknak, megvalljuk, nem 
tudunk ; x ) mert azt, hogy az egyháznak a minden vona-
lon támadó pápistasággal szemben szervezkednek, Bundo-
kat alakítanak s hazájukat2) igyekeznek megvédelmezni 
a pápás és jezsuita szolgaság ellenében : felekezeti türel-
metlenségnek és versengésnek éppen nem, hanem inkább 
hithűségnek nevezhetjük. Németország a reformáczió klasz-
szikus földje s kell is, hogy az maradjon.3) S a mikor e 
jellegét megőrizni törekszik, nem más keresztyén egyhá-
zak elnyomásával, hanem hithűséggel s kirekesztésével 
annak a "hatalomnak, a melyről nem protestáns, hanem 
római katholikus országok nyilatkoztatták ki, hogy vesze-
delmes mind vallási, mind politikai tekintetben:4) ezt az 
eljárást csak az ultramontanizmus minősítheti türelmet-
lenségnek és versengésnek. 

A tisztelt czikkirónak s a háta megett álló körök-
nek mi csak a Krisztus eme szavaival felelünk:5) „Miért 
nézed pedig a szálkát, a mely vagyon a te atyádfiának 
szemében, a gerendát pedig, amely a te szemedben vagyon, 
nem veszed eszedbe? . . . Vesd ki először azt a gerendát 
a saját szemedből és azután gondolj arra, hogy a szálkát 
a te atyádfia szeméből kiveszed!" (Máté 7 : 3, 5.) Mert 
hiszen, kik részéről tapasztaljuk a türelmetlenséget és a 
versengést? Vájjon nem azok részéről-e, a kiket a -zikk-
iró védelmezni akarna? Gondoljunk csak vissza azokra a 
támadásokra és türelmetlen nyilatkozatokra, a melyek az 
ultramontán körökből kiindultak, épen a német császár 
palesztinai útjával kapcsolatban, s tekintsünk csak végig 
a német, olasz, franczia politikai és társadalmi élet me-
zején: nem az a „más keresztény felekezet" áll-e min-
denütt fegyverrel s üszökkel kezében, készen arra, hogy 
felekezeti türelmetlenségből és versengésből vérbe és lángba 
borítsa az államokat?!6) Gondoljunk csak vissza a leg-

Oh mily kevés tudással megelégszik a jó atyafi ! 
2) Ki bántja az ő hazájukat ? 
3) Dehogy ! — Mi eddig mindig azt hallottuk, hogy a protes-

tantizmus specifikus magyar vallás ! 
4) Borzasztó dolog, hogy mily veszedelmes. 
5) Az atyafia az intelmet azzal viszonozza, hogy támad. Igazi 

atyafiságos eljárás. 
6) Igazán borzasztó ! Isten csodája, hogy még az államok 

vérben és lángokban nem állnak ! 
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utóbbi olaszországi felkelésekre és Francziaország zavaros 
viszonyaira : nem mindenütt azt a sötét tábort látjuk-e a 
háttérben állani és dolgozni, a melyet Németország nem 
akar kebelébe visszafogadni?! 

Bizony-bizony a farkasról és a bárányról szóló mese 
jut eszünkbe,7) a mikor mindezekre rágondolunk s azután 
halljuk a türelmetlenség és versengés vádját felhangzani 
a protestantizmus ellen ! 

De, a mint fentebb mondánk, a „menyemnek szólok, 
de a fiamuram is értsen belőle" mondás szerint a vád 
nemcsak a német protestantizmus ellen hangzik, hanem 
bizonyára ellenünk, magyar protestánsok ellen is. 

Ha azonban a mi viszonyainkra gondolunk, akkor 
még képtelenebbnek tűnik fel a vád. Itt azután már teljes 
egészében igaz a farkas és a bárány meséje. 8) 

Vájjon mikor s hogyan türelmetlenkedett a magyar 
protestáns egyház ama másik egyház ellen ! Kipusztí-
totta, elnyomta, szabad terjeszkedésében gátolta valaha ? ! 9 ) 
Talán az uj egyházpolitikai törvényeket a protestáns egy-
házak türelmetlensége idézte elő ? !10) Talán a protestáns 
nagygyűléseken hangzottak el türelmetlen szavak ama 
másik egyház e l len , u ) vagy talán a protestáns sajtó hir-
deti, hogy az a másik egyház ott legelteti nyáját, „a hol 
mérges a fü gyökere, hol a levegő, még a folyók vize is 
tele van a gyülöltt, a visszavonás, az ördög pokolba csa-
logató szellemének megvesztegető miazmáival" ? ! Talán a 
protestáns egyházak papjai voltak azok, a kik a lelki 
gondozás ürügye alatt betörtek a családi élet szentélyébe 
s a kik ma is gátat vetnek az egymást szerető szivek 
egyesülése elé, gyakorolván a compelle intrare elvét s 
kárhozattal fenyegetve az engedelmeskedni nem akarókat?! 

Tekintsünk csak szét elfogulatlan szemekkel a ha-
zában s nem azt fogjuk-e látni, hogy a türelmetlenségnek 
és a felekezeti versengésnek zászlóvivői épen annak az 
egyháznak a papjai, a mely egyházat a czikkiró a protes-
tantizmussal szemben meg akar védelmezni ! Az a sötét 
sereg, a melyet Németország befogadni nem akar, hazánk-
ban szabadon él s végzi rettenetes munkáját, annak daczára, 
hogy országos törvényeink tiltják itt létezését, s a magyar 
prot. egyházak még sohasem emelték fel tiltakozó sza-
vukat e miatt, pedig igen jól tudják, hogy bajaiknak jó 
része e fekete sereg munkájának eredménye. Hol itt tehát 
a protestáns egyházak részéről a türelmetlenség, a békét-
lenség és a versengés más keresztyén felekezetek ellené-
ben?! Nincs az sehol, azt csak az a sötét ultramontán 
szemüveg láthatja, a mely csak arra való, hogy más az 
alatta kárörvendve nevető szembe bele ne tekinthessen. 

Fordítsuk meg azért12) a czikkiró szavait és olvassuk 
eképen : 

„E szavakat olvassák mindazok, kik az utóbbi évek-
ben a türelmetlenségben és békétlenségben s a többi ke-

7) Bizony bizony igaza van evvel a mesével. Ki támadott ? A 
protestantizmus. Közel négyszáz év óta zavarja a vizet és gyakorolja 
a farkas erkölcseit. 

8) No már az igaz, liogy „teljes egészében." 
°) Soha, de soha ! 
10) Dehogy ! Az ő ártatlan bárányságuk ! 
u ) A világért se ! Hisz azok a gyűlések Komáromban és Pápán, 

hol Tisza K. intett békességre, pápista gyűlések valának ! 
12) Ezt értik az atyafiak : forditani és ferditeni ! 

/esztyén felekezet ellen való versengésben keresték saját, 
egyedül üdvözítőnek hirdetett hitüknek erősítését és iga-
zolását, inkább elmúlt idők szelleméből merítvén inspirá-
czióit, semmint a Krisztus és az evangélium tanitásából s 
a nemzetek nagy érdekeiből. Hogy tévedtek, az események 
immár bebizonyították. Hadd halljuk hát már egyszer 
egyházuk fejétől, a római pápától, hogy a római katho-
likus egyháznak hitre, jámborságra és a többi keresztény-
séggel való békés összetartásra van szüksége." 13) 

így lesznek igazak e szavak, s ha azokat megértik 
s megtartják azok, a kiket illet, akkor mi is azt mond-
hatjuk s azzal végezhetjük czikkünket, a mivel a nevezett 
vezérczikk írója : igy következik a kulturharczra a kul-
turbéke!1 4) 

Esztergom. Főpásztori levél ő felsége trónralépésének 
félszázados évfordulójára. — 

Sua Maiestas, Rex noster Apostolicus, qui Augustis-
simus Austriae Imperator est, ante annos quinquaginta 
regni gubernacula suscepit, 

Quamvis autem ob funestissimum, quem nunc quo-
que deploramus omnes et lugemus, eventum, Ipsa Sua 
Maiestas hac anniversarii die festivitates publicas evitare 
intendat, nihilo tamen minus nos cohibere non possumus, 
quin animi devotione adeamus thronum gratiae, deprecan-
tes : ut Deus Regem Nostrum Apostolicum diu adhuc 
servet sanum et incolumem. 

Dispono itaque ut die 2 Decembris a. c. in omnibus 
archidioeceseos meae curialibus templis hymno Ambro-
siano praemisso celebretur Missa cum collecta: pro Hege. 

Hanc insuper nactus occasionem significo Beatissi-
mum Patrem SS. D. N. Leonem P. P. XIII. benigne 
annuisse pro gratia, ut quippe omnes utriusque sexus 
Christifideles memorata die a lege ieiunii et abstinentiae 
soluti carnibus vesci possint ac valeant. 

Datum Strigonii, 15 Novembris 1898. 
Claudius Card. AEppus. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat ő felsége 
uralkodásának félszázados jubileumára. — 

Die 2. Decembris a. c. quinquagesimus completur 
anüus regiminis Suae Caesareae et Apóst. Regiae Maje-
statis Francisci Josephi I. 

Dies haec optatissimam iterum praebet occasionem 
populis in homagiali subjectione Ipsi deditis testandi suam 
profundissimam venerationem, inconcussam fidelitatem ac 
devotionem nunquam cessantem. 

Ad haec sensa cordi omnium nostrum alte impressa 
manifestanda hisce statuo : 

1. Populus fidelis Dominica I. Adventus, quae diem 
festivum praecedit, ex ambone edocendus est de solem-
nitate instanti, atque de eo, quod Sanctissimus Dominus 
Nostep- Papa Leo XIII. mente revolvens diem 2. Decem-

13) Persze, hogy protestáns hitre és jámborságra van a pápá-
nak szüksége ! És ő, hogy ezt észre nem veszi ! 

u ) T. i. ha nem lesz többé a katholiczizmusnak még magja 
sem e hazán, hanem még a fák is protestánsokká lesznek : akkor 
fog ez a kultur-béke bekövetkezni minden áldásával ! 
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bris in feriam sextam Adventus incidere, qua fideles cath. 
abstinentia et jejunio tenentur, ut voluntatem Suam erga 
Principem et populum magis atque magis manifestaret, 
benigne dignatus est a praedicta abstinentia et jejunio, 
memorato die, dispensationem concedere. 

2. Die 2. Decembris in omnibus Ecclesiis parochia-
libus celebrandum est Sacrum solenne cum hymno Am-
brosiano et Collecta pro Rege, ad quod magistratus civi-
les et militares invitentur. 

Suapte intelligitur etiam juventutem scholarem, quae 
die praecedenti de festo jubilari edocenda est, sub custo-
dia docentum sacro solemni interesse debere. 

3. Praelectiones in omnibus scholis catholicis Dioe-
cesis meae hoc die sistantur. 

Rex regum et Dominus dominantium conservet et 
custodiat regem nostrum, ut animae et corporis salute 
gaudens ad omnium nostrum salutem injuncta officia 
peragere sicque et seipsum et nos beatos faciat in terra! 

Temesvarini, die 18. Novembris 1898. 
Alexander, Episcopus. 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

Az egyház, mint az örök igazságok istenileg meg-
bízott letéteményese,*) híven küldetéséhez teljesítő is 
mindenkor e föladatát épen oly pontossággal, a milyen 
fontosnak tartá az emberi társadalomnak Istennel s tár-
sadalom tagjainak egymással való testvéri összeköttetését. 
Hirdette, mindenha az egy igazságot, mint a történet-
könyv aranysoraiból kisugárzik, oly meggyőződéssel, 
miként a nemzetek apostola, sz. Pál, mondotta a galaták-
nak : „Ha szintén mi, vagy az angyal mennyből hirdetne 
is nektek valamit azon kivül, mit nektek hirdettünk, átok 
alatt legyen." 2) Szólott az igaz szeretet gyöngéd hangján, 
miként a szeretet tanítványa, sz. János : „Fiacskáim ! sze-
ressétek egymást. A ki nem szeret, az nem ismeri az 
Istent, mert az Isten szeretet." 3) 

Talán kicsinylő, szánó vagy épen gúnyos mosolyt 
fog fölidézni etéléknek előhozása azoknál, a kik a mai 
divatos műveltséggel összeegyeztethetetlennek tartják ilyes-
mire még csak gondolni is. És mi mégis, történeti biztos 
nyomokon indulva, hangsúlyozva mondjuk, hogy hosszú 
századok során keresztül az élő Istennek, a bajok özöné-
ben is, mint az egyiptomi pyramisok a vizözön idején, meg-
ingahatatlanul egyedül föltűnő, egyháza „az igazság osz-
lopa és erőssége,"4) egyedüli döntő szerepet vitt5) azon 

*) A tapasztalás hangosan tesz arról is tanúságot, hogy az 
emberiség problémáit, melyeket az emberi ész, mint sphinx a 
talányokat, csak föl tudja állitani, de nem megoldani, csupán az 
anyaszentegyház oldja meg kellően ; hogy minden elsatnyulás, pusz-
tulás az anyaszentegyháztól való elszakadással kezdődik. (Máté 
15, 13.) 

2) Gai. 1, 8. 
3) 1. Ján. 4, 8. 
4) 1. Tim. 3, 15. 
(s Elismerőleg tanúskodnak a történetirók, még a protestán-

esetekben, midőn a társadalmi rend egyensúlya meg-
ingott. Sőt ugy egyesek, mint testületek, ugy fejedelmek, 
mint alattvalók részéről isteni megbizásból nyert előkelő 
tekintélyéhez történt folyamodás, hogy hathatós szavát 
fölemelje a bajok orvoslására. — És az egyház, mely 
tévedéstől menten egyiránt mutatja az utat a mennyekbe 
ugy, mint mutatja azt a földön a valódi megelégedésre, 
föl is emelte szavát, s az isteni kinyilatkoztatásból, a mely 
sem nem csalhat, sem nem csalódhatik, világosságot derí-
tett a borongó elmék kételyére, az evangeliomi szeretet, 
melegével szelídséget kölcsönzött a despotismus jogarára, 
engedelmességet, ezt az annyi nemes erénynek alapját,6) 
lehelte az elszilajult alattvalók zordon keblébe. Megfékezte 
a zabolátlan erkölcsöket, az ősi vad hajlamokat a hatalom 
sujtoló kezével is, megtörte a megátalkodottakat az igaz-
nak birói ítéletével, megnyugtatta a testvért testvér ellen 
pártokra szakitó visszavonás szellemétől, háborgó lelkeket 
az angyali sziv lefegyverző tapintatával, eloszlatta a viszályos 
kérdéseket, mint az igazság oszlopa és erőssége, törhetetlen 
bátorságával s döntő szózatával. 7) „Róma locuta, causa 

sok is, a többi közöít Luden (Allgem. Geschichte II. 282.) ; Müller 
(Allgem. Geschichte VII. 108.) ; Raumer (Geschichte der Hohen-
staufen III. 52, 67.), midőn nyiltan mondják, hogy az emberi tár-
sadalmat a kath. egyház tekintélye, a pápai hierarchia, mint önzet-
len gyámja, pártfogója a népeknek, a melyek rászorultak, mentette 
meg ismételten a durvaság, s vadságtól, a vakmarő fölforgatásoktól 
és törvénytelenségtől. — Ezen hírneves protestánsok Ítéletét meg-
erősítik at katholikus tudósok, a kikről, térünk szük volta miatt, 
csak ezt idézem : „A társadalmi rend alaperőssége a kormányok 
tekintélye, a mely pedig az egyház istenileg megbizott feje, a 
pápák fáradalmai által tartatott fönn és szilárdult meg. Igen ők 
mindenkor egész tekintélyökkéL érvényre tudták emelni azon apos-
toli tant, hogy minden hatalom az Istentől jő (Róm. 13, 1.) Ezen 
tan alapján minden törvényes hatalmasság tiszteletre méltónak, de 
egyszersmind oly félelmetesnek tűnik föl, mert e földön az isteni 
igazságot képviseli a jók jutalmára és a gonoszok büntetésére. Ez 
pedig minden időben a pápák tana volt, miként azt, egyebek 
között, XI. Benedek pápának, ki 1301-ben a polgári viszálynak vet 
véget Magyarországban, VI. Sándornak, ki Spanyolhon s Portugália 
közt volt közbenjáró, II. Gyula, X. Leo és VII. Kelemennek, kik 
Francziaország és a német birodalom közt közvetítenek, III. Pálnak, a 
ki V. Károly és I. Ferencz közt hoz létre békét, VIII. Orbánnak, 
kit Spanyol- és Németország ismert el közvetítőnek, . . . legújabban 
pedig XIII. Leónak, kit Bismarck tanácsára I. Vilmos kért föl 
Német- és Spanyolország között közvetítésre, — tényei bizonyítják. 
— Kathol. Annalen I, 47. J. Hergenröther Kirche und Staat. 
Moulart l'Eglise et l'Etat. Rohrbacher Histoire univ. dé l'Eglise 
cathol. 

6) 1. Kir. 15, 22. 
') A derék Leo H. ezen igazságot, a történelem mezején 

megismerte, és épen nem habozott protestáns létére a kath. egy-
házat, a római pápíkat ismételtem is „a társadalmi rend egyedüli 
védőinek s ótalmaz ójának" jelenteni ki. Geschichte des Mittelalters. 
— „A kath. egyház, és ennek élén a pápaság," mondja a tudós 
Kastner („A pápaság áldásos működése" iratában) a társadalmi 
rend föntartásának főoszlopa volt és annak kell is mindenkor ma-
radnia. Mint isteni alkotás és az egyedül igaz, apostoloktól szár-
mazó dogmák és társadalmi rend hű őre, az apostoli szék a társa-
dalmi világrendben előkelő tényező. Mint Isten rendelete és felsőbb 
intézmény, mint a tekintélyek között első és legméltóbb, áll a pá-
paság az események birodalmában, t's az ő hierarchiájának rang-
fokaiban, és a keresztényeknek egy látható fő atyai hatalom alatt 
gyermeki alárendeltségében, oly mintakép is, a melyhez népek és 
fejedelmek szabhatják magukat, és kell is. hogy, már saját érde-
kökben i«, ezt tegyék." 
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finita est." Róma hallatta szavát, miként Jézuska háborgó 
tengeren, és nagy csöndesség lőn. 8) 

Nem tehetünk róla, ha komolyabb észlelés és gon-
dolkodás után szerzett, meggyőződésünk azt mondatja el 
velünk, hogy korunk úgynevezett erős, szabad szellemei 
is, mint intézők, messze eltértek az Isten megállapitotta 
alapszervezettől ; és bár, ugyszólváu a hiénával enyeleg-
nek, mely már fölnyitja torkát, hogy őket elnyelje ; bár 
tulajdonházuk fölgyujtására magok hordják össze a fát, 
a modern fölvilágosodás, korszerű haladás és az elbuti-
tástól való undor nevében, a hol csak lehet, hidegen mel-
lőzik a bizonyosság és változhatatlanság kútfejét, az egy-
házat,. mely birja az állandóság és fejlődés tulajdonát oly 
mértékben, mint az emberiség vezetésére szükséges, tekin-
télyével együtt. 

Azonban ne legyünk igazságtalanok. Hiszen elismerik, 
hogy a béke és a jólét biztosítására az egység és sze-
retet szükséges. De ezen egység forrásául nem az Isten-
ben, mint a társadalom mindenható szerzőjében, össze-
pontosuló hitigazságokat és az ezeken sarkalló törvénye-
ket tartják zsinórmértékül; a szeretet indító okául nem 
az örök alkotó jóságát vallják, hanem az ég magasából, 
a honnan pedig minden jó és tökéletes adomány szárma-
zik,9) leszállanak a természeti erők igénytelenségeig, 10) s 
magának a legszentebbnek fiivol tagadása vagy kigunyo-
lásával, a földi érdekközösségből merített elvek szerint 
törekesznek a társadalmat berendezni és czéljait megha-
tározni. 

És innen következik, hogy nálok a fő-fő elv nem 
egyéb, mint, hogy a természetfölötti rendtől magokat 
emanczipálván, mindent a természet korlátai közé von-
janak ; hogy a vallást számításból egészen kihagyván, az 
egyházat, mint amannak rendithetetlen őrét, hirdetőjét, 
mivel meg nem dönthetik, n ) legalább befolyásától a tár-
sadalomra megfoszszák, háttérbe szorítsák, és mindent 
akként rendezzenek, hogy, ugy tűnjék föl, mintha az 
ember csupán s egyedül saját erejével maga szerezné meg 
s biztosítaná életét meg nyugalmát. — Csakhogy Isten 
bölcsessége kineveti őket, a kiket, a XIX. azázad ural-
kodó, a valót a látszattól, az örökbecsűt az ámító csil-
lámtól alig megkülönböztető, eszméinek hatása alatt, oly 
szellem fogott el, mintha aranypecsétes oklevéllel biztosí-
totta volna őket valaki az iránt, mintha a teremtő és 

s) Nem lehet szándékom a hegedni kezdő sebeket szeretetlen 
kezekkel fölujitani, de a történelmi igazságot sem szabad hallga-
tással mellőzni. Kimondom azért őszintén és egyenesen, hogy 
Magyarországban is mindenkor a kath. egyház s tekintélye növelte, 
és boldogította nemzetünket. — Vagy ugyan mi okozta, hogy a 
mohácsi vész után a török iga alatt egy hosszú századnál sokkal 
tovább nyögdele hazánk ? Mi okozta, hogy nagy veszteségeinkből, 
mint régen, hamar kiépülni nem tudánk ? — Fájó szivvel kell mon-
danom azt, hogy Jézus örökmunkásságu. jegyese, a kath. egyház-
nak boldogító hatását semmibe sem vevék, és tekintélye helyett 
balra tévesztő eszmék után indulának. 

s) Jak. 1, 17. 
10) Ekként nem látva magasabb akaratot s értelmet, mint az 

emberi akaratot és észt, ezt tekintik szándékos elvakultságukban 
mindenben elhatározó tekintélynek. Ez uton nyilik meg a legzabo-
látlanabb subiectivismusnak szabad tere, melyen az önimádó isten-
telenség üzi hóbort játékát. Greguss A. A materialismus hatásai. 

") Máté 16, 18. 

kinyilatkoztató Isten kötelékeitől teljesen fölmentvék, 
mintha a komoly méltóságban előttünk álló történelmi 
emlékek csak tegnap emelt, nem rég kigondolt költői 
termékek volnának ! (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
-f- Sirvirágok. Elmélkedések és fohászok a gyászos 

kesergők vigasztalására. Istenben boldogult Göndöcs apát-
plébános hasonló czimű munkája után kiadja Schmiedt 
Ferencz esztergom [főegyházmegyei áldozópap. Budapest, 
1898. 16-r 235 1. László fg. és az ő emlékének szentelt 
ágyai kápolna képével. A bécsi mechitaristák nyomása, 
gyönyörű kiállítással. 

= Schmiedt Ferencz. Igaz mesék. Életképek. Buda-
pest, 1898. 8-r 213 1. Ára 2 frt. 

Czime rövid, csattanós és találó. Tartalma csupa élet 
telve tanulsággal, még pedig a legnemesebbel t. i. val-
lásos erkölcsivel. Emelik e szépirodalmi munka becsét 
Szobonya Mihály festőművész megkapó képei. Szerző hiva-
tásos keresztény katholikus bellestrista. Folytassa az ily-
nemű munkálkodást. Jelen füzetének tartalma: az apró 
vértanuk (Diocletián idejéből,) az alpesi rózsa, divatos 
házasság, a faluvégi csonka kereszt, ki mint vet ugy arat, 
május elsején, a czuczilista, az isteni Gondviselés. 

-j- Emlékbeszéd, melyben Istenben boldogult 
Erzsébet, Magyarország királynéja, a budapesti első böl-
csőde egyesület védasszonyának, 1898. november hó 10-én 
a budapesti első bölcsőde egyesület által rendezett gyász-
ünnepélye alkalmával mondott Nóvák Lajos érseki szent-
széki ülnök, kir. állami főgymnasiumi r. tanár, a buda-
pesti első Bölcsőde egyesület h. igazgatója. Budapest, 
1898. ivrét 16 1. 

Irodalmi becsértékre nézve ez a remek gyászbeszéd 
vetekedik Beöthy Zsolt hires egyetemi gyászbeszédével ; 
a keresztény vallásosság magasztos hangjainak gazdag és 
teljes harmóniában való megszólaltatása által azt kétség-
telenül felülmúlja. Kik, különösen tanférfiak, a jövőben 
Erzsébet királyné emlékezetét lesznek hivatva évről-évre 
felújítani, ezt a gyászbeszédet mintául fogják vehetni. 

—• Előfizetésre való fölhívás. A „Szeretet Könyve" 
czimű munkára. 

A ki nem hunyott szemmel jár-kel az élet utján, biz-
tosan észre veszi, hogy sok a boldogtalan, nagy a bete-
gek száma. 

Minden bajnak szülőoka : a szeretetnek megfogyat-
kozása. A társadalom ezer bajának orvossága, földi meg-
elégedésünk s örök boldogulásunk biztositéka: a szeretet-
nek uj föllángolása. 

Ha a jogtalanul trónját vesztett szeretet legyőzi az 
önzést s újra uralkodni fog a sziveken : megszűnik a 
nyomorúság, elégedett lesz a szegény is. 

Ezek nem ugy nagyhirtelen előrántott mondatok, 
hanem hosszas gondolkodás után lelkemen átszűrt igaz-
ságok . Tagadni könnyű, megczáfolni nem lehet. 

E szilárd meggyőződés adta kezembe a tollat s kész-
tetett rá, hogy könyvet irjak a szeretetről.. 

A könyv elkészült. Sajtó alatt van s egyházmegyei 
jóváhagyással körülbelül 8 ivnyi terjedelemben deczember 
hóban jelenik meg. 
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Szivemből irtam, a szivekbe szántam. Nincs más 
rendeltetése : csak szeretetet ébreszteni, a sziveket szere-
tetre melegíteni. 

Előfizetést hirdetek „A Szeretet Könyve" cz. mun-
kámra. Ara : fűzött példány 1 kor.; kötött példány 2 
kor. ; di«zes példány 4 korona 

S.-A.-Ujhely, 1898. Mindenszentek napján. 
Violet Gyula, 

Kassa-egyházmegyei áldozópap. 

V E G Y E S E K . 
Rómából vett tu lósitásunk szerint a Vatikán 

nem hajlandó a török és német részről javaslatba hozott 
állandó török követségnek az apostoli szentszék mellett 
való létesitése iránt engedni. A muntiaturák körében a 
következő változásokat jelentik. Mgre Peri Morosini, a 
párisi nuntiatura volt titkára, kit tavai ő szentsége ha-
sonló minőségben ^Münchenbe nevezett ki, most ugyané 
minőségben a bruxellesi nuntiaturához kapott küldetést, 
helyébe Bruxellesből Münchenbe mgre Nicotera nevezte-
tett ki. 

— A németországi kath. nagygyűlések központi 
bizottsága f. hó 17-én Frankfurtban tartott ülésében el-
határozta, hogy a német császár által ajándékba kapott 
jeruzsálemi telken, mely Sión hegyén fekszik és la dor-
mition de la Sainte Vièrge név alatt ismeretes, a német-
országi katholikusok közadakozásból monumentális temp-
lomot fognak épiteni. 

— Adományok a karmelitáknak. A budapesti kar-
melita atyáknak a Terézvárosban épülő temploma ré-
szére Hornig Károly báró veszprémi püspök 1000 frtot 
és Nogáll János nagyváradi felszentelt püspök ismételve 
1000 frtot adományozott. 

— A Szent-István-Társulat 1898-ik évi november 
hó 24. délután 4 órakor. Budapesten, Királyi Pál-utcza 
13. a. választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 

— Adomány. Bende Imre nyitrai püspök ur ő mél-
tósága a petroviczi plébániához tartozó Szetyechó község 
filiajának újonnan felépített iskolájára és kápolnájára 500 
frtnyi pénzsegélyt küldött, a mely kegyes és nagylelkű 
adományért az alulírott ugy a nevezett község, valamint 
saját nevében is legalázatosabb hálás köszönetet mond. 
Prihoda János plébános. 

A kath. sajtó köréből. A „Veszprémi Hírlap" szer-
kesztését ideiglenesen dr Kozma Kálmán theol. tanár col-
legánk teljesíti. Legyen a szerkesztés átvétele végleges és. 
az uj szerkesztő munkássága tartós. Egészen rátermett 
az ily munkára. 

f Ft. Németh József, felszentelt püspök, csanádi 
nagyprépost, püspöki helynök ur ö méltósága mély gyászban 
osztozik fivérével Németh Sándor battonyai plébánossal, 
megdicsőült édes anyjuknak e hó 15-én történt csendes 
elhunyta miatt. A megboldogult nemes lélek özvegy 

Németh Józsefné született Szekula Katalin Istennek áldá-
sából 88 évet töltött be és jóságos szivének minden szere-
tetével halmozá el Krisztus oltárának nevelt két fiát, mig 
hosszas és keresztényi türelemmel viselt szenvedései a 
haldoklók szentségeinek többszöri felvétele után megtörték 
az áldott szivet, mely anyai szeretetével a hallhatatlanságba 
költözött. A temetés gyászszertartását Battonyán a plébániai 
templomban bemutatott engesztelő szentmise áldozat után e 
hó 17-én d. e. 11 órakor dr Kun László apátkanonok végezte 
s a gyászoló családbeliek fájdalmában nagyvidékről egybe 
sereglett népes közönség vett részt. A csanádi egyházmegye 
nagy fiának, az angyali lelkű főpapnak, valamint fivérének 
a példás buzgalmu szomszéd plébánosnak fiúi fájdalmát 
enyhítse meg azon őszinte részvét, melylyel kegyeletes 
gyászukban oly sokan osztoznak. A megdicsőült nemes 
lélek pedig az örök üdv fogyhatlan fényéből áraszsza reájuk 
anyai szeretetének halhatatlan áldásait és nyugodjék Isten 
békességében ! {Jövőnk.) 

— A rituálét szerkesztő bizottság. Nagy szük-
ségét érezték mindenfelé egy rituálé kiadásának. O eminen-
cziája tekintetbe vévén a sok helyről hozzá érkezett s 
ezen ügyre vonatkozó kérést, egy bizottságot bízott meg 
az uj rituálé megszerkesztésével. A bizottság elnöke : dr. 
Rajner Lajos prépost-kanonok. Tagjai : dr. Halmos Ignácz 
kanonok-plébános, dr. Klinda Teofil tb. kanonok, titkár, 
dr. Horváth Ferencz tbeol. tanár, dr. Robitsek Ferencz 
esperes-plebános, Kutschera József fővárosi káplán és 
Zubriezky Aladár hittanár. A főt. lelkészkedő papság kö-
rében számosaknak tapasztalatokon nyugvó és egyéb az 
ügyre vonatkozó eszméi lesznek, ezeket közöljek miha-
marább a rituálé kiadásával megbízott bizottsággal. 
(Esztergom) 

— A Szent-István-Társulat tagjainak Î898. évi 
névsora most jelent meg 82 oldalra terjedő füzetben. A 
társulat minden ujabb dicsérete fölöslegessé válik, ha ki-
emeljük a füzetből a következő statisztikai adatokat: A 
társulat fővédnöke Vaszary Kolos bibornok herczegpri-
más, védnökei a püspöki kar tagjai. A tiszti személyzet 
száma 14. Az igazgató-választmany 96 tagból áll, akik 
közül 63 fővárosi, 33 pedig vidéki. Az életben levő ala-
pító tagok száma 145, az alapítványi élvezőké 45. A 
Tudományos és Irodalmi osztály első szakosztályának 97, 
második szakosztályának 62, összesen tehát 159 tagja van. 
A társulat rendes tagjai közül van: Budapesten 451, a 
központba osztott vidéki tagok száma 825. A többi tagok 
egyházmegyénkint igy oszlanak meg : Esztergom 402, 
Kalocsa 208, Eger 280, Győr 233, Kassa 137, Csanád 
190, Beszterczebánya 68, Erdély 196, Nagyvárad 102, 
Nyitra 92. Pannonhalma 72. Rozsnyó 62, Szatmár 117, 
Székesfehérvár 113, Szepes 70, bécsiek 25, Szombathely 
161, Pécs 141, Vácz 90, Veszprém 190, Zágráb 12. Eszerint 
a társulat rendes tagjainak száma .4287. 

— Az erdélyi róm. kath. Irodalmi Társulat ez 
évi rendes közgyűlését ma november hó 23-án d. u. y2£> 
órakor tartja Gyulafehérvárt, a városház tanácstermében. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. 
Hittudományi értekezés. 4. Költemény. 5. Elbeszélés. 6. 
A szerkesztőség megújítása. 7. Indítványok. Ezeket előze-
tesen az elnöknek be kell jelenteni. Gyulafehérvár, 1898. 
november 12-én. Ujfalusi József dr. elnök. Bálinth 
György titkár. 

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

Budapest, 1898 Kagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
L) I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. F é l é v . 1898. 

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

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

TARTALOM: Vezereszmek es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Egyházi Tudósítások. E r d é l y i e g y h á z -
m e g y e : 0 cs. és kir. felségének I. Ferencz Józsefnek 50 éves uralkodói jubileumáról. — S z é k e s f e j é r v á r : Főpásztori szózat ő 
felsége uralkodásának félszázados jubileuma alkalmából. — V e s z p r é m : A veszprémi róm. kath. főgymnasiumi bizottság üléséről. — 

L o n d o n : Emlékek Anglia kath. múltjából. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység e's Egyesületi, Élet. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Irta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 

2. §. A könyvolvasás. 
(Folytatás.) 

L) tilosak azon könyvek, melyek a szentirás 
sugalmazásának fogalmát megrontják, félrema-
gyarázzák vagy annak terjedelmét szük korlátok 
közé szorít ják;1) 

m) melyek az egyház isteni szervezetét, a 
papság s szerzetes rendek intézményét gúnyol-
ják; 2 ) 

*) Id. konst. 11. sz. . . . Eidem reprobationis judí-
cio subjacent ea opera, in quibus inspirationis sacrae 
scripturae conceptus, pervertitur, aut ejus extensio nimis 
coarctatur. — Kárhoztatva vannak tebát azon könyvek, 
melyek a formális sugalmazás (inspiratio) fogalmát meg-
hamisítják, materialiter pedig kisebbítik vagy bővítik ; 
például ha azt állítják, hogy a sugalmazott hely csak a 
hit s erkölcsi dologban biztos, sértetlen ; de tartalmazhat 
például történelmi tévedést stb. 

2) Id. konst. 11. sz. . . . Prohibentur quoque libri, 
qui data opera ecclesiasticam hierarchiam aut statum cle-
ricalem vel religiosum probris afficiunt. — A „data 
opera8 kifejezés elég világosan mondja, hogy csak ama 
könyvek tiltvák, a melyek nem odavetőleg, felületesen, 
hanem egészben vagy nagy részben foglalkoznak a pap-

n) melyek a jóslást, varázslatot, szellemidé-
zést s ezekhez hasonló dolgokat taní t ják s ajánl-
j ák ; 3 ) 

o) tilos minden könyv és irat, mely uj je-
lenéseket, kinyilatkoztatásokat, látományokat, 
jövendöléseket s csodákat vagy uj ájtatosságokat, 
habár csak azon ürügy alatt, hogy magán áj ta-
tosságot képeznek, hirdet az egyházi felsőbbség 
engedélye nélkül ;4) 

ság és szerzetes rendek ócsárlásával. V. ö. Vermeersch 
i. m. 33. s Hollweck, 34. 1. 

3) Id. konst., 12. sz. : Nefas esto libros edere, legere 
aut vetinere, in quibus sortilegia, divinatio, magia, evc-
catio spirituum, aliaeque hujus generis superstitiones do-
centur vel commendatur. — Eme sorozatba tartoznak 
VIII. Orbán pápának a IX. index-szabályhoz irt jegyzései 
szerint a Talmud s a Magazor (Machsor) is, mely imák, 
énekek, vallásos tanítások stb. gyűjteménye. A régi rab-
binusok írásmagyarázatai nincsenek tiltva. Reusch, Index, 
I. 51. 1. 

4) Id. konst. 13. sz.: Libri aut scripta, quae narrant 
novas apparitiones, revelationes, visiones, prophetias, mi-
racula, vel quae novas devotiones, etiam sub praetextu 
quocLsint privatae, si publicentur absque légitima supe-
riorum ecclesiae licentia, proscribuntur. — E §. két rész-
ből ál l : egyik szól az uj megjelenésekről stb., a másik az 
uj ájtatosságokről. Ez utóbbi határozat uj, mely a régi 
jogban legalább ily határozott alakban nem fordul elő. 
Figyelemmel átolvasva az uj konstituczió czélját és hatá-
rozatait, világosan látható, hogy e §-ban nincs szó a 
szentté-avatáshoz tartozó dolgokról, hanem csak arról, 

43 
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p) tilosak a párbajt, öngyilkosságot, házas-
sági elválást megengedettnek nyilvánító könyvek 
s egyéb iratok, továbbá azok, melyek a szabad-
kőművességet s más ehez hasonló titkos társu-
latot az egyház- és államra nézve ártalmatlan-
nak, sőt hasznosnak állítják,5) s melyek az apos-
toli szentszék által elvetett s kárhoztatott téve-
lyeket védelmeznek; 

r) tilos minden ima, elmélkedő s egyéb áj-
tatos könvv, mely nem nyert püspöki jóváha-
gyást;6) 

s) minden káté vagy hitoktató könyv, a 
keresztény erkölcstan, aszkézis, misztika s ha-
sonló tárgyakkal foglalkozó könyv s füzet, ha 
nélkülözi az egyházi főhatóság jóváhagyását;7) 

t) tilos minden búcsúról szóló könyv, jegy-
zék, irás, lap s tb , ha egyházhatósági engedély 
nélkül nyomatot ki ; s) 

h )gv az egyház tekintélyének hozzájárulása nélkül senki 
se merészeljen uj csodákat, megjelenéseket sib. nyilván-
valóvá tenni, nehogy ez által az egyház az ellenség gúny-
tárgyává tétessék. 

5) Id. konst. 14. sz. : Prohibentur pariter libri, qui 
duellum, suicidium vel divortium licita statuunt, qui de 
sectis massonicis vel aliis ejusdem generis societatibus 
agunt, easque utiles et non perniciosa«! ecclesiae et ci vili 
societati esse contendunt, et qui errores ab Apo=ttolica 
Sede proscriptos tuentur. — A „secta" alatt egyesületet 
értünk, melynek tagjai ugyanazon tant vallják. Hogy 
mely társulatok mondhatók a szabadkőművességhez ha-
sonlóknak vagy azonosoknak, bizonyára nem a tisztán 
vallásos társulatok, secták, minő például az ó-katholiku-
«3ké; hanem olyanok, melyek az egyház s minden törvé-
nyes hatalom megdöntésére törekszenek akár nyiltan, akár 
titkon. — Az egyház által kárhoztatott egyéb könyvek-
hez tartoznak például azok, melyek a Syllabus tételeit 
védelmezik. 

6) Id. konst. 20. sz. : Libros aut libellos precum, 
d-ivotionis . . . aliosque kujusmodi, quamvis ad fovendam 
populi christiani pietatem conducere videantur, nemo prae-
ter lfgitimae auctoritatis licentiam publicet, secus prohibiti 
habeantur. — E tilalom csak azon ima- s egyéb épületes 
könyvekre vonatkozik, a melyek e törvény kihirdetése 
(1897. január 25.) után jelentek meg. 

7) Id. konst. 20. sz. : Libros aut libellos . . . doctri-
nae aut institutionisque religiosae, morális, asceticae, my-
sticae aliosque hujusmodi . . . nemo praeter legitimae 
auctoritatis licentiam publicet : secus prohibiti habeantur. 

8) Id. konst. 16. sz. : L niversis interdictur indulgen-
tias apocryphas, et a Sancta Sede Apostolica proscriptas 
vel revocatas quomodumque divulgare. Quae divulgatae 
jam fuerint, de manibus fidelium auferantur. — U. o. 17. 
sz. : Ingulgentiarum libri omnes, summaria, libelli, folia 
etc in quibus earum concessiones continentur, non publi-

v) tilos minden hirlap, időszaki s egyéb 
folyóirat, mely vallásellenes czélból működik 
vagy az erkölcsiséget megrontani törekszik.9) 

A ki az A) és B) alatt felsorolt könyvek 
közül valamelyiket olvasni vagy tar tani akarja, 
egyházhatósági engedélyre van szüksége; de az 
ily engedélylyel birók súlyos bűn terhe alatt 
kötelesek az engedélyezett t i l tott könyvet ugy 
megőrizni, hogy az más avatatlan kezébe ne 
kerüljön.10) 

A tiltott könyv olvasásához szükséges en-
gedély az egyház részéről néha, bizonyos kivé-
teles esetekben egyszer s mindenkorra megadatik 
vagy szabály szerint az illetékes egyházi ható-
ságtól kérendő. 

centur absqse competentis auctoritatis licentia. — A 
„folia inclidgentiarum", bucsu-czédula alá nem tartoznak 
az u. n. primiczia- s halotti képek, melyekre egyik vagy 
másik bucsu-ima van nyomtatva, mert ezek csak emlék-
tárgyak. Az e czélra szolgáló képeknek a 15. sz. szerint 
jóváhagyva kell lenniök. Az illetékes egyházhatóság en-
gedélye nélkül nyomatott bucsu-könyvek, iratok stb. eké-
pen jelöltetnek: non publicentur ; hiányzik itt a szokásos 
prohibentur, secus' prohibiti habeantur. Dr Hollweck azt 
véli, hogy a törvényhozó nem tiltja oly szigorúan az ezen 
osztályba tartozó iratokat s kik azokat használják s tart-
ják, csak bocsánandó bünt követnek el; a kiadót ellenben 
szigorúbban kötelezi az egyházhatósági engedély megszer-
zésére. A S. Congregatio Indicis 1897. jul. hó 13-án a 
S. Congr. Indulgentiarum által megkérdeztetvén : Utrum 
in Decreto N. 17. Decretorum Generalium Be prohibi-

1 tione et censura librorum, nnper a SSmo Dno N : Leone 
PP. XIII. editorum, verba haec: non publicentur absque 

j competentis auctoritatis licentia, ita sint intelligenda, ut 
in posterum Indulgentiarum libri, libelli, folia etc. omnes 
ad solos locorum Ordinarios pro impetranda licentia sint 
referendi? An vero subjiciendi sint censurae aut Sacrae 
Congregationis Indulgentiarum, aut Ordinarii loci secun-
dum normás ante novam Constitutionen! BOfficiorum ac 
munerum" stabilitas? — a S. Congregatio Indicis 1897. 
augusztus hó 7-én a következő feleletet adta: Ad I-am 
partem Negative: — Ad II-am partem Affirmative. 

9) Id. konst. 21. sz. : Diaria, folia et libelli periodici, 
qui religionem aut bonos mores data opera impetunt, non 
solum naturali sed etiam eccles.'astico jure proscripti ha-
beantur. — A törvény itt is hangsúlyozza a data opera-1; 
tehát nem egy vagy más támadás teszi tiltottá a lapot 
vagy folyóiratot, hanem a vétkes czél, szándék és törekvés 
(tendentia.) A religio alatt pedig, mint a konst. 3. és 5. 
pontjában mondja, a religio catholica vagyis a fides ca-
tholica értendő. 

10) Id. konst. 26. sz. : Meminerint, qui licentiam le-
gendi libros prohibitos obtinuerunt, gravi se praecepto 
teneri hujusmodi libros ita custodire, ut ad aliorum rr^anus 
non perveniant. 
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1. Törvény szerint egyszer s mindenkorra 
meg van engedve a hi t tani s szentírási tanul-
mányokkal foglalkozóknak, hogy a szentirás 
t i l tot t kiadásait s forditásait olvashassák, sőt 
a biblia-társulatokéit is, feltéve, hogy sem az 
egyes könyvek bevezetésében sem a szöveg-
hez fűzött magyarázó jegyzetekben nem fog-
laltatik támadás az egyház tanitása ellen hit-
tani tekintetben; 

2. meg van engedve az obskén dolgokat 
tartalmazó régi és ujabb klasszikus munkák 
olvasása a szakembereknek s más, hivatalból 
ezen irodalommla foglalkozóknak; de meg-
jegyzendő, hogy az engedély csak az e fajta 
könyvekre szorítkozik. 

Minden, a fenti 1. s 2. szám alat t elő nem 
sorolt esetekben szabály szerint engedély ké-
rendő;1 1) a ki e nélkül olvasna vagy tar tana 
t i l tot t könyvet, súlyos bűnt követne el. Kivételnek 
csak oly esetben lehetne helye, ha pl. hosszú 
időbe kerülne, mig a püspöktől kérendő engedély 
megérkeznék s e halogatásból valamely üdvös 
dologra nagy kár háramlanék.1 2) Ily eset volna 
pl. vitatkozás valamely eretnekkel, hogy őt meg-
térésre birjuk s e czélból szükséges valamely 
eretnek könyvben foglalt ellenmondásokra hivat-
kozni. 

Tiltott könyvek olvasására s tar tására en-
gedélyt adhat : 

1. a római apostoli szentszék, mely e jogát 
vagy a Congregatio Indicis vagy a Congr. Officii 
által gyakorolja;1 3) a Congregatio de Propaganda 
(ide, a vezetésére bizott vidékek számára adhat 
engedélyt. Rómára nézve e jog kiterjed a Sacri 
Palatii Apostolid Magisterre is. 14) 

2. az apostoli követek, nunciusok s apostoli 
delegátusok', 

u ) Id. konst. 23. sz, : Libros sive hisce generalibus 
decretis proscriptos, ii tantum legere et retinere poterunt, 
qui a sede apostolica aut ab illis, quibus vices suas dele-
gavit, opportunas fuerint consecuti facultates. 

12) Dr. Hollwech, i. m. 38. 1. V. ö. S. Alph., De 
prohib. libr., Gap. 5., n. 2. Feltételezett engedélylyel lehet 
olvasni a fentemiitett sürgős esetben minden oly, még 
akatholikusok által irt könyvet is, mely akár vallási akár 
egyéb tárgyakkal foglalkozik, feltéve, hogy nem tartalmaz 
a kath. hit ellen való támadást avagy csak felületesen 
emliti azt meg. Y. ö. Arndt, i. m. 159. 1. 

13) L. i. konst. 24. sz. Ha a kérvény közvetlenül a 
kongregáczióhoz küldetik, ez esetben a latinul irt s a 
biboros elnökhöz intézett kérvényhez a megyéspüspök 
ajánló levele csatolandó. 

u ) L. Art. 24. 

3. A püspökök az u. n. quinquennales facili-
tates (öt évre szóló felhatalmazások) erejénél 
fogva szintén adhatnak bizonyos meghatározott , 
vagy meghatározatlan (pl. ilyen záradékkal: 
usque ad revocationem, vagy ad ulterior es rneas 
dispositiones) időre, tehát nem egész életre, en-
gedélyt t i l to t t könyvek olvasására s tar tására, 
kivéve a felhatalmazásban névszerint fele miitett, 
valamint ama könyveket, melyek szemérmetlen 
dolgokat tárgyalnak vagy egész terjedelmökben 
a kath. vallás ellen harczolnak.15) Az uj konsti-
tuczió értelmében azonban e könyvek olvasására 
ós megtartására is adhatnak engedélyt a püs-
pökök, de csak szükség esetén és nem átalában, 
hanem csak egyes könyvekre nézve.16) 

A püspökökön kivül ilyetén joggal birnak 
az apostoli helynökök, a külön, senkinek alá nem 
vetet t terület tel biró apátok (nullius dioeceseos, 
minő nálunk a pannonhalmi benczés főapát), a 
kiváltságos szerzetesrendek főnökei sőt valószinüleg 
az egyes házakéi is, ha alattvalóik felett rendes 
joghatósággal birnak, priorok, kik valódi elöljárói 
a monostornak, (a kik apátnak vannak alávetve, 
nem tartoznak ide) és a Jézus-Társaságnál a 
Rectorok ós Vice-Rector ok ; de már a ministerek 
és az egyes házak főnökei nem. 

Ugyané joghatóság megilleti a püspökhely el-
test is, nem mint egyháznagyot, hanem mint a 
megyés püspökkel, ennek megbizása folytán egy 
és ugyanazon püspöki hatalmat gyakorló egyént. 
Esperesek, plébánosok stb. szintén birhatnak a 
szóban forgó joghatósággal a püspök általános 
vagy egyes esetre adott meghatalmazásából. 

Hogy azonban a fent elősorolt egyházi sze-
mélyek általános felhatalmazást adhassanak a 
nevezett olvasási stb. engedély megadhatására, 
külön pápai felhatalmazásra van szükségök 17) s 
e felhatalmazással a szentszék intelme szerint 

15) A püspököknek engedett felhatalmazás eképen. 
szól: „Tenendi et legendi, non tamen aliis concedendi, 
praeterquam ad tempus tamen iis sacerdotibus et laicis, 
quos praecipue idoneos atque honestos esse sciat (tudni-
illik a püspök,) libros prohibitos exceptis operibus Dupuy, 
Volney, M. Reghellini, Pigault-Lebrum, De Potter, 
Beatham, I. A. Dulaure, Fêtes et courtisane de la Grèce, 
Novelle de Casti, et aliis operibus de obscoenis et contra 
religionem ex professo tractantibus." • 

16) Id. konst. 25. sz. : Eppi aliique praelati jurisdic-
tione quasi eppali pollentee pro singularibus libris atque 
in casibus tantum urgentibus licentiam concedere valeant. 

17) L. i. konst. 23. sz. 
58* 
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csak ritkán s igazságos és kellően indokolt eset-
ben élhetnek, a mi arról tesz tanúságot, hogy 
ez engedélyt nem szivesen adja meg.1S) 

(Folytatjuk.) 

EGYHA2I TUB03ITÁS0L. 
Erdélyi egyházmegye. Ö cs. és kir. felségének I. 

Ferencz Józsefnek 50 éves árulkodói jubileumáról. — 

Tisztelendő Testvérek! Szeretett Híveim! 
Az inteni Gondviselés nagy megpróbáltatások után — 

ritka örömben és vigasztalásban részesit minket. Megen-
gedte, hogy felséges urunk és királyunk népeinek és alatt-
valóinak odaadó szeretetétől környezve, testi és szellemi 
erejének teljes épségében, a szenvedések által megtisztult 
hivő léleknek egész fenségében — megérje uralkodásának 
50 éves fordulóját. 

Mély hálával szivünkben borulunk le e napon Urunk-
nak Istenünknek szent felsége előtt, köszönetet mondva 
azért, hogy ilyen fejedelemre bizta félszázadon át nemze-
tünknek sorsát; a ki szerencsésen megoldva minden bonyo-
dalmat, leküzdve minden nehézséget, eloszlatva minden 
félreértést, atyai szeretetével, páratlan türelmével, uralkodói 
bölcsességével meghóditotta valamennyi alattvalójának 
szivét, megnyerte bizalmát. Pedig mily nehéz viszonyok 
között kezdette meg uralkodását, és lépett be 18 éves 
korában az élet legridegebb iskolájába ! Nagy lelke már 
akkor át volt hatva az isteni igazságtól, hogy „nem a 
nép vagyon itt a király szolgálatára, hanem a király a 
nép üdvére" — és fejedelmi szivében már akkor is égett 
a vágy, hogy bármely áldozat árán megnyugtassa a ke*/ 
délyeket, — és népeiből boldog megelégedett népeket 
teremtsen. Hogy nemzetünk aránylag gyorsan nyerte vissza 
szabadságát,jogait, alkotmányát: nagylelkűségének köszön-
hetjük, melylyel minden bántalmat felejteni — minden 
igazságtalanságot jóvá tenni kész volt. 

Mennyire kimagaslik ötven éves uralkodása alatt 
páratlan atyai szeretete népei, gyermekei iránt ; kész volt 
inkább egyes országairól lemondani, mint sem alattvalóit 
vérengző háborúskodásoknak kitenni. 

Kimagaslik irgalmas résztvevő szive is. Sok baj érte 
népeit ezen hosszú idő alatt : betegségek, terméketlen esz-
tendők, áradások, földrengések, nagy nyomort idéztek elő 
majd itt, majd ott, és tudjuk, hogy felséges urunk volt 
mindig az első, a ki földig sújtott népével együtt könyezett 
és bőkezűen szórta kincseit, hogy enyhítse a sokoldalú 
szükséget. 

Kimagaslik mély vallásossága. Egyetlen egy fejedelem 
sem viseltetik oly igaz hódolattal Krisztus helytartója, a 
római pápa iránt, mint királyunk ; ismeretes mindegyikünk 
előtt, mily nagy tiszteletben tartja magánéletében is az 

l0) Id. konst. 25. sz. : Quod si iidem (episcopi aliique 
praelati jtirisdictione quasi eppali pollentes) generalem a 
Sede apostolica impetraverint facultatem, ut fidelibus lib-
ros proscriptos legendi retinendique licentiam impertiri 
valeant, earn nonnisi delectu et ex justa et rationabili 
causa concédant. 

egyház parancsait, mily példás áhítattal vesz részt annak 
szertartásain, mily nagy áldozatkészséggel törekszik a 
vallásos élet fejlesztésére közreműködni akár templomok 
épitéséről, akár tanintézetek felállításáról vagy jótékony 
alapítványok megteremtéséről legyen szó. 

Kimagaslik törhetleu türelme. Igazán magáévá tette 
Szent István király intésé^, melyet Imre fia számára fel-
jegyezve találunk: „Legv türelmes mindenekhez, nemcsak 
a hatalmasok, hanem a gyengék, gyámoltalanok iránt is. 
A türelmes királyok országolnak, és csak a türelmetlenek 
zsarnokoskodnak. (X. 5 §. ; V. 4. § ) Hosszú uralkodása 
alatt számtalanszor kellett megküzdenie zavart okozó, 
bomlással fenyegető ellentörekvésekkel, és számtalan baj 
csakis onnan hárult ez országra, mert nem ugy történt 
minden, a hogy felséges királyunk bölcs és vallásos szive 
azt óhajtotta; de azért ő erőszakhoz sohasem nyúlt, ha-
nem végtelen türelemmel és nagy önmegtagadással enge-
dett szabad folyást az eseményeknek. 

Kimagaslik végre erős lelke, melyet semmiféle csapás 
meg nem rendíthetett. Alig van fejedelem a világon, ki 
annyit szenvedett volna, mint felséges urunk. Uralkodása 
kezdetén gyilkos kéz támadta meg, és csupán Isten különös 
őrködésének köszönhető, hogy a merénylet nem vált 
halálossá. Kapzsi népek támadták meg országait minden 
oldalról, a jog és igazság ellenére ; árulások folytán tetemes 
részeket veszitett el azokból, de mindez nem törte meg 
nagy lelkét.-A halál angyala is berontott hozzá, széttépve 
a királyi család boldogságát ; de még ezen nagy csapások 
sem voltak képesek megingatni hitét, elvenni bizalmát, 
csökkenteni Önfeláldozó munkakedvét. 

Mondjátok meg Krisztusban kedveseim ! nem tarto-
zunk-e bálánkat az Isteni Gondviselés iránt nyíltan és 
ünnepélyesen leróni, azért hogy ilyen fejedelmet adott 
országunknak, és drága életét annyi viszontagság között 
ép erőben tartotta meg már ötven éven á t? 

Azért, hogy az erdélyi egyházmegyében felséges 
urunk uralkodásának félszázados eseménye kegyelettel 
megülessék, elrendelem : 

1. Székesegyházamban, s egyházmegyém valamennyi 
plébánia templomában deczember 1-én este félórai haran-
gozás figyelmeztesse a híveket a jubileumi napra. 

2. Deczember 2-án ünnepélyes hálaadó szent mise 
tartassék Te Deum-mal, melyre helyi viszonyokhoz képest 
a katonai és polgári hatóságok meghívandók ; szent mise 
után öt Miatyánk és Üdvözlégy a királyért való könyör-
géssel magyar nyelven elmondandó. 

3. Advent első vasárnapján a szent beszéd után fel-
hivandók a hivek, hogy a jubileum napján a hálaadó 
istentiszteleten részt vegyenek é3 felséges királyunk hosszú 
életéért imádkozzanak. 

4. A főhatóságom alá tartozó összes iskolákban és 
nevelő intézetekben szüneteljenek az előadások, hogy az 
ifjúság testületileg részt vegyen az ünnepi szent misén. 

5. Ázon templomokban, a hol az örök-imádás egye-
sülete fönnáll, engedélyezem, hogy a legméltóságosabb 
Oltári-szentség decz. 2-án egész napon át kitéve legyen. 

6. Mivel deczember 2-a adventi péntekre esik, melyen 
a hivek a huseledelektől tartózkodásra és egyszeri jól-
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lakásra kötelezvék, szentséges Atyánk XIII. Leo pápa, 
hogy örömünk semmi által meg ne zavartassék, e napra 
felmentvényt adott a böjt alól. 

Kelt Károly-Fehérvárt, 1898. november 19-én. 
f GUSZTÁV KÁROLY, s. k. 

erdélyi püspök. 

Székesfejérvár. Főpásztori szózat ő felsége ural-
kodásának félszázados jubileuma alkalmából. — 

Gravi, quod pia compassione planx'mus, vulnere cor-
dis sauciatus agit Augustissimus Imperator idemque Rex 
noster Aposlolicus 2-a Decembris anni labentis quinqua-
gesimum suscepti regiminis anniversarium diem. Memores 
itaque moniti gentium Apostoli: „Obsecro igitur omnium 
fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum 
actiones pro omnibus hominibus, pro regibus et omnibus, 
qui in sublimitate sunt," avita Maiorum nostrorum fide-
litate religiosoque amore iungamus illo die preces nostras 
cum precibus benignissimi Regis Nostri Apostoliéi gratias 
agentes Regi Regum, Domino Dominantium 2) pro cunctis, 
quae eidem dilectissimo Regi Nostro Apostolico, et per 
eius manus nobis largiri dignatus est bénéficia. 

Sed et supplicibus ad Dulcissimum Cor Domini 
Jesu confugiamus precibus, ut afflictum cor Regis Nostri, 
qui sperat in Domino et in misericordia Altissimi non 
commovebitur,3) uberrima consolatione consoletur, cum-
que magno Mediolanensium lumine, Sancto Ambrosio, 
oremus, „ut beatissimum eum et fiorentissimum Deus 
Omnipotens Pater Domini Nostri Jesu Christi tueri aetate 
prolixa, et regnum eius in summa gloria et pace perpe-
tua confirmare dignetur." 4) 

Dispono autem, ut die 2. Decembris anni fluentis in 
mea Ecclesia Cathedrali cunctisque parochialibus Ecclesiis, 
item in Ecclesiis Religiosorum et iis in Ecclesiis filiali-
bus, in quibus stabili ratione diebus Dominicis et testis 
Sacrum cantatum celebratur, hora solemni missae alias 
defixa, Solemne celebretur Sacrum. (Missa votiva solemnis 
de SS. Trinitate cum collecta pro rege sub una conclu-
sione, Gl. Cr. Praef. de SS. Trinitate), praemisso hymno 
Ambrosiano Te Deum ; ad quam solemnem Missam cuncti 
invitentur magistratus ordinis civilis et militaris. Finito 
autem Sacro solemni, omissis precibus alias a me prae-
scriptis, pro omnigena Regis Apostoliéi salute pie reci-
tentur lingua vernacula tria Pater et Ave, praemittendo : 
Imádkozzunk apostoli királyunkért. 

Haec autem dispositio mea Dominica I. Adventus 
populo fideli e sacro ambone aununcietur idemque ad 
concelebranda haec pietatis sacra solemnia in Domino in-
vitetur ; simul autem populus fidelis edoceatur, Sanctissi-
raum Dominum Nostrum Leonem PP. XIII. pro eadem 
memoriali die, in feriam VI. Adventus incidente, dispen-
sationem in lege abstinentiae et ieiunii benignissime elar-
gitum esse, cuius gratiae testes sequentes Excellentissimi 
Domini Nuntii Apostoliéi litteras cum Ven. meo Clero 
communico : 

>) I. Tim. 2, 1. 
2) I. Tim. 6, 15. 
3) Ps. 20, 8. 
4) Ad Gratian. Aug. 

Nuntiatura Apostolica. Nr. 2124. Excellentissime ac 
Reverendissime Domine ! Auspicatissima adventanda die 
quinquagesimi anni, ex quo primum Majestatis Suae 
Apostolicae impérium in gentem Austro-Hungaricam ini-
tium cepit, muneris mei esse duxi Beatissimo Patri lae-
titiam atque gaudium patefacere, quo, occasione hac 
faustissima, populus universus, Imperátori ac Regi magna-
nimo subiectus, effertur. Quam rem augustus Pontitex 
grato animo excepit, cum ex mutuo, quo obstringuntur, 
afíectu Princeps ac, populus reipublicae christianae pax ac 
faustitas proveniant. Verum, mente revolvens Sanctitas 
Sua diem illam anniversariam in feriam sextam Adventus 
incidere, qua fideles catholici abstinentia ac ieiunio tenen-
tur, ut voluntatem suam erga Principem et populum ma-
gis atque magis manifestaret, benigne dignata est a prae-
dicta abstinentia et ieiunio, memorata die, dispensationem 
concedere pro universa Austro-Hungarica ditione. 

Quam concessionem, magna animi mei laetitia, Ex-
cellentiae Tuae significare festimo, atque peculiaris obser-
vantiae meae sensus Tibi libenter ex animo profiteor 
Excellentiae Tuae Vindobonae, die 28-a Octobris 1898. 
AddictÍ8siraus famulus f E. Archiepiscopus Sebastenus 
Nuntius Apostolicus. 

Eadem autem solemni die feriae scholarum sunto, 
pubique scholasticae huius favoris indicetur ratio. 

Domine salvum fac Regem, et exaudi nos in die, 
qua invocaverimus Te ! 5) 

Albae-Regiae, die 21. Novembris 1898. 
PHILIPPUS m. p., 

Episcopus. 

Veszprém, nov. 19. A veszprémi róm. kath. főgym-
nasiumi bizottság üléséről. — 

Bainprecht Antal elnöklete alatt e hó 18-án d, u. 
tartott ülésében két fontos tárgyban intézkedett. Már két 
év előtt egyességet kötött a bizottság a kegyesrendi kor-
mánynyal, melynek alapján a kegyesrend nevére telek-
könyvezett főgymnasiumra a róm. kath. bizottság illetve 
a veszprémi róm. kath. hivek javára a zálogjog 55,000 
frt kamatnélküli összegre telekjegyzőkönyvileg bekebele-
zendő azért, mert ennyit épitett bele a bizottság ezen 
épületbe. Ezen összeg azon esetre volna kifizetendő, ha a 
kegyesrend megszűnnék, és a veszprémi főgymnasium 
katholikus jellegét elvesztené. A vallás- és közoktatásügyi 
minister ur 37131/898. számú leiratában tudatta, hogy 
ehhez mindaddig hozzá nem járulhat, mig a főgymnasiumi 
bizottság alapjainak kimutatását be nem mutatja s azok-
ról alapitó levelet nem állit ki. — A bizottság ezt tiszte-
lettel tudomásul veszi, ezen munkálatok elkészítésével egy 
albizottságot bizott meg, melynek tagjai : Bainprecht Antal, 
Takács József, Tölcséry Ferencz és dr Csete Antal. A 
második tárgy a gymnasiumi tornacsarnok ügye. Bainprecht 
Antal, Takács József és Perényi Antal jelentést tesznek 
győri tanulmányutjokról, Perényi Antal egyúttal a pénztár 
és az alapok állapotáról. A bizottság Rainprecht Antal 
abbeli indítványát, bogy a tornacsarnok 1899-ben meg-
építtessék, egyhangúlag elfogadja s a szükséges intézke-

5) Ps. 19, 10. 
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dések eszközlésére albizottságot választ, az építkezésre a 
főgymnasiumi alapból 8000 frtot utalván ki, melyhez jön 
a tornacsarnok alapja 3000 frtal, ugy, hogy ezen épületre 
s annak berendezésére 11000 frt áll rendelkezésre. Az ülés 
kezdetén dr Csete Antal bizottsági tag sajnálkozását fejezte 
ki a fölött, hogy a legutolsó iskolaszéki gyűlésen tett 
felszólalása félreértve lett, miként egy helybeli lap meg-
jegyzéséből kitűnik. 0 teljes tisztelettel viseltetik a megyés 
püspök ur iránt, a kinek jótékonyságát a bizottság már 
annyiszor élvezte, ugy is mint nagylelkű adakozó, úgyis 
mint főpásztora iránt ; teljes tisztelettel viseltetik a főtisz-
telendő veszprémi káptalan iránt is, mely szintén mindig 
nagylelkűen istápolta kath. oktatásügyeinket. Ha ő ezen 
kérdésekben kétségeskedik, és mindennek okát, alapját 
keresi : ezt sem bizalmatlanságból, sem tiszteletlenségből, 
hanem kötelességérzetből teszi, mint jogász és mint bizott-
sági tag. Rainprecht Antal elnök örömét fejezte ki ezen 
lojális nyilatkozat fölött s a bizottság helyeslése mellett 
biztositotta felszólalót, hogy abból, ha egyes kérdésekben 
kétkedő vagy ellenzéki álláspontot foglalt el, senki sem 
magyarázott ki tiszteletlenséget az egyházi főhatóság iránt. 

Loudon. Emlékek Anglia kath. múltjából. — 
Közönséges megfigyelő szemében Anglia régi székes-

egyházai s templomai kath. múltjának egyedüli marad-
ványai. Csakhogy ezzel nincsenek kimerítve az emlékek, 
lépten-nyomon találkozunk velük, természetes, hogy azokat 
már szokásból nem vesszük észre azonnal. Az angolok 
csak kis töredéke bőjtől s mégis naponta mindenki szegi 
meg a bőjtőt, mint az angolok reggelit kifejező mondása 
break fast, bőjtszegő mondja. A ki Londonban sörért a 
publik houses-be, a sörházba megy, melyet a nép röviden 
plubo-nak nevez, a miként omnibus-ból bus-t, Queen 
Erzsébet-bői Beth-et képezett, az még akad néhány, a 
kath. időkre emlékeztető czimerre, mint pl : „A Péter-
kulcshoz," „A mitrához." Victoria királynő sokszor olvasott 
csimei között ott áll a két betű is : D. F. Annyit jelent, 
mint: defeusor fidei, a hit védője, tiszteletjel melyet a 
királyok VIII. Henriktől örököltek. Henrik e tisztelet-
czimet X. Leo pápától kapta 1521-ben, midőn még a kath. 
tanokhoz ragaszkodott s ezen alapon Luther ellen vita-
iratot kiadott. Bár e czim tisztán csak a katholiczismus 
védelmére vonatkozott a protestantismussal szemben, nem 
akadályozta meg Henrik követőit, legyenek azok Cálvinisták, 
Lutheránusok v. anglikanusok, e tisztán kath. czim vise-
lésében. Sőt Angliában az esküvésnél s káromkodásnál 
használt szó bloody összevonása a by ur lady-nak mi 
asszonyunkra. Londonban különösen nagy szerepet játszik 
a kath. elnevezés, ugy az utaknál, melyeket egykori 
kolostorok nevéről neveztek el, mint: Blackfriars, Austin-
friars, Grefriars ; azután Charing Cross, világhírű pálya-
udvaráról, hol egykor az I. Eduárd által felállított gyönyörű 
kereszt állott. Ezt az anglicanusok lerombolták, s a 
kálvinista „érsek" Abonnak az a gondolata támadt, hogy 
ezen jel pótlására egy egyiptomi pyramis felállítását 
javasoljon. Azután a könvvkereskedő-utcza Paternoster 
Row a Páltemplom mellett. A westmünsteri apátság, az 
ismerős temetkezési hely, megtartotta a berczék idejében 
viselt nevét. Az oxfordi és chambrioge i egyetemek, 

mindkettő a kath. egyház alkotása, megőrzik Corpus-
Christi collegiumát, halottak collegiumát, a ss. Maria, 
Maria Magdalena, St. Peter stb. collegiumokat, stb . . . 
világos emlékei a kath. múltnak. Sok a még ma is 
érvényes helynevek száma, melyek szentektől származtak. 
Az államegyház mindkét főméltósága, a canterbury és 
yorki- érsek, még ma is viselik a kath. idők jelvényeit, 
amaz a palliumot a metropolita kereszttel, emez pedig a 
pápai kulcsokat, a koronával a régebbi tiara helyett. 

T A R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

E rövid kitérés után menjünk vissza tárgyunkhoz. 
A fönebb rajzolt kép, mely a társadalmat illetőleg, 

sajnos, a mennyire hü, annyira igaz is, újra meg újra 
elvonul lelki szemeink előtt. — A vezérek és katonák, a 
parancsolok és engedelmeskedők, a nagy nemzetek és kis 
népek az eszmék zavarában csak ugy vergődnek, de ko-
rántsem élnek ; mert Isten nélkül nincs helyes eszme,, 
nincs élet, valamint nincs boldogság sem itt — a föld 
határain, sem ott — a halhatatlanság hazájában, nem is 
lehet. — „A természet, mondja egy jeles tudós,1) csak 
ugy és annyiból képez valamit, mig létét Istentől, Isten-
ben birja ; míg tőle indul ki, mint középpontjából és 
hozzá törekszik vissza, mint végczéljához. Az emberi szel-
lemnek nem adatott, hogy az Istentől2) megállapított 
renden kívül bárhol is valamit előállíthasson. — Istenen 
kívül nincs a társadalomra nézve semmi nagyság, semmi 
állandóság, semmi béke, nincs lelki és szívbeli nyugalom 
sem." 

Fölséges szavak, a melyek az egyházra, erre az er-
kölcsi s kormányzási rend isteni jogának nem csak leg-
hatalmasabb képviselőjére, de annak legerélyesebb védő-
jére is, utalnak, és valóban megdönthetetlen igazságot 
fejeznek ki. „Roma locuta, causa finita est." 3) 

Az ember méltósága, a teremtett lények fölötti fő-
lénye abban is áll, hogy észlény, és, mint ilyen, minden-
képen törekszik szert tenni oly ismeretekre, melyek cse-
lekedeteit irányozzák, elérni azon állapotokat, melyek a 
társadalomban neki jólétet, boldogságot, és életczéljaink 
megfelelő megnyugvást biztosítanak.1) Eme törekvése- és 

Dr. Somogyi K. 
2) Ez képezi neki czél s nyugvó pontját, a melyre irányulnak 

aspiratiói, és a mely felé viszik epedő lelkesedésének szárnyai any-
nyira, bogy teljes joggal tekinthetjük az emberiség szive földobba-
násának, lelkiismerete közös szózatának, Afrika nagy püspökének 
azon szavait : „Magadnak teremtél engem, Uram ! és nyugtalan az 
én szivem, miglen te benned meg nem nyugszik." S- Aug. De 
civit. Dei. 

3) Sz. Ágoston, Hippó püspöke, a tudományos világ csodá-
jának történelmi nevezetességű szavai, melyekre a pelagián eret-
nekség elnyomása fölötti övömében fakadt. Serm. 131. 

4) Az emberi szellem legszebb tehetségének, az akaratnak 
szintén része van az igazság hibátlan és teljes megismerésében. Es 
pedig nem csak ilyen-amolyan része, hanem legnagyobb része s 
ennek jó vagy rossz voltától, azaz irányától függ, hogy czélt érjen, 
vagy téveszszen az ember. A valódi értelmet csak a tetté vált meg-
élés nyitja meg az ember lelkében ; egyedül akkor válik a képzelt 
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észlényi természetének mintegy önkéntes folyománya, hogy 
szabadságot élvezzen.5) 

Épen azért a társadalom minden rendű tényezőit 
csak egy szellem tölti el, egy élet-elemet akarnak bele-
helni, egy eszméért lelkesedni, egy oltárnál áldozni — 
áthatva lenni a szabadság szellemétől, beszívni a szabad-
ság életelemét, lelkesedni a szabadság eszméjétől, áldozni 
hódolattal a szabadság oltáránál. A szabadság eszméje 
hivja föl munkára az elaltatott szellemet, ez gyújt ja lo-
bogásra a pálya czélpontban a remény csillagát, ez éleszti 
a költő lelkében a lángoló érzelmek magasztosultságát. 
A szabadság édes érzete száll röpke szárnyakon a népek 
dallamaiban, ezért esengenek az elnyomottak, ezért halnak 
a csatasikon a hős vitézek, erre esküsznek a fejedelmek, 
ezt ünnepelik a harczmezőről visszatérő győzelmes zászlók 
lobogásai, ennek emlékénél hevül a nemzeti ünnepélyek-
nek évfordulóin, melyek élénken szórják szerte a haza-
szeretet, a nemzeti mult iránti kegyelet magvait a fiatal 
szivekbe, a szebb érzeményekre képes honfikebel; ennek 
érdekében tür a szenvedő, ennek bírásában epesztő hévvel 
törekszik boldogulni a haza lelkes polgára.6) 

Dicső eszme.7) Dicső tényei a nemes törekvésnek ! 

dolog bensőleg tudottá, biztosan értetté. Ezért mondja az Ur : „Si 
quis voluerit voluntatem eins faceie, eognoscet de doctrina, utrum 
es Deo sit." (Ján, 7, 17.) Gratry Die Erkenntniss Gottes. 

5) Szabadságról csak emberre nézve lehet szó, minden egyéb 
a természetben nem szabad. Az ember szabadsága Istennel való 
hasonlatosságának kifolyása, az Isten lényének viszfénye az ember 
lelkében. Az Ur Isten türi inkább isteni fölségének, ha lehet igy 
szól azon, megcsonkítását, a midőn az ember ős szabadságával 
vissza élve megbántja, türi az igazság s méltányosság letiprását, a 
midőn szabadságát rosszul hadjáva, embertársai, az Isten teremtvé-
nyével kegyetlenül bánik, mintsem, hogy szabadságától megfoszsza • 
Kinyilatkoztatása és világ kormányzásában és mily gyöngéden őrzi 
az emberszabadságát ! Csak szabadon végzett cselekedeteknek igér 
jutalmat vagy büntetést. Azért mondja Eulen : a szabadság oly 
lényeges tulajdona minden szellemi lénynek, hogy még Isten sem 
bírja attól megfosztani. Elvenni ezt tőle annyi, mint megsemmisíteni. 
Ez egyéniségének pecsétje, ez azon iszonytató felelősség forrása, 
mely az élet minden akaratból származott tettére nehezedik. — Az 
Isten szabadsága korlátlan, az emberiuek vannak határai, ebben is, 
különbözik az Istentől. Az ember ugyanis elméjére mért foltos nap, 
melyet majd saját gőze, majd a bűnök párái beföllegeznek, akara-
tára békétlen vulkán, melyre, ha isteni akarat nem tesz oltó fődőt, 
lázongani meg nem szűnik. E két gyarlóságánál fogva, vezérlő szö-
vétnekül, magatartási módot, szabályzó mintául törvényeket szabott 
az Ur Isten, melyeknek szabadon engedelmeskedve elégedett a 
földön és boldog is legyen a másik világon. Az embernek tehát 
épen, mert szabad, törvényekre van szüksége. I. Droz Pensées sur 
le Christianisme. 

°) Az emberek nagyon kedvelik a szabadságot, a társas élet, 
az állami lét e szép virányát, a haladás szellemi, anyagi fejlődés 
védő várát ; de feledik, eszükbe sem jut legtöbbször, hogy annak 
élete csak ugy biztos, fönállása csak ugy tartós és lehet állandó 
védőbástyája a társadalomnak, ha alapja szilárd, gyökere életerős, 
ha erős alapon épült föl, egészséges gyökérből fejlődött. S a sza-
badság emez életadó gyökere, ez a biztos fundamentuma nem más, 
mint a rend. — A kettő egy és ugyanaz, rend és szabadság ugyan-
azon fának részei, alkotó elemei, az egyik a gyökér, mely tápláló 
nedvvel az élet nedvével látja el az egészet, a n ásik a fának, 
lombja, a nemzet fájának koronája, mely fris, üde, éltető levegővel 
élénkiti a testet. S az a szinére, a látszotra még üdébb zöldebb 
lomb a fán, mely nem e gyökérből sarjadzott, csak a fa életnedvét 
kihivá, azt megfojtó élősdi fagyöngy, ez nem szabadság, hanem 
ennek gúnyja, paródiája, szabadosság. 

:) A kereszténységnek tartatott fön tehát a dicsőség a világ 

— A társadalomnak valóban egy mosolygó képet kellene 
fölmutatnia ezen dicső, ezen, a népek agyába bevilágító, 
eszme megtestesülésénél, egy boldogító paradicsom alak-
jában föltűnnie a magasztos törekvés sikereinek koszorú-
jában ! 

Azonban épen e mosolygó kép nem nyújt lelki gyö-
nyört a szemlélőnek. — A szabadság zászlóját lengetik 
száz meg százezrek, és még sem boldogok annak üde 
árnyékában. A szabadságért lángolnak lelkök-lelkéből, és 
mégis a legnagyobb szolgaságban sinylcdoek ; a szabad-
ságért buzgadoznak, és mégis nehéz viszonyaik rideg nyű-
geiben vergődnek ; a szent szabadságért áldoznak vagyont, 
meggyőződést, lelkiismeretet, elveket, és még sincs eny-
hítő nyugalom sem a családban, a melynek a keresztény 
s honfiúi erények melegágyának kellene lennie, sem a 
hazában ; nincs erő-növekedés a nemzetben, nincs gyara-
podás a vagyonban, nincs megelégedés a népek között, 
nem mosolyog boldogság a nagyok ajkain, nem ül éltető 
remény sugara az ifjak homlokán. — Szabad elvek érle-
lődnek a bölcsek és tudósok elméjében, szabad tények 
fejlődnek elszánt férfiak akaraterejéből ; ámde.szabadságot 
ölnek a lángoló, de tárgyat nem lelt, indulatok, szolga-
ságot szülnek a zsarnoki eljárás visszbatásai. 

(Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— A Szent-István Társulat Tudományos és írod. 

Osztálya f. hó 23-án tartá 'dr Kisfaludy K. Béla elnöklete 
alatt ülését, melyen a tagok nagy számmal voltak jelen. 
Elnök jelenté, hogy az anyatársulat a leverő hir hatása 
alatt, mely ő felsége Erzsébet királyné szomorú elhunytát 
országszerte szétvivé, ülést tartott s ebből kifolyólag ő 
felségéhez a királyhoz feliratot intézet ; most már nincs 
egyéb hátra, mint hogy az osztály is a jelen ülés jegyző-
könyvében kifejezze az anyatársulattal való kegyeletes 
együttérzését. Jelenti, hogy Villányi Szaniszló, az osztály 
munkás tagja, meghalt. Az osztály, elnök indítványára, 
a jegyzőkönyvben részvétét fejezi ki s utasitja a II. szak-
osztályt, hogy az elhunyt kiváló férfiú érdemeit méltató 
emlékbeszédről gondoskodjék. Elnök jelenti, hogy társu-
latunk és ezen osztálynak is buzgó és érdemes elnöke, 
Zichy Nándor gróf ő exja Isten jóvoltából megérte doktori 
promócziójának felszázados évfordulóját. Inditváuyára az 
osztály elhatározta, hogy az elnök ur ő exja előtt kifejezi 
jubileumi örömében való őszinte részvétét s arról ő excziáját 
értesiteni fogja. Elnök jelenti, hogy a társulat hasonló 
érzelmekkel üdvözli ft. dr Schlauch Lőrincz biboros-püspök 
ő emját 25 éves püspöki jubileumán és ft. dr Samassa 
József egri érsek ő exját 25 éves érseki jubileumán. 

gyalázatos rablánczait széttépni és helyökbe az igazi szabadság 
zászlaját föltüzni. Közel két ezer éve annak, hogy e szabadság 
diadal jele a Golgothán ki lőn tűzve, tehát egyidős magával a 
keresztény polgárosodással. Mily nagy kár az emberiségre, külö-
nösen pedig a művelt világra nézve, hogy annak nagy része a valódi 
zászló iránt tévedésben van, illetőleg attól idegen ! 
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Ugyancsak üdvözli az osztály ft. Sujánszky Antal r. tagját 
aranymiséje alkalmából. A II. szakosztály előadóinak 
mandátuma lejárván, az osztály a szakosztály jelöltjei 
közül előadóvá dr Békefi Rémig r. tagot, másodelőadóvá 
pedig dr Alclási Antal r. tagot. Az I. szakosztály indít-
ványára az osztály bizottságot küldött ki az ügyrend egyes 
pontjainak módosítására. Ezután az osztály, az alapsza-
bályok szemmeltartásával, megejtette a tagajánlást. Köv t-
keztek a felolvasások. Az első volt dr Margalits Ede r. 
tag felolvasása: A rigómezei ütközet, Lázár czár halála." 
A második felolvasó volt dr Bartha József vendég, ki a 
Toldy-mondáról szóló irodalmi tanulmányát olvasta fel. 

H I V A T A L O S . 

I . Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére a nagyváradi latin szertartású székesegyházi 
káptalanban Széchényi Jenő krasznai főesperesnek a békési 
főesperessegre, dr Fraknói Vilmos választott arbei püs-
pök és középszolnoki főesperesnek a krasznai főesperes-
segre és Schiefner Ede kanonoknak a közép-szolnoki 
főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván» 
az ekként "megüresedő utolsó kanonoki széket Fetser 
Antal püspöki irodaigazgatónak adományozom. Kelt Gö-
döllőn, 1898. évi november hó 8-áu. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Gürtler József beszterczebányai székes-
egyházi őrkanonoknak a koppáni czimzetes prépostságot, 
Havrán János beszterczebányai székesegyházi főesperes 
és kanonoknak pedig a Boldogságos Szűz Máriáról neve-
zett királyhelyi czimzetes apátságot adományozom. Kelt 
Gödöllőn, 1898. évi nov. hó 9-én. FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Szentséges atyánk XII. Alfonz király halalá-

nak évfordulójára, mely decz. 1-ére esik, Krisztina özvegy 
királynénak nagy arany érmet fog küldeni, a melyen sz. 
Jakab apostol képe lesz, a kinek sirja Compostellában 
van s a ki Spanyolország védőszentje. Vigasztaló és erő-
sítő czélzás ez a hőslelkü özvegy királyné által kiált nagy 
küzdelmekben tanúsított ügybuzgóságra. 

— Protestáns mozgalom. IJjra megindult a pro-
testáns mozgalom protestáns theologiai fakultás felállítása 
iránt az egyetemen. A mozgalmat ezidőszerint a debre-
czeni „Prot. egyh. és isk. Lap"-ban Zoványi Jenő tollá-
ból megjelent nagy vezérczikk szerint Zsilinszky Mihály 
vallás- és közoktatásügyi államtitkárnak, mint a bányai 
ev. kerület uj felügyelőjének székfoglaló beszédében ki-
jelentett óhajtása keltette fel nyugvásából, a ki, mint a 
hivatolt vezérczikk mondja, „állami és egyházi kettős ma-
gas tiszténél fogva a legnagyobb garancziát nyújtja arra, 
hogy a (protestáns) fakultás (a budapesti egyetemen) immár 
nem légvár, nem ábrándos törekvés, hanem a meghiú-
sulás felé közelgő olyan eszme, melynek módozataihoz is 

ideje lesz már hozzászólni." És Zoványi hosszú czikkben 
azonnal meg is kezdé a hozzászólást, részletes tervet ter-
jesztve a felbiztatott protestáns közönség elé. Sión őrei, 
a mi a budapesti egyetemet illeti, vigyázzatok ! Ha egy-
szer a király határozott, késő lesz minden igyekezet. 

— Megjelent a római Coll. Germ. Hungaricum ca-
talogusa az 1898—99-iki iskolaévre. A növendékek száma 
97, köztük 15 már fel van szentelve. A jezsuita-atyák 
száma 6. A növendékek közül 11 magyar; Kalocsának 4, 
Veszprémnek 1, Pécsnek 1, Esztergomnak 2, Székes-
Fehérvárnak 2, Erdélynek 1 növendéke van. Képviselve 
vannak az osztrák-magyar monarchia összes tartományai, 
a nagy német birodalom országai, Svájcz (5), Németalföld 
(2), Románia (?) Növendéket küldött 43 egyházmegye; 
Köln egyedül annyit, mint Magyarország, Boroszló 8-at, 
Trier 5-öt, azután Kalocsa következik négy növendékével. 

— Az egyházmegyei alapítványi pénztárak ke-
zelői Esztergomban. Miheztartás végett közöljük, hogy 
az esztergomi főkáptalan kezelése alatt álló pénztárakat a 
főkáptalan következő tagjai kezelik: 1. Altalános egyház-
megyei pénztárt (papi nyugdíj- és tűzkár elleni biztosítási 
alap) Bogisich Mihály püspök; 2. Szegény pénztárt és a 
főkáptalani nyilvános pénztárt dr Csernoch János ; 3 Rész-
leges egyházmegyei pénztárt dr Boszival István ; 4. Jótékony 
alapítványok (ösztöndijak, tanintézetek) pénztárát Schlick 
István, 5. A tanítói szegény alap pénztárát dr Walter 
Gyula ; 6. A tanítói nyugdíj alapot pedig Vézmger Károly. 
{Esztergom.) 

— A keleti szakadár egyházak egyesítésének ügye 
újból mozgásnak indul. Rómában van jelenleg Langénieux 
rheimsi biboros érsek és mgr Geraigiry a melchita görög 
katholikusok patriárkája. XIII . Leo pápa szándéka egy 
külön bizottságot s illetve egyesületet alkotni, mely ezt 
az ügyet czélra vezetni legyen hivatva. 

— Nevezetes dolog. Valaki kutatta, hogy kicsoda 
jelenleg a püspöki kar seniorja. Kitűnt, hogy a legidősebb 
püspök a világon jelenleg a római püspök, XIII. Leo 
pápa, a kit XVI. Gergely pápa 1843. január 17-én neve-
zett ki damiettei érsekké. 

— A mi életre való, az érvényt szerez magának. 
A német katholikusok a jelenlegi Németország területén 
kisebbségben vannak. Katholikus önérzetük és összetartásuk 
azonban oly nagy és erős, hogy a birodalmi gyűlésben 
jelenleg övék a legnagyobb párt. Ennélfogva, most avval 
a jogos igénynyel lépnek fel, hogy a birodalmi gyűlés 
elnöke katholikus vagyis centrumpárti legyen. A siker 
valószínű, csak az neheziti meg a dolgot, hogy két jelölt 
van : Hertling báró müncheni egyet, tanár és Ballestrem 
gróf. 

— Az uj szatmári gör. kath. lelkész. A szatmári 
gör. kath. parochia uj lelkészt nyert Melles Emil kisdob-
rai esperes-lelkész személyeben. A lelkész-választás f. hó 
14-én délután történt meg. A lelkészi állásra 30-án pályáz-
tak, a kik közül a következőket jelölte a püspök kor 
szerinti sorrendben: Melles Emilt, Egressy Jánost és 
Dudics Andrást. A jelöltek közül Melles Emil 8 szótöbb-
séggel lett megválasztva. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. II. Fé lév . 1898. 

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

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

TARTALOM: Vezéreszmék es Tanulmányok. Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat.— Egyházi Tudósítások. B e s z t e r c z e b á n y a : 
Főp. szózat ő felsége jubileumára. — G y ő r : Ő felsége jubileumáról, főp. szózat. — K a l o c s a : 0 felsége'jubileumára főp. levél. — 
N a g y v á r a d : Főpásztori szózat ő felsége jubileumáról. — N y i t r a : Főp. levél ő. felsége jubileumáról. — B e r l i n : Egy „birodalmi 

ellenség !" — Tárcza. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Élet. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Irta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 

2. §. A könyvolvasás. 
(Folytatás.) 

Á római szentszéktől a t i l to t t könyvek ol-
vasására adott engedély többféle lehet. A kinek 
felhatalmazása van az Indexben foglalt könyvek 
olvasására, nem bir egyúttal engedélylyel a püs-
pök által t i l to t t könyvek olvasására, hacsak a 
szentszéktől nyert felhatalmazás nem oly zára-
dékkal adatott, mely az utóbbi jogot is magában 
foglalja. Az általános törvény alól adott felmen-
tés ugyanis nem ment fel egyszersmid a rész-
letes törvény alól. Ez állitás igazsága kitűnik 
azon felhatalmazásokból, melyeket a szentszék a 
magának fentar tot t esetek alól való feloldozásra 
szokott adui. Igy pl. XIV. Benedek 1752. évi 
aug. 21-én Pias christifidelium cz. konstitucziójá-
ban a III. §-ban a S. Maria de Succursu szerze-
teseknek adott felhatalmazást eképen korlátozza: 
„És azonkivül a csak Nekünk és az apostoli 

• szentszéknek s nem egyszersmind az egyházme-
gyei főhatóságok által is fentar tot t eset alól 
(t. i. adatik felhatalmazás,) hacsak azon egyházi 

hatóságnak külön engedélye hozzá nem járul." *) 
Úgyszintén a S. Poenitentiaria által adott fel-
hatalmazásokra nézve: „Óvakodjál feloldozást 
adui az egyházmegyei főhatóságok által fentar-
to t t esetek alól, hacsak azoktól felhatalmazást 
nem nyertél." 2) 

E hasonló vonatkozású esetekből láthatjuk^ 
hogy az Index-kongregáczió által adott olvasási 
engedély csak azon könyvekre terjed ki, melyek 
az Indexben foglaltatnak, s nem egyszersmind a 
püspök által t i l to t takra is, melyekről a kongre-
gáczió nem is bir mindig tudomással.3) 

A mi a t i l tot t könyvek olvasására nyert en-
gedélyt illeti, kiterjed a hirlapokra, újságokra 
stb. is; de viszont nem, minek okát azon különb-
ségben találjuk, a mely tekintély, tartósság stb. 
tekintetében van a könyv s az egyéb nyomtat-
ványok között. (L. 73. 1. 2. jegyz.) 

„Et praeterquam in casibus Nobis et Sedi Apos-
tolicae dumtaxat, non vero etiam Ordinariis locorum 
reservatis, nisi eorundem Ordinariorum licentia respective 
accedat." 

2) „Et abstineas absolvere a casibus reservatis lo-
corum Ordinariis, nisi facultatem ab eisdem obtinueris." 

3) Id. konst. 26. sz. : Omnes qui facultatem aposto-
licam consecuti sunt legendi et retinendi libros probibitos, 
nequeunt ideo legere et retinere libros quoslibet aut ephe-
merides ab ordinariis locorum proscriptas, nisi eis in apos-
tolico indulto expressa facta fuerit potestas legendi et. 
retinendi libros a quibuscumque damnatos. 

40 
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A római szentszéktől nyert felhatalmazás j 
mindenütt érvényes, mig a püspöktől, mint alá- ! 
rendelt hatóságtól származó engedélyt illetőleg ! 
nincsenek egy véleményen a tudósok. Vannak, 
kik azt vitatják, hogy a püspöki engedélylyel az 
egyházmegye területén kivül élni nem lehet, 
mig mások, nem kisebb tekintélyüek az ellen-
kezőt állítják ama helyes megokolással, hogy ez 
engedély személyes kiváltság, mint általában az 
általános törvény alól adott felmentvény.4) 

Természetes, ha a püspök a felhatalmazás 
használatát az engedély-okmányban meghatá-
rozza, ahoz kell alkalmazkodni. Legczélravezetőbb 
volna, ha a püspökök a némely egyházmegyében 
divó s több félek épen magyarázható záradékot 
mellőzve, határozott felhatalmazást adnának az 
egyházmegye területére, a mi az uj törvény eny-
hébb felfogásához mért eljárás lenne.5) .. 

A t i l to t t könyvek olvasására adott engedély 
idő szerint is korlátozható s visszavonható, a mint 
ez a dolog természetéből önként következik. Az, 
hogy a püspök öt évre terjedő felhatalmazással 
bir, nem akadályozza őt abban, hogy hosszabb 
időre szóló engedélyt adhasson, mivel az öt évre 
szóló felhatalmazások folyton meguji t tatnak. 

A kinek engedélye van a t i l tot t könyvek 
olvasására ad effectum eos impugnandi, ós nem 
ily szándékkal olvasta azokat, hanem csak kíván-
csiságból, nem esik kiközösítés alá, ha a könyv 
ily fenyíték mellett van tiltva. Az engedélynek 
ugyanis belső czélja (finis operis) az, hogy fel-
oldjon az olvasást ti l tó törvény alól, tehát azzal 
élni lehet, bármi legyen is az olvasó szándéka 
(finis operands ;) azért ha az engedély az utób-
bit is korlátozni akarja, akkor a fenti záradék-
hoz még hozzá szokott té te tni : alias non, vagy 
secus érit irritum ! 6) 

A uj jog enyhébb volta a régivel szemben 
főleg abban nyilvánul, hogy az eretnekfők (pl. 
Luther, Kálvin, Melanchton, Döliinger stb.) ira-
tait nem ti l t ja általában, akár ellenséges indula-
tuak a hittel szemben, akár nem; ez iratok ol-
vashatók, ha nem támadják a kath. vallást s az 
egyházat, sőt a nevezett eretnekek vallásos 
könyvei sincsenek már tiltva, hanem csak azok, 
a melyekben az egyház ellen való támadás fog-
laltatik vagy a melyek valamely tévelyt ajánla-

4) V. ö. Vermeersch, i. m. 58. 1. 
5) V. ö. Vermeersch, i. m. 58. Arndt 250—257. 1. 
ß) L. Arndt, i, m. 252. 1. 

nak s védelmeznek.7) A nem-katholikusok ima-
könyvei, kátéi, predikácziói stb. egyelőre tilosak ; 
de ha ezek sem támadják egyenesen a kath. hitet, 
ugy a tévelylyel szemben erős egyének olvas-
h a t j á k . 8 ) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUBOSITÁSOK. 
Beszterczebánya. Főp. szózat őfelsége jubileumára. — 
Immensus ille dolor, qui e subsecuto violento obitu 

Augustissimae Reginae Nostrae Elisabeth non solum Optimi 
Nostri Regis Apostoliéi, verum etiam nostra penetraverat 
viscera, alleviatur tantisper ex incidenti solatiosissimi 
asservandae 2-a Decembris aniii curr. solemnitatis iubilaris 
quinquaginta annorum diei anniversariae gloriosae guber-
nationis Suae Ssmae Maiestatis Regis Nostri Francisci 
Josephi I. momenti. 

Compertum habemus omnes, quanta fecerit Augus-
tissimus Rex Noster patriae nostrae decursu decern lustrorum, 
a quo tempore regni gubernaculum tenet. Qui, etsi laetis 
pleiumque tristia succe^serint, nihil aliud cordi habuit, 
quam emolumentum subditorum fidelium temporale augere, 
pacem cum aliis potestatibus terrestribus fovere, conservare-
que. Cuius virtutes praeclaras, religiositatem. sapientiamque 
admiratur revereturque totus terrae orbis ! 

Ingrati igitur essemus filii, si iila gaudiosa laetissima-
que die, quae vulnerato tantis aerumnis Regis Nostri cordi 
omnino nardus erit salutifera: non essemus participes 
laetitiae Magni Principis, s coronae S. Stephani Protoregis 
Nostri proprietarii, adventantis. 

Partes attamen in celebrandis die illa anniversaria 
solemnitatibus iubilaribus dignius non capiemus, quam ut 
ferventissimos nos quoque resonemus ad Altum hymnos 
precesque, ut Dominus Omnipotens Regem Nostrum 
Apostolicum iubileum protegat, faciatque Eum beatum in 
terra, et non tradat Eum in manum inimicorum ; auferat 
ab Eo calamitates, quibus toties probatus fuit, utque 
auspice gratia divina incolumis longa adhuc annorum serie 
posset, valeatque subditos suos innata Sibi sapientia, 
iustitiaque in pace regere ac gubernare. 

Hinc praesentibus dispono, ut supramemorata die 
hora sexta matutina in omnibus parochialibus Ecclesiis 
campanae media hora pulsentur, hora vero octava, praemisso 
solemni hymno Ambrosiano „Te Deum," sacrum solemne, 
ad quod magistratus Civitatum, aliaque officia et militia, 
praevie officiose invitentur, fidelesque de festivitate bac 
débité edoceantur, cum co!íecta pro Rege c lebretur ; 

7) Id. konst. 3. sz. 
8) XIV. Benedek az Index szabályokat magyarázó 

iratában ezeket emliti fel : Agenda, formiüae precum, 
apologiae, calendaria, martyrologia et necrologia (gyász-
beszédek), carmina, libri, in quibus eorum fides ac religio 
commendatur (!) catecheses, catechismi otrne^, colloquia 
(vallásos párbeszédek,) conferentiae, confessiones. Minden-
esetre a katbolikusnak nagyon óvatosnak kell lennie az 
elsorolt könyvek olvasásánál, nehogy saját hitének rová-
sára történjék ! 
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proles scholas iurisdictioni meae obnoxias fréquentantes 
die hac studiis vacent. 

In S. Cruce 11 a Novembris 1898. 
Car eins m. p. 

Ex)pus. 

GyÖr. Ö felsége jubileumáról főp. szózat. — 
Krisztusban kedves hiveien ! 

A különféle oldalról fenyegető és nyugtalanító bajok 
közt néha örömnap is virrad ránk. Ilyenre hivom föl 
figyelmeteket, kedves hiveim ! Folyó évi deczember hó 
2-dikán tölti be uralkodásának ötvenedik esztendejét föl-
séges urunk, I. Ferencz József császár és magyar apos-
toli király. Ezen időn keresztül uralkodónk ő. Felszázad 
nagy idő. Ennyi időn át sok szerencse, szerencsétlenség, 
öröm, szomorúság, dicsőség, meglátogatás érte őt ; de 
mindig élő hittel bizott Istenben. Az élő hit adott neki 
erőt, a különféle csapások férfias elviselésére. Keresztényi 
élénk vallásossággal tűrte el a csapást. Az Istenbe he-
lyezett e csüggedetlen bizodalom emelte nagyságát, és 
most tiszteletre gerjes/tő fölségben áll ő viszontagság-
teljes ötven esztendeje hála és örömünnepén, körülvéve 
alattvalóinak mély hódolatától és áradozó szeretetétől. 

Az osztrák-magyar összes monarchia millió és mil-
lió alattvalóinak örvendező karához sorakozunk mi is a 
közörvendezés e napjaiban, és hálatelt szivvel járulunk 
az Ur oltárához, hogy köszönetet mondjunk azon áldásért, 
melylyel fölséges urunkat megőrzé, és azon jótétemé-
nyekért, melyekben áldott jószivü királyunk által orszá-
gunkat részesíteni méltóztatott. Elmegyünk igen is az Ur 
oltárához, hogy kitárjuk szivünk legbensőbb érzelmeit s 
kerő fohászait fölséges urunkért, esdvén, hogy az Ur 
ereje szálljon rá, s ennek segitségében örvendezve töltse 
életét. Környezzék őt bölcs tanácsosok, bátor és hű had-
sereg ; legyen nagy a béke müveiben, dicsőséges a csaták 
mezején ; gazdag az Isten és az emberek iránti szeretet-
ben ; tekintélyes itthon, félelmes az ellenségnek, rettenetes 
a gonoszoknak. Lássa koronájának népeit egyesülve Isten 
szeretetében és az édes Jézus szent nevének dicséretében. 
Szent István trónján ülve, legyen föntartója a személyt 
és vagyont biztosító rendnek, őre az igazság kiszolgálta-
tásának, buzditó a művelődésre, utmutató a haladásra, 
védelmező a támadások ellen, megtorlója a nemzet ellen 
irányzott merényeknek, a hazafiúi erényeknek pedig, és 
minden nemes iránynak, legyen becsülője, oltalmazója és 
elősegitője. 

Mi ezen örömünnepen fölujitjuk szivünkben fölséges 
urunk iránt tántoríthatatlan hűségünk érzelmeit. Sőt ha-
zánk és nemzetünk iránt táplált szent szeretetünk is csak 
akkor egész, ha az a felséges király iránti legmélyebb 
tisztelettel, szeplőtelen hódolattal és változhatlan hűséggel 
egyesítve van. Fölujitjuk igen is szivünk megőrzött érzel-
meit és óhajtásait. Tartsa meg a jó Ur Isten fölséges 
urunkat országlása bokros gondjai közt a legjobb egész-
ségben ! Sokáig legyen ő még gyámoluk a benne bízók-
nak ! Az ő mindent felölelő és körültekintő bölcsesége, 
igazságszeretete, egyenessége, munkássága szolgáljon vilá* 
gitó lámpaképp mindazoknak, kik a közügyek különféle 
ágaiban a közvetlen vezetéssel megbízva vannak. 
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Isten fogadja kegyesen hálaadásunkat, hallgassa meg 
kérésünket s tekintsen kegyesen óhajtásainkra! 

A hálaadó ünnepély rendje ez : 
Deczember 1-én estéli harangszó után rövid vártatra 

félórán át az összes harangok hirdessék a következő 
örömnapot. 

Deczember 2-dikáa 9 órakor legyen ünnepélyes 
szentmise ; ennek végével mondassék 5 Miatyánk és Üd-
vözlégy a királyért. Azután Te Deum. 

Ahol csak egy pap vau, e napon a hajnali mise 
elmarad, hogy az iskolás gyermekek is részt vehessenek 
a szentmisén. 

Dicsértessék az Ur Jézus szent neve ! 
Győr, 1898. évi november 18. 

János s. k., püspök. 

Kalocsa. 0 felsége jubileumára főp. levél. — 
Quum proxime jam instet anniversarium quinqua-

gesimum diei 2-dai Decembris, qua Sua Majestas FRAN-
CISCUS JOSEPHUS I. Rex noster Apostolicus, qui est 
Augustissimus Ausztriáé Imperator, suscepit regni guber-
nacula aequum sane iustumque est, ut pro hoc eximio 
divinae bonitatis munere grati is quam maximas Deo 
Omnipotenti agamus, novasque pro Su3 Majestate dilectis-
simo Rege Nostro Apostolico, et charissima patria, gra-
tias et benedictiones a Diviua Majestate fervidis precibus 
efflagitemus. Quapropter praesentibus dispono, ut futuri 
mensis Decembris die 2 da, in Ecch-sia metropolitana, 
omnibusque parochialibus Ecclesiis Missa cum Hymno 
Ambrosiano „Te Deum" — praevie eatenus praemonito 
ex ambone fideli populo — ea intentione celebretur, ut 
piis precum nostrarum suffragiis Regi nostro vitam adhuc 
prolixam, impérium securum, domum tutam, exercitum 
inexpugnabilem, subditos probos, orbem quietum, et om-
nia quaecunque Suae Majestatis Sacratissimae vota sunt, 
et nostra, a Deo omnium bonorum Largitore impetremus. 

Sumi autem poterit Missa Votiva pro gratiarum 
actione cum collecta pro Rege. 

Quia vero dies 2-da Decembris anni currentis in 
feriam sextam abstinentia et jejunio consecratam incidit, 
ideo, Sanctissimus Dominus noster LEO Papa XIII. ad 
augendam dictae diei solemnitatem pro universa Austro-
Hungarica ditione eadem die dispensationem in abstinen-
tiae et jejunii lege clementissime concedere dignatus est, 
prout e sequentibus Exeellentissimi ac Reverendissimi 
Domini Nuntii Apostoliéi Yiennensis litteris die,28-va 
Oct. a. c. Nro 2124 ad me datis apparet. 

„Excellentissime ac Reverendissime Domine! Auspi-
catissima adventanda die quinquagesimi anni, ex quo pri-
mum Maiestatis Suae Apostolicae impérium in gentem 
Austro-Hungaricam initium cepit, muneris mei esse duxi 
Beatissimo Patri laetitiam atque gaudium patefacere, quo, 
occasione hac faustissima, populus universus. Imperátori 
ac Regi magnanimo subiectus, effertur. Quam rem augu-
stus Pontifex grato auimo excepit, cum ex mutuo, quo 
obstringuntur, affectu, Princeps ac populus, reipublicae 
christianae pax ac faustitas proveniant. Yerum, mente 
revolvens Sanctitas Sua diem illam aniversariam in feriam 
sextam Adventus incidere, qua fideles catholici abstinentia 

44* 
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ac ieiunio' tenentur, ut voluntatem suarn erga Principam 
et populum magis atque raagis manifestaret, benigne 
dignata est a praedicta abstinentia et ieiunio, memorata 
die, dispensationem concedere pro universa Austro-
Hungarica ditione." 

„Quam concessionem, magna animi .mei laetitia, 
Escelientiae Tuae significare festino, atque peculiaris 
ob3ervantiae meae sensus Tibi libenter ex animo profiteor 
Excellentiae Tuae — Vindobonae, die 28. Octobris 1898.  
— Humill. addictiss. Famulus f E. Archiepiscopus 
Sebastenus Nuntius Apostolicus." 

Yelit Venerabiiis Clerus Curatus de hac dispensatione 
Apostolica populum fidelem ex ambone certiorem reddere. 

Datum Coloczae, die 18 â Novembris, 1898. 
Georgias, Archi-Episcopus. 

Nagyvárad. Főpásztori szózat őfelsége jubileumáról. — 
A jó Isten áldó kegyelméből, ki által „országolnak 

<i királyok, és végeznek igazat a törvényszerzők, . . . ural-
kodnak a fejedelmek, és végeznek igazságot a hatalmasok" 
(Péld. Besz. VIII. 15—16.), dicsőségesen uralkodó koronás 
királyunk és legfőbb kegyurunk ő csász. és apostoli királyi 
felsége I. Ferencz József félszázados uralkodói jubileuma 
előtt állunk. 

Ritka jubileum. Ezeréves magyar hazánk eddigi 
története egyetlen példát ismer. 

Szent László királyunk váradi sirja mellé temet-
kezett Zsigmond magyar király, — kinek szintén volt 
császári koronája is, ő levén az első magyar király, a ki 
a régi német birodalom római császári koronáját is viselte, 
— volt egyetlen oly elődje a magyar trónon felséges 
királyunknak, ki félszázadon át uralkodott. 

„A királyok királya, s uralkodók ura" (Jelen, könyve 
19. 16.) megadta I. Ferencz József ő csász. és apóst. kir. 
felségének is s hü népeinek ezt a ritka kegyelmet, a fél-
százados uralkodói jubileumnak magasztos örömünnepét, 
mely a szentírás szerint is kell, hogy ünnep legyen : 
„Szenteld meg az ötvenedik esztendőt.8 (Lev. 25. 10.) 

Es ez ünnep nagyságát felséges urunk királyunknak 
egyéni s uralkodói nagysága — kinek keresztény hős 
lélekkel átszenvedett megpróbáltatásai is kiváló érdemei 
fokozására, nagy erényei megnyilatkozására s népei példa-
adó okulására szolgáltak és szolgálnak, — rendkívülivé 
avatja. 

Ki ismerje az atyát, ha nem az ő öntudatos hű fiai, 
akiknek „dicsősége az ő atyjok." (Prov. 17. 6.) 

Ismerlek benneteket Krisztusban kedvelt testvéreim 
és fiaim ! Ismerem Istenért, hazáért, királyért élni-halni 
kész magyar sziveket, melynek hü alattvalói erényeit 
katholikus szent hitünk szenteli meg s emeli egyszersmind 
vallásos erényekké s vallásos kötelmekké. „Minden lélek 
engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincs 
hatalmasság, hanem csak Istentől, amelyek pedig vannak, 
az Istentől rendeltettek,11 „Annak okáért szükség, hogy 
engedelmeskedjetek nemcsak a büntetés miatt, hanem a 
lelkiismeretért is." (Rom. 13. 1. 5.) Mondja a nemzotek 
apostola. Az Ur Jézusnak csak példaadására utalok. 

Ismerem tántoríthatatlan hűségteket, törhetetlen ra-
gaszkodásotokat s önfeláldozásra kész szereteteket, egy-
szóval nemes érzelmeiteket jóságos atyánk, felséges koronás 
királyunk s legfőbb kegyurunk iránt, akinek tehát nagy-
ságát előttetek vázolnom, czéltalan volna. Mindnyájan 
tudjuk s jártasok vagyunk mindnyájan annyira magyar 
nemzetünk történelmében, hogy dicsőségesen uralkodó 
felséges királyunkat, I. Ferencz Józsefet, kit a legalkot-
mányosabb uralkodó nevével méltán illet ország-világ, édes 
magyar hazánk legnagyobb királyai sorába fogja emelni 
a történelem, mely bár folyton készül, de valójában itélő-
székét csak a multak birodalmában állítja fel. Milliók hő 
imája azonban abban egyesül, hogy felséges koronás 
királyunk élete igazában még soká ne tartozzék a multak 
birodalmához és majdan akkor is földi koronáit az egyetlen, 
de örök égi koronával cserélje fel ! Nagy királyunk fél-
százados jubileumának öröm-ünnepét külső nyilvánulásai-
ban még mindig korlátozza ugyan egy lassan heggedő, 
mélységes seb, mely együtt érte a királyával összeforrt 
nemzetnek szivét ; de a még mindig sajgó nemzeti fajdalom 
nem hogy akadályozna bennünket ájtatosságainkban, hanem 
meg bensőbbé teszi imáinkat jubiláris uralkodónkért. 

Azért, ha valamikor, most kész talaj a magyar sziv 
az apostol igéinek befogadására : 

„Legyenek könyörgések, imádságok, kérések, hála-
adások . . . a királyokért . . . hogy nyugodalmas és 
csendes életünk legyen teljes á)tatosságban és tisztességben. 
Mert ez jó és kellemes a mi Üdvözitő Istenünk előtt(Sz. 
Pál. I. Tim. II. 1 - 3 . ) 

Ezek után annak előre bocsátásával, — hogy szent-
séges atyánk, XIII. Leo pápa is tudomást szerezvén rend-
kívüli nagy öröm-ünnepünkről s megemlékezvén arról, 
hogy ez deczember 2-ikára vagyis az idén advent-pénteki, 
tehát szoros böjti napra esik, hogy koronás királyunk és 
népei iránti érzelmeit ez által is minél inkább nyilvánítsa, 
az emiitett napon az egész osztrák-magyar monarchiában 
a huseledelektől való tartózkodás és egyszeri jóllakás 
törvénye (ab abstinentia et jejunio) alól kegyesen íöl-
mentvényt méltóztatott adni, —rendelem a következőket: 

1. A nevezetes félszázados uralkodói jubileum napján, 
vagyis jövő deczember hó 2-án, székesegyházamban és 
minden önálló lelkészséggel biró egyházban a kitelhető 
legnagyobb fénynyel ünnepélyes hálaadó szent mise tar-
tandó, miat a directoriumban aug. 18-án felséges királyunk 
születésnapjára előírva van és pedig mindenütt egy módon, 
tehát a plébániai egyházakra vonatkozó módosítás mellő-
zésével. 

2. Ezen hálaadó istentiszteletre a hatóságok, hiva-
talok, testületek — a hol van, — katonaság és a tanuló-
ifjúság meghívandók. 

3. Ahol nem levén csak egy pap, az az napra előirt 
Requiem korábban az nap nem volna elvégezhető; a 
Requiem áthelyezendő deczember hó l-re. 

4. A főhatóságom alatt álló összes iskolákban a 
jubileum napján szünet legyen. 

Mindezekről a hivek az előző vasárnapon, vagyis 
Advent első vasárnapján a templomban kellően értesitendők 
s lelkesen buzditandók, hogy a jubileumi ájtatosságban 
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résztvevén, buzgón egyesítsék imáikat az anyaszentegyház 
nyilvános imájával: Domine Salvum fac Regem Nostrum 
Apostolicum Franciscum Josephum ! 

Budapesten, az országgyűlés alatt 1898. nov. 20 
Lörincz, bibornok-püspök. 

Nyitra. Főp. levél ö felsége jubileumáról. — 
Die 2 a Decembris anni cnrrentis Qainquagenarius 

erit annus adeoque semiseculare iubilaeum, ex quo Sua 
Maiestas SSma gubernium Imperii Austriaco-Hungarici 
capessivit. Qui super hac Divinae largitatis dementia, 
eidem Principi ac nunc Regi Nostro Apostolico qua fideles 
subditi congratulamur, et quod inter tot fantasque 
vicissitudines et gravissimas gubernii curas, quibus pro 
bono subditorum suorum semper et adusque ferebatur ac 
occupatur Dei ope et auxilio hucdum incolumis perstitit 
et ultro gloriose gubernat, toto corde laetamur, pro tantis 
beneficiis in Eo nobis quoque praestitis hac die festo haud 
aliud facere possumus, quam ut ad thronum Dei Optimi 
Maximi corde humili accedamus eumque precibus nostris 
ardentissime deprecemur : ut effundat suam gratiam et 
misericordiam super Regem Nostrum Apostolicum Francis-
cum Josephum I. illumque pro gloria Dei, santaeque 
Ecclesiae tranquillitate et pace, omnium eidem subditorum 
salute et prosperitate, ac pro felicitate patriae nostrae 
diutissime servot incolumen. 

In nexu huius praesentibus dispono : ut Dominica I 
Adventus fideli populo de hac festivitate praemonito ipsa 
die 2 a Decembris Missa solemnis gratiarum actoria in 
omnibus parochialibus ac Ordinum Regularium Ecclesiis, 
quemadmodum et in Cathedrali mea Ecclesia fiefc, pro 
Augustissimo Rege celebretur cum Collecta pro Rege, 
finita vero Missa Hymnus Ambrosianus „Te Deum laudamus" 
decantetur, et pro hac Missa tarn seculares quam militares 
Jurisdictiones invitentur una cum primoribus Civitatum 
et Communitatum. 

Quia vero dies haec in feriam VI Adventus incidit, 
cunctis una ad notitiam perfero : Beatissimum Patrem ex 
obtutu huius solemnitatis, medio Apostoliéi Nuncii 
Vindobonensis ddo. 28-ae Octobris a. c. omnibus fidelibus 
Imperii Austriaco-Hungarici pro hac die in lege abstinentiae 
ac ieiunio Aplicam dispensationem benigne elargitum 
fuisse. 

Nitrae die 22-a Novembris 1898. 
Emericus m. p. 

Episcopus. 

Berlin. Egy „birodalmi ellenség" ! — 
Jeruzsálemben Vilmos császár P. Schmidt üdvözlő 

beszédére különös köszönetét nyilvánította s P. Schmidt 
utján adta ajándékát a Dormition de la sainte Vierge-t a 
palä^tinai egyesületnek. P. Schmidt azonban hivatalból a 
német birodalom legveszedelmesebb „ellenségei" közé tar-
tozik, mivel a lazarista-rend tagja, mely Németorsságban 
a Sacré Coeur apáczákkal együtt a jezsuita-törvény értel-
mében sem le nem telepedbetik, sem rendi működését ki 
nem fejtheti. Ha pedig, kérdi joggal a „Köln. Volkszei-
turg", a császár maga ajándékozta az egyesületet P. 
Schmidt utján a legörvendetesebb ajándékkal s a legelis-

merőbb szavakkal ép ezen lazarista s rendjének működé-
sét magasztalta, igazolható-e továbbra is ezen (szellemi) 
lelki testületnek a hazából való kizáratása bármely okból 
is? Nem rejlik-e éles gúny abban, hogy a lazaristákat 
még mindig a jezsuita-törvény alá helyezik? — P. Schmidt 
a jeruzsálemi német menedékház igazgatója, westfáliai 
születésű ; Fürstenberg a hazája, mely Padernborntól né-
hány órányira délre fekszik. P. Schmidt első papi műkö-
dését Freudenbergben, Siegen kerületben kezdte az 50 es 
években. Később a lazarista-rendbe lépett. Mint lazarista-
páternek zárva vannak előtte a német haza határai, mert 
a lazarista rendet 1875-ben a jezsuitákkal rokonnak nyil-
vánították. A császártól nyert magas rendjellel, mely alatt 
igazi német, valódi porosz szív dobog, vigasztalódva ma-
radhat P. Schmidt ama fekete-fehér-piros válaszfal mögött, 
mint Aschenbrenner jezsuita atya, ki Le Bourget ostro-
mánál a vas-keresztet kiérdemelte s később számkivetésbe 
küldetett, mert a lazaristák rokonsága a jezsuitákkal még 
mindig fennáll. Sujthatja-e a jezsuita-törvényt élesebb 
gúny? P. Schmidt Syriában és Palastinában való több 
évi tartózkodása mellett is tősgyökeres, igazi westfáliai 
természet maradt ; tiszteletre méltó nemes alak, hosszú 
hófehér szakállal. Több éven át rendjének egyik Colle-
giumában, a syriai Beyrut-ban tanárkodott. Midőn nem 
sokkal a német kath. palästina egyesület megalakulása 
után, a 80-as évek elején, a szentföldön lakó német ka-
tholikusok ébredni kezdtek, reá bizták a palästinai német 
kath. intézetek alapítását és vezetését. Ma a jeruzsálemi 
német menedékház igazgatója. Vagy 9 évvel ezelőtt be-
utazta intézetei javára hazáját, mi közben különböző he-
lyeken előadásokat tartott a szentföldről s adományokat 
gyűjtött. P. Schmid kitűnő nyelvész, beszél : arabul, fran-
cziául, spanyolul, olaszol, angolul akár csak anyanyelvén. 
Valóban P. Schmidt — inkább érdemei, mint kora miatt 
— tiszteletre méltó alakjánál a jezsuita-törvény tartóssága 
teljes észellenességében tárul elénk. 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

De hát mi okozza ezt? 
Nem habozhatunk a felelet megadásánál ; nyiltan 

kimondjuk; — a szabadság mivoltának téves felfogása, 
és magának a szabadságnak helytelen alkalmazása.x) Az, 
hogy egyik ugy akar szabad lenni, hogy mindent tehes-
sen, a mi neki tetszik. Ez pedig nem igazi, hanem álsza-
badság, a közszabadságot lehetetlenné tevő egyéni korlát-
lanságra, egoizmus szemkápráztató fátyola, tehát nem 
egyéb, mint ököljog „bellum omnium contra omnes;* az 

*) A „szabadság" szó talán soha sem forgott oly gyakran az 
emberek ajkain, mint mai napság. Majdnem jeligévé vált a nyil-
vános élet minden mozzanatának jellemzésére. Ha azon személyek 
szerint akarnánk, magunknak fogalmat képezni a szabadságról, kik 
magokat szabadsághősöknek nevezik, és azon tettek után, melyeket 
szintén a szabadság ürügye alatt követnek el : bizonyára a legna-
gyobb zavarba jönnénk, minthogy egymással ellenkező tények és 
jellemek nem vehetők egy nevezet alá. 
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elnyomás szentesítése, szabadsága az erősnek, hogy a 
gyönge elnyomása által erejével visszaélhessen, és sza-
badság arra, hogy a gyönge a szabadjára működő erőszak 
áldozatává legyen. — Másik ugy értelmezi, hogy neki 
senki se parancsoljon, cselekedeteiben senki, semmi se 
kozlátozza. Ez pedig elvakultság, mely az emberi hiúság 
fölfavalkodottságának szüleménye. A harmadik ugy gon-
dolja, hogy semmi vallási köteléktől ne függjön,2) semmi 
erkölcsi törvény ne szabályozza. Ez pedig megtagadása a 
mindenség Ura teremtő s gondviselő bölcseségének s jó-
ságának, alapostul való megrontása minden erkölcsi ér-
zésnek, az ember bálványozása, a zsarnokság apotheozisa, 
féktelensége a sátán-ivadékok a szenvedélyek uralmának. 
A negyedik és a többi ugy magyarázza, hogy neki, mig 
ő minden kötelezettségtől kiváltságolt, legyen megengedve 
mások vagyona és személye fölött tetszés szerint rendel-
keznie. Ez pedig teljes fölforgatása a természeti jognak, 
erőszakos megzavarása a dolgok rendes menetének, meg-
akasztása a kitartó munkásságnak és megdöntése a tátsa-
dalom istenileg meghatározott alapföltéteinek. 

Kell-e már most mondanunk, hogy a szabadságnak, 
mely micdent magáénak vall, pedig zsarnokságnál egyebet 
nem tud előhozni, ily magyarázata és alkalmazása össze-
töri a közjólétet, összezavarja a jogot és kötelességet, s 
földúlja magát a rendet, a mely nélkül pedig társaság, 
társadalom nem létesülhet, fön nem állhat, de még csak 
nem is képzelhető, és a legveszedelmesebb végletekbe üz ? 
— Talán sehol sem ártott a túlzás annyit, miût e nem-
ben. Valamint áll az, hogy a summum ius summa iniuria, 
ugy az is áll, hogy a summa libertás summa servitus, 
azaz a nagy szabadsággal együtt jár a szolgaság. — Nagy 
szabadság van ma, de egyszersmind nagy, igen nagy szol-
gaság is, amennyiben csaknem olvadozni látszanak a sza-
badság szeretetétől, de ugyanakkor szinte phrenetikus 
tapssal fogadják a szolgaság önkényes alkalmazását, — 
és alkotnak kegyetlenebb törvényeket, mint a legdurvább 
zsarnokok. Ezért van szabadsága a sophistikával szövet-
ségre lépett roszakaratu tudománynak, a tekintély cynikus 
félredobásának,3) szolgasága a bamisittatlan, igaz, szép 

2) Pedig ki vonhatná józanul kétségbe, hogy valamint Isten 
az, ki fölkelti napját a jókra és gonoszokra, vagyis, hogy ő Ura az 
időnek s az időben történő minden nagy, szép, jó dolognak : ugy 
egyesek, népek s nemzetek is csak akkor vallhatják, érezhetik, ne-
vezhetik magokat boldogoknak, ha életöket az istenség jótékony 
gondolata, szeretete, imádása ha t ja át, lelkesíti, termékenyíti meg. 
Hiába tagadnók : valamint a föld phyzikai életére a nap áldó ha-
tása elkerülhetetlenül szükséges : ugy a sziveknek is elkerülhetetlen 
szükségük van az istenség jótékony napjára, hogy kifejlődjenek, 
bogy jó, boldogító gyümölcsöt teremjenek. Mert valóban igaza van 
Kölcseynek, hogy „semmi sincs, mi az emberi szivet annyira föl-
emelhetné, következőleg az élet mindennapi jeleneteiben s a szen-
vedélyek és indulatok örök ostromában hozzá ragadt szennytől, any-
nyira megtisztíthatná, mint az istenség nagy gondolatával fogla-
latoskodás." V. ö. Parainesis. 

3) Nagyon tévedne, a ki a „Tekintélyek kora lejárt"-féle 
izgató szólam eredetét az 1789-iki gyászos emlékű forradalomban 
keresné. Mert az Luthertől származik, a ki „De libertate Christiana" 
müvében amaz észellenes tannal lépett föl, hogy a keresztény sen-
kinek sincs alávetve, s igy beláthatatlan zavaroknak lőn okozójává. 
— „Hasztalan mentegetődzött, — mondja Balmes, azzal, hogy ő 
nem beszélt sem az elöljáróságról, sem a polgári törvényekről; a 
német parasztok vállalkoztak e tan következményeinek kimutatá-

és jó eszméi hordozójának s terjesztőjének, a katholicis-
musnak ; szabadsága az önérdek túlságos hajhászásának, 
szolgasága a közügyek, a legszentebb érdekek önzetlen 
fölkarolásának;4) szabadsága az emberi önkény uralmának, 
szolgasága az üdvárasztó eszmék s dolgok iránt való lel -
kesültségnek ; 5) szabadsága a nemzetföntartó igazsággal 
homlokegyenest ellenkező tanok terjesztésének és az 
érzékiség elvei valósításának, szolgasága a magasabb esz-
ményiségnek, a mely nagy őseink lelkét megihlette, gon-
dolkodását fölemelte, érzelem-világát megnemesitette. 

Azt mondhatná valaki : elismerjük, hogy ez csak ál-
talánosságban, és talán épen Németország, Olaszhon, 
Francziaország vagy Svájczra nézve állhat, de nálunk még 
nem jutottak odáig a dolgok. — Mennyire szeretnők, ha 
igaz volna, de a tények s a mindennapi tapasztalás kese-
rűen ellentmond ez állitásnak. — Nézzünk csak, távol 
minden ábrándozástól s önhitegetéstől, végig a hajdan 
egészen egyházhű hazában, és szivünkben sajgást érezve 
tapasztaljuk, hogy alig van isteni vagy emberi törvény, 
mely egyedül a kimondott szó által, ha tett nem is kö-
veti azt, át nem hágathatnék, meg nem sértethetnék! — 
A religio neve alatt való üzérkedés mellett, megtagadják 
cynikus módon, lépten-nyomon az Istent; függetlenséget 
hordoznak ajkaikon, s az emberi vélemények, tekintetek 
előtt görnyedeznek, szavaik az igazság tiszteletétől ára-
doznak s tetteik a lenge esélynek, a változó divatnak 
hatását mutat ják; meggyőződésök szilárdságát nagyra 
tartják s alacsony önérdekből, kicsinyes félelemből az 
elvnek zászlaját zsebre dugják ; türelmet hangoztatnak s 
a tekintély, az örök isteni tekintély ellen egész önbit-
ten kitörnek; lelkiismeretlenül elrabolják embertársuk 
becsületét; megrenditik a legjótékonyabb intézetek, szá-
zadok szentesitette jogait, hitelét, halálnak adják az ár-
tatlanul vádolt embert egy szó által !B) 

Az efféle szabadságnak7) légkörében a boldogság, 
melyre pedig oly élénk és elfojthatatlan vágyat érez az ember 
szivében, nem teremhet; n ert ez nem a valódi, Istentől 

sára, midőn föllázadtak uraik ellen s rettenetes háborút támasztot-
tak. — Az 1879-iki forradalmat csak egyik fejlődési tünetnek ve-
hetjük, a mely amaz elv nyomán oly végletre jutott , hogy magát 
az embert Isten irányában is függetlennek nyilvánitá." — A Protes-
tantismus és katholicismus II. k. 113. 

4) Mintha az intézők, kik ellenőrzést gyakorolnak, nehogy a 
gyógyszertárban egészségünknek ártalmas szerek áruitassanak, 
nehogy a mészárszékben elhullott marhák husa vágasség, nehogy a 
vendéglőkben, korcsmákban mérgezett bor méressék, — csakis a 
magasabb elveket, eszméket, tanokat, a vallást, az erkölcsöt, a 
melyek pedig a társadalom alapjait s a közboldoguláü tengelyét 
képezik, hagynák védtelenül, egészen szabadjára! 

5) Mely szerint, a Darwin majom-elméletét a tudomány vív-
mányaként magasztalván, nem lényegbeli, hanem legfölebb fokozat-
beli különbség volna állat és ember között, következőleg czél tekin-
tetében sem ütnének messze el egymástól ! 

G) íme az ok, hogy az emberiség legnemesebb javaiért 
foly a fensőbb szellemekkel szövetségesek részéről a küzdelem : 
„küzdelme a szabadságnak a szolgaság, az igazságnak a hazugság, 
a jognak a jogtalanság, a legitimitásnak a forradalom, a vallásnak 
a nihilismus, a kereszténységnek a hitetlenség, a rendnek a min-
den törvényesen és jogszerűen fönál.'ó viszonyok fölforgatása ellen." 
V. ö. Woerl Die kath. Presse 

") Hisz ritkán támad oly kirivó ellentét, mint a modern 
liberalismus szabad szájjárása és zsarnokságot lehelő tettei között. 
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ihletett szabadság, hanem a bűn és butaság kovácsolta 
szabadság, önámitás, amelyek egészen vulkánra állítják a 
társadalmat. 

E felfogás helyességéről tesz bizonyságot a még egé-
szen meg nem romlott emberiség régi korából a következő 
párbeszéd: „Gondolod-e, kérdé Sokrates8) Euthydemost, 
— hogy az érzéki vágyak rabja szabadnak mondható ? 
— Semmi esetre sem. Vagy talán azt hiszed, hogy akkor 
szabad az ember, midőn jót cselekszik, és ha ebben rneg-
gátoltatik, megszűnik szabad lenni ? Minden esetre. Es igy 
a te meggyőződésed szerint a .mértékietlenek talán nem 
szabadok? Valóban mondom, hogy nem." — Énnél9) szeb-
ben nem igen lehet nyilatkozni. A valódi szabadság, ez 
az embereknek az Istentől nyújtott ajándék, nem a testi 
vágyak kielégitésében,10) hanem abban áll, hogy a társa-
dalom egy tagja se legyen az igazságnak követésében a 
jónak cselekvésében gátolva, és hogy kötelességének való-
sításában ne állja semmi kényszer sem útját. 

(Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— Az örök imádásról nevezett és a szegény 

templomokat segé lyező egyesület főtársulatának Tanácsa 
Brüsszelben 1898. julius 22-éről keltezve a következő ér-
tesítést bocsátotta közre, melyet itt magyar fordításban 
közlünk. 

T. cz. 
„Az őrölt imácíásról" nevezett és a „s'zegény templo-

mokat segélyező" társulat, melynek ön oly jámbor oda-
adással szenteli gondoskodását, 1848. évben történt ala-
pulásának 50-ik évfordulóját ünnepli ez idén. 

Az urnapi időszakban történt az egyházi szereknek 
legelső rendszeres szállítása. A szabályokat a következő 
októberben, a jette-i Sacré-Coeurben tartott szent gya-
korlatok alkalmával alkották meg ; november 2-ik péntek-
jén mondotta főtisztelendő Boone atya Brüsszelben, a 
Notre-Dame-testvérek kápolnájában azt a szent misét, 
melyen a társulat 30 első tagja vett részt; végre decz 
28-án gyűltek először egybe a „Csodáról nevezett Oltári-
szentség kápolnájában," mely ettől a percztől fogva kö-
zéppontja lőn annak a társulatnak, melynek számára oly 
gondviselésszerüen rendelte Isten. 

Tekintve a kiterjedést, melyet az Ur ennek a tár-
sulatnak adni méltóztatott és a hatalmas befolyást, melyet 
a végből engedett Isten, hogy általa terjeszsze a legföl-
ségesebb Oltáriszentség iránti odaadó ájtatosságot; indít-
tatva érzi magát a központi tanács, melyben Belgiumnak 
minden püspökét saját egyházmegyéjének egy egy pré-
postja vagy kanonokja képviseli, — hogy fölhívja az 

8) Platónnál. 
9) A mivel egyező Cicero mondása is : „Liber aestimandus, 

qui nulli turpitudini servit." Mindeniknél világosabban szól szt. 
Ágoston ebben : „Haec libertás nostra, cum isti subdimur veritati, 
•et ipse est Deus noster, qui nos libérât a conditione peccati." 

10) 1. Pét. 2, 16. 

összes társulatokat a jubileumi hálaadásban való részvé-
telre. 

Nem hiányozhatott ez ünnepélyes alkalomból Jézus 
Krisztus helytartójának áldása, mely a társulatra minden 
meghatóbb emlékünnepén leszállott. 

Most, midőn a hitetlenség minden törekvése szövet-
kezik arra, hogy a népeket a keresztény szellemből ki-
vetkőzhesse, szent atyánk, a pápa, különös jóakarattal 
tekint azokra a társulatokra, melyeknek az a föladatuk, 
hogy minden módon és eszközzel figyelmeztessenek ben-
nünket arra, hogy az Ur Jézus Krisztus valóságosan jelen 
van és közöttünk él a legíölségesebb Oltáriszentségben. 

Bizonyítja ezt a legújabban kibocsátott brève is, 
melyben pápa ő szentsége sz. Baylon Pascal oltalma alá 
helyezte az eucharisztikus kongresszusokat és társulatokat. 

0 szentsége atyai bőkezűségével elhatározta, hogy 
háromnapi ünnepélyes imádás harmadik napján apostoli 
áldásban részesülhessenek nem csak a római anyatársulattal 
egyesült társulat tagjai, hanem mindazok a községi plébániák 
hivei is, melyekben a havi imádás sz°rvezve van. Mellé-
keljük ennek a brévének egy példányát. 

A brüsszeli középponti tanács igen kedvesen fogadná 
ha tudomására juthatna, hogy az egyes társulatok minő 
ájtatossági gyakorlatokkal ünneplék meg a pápai áldásra 
előkészítő három napot. Ez a beszámoló a jubileumi 
emlékek legszebbjeinek egyike volna. 

Ama szomorú viszonyoknak közepette, melyekkel 
küzd az anyaszentegyház, kívánatos, hogy a triduum alkal-
mával megkettőzött buzgalommal imádkozzanak szent 
atyánkért, a pápáért, s azt is óhajtja a központi tanács, 
hogy az összes társulatok tagjai fölkéressenek, miszerint 
abban a hónapban, melyben a pápai áldás kegyelmében 
fognak részesülni, különösen Í3 ajánlják föl imádás-óráikat 
ő szentsége szándékaira. 

Megható intézkedése az isteni Gondviselésnek, hogy a 
társulat bölcsője volt az eucharisztikus kongresszusnak 
székhelye, melyet Brüsszelben, f. é. julius 13-ától 17-ig 
oly nagy fénynyel tartottak meg. 

Szent atyánknak, a pápának jóváhagyásával Vanutelli 
Vincze bibornok ő főmagassága, a főtársulat védnöke is 
megtisztelte jelenlétével a kongresszust és a társulat 
jubileumát. 

A női osztály gyűlése a társulatnak általános, jubileumi 
gyűlésével egy időben, julius 16-án szombatnapon tartatott. 
Monseigneur Doutreloux, liégei püspök, az eucharisztikus 
kongresszus tényleges elnöke kegyesen megengedé, hogy 
a Belgium városaiban fennálló társulatok választmányi és 
terjesztő nőtagjai megjelenhessenek ezen a gyűlésen, 
melynek programmja pontosan felölelte a társulatnak 
minden irányú működését. 0 főmagassága Vanutelli bi-
bornok és Goossens biboinok. Malincs érseke, élénk bizony-
ságát adták eme társulatok iránt érzett atyai jóindulatuk-
nak a&zal, hogy ezt a gyűlést jelenlétükkel megtisztelték. 

Főtisztelendő Van Langermeersch, Jézus társasági 
áldozó-pap rövid, velős, de ékes nyelvű jelentésben ismer-
tette a társulat eredetét, jótéteményeit, egyre növekvő 
haladását és jelenlegi helyzetét. A tetszés több izben 
élénken nyilvánult, mikor főtisztelendő Boone atyáról 
emlékezett meg, kinek nagy része van ugy a társulat, mint 
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amaz egyházi egyesületek megalapításában, melynek az a 
hivatása, hogy középpontja és támasza legyen a társulatnak. 

Hétfőn, 18-án, 10 órakor a legméltóségosabb Oltári-
szentség engesztelő templomában, Vanutelli bibornok ő 
főméltóságának, több püspöknek és az apostoli nuntius ő 
nagyméltóságának segédkezésével Goossens bibornok ő 
főmagassága végezte az ünnepélyes szent misét; Mgr. 
Cartuyvels, a louvaini egyetem aligazgatója pedig lelkes 
beszédet mondott. Te Deum fejezte be a fönséges ünne-
pélyt, hálaadásul mindazokért az áldásokért, melyekkel 
elhalmoztatott s mindazokért, a miket végbe vihetett fél-
századon át a társulat a legfölségesebb Oltáriszentség 
dicsőségére. 

A szegény templomoknak és idegen missióknak szánt 
egyházi szerek kiállítása, mely a kongresszus egész 
tartama alatt nyitva volt, nagyszámú és előkelő látogatót 
vonzott magához. 

Bizalommal remélhetjük, hogy az összes társulatok-
nak eme jubileum által keltett hálás érzelmekben való 
egyetértése ujabb virágzás időszakának záloga leszen arra 
a czélra nézve, melynek ezek a társulatok magukat szen-
telik és mind szorosabbra fűzi kötelékeit annak a szent 
egyesülésnek, mely a társulat termékenységének ereje és 
főoka volt mindenkor. 

Fogadja mély tiszteletünk nyilvánítását, melylyel 
maradunk az Urban. 

A középponti tanács nevében : 
DE MEEUS ANNA s. k. 

Az örök imádás főfőnöknője, alelnöknő. 

VAN DER STRATEN-PONTHOZ FR. grófné 
szül. de Frazegnise marquise, elnöknő. 

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

előterjesztésére dr Várady Lipót Árpád osztálytanácsos és 
csanádi egyházmegyei áldozárnak a Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett czikádori czimzetes apátságot, Szabó 
Ferencz nagy becs1-7 ereki esperes-plebánosnak pedig a Bol-
dogságos Szűz Máriáról nevezett bizerei czimzetes apát-
ságot díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi 
november hó 19-én. FERENCZ J u Z S E F , s. k. dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

II. A személyem körüli magyar ministérium ideiglenes 
vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesz-
tése folytán Major János kőszegi prépost-plébánosnak, a 
katonai lelkészkedés terén szerzett érdemei elismeréseül. 
Ferencz Józsefrendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt 
Gödöllőn, 1898 évi november hó 22-én. FERENCZ JÓZSEF, 
s. k. B. Bánffy, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa a szent-ferencziek főnökéhez 

legközelebb levelet fog intézni, a melyben a nagyérdemű 
rend tanulmányi rendjének, prédikálásának, fegyelmének 
s külső működésének kíván szabályt és lendületet adni. 

f A legmélyebb részvéttel vettük a következő 
gyászhírt, kívánva a boldogultnak Lten szeretetében ha-

tártalan boldogságot, gyászoló nagyérdemű collegánknak 
pedig Isten angyalai kezéből vigasztalást. A gyászjelentés 
igy szól : Dr. Bita Dezső Ferencz bélai c. apát, egyetemi 
r. tanár és Bita Anna férjezett Cseke Antalné, bánatos 
szívvel tudatják, hogy szeretett édes atyjuk Bita János 
f. hó 24-én d. u. 3 órakor a haldoklók szentségének áj-
tatos felvétele után életének 88-ik évében végelgyengü-
lésben meghalt. A boldogaltnak lelki üdvéért az engesz-
telő szt. mise áldozat f. hó 26 án reggel fél 9 órakor fog 
bemutattatni az Egek Urának a kereszthelyi plébánia 
templomban ; földi maradványai pedig ugyanaznap d. u. 
4 órakor tétetnek örök nyugalomra a Szt. Miklósról ne-
vezett sírkertben. Kereszthely, 1898 nov. 25 én. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

— A franczia katholikusok most ádvent első vasár-
napján nyitották meg Párisban orsza'gos katholikus kon-
gresszusukat. Katholikus egyetértés és szabadság. Ez a 
jelszó, ez a czél. Jól mondja az „Univers", hogy e ket-
tős czélt csak a pápa irányításának hűséges követése 
által lehet elérni. 

— A központi kongrua-bizottság hétfőn délután 5 
órakor ülést tartott, melyen Samassa József dr egri érsek 
ur elnökölt. A napirend tárgya volt a kongrua-bizottság 
ügyrendjének megállapítása, a mi megtörtént. 

— Patronatus é s közigazgatási biróság. Ez a bí-
róság egyik ujabb, elvi jelentőségű határozatában kimon-
dotta, hogy a kegyúri jogviszonyból támadt vitás kérdé-
sek az ő hatáskörébe nem esnek. 

— Változás a kath. sajtó körében. A „Váczi 
Közlöny" szerkesztéséről Varga Mihály, időközben csányi 
plébánossá levén, lemondott és azt Pálinkás Antal kezeibe 
tette le. Amaz bonum certamen certavit, emez bonum 
certamen certabit. Amannak érdemein van áldás, emennek 
törekvésein legyen Isten folytatólagos áldása. 

— Az első erény-dijat a franczia akadémia ezidén 
József barnabita atyának adományozta, a kí a franczia-
német háború alatt, bár a poroszok szabadságot kínáltak 
neki, a fogoly franczia katonákat Strassburg bevétele után 
Németországba követte és 2000 typhusos katona közt 
teljesítette lelkipásztori kötelességeit és katonái segít-
ségére Francziaországban 300,000 frankot gyűjtött. 

— A harang ós az áldozat. Ilyen czim alatt egy 
külföldi lap felemiit egy mozzanatot a pestis puszti* 
fásából, mely napjainkban aktuálitást nyer. Azt mondja 
a nevezett lap, hogy valahányszor pestis dul Jeru-
zsálemben, a szent feret-czrendi szerzetesek, mint a 
szentsir őrei, kebelükből kiküldenek egyet a pestises 
betegek testi és lelki ápolására, kit miután előbb 
a szentségekhez járult, a kórházban elkülönítenek. A lel-
kész elkülönítve a külvilágtól, egyszer napjában bizonyos 
meghatározott órában jelt ad a kórház fölött lévő harang-
gal, hogy még él. Ha a harangjelzés elmarad, tudják, 
hogy nincs többé életben ; s nyomban másik készül az 
áldozat helyébe, biztos áldozatul. 1834. évben mintegy 20 
szerzetest ragadott el a halál, kik egymásután felváltották 
egymást az önfeláldozásban. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



i Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

1 szerdán és szombaton. 
; Előfizetési dij : 
§ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
Bajza-utcza 14. sz., 

hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es 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 
Ô T V E N H E T E 

Budapesten, deczember 3. 45. 

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

SZ. II. Félév. 1898. 

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

timus IX. Pius a Beligio szerk. 1871. márcz. 27-én. 

fARTALOM : Vezêreszmek en ïanulmanyok. Ötven éves uralkodó. — Ad Ministrvm Generalem ordinis fratrvm minorvm. — A misebor. — 
Egyházi Tudósítások. K a s s a : Főpásztori szózat ő felsége jubileuma alkalmából. — S z o m b a t h e l y : Püspöki körlevél. — 
V e s z p r é m : Főpásztori szózat ő felsége jubileumáról. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Könyörögjünk ! 
Mindenható TJr Isten, kérünk Téged, eszközöld, 

hogy a Te szolgád, a mi apostoli királyunk, ki ke-
gyelmedből vette át az ország kormányát, minden 
erényben gyarapodjék, s ezekkel ékesen a bűnök 
szörnyeit kikerülhesse és az ellenségeken diadalmas-
kodván Hozzád, ki ut, igazság és élet vagy, a rá-
bízott néppel együtt eljuthasson. Amen. 

„Szenteld meg az ötvenedik esztendőt." 
Móz. III. k. 25, 10. 

Koszorúi nyujtunk, nem politikából, hanem 
szent imádságból, nem haszonleső önzésből, ha-
nem tiszta hódoló tiszteletből font koszorút, 
nem a deczember 2-ikának5 nem az ötven 
év viszontagságainak és keserves megpróbál-
tatásainak, hanem ő felsége Magyarország ki-
rálya felkent személyének, a ki ötvenév uralko-
dásának óriás munkájából, s iszonyú csapásainak 
megrenditő hatása alól, mint az Istenbe vetet t 
bizalom ós a tántor í thata t lan kötelességtelje-
sítés példája magasztosult ki dicső alakjával. 

Főpásztoraink nyomdokain járva és az egy-
ház tanitását és utasítását követve, szivünk mé-
lyéből imádkozunk I. Ferencz József királyunkért, 
az anyaszentegyház szavaival ismét és ismét 
mondván és szakadatlanul ismételvén: 

Tartsd meg Ur Isten apostoli királyunkat ! 
Es hallgass meg minket azon napon, melyen Téged 

segítségül hívunk! 

A D M I N I S T R V M G E N E R A L E M 
ORDINIS F R A T R V M M I N O R V M 

DILECTO FILIO 
MINISTRO GENERALI 

ORDINIS FRATRVM MINORVM 

LEO PP. XIII 
DILECTE FI LI 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Nostra erga fratres Minores pridem sane 
suscepta ac multis iam testata rebus voluntas, 
quo modo fecit Nos ad ea cogitanda ac sancienda 
alacriores, quae vobis plurimum intelligebamus 
profutura, ita nunc permovet, ut cursum rerum 
vestrarum rationemque universae disciplinae 
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studioso sequamur animo. Nihil enim tarn avemus, 
quam utFranciscanus Ordo, tot praesertim meritis 
tantoque nomine, florere sine ulla temporis 
intermissione pergat, imo communium custodia 
legum, virtutumque et studiorum optimorum 
laude, Deo auxiliante, crescat: atque ita quidem, 
ut non sibi consulat uni, sed opes doctrinae, 
virtutis, sollertiae suae in communem hominum 
afferat fructum atque utilitatem. Quamobrem 
nonnulla visum est his litteris att ingere utilia 
factu. Ad haec te, qui magistratum Ordinis 
maximum geris, volumus pro tua prudentia di-
ligenter attendere. 

De studio maiorum discipliuarum satis 
commonstrant Litterae Nostrae Encjclicae Aeterni 

Pairis, qua sit ingrediendum via. Discedere 
inconsulte ac temere a sapientia Doctoris ange-
lici, res aliéna est a voluntate Nostra eademque 
plena periculi. Perpetua quidem sunt humanae 
cogitationis itinera, augeturque accessionibus fere 
quotidianis scientia rerum ac doctrina: quis 
autem nolit his rebus sapienter uti, quas recen-
tiorum pariat eruditio et labor? Quin imo 
adsciscantur hinc libenter quae recta sunt, quae 
utilia, quae veritati divinitus traditae non re-
pugnantia : sed qui vere philosophari volunt, 
velle autem potissimum debent religiosi viri, 
primordia ac fundamenta doctrinae in Thoma 
Aquinate ponant. Eo neglecto. in tanta ingeniorum 
licentia, pronum esse in opiuionum portenta delabi 
atque ipsa ratlconalismi peste sensim afflari, 
nimium iam res et facta testantur. Quid si 
eiusmodi aliquid in eos obrepat, quibus officium 
sit instituere cupidam religiosae prof'essionis 
iuventutem. Sanctum itaque sit apud omnes beati 
Francisci alumnos Thomae nomen : vereanturque 
non sequi ducem, quem bene scripsisse de se 
Iesus Christus testabatur. 

Dein nihil esse vides, quod fidei christianae 
tarn vehementer intersit, quam explanari probe 
ac fideliter, ut oportet, conscripta divino Spiritu 
afflante volumina. Habenda ratio et diligentia 
est in re tant i momenti, ne quid, non modo 
siiperbia, sed ne levitate quidem animi im prüden-
tiave peccetur: in primisque ne plus aequo 
tribuatur sententiis quibusdam novis, quas metuere 
satius est, non quia novae sunt, sed quia 
plerumqiie fallunt specie quadam et simulatione 
veri. Adamari hac illac coeptum est, vel a 
quibus minime debureat, genus interpretandi 
audax atque immodice liberum: interdum favetur 

etiam interpretibus catholico nomine alienis, 
j quorum intemperantia ingenii non tarn declarantur 

sacrae litterae, quam corrumpuntur. Cuiusmodi 
incommoda in malum aliquod opinione inaius 
evasura sunt, nisi celeriter occurratur. Omnino 
postulant eloquia Dpà a cultoribus suis iudicium 
sanum ac prudens : quod nullo modo poterit esse 
tale, nisi adiunctam habeat verecundiam modes-
tiamque animi debitam. Id intelligant ac serio 
considèrent, quicumque pertractant divinos libros: 

I iidemque meminerint, utique habere se quod in 
; his studiis tuto sequantur, si modo audiant 
I Ecclesiam, ut debent. Nec silebimus, Nos ipsos 
I per Litteras Providentissimus Deus, quid hac de 

re sentiat, quid velit Ecclesia, dedita opera 
docuisső. Praecepta vero et documenta Pontificis 
maximi negligere, catholico homini licet nemiui. 

Cum notitia rectaque intelligentia Scriptu-
rarum magnopere coniunctum illud est, versari 

j sancte et utiliter in ministerio verbi. Tu vero in 
hoc genere, quantum vigilando conandoque potes, 
ne patiare quicquam vitii Sodalibus tuis adhae-
rescere : sed enitere et perfice, ut quae sacrum 
Consilium negotiis Episcoporum atque Ordinum 
religiosorum praepositum, non multos ante annos, 
datis in id litteris, monuit et praecepit, omnia 
inviolate serventur. Finis est eloquentiae sacrae, 
eorum salus qui audiunt: quare tradere praecepta 
morum, vitia coarguere, mysteria cognitu neces-
saria ad vulgi captum explanare, hoc munus, haec 
suprema lex est. Nihil in praeconibus Evangelii 
tarn absonum, quam in aliéna, dicendo, excur-
rere, materiamve ad explicandum sumere aut 
levioris momenti, aut otiosam, aut altius petitam : 
qua ratione obstrepitur quidem paulisper auribus, 
sed nihilo minus ieiuna, qu , m venerat, multitndo 
dimittitur. Erudire, perrnovere, convertere ad 
meliora animos velle debent, qui ad concionan-
dum pro ftotestate sacra accédant; quod tarnen 
assequi, nisi diligenti praeparatione adhibita, 
nullo pacto queunt. De Minoribus igitur tuis, 
quicumque id muneris malunt attingere, tu dabis 
operám ut instruant atque ornent singuli sese, 
priusquam aggrediantur, adiumentis praesidiisque 
necessariis, studio rerum atque hominum, cogni-
tione theologiae, arte dicendi, et quod caput est, 
suorum observantia officiorum et innocentia 
vitae: is enim recte et cum fructu vocat alios 
ad officia virtutum, qui cum virtute vivat ipse, 
quique facile possit mores suos exponere, tam-
quam speculum, multitudini. 
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Virtutem autem vestram beneficam valde 
velimus, quod alio loco idem diximus, coenobiorum 
praetervehi terminos, ac bono publico manare 
latius. De beato Francisco patre deque alumnis 
eius praestantissimis memoriae est proditum, se 
totos populo dedere, et in salute publica operam 
ponere aeri diligentia solitos. Circumspice nunc 
animo res atque homines: plane reperies. tempus 
vobis esse idem illud repetere institutum, et 
exempla moremque antiquorum animose imitari. 
Nam si alias unquam, certe quidem hoc tempore 
magna ex parte nititur in populo salus civitatum: 
ideoque nosse e proximo multitudinem, ac tam 
saepe non inopia tantummodo et laboribus, sed 
insidiis et periculis undique circumventam, amanter 
fuvaré clocendo, monendo, solando, officium est 
utriusque ordinis clericorum. Nosqueipsi silitteras 
encyclicas de Secta Massonum, de conditione 
opificum, de praecipuis civium christianorum 
officii*, aliasque generis eiusdem ad Episcopos 
dedimus, populi potissimum gratiâ dedimus, 
ut scilicet ex iis sua metiri iura et officia, 
sibique cavere et saluti suae recte consul-
tum velle disceret. Bene autem de communibus 
rebus merendi non exiguam praebet facultatem 
Franciscanus Ordo Tertius ; qui si excitare 
christianos olim spiritus, atque alere passim 
virtutis amorem et pietatis artes commode potuit 
si saepe etiam ad mansuetudinem, concordiam, 
tranquillitatem per turbulenta tempóra valuit, 
quid ni similium bonorum renovare queat uber-
tatem veterem? Certe studia hominum multo 
maiore movebit, si praecones atque adiutores 
industrios maiore numero habuerit: qui propagare 
sodalitium nitantur, qui naturam eius, mitesque 
leges ac sperata benefacta in conspicuo ponant: 
idque praedicatione, scriptis editis, conciliis 
identidem habendis, ratione denique omni, quae-
cumque e re esse videatur. In hoc certe nec 
unquam fuit iners opera vestra, nec est: verum-
tamen memineritis, requiri a vobis curam cons-
tantem studiumque progrediens: nam quorum e 
sinu eífloruit salutare institutum, eos decet 
maxime omnium pro eius conservatione et 
propagatione contendere. 

Horum adipiscendorum bonorum, quae tibi 
diligentissime commendamus, copia vobis nunc 
maior est, quia coalito in unum velut corpus 
Ordini firmitas et robur accessit. Accédât munere 
beneficioque divino stabillitas concordiae, Caritas 
mutua, servandaeque disciplinae communis sum-

mum in unoquoque Studium. Dicto audientes 
praepositis suis, iuniores nitantur quotidie in 
virtute proficere : alteque defixum in mente gé-
rant, nihil tam esse perniciosum religioso viro, 
quam vagari animo solute et oscitanter, vel cogi-
tatione rapi e septis coenobii longius. Aetate 
provecti exemplum perseverentiae impertiant ce-
teris: nominatim ad ea, quae non ita pridem de 
Ordine Minoritico constituta sunt, flectant se 
libenter, non gravate : ea enim sunt a potestate 
légitima et suo ipsorum bono constituta: omnes 
autem in id toto pectore incumbite. ut per bona 
opera certam vestram vocationem et election em 

facialis. 
Auspicem divinorum munerum benevolen-

tiaeque Nostrae testem tibi universisque Mino-
ribus Apostolicam benedictionem peramanter im-
pertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXV 
Novembris an. MDCCCXCVIII, Pontificatus Nostri 
vicesimo primo. 

LEO PP. XIII. 

A misebor.*) 
Mióta a lapok nap-nap után czikkeznek a nagy-

mérvű borhamisitásról, valahányszor oltárhoz lépek, hogy 
az Ur Jézus vérontás nélküli áldozatát, a sz. mise áldo-
zatot bemutassam, mindig kételyeim vannak aziránt, hogy 
a bor, a melyet a sz. misénél használok, csakugyan bor-e 
avagy Engel-féle kotyvalék, mert, tudvalevő dolog, hogy 
igen sok Engel van Magyarországon, még pedig fájdalom 
immár nemcsak a zsidók között, hanem a keresztény ka-
tholikusok között is. Odáig jutottunk az egykor boráról 
hires Magyarországon, hogy manapság ha az ember a 
vidéken, jelesen pedig itt a felvidéken vendégei elé bort 
tesz, addig nem nyúlnak hozzá, amig ki nem jelenti a 
háziúr, hogy bátran ihatják a bort, mert az nem a zsidó-
tól való. De vannak egyesek, a kiknek már ezen kijelen-
tés sem elég, mert tapasztalatból tudják, hogy vannak 
borkereskedők, a kik tudván, hogy az intelligens fogyasz-
tók a világ összes kincseiért sem rendelnének bort a 
zsidónál, a bor eladásnál kath. voltukra hivatkoznak, hogy 
hamisított boraikat annál könnyebben eladhassák. 

Ilyen körülmények között különösen a kath. papnak 
óvakodnia kell attól, hogy hamisított bort ne vegyen. 
Óvakodjék tehát a zsidó borkereskedőktől, mert sokan 
nagyon értik módját a hamisításnak. De a borkereskedő-
vel szemben óvatos legyen akkor is, ha az illető keresz-
tény katholikus voltára hivatkozik, mert az olyan misék-
nél, a melyeknél a hamisított bort használta, az intentio 
applikálása semmibe se vétetik, következésképen a hami-
sított borral végzett miséket újra el kell végezni. Pedig 
daczára a nagyfokú bizalmatlanságnak, a melylyel a mű-

*) Figyelmeztető czikk egy nagy bajra. Szerte. 
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veit közönség a zsidó borok iránt viselkedik, tuégis talál-
koznak kath. papok, a kik a misebort a zsidónál veszik. 
Fájdalom van olyan is, akinek kisebb gondja is nagyobb 
annál, vájjon a zsidónál vett bor csakugyan bor-e? De 
legtöbben, szegénységük miatt nem hektó, hanem csak 
liter számra veszik a bort, mert a bornak a liter számra 
való vásárlás a távolabbi vidékről bajos is, költséges is, 
hát a helybeli zsidónál, vagy a legjobb esetben a szom-
széd kis város zsidó borát veszik. Igy a nyár folyamán 
egyszer délután meglátogatván egy paptársamat egy kva-
terka borral kinált meg. A bornak olyan gyönyörű olaj-
szine volt, a minő szin csak 50—60 éves jól kezelt öreg 
boroknál szokott lenni, azért nagyon feltűnt. Kérdésemre, 
hogy hol szerezte és mibe került, azt felelte, hogy literét 
26 krral Rosenzweignál vette. Azonnal tisztában voltam, 
hogy a bor panes és nem is nyúltam hozzá, mert olyan 
bort 26 kron teljes lehetetlenség venni. En a borkészle-
temet eddig egy jó hirben álló keresztény borkereskedő-
nél vettem, de alapos gyanúm van arra, hogy ő neki is 
hamisított bora van, mert a mustrának küldött bor telje-
sen különbözik attól a bortól, a melyet nekem hordóban 
elszállított. 

Szerény nézetem szerint mindaddig, a mig szeren-
csétlen hazánkban mindent, de mindent lehet meghami-
sítani, jó volna, ha az egyes egyházmegyei központok 
megjelölnének bizonyos borbeszerzési forrásokat, a hol a 
vidéki papság legalább a misebort megrendelhetné. Nem 
olyan csekélység ez, amivel nem volna érdemes foglal-
kozni. Paska István. 

EGYHÁZI TUD0SITÁS0&. 
Kassa. Főpásztori szózat ő felsége jubileuma alkal-

mából. — 
A kassai egyházmegye tisztelendő és buzgó lelkipásztorainak 

üdvöt és áldást az Urban! 

Tisztelendő Testvérek ! 
„Nincs hatalmasság, hanem csak 

Istentől, a melyek pedig vannak, az 
Istentől rendeltettek." Szent Pál apos-
tol a rómaiakhoz irt levelének XIII. 
részében az 1-ső versben. 

Folyó évi deczember 2-án telik be ötvenedik eszten-
deje annak, hogy felséges urunk és királyunk, I. illetőleg 
V. Ferdinánd ausztriai császár és magyar királynak a 
trónról való lemondása után, ennek helyét elfoglalta. En-
nek a napnak emlékezetét ünneplik meg az osztrák-ma-
gyar monarchia Lajthántuli részében, a hol ő felsége 
császári uralkodása ötvenedik évfordulójához elérkezett. 

Nagy idő az ötven esztendő a mi gyorsan élő és j 
haladó korunkban még a államok életében is, hiszen csak j 
gondoljunk arra, mi minden történt a mi hazánk életében [ 
ez idő alatt, annál inkább nagy idő ez az emberek életé- j 
ben. Mutatja is a történelem, hogy a legnagyobb ritka-
ság az, hogy fejedelem ily hosszú időn át uralkodjék. 

Ez a körülmény, t. i. ez az ötven évig tartó ural-
kod ás tehát, melyet Ausztria népei oly nagy fénynyel 
készültek f. évi deczember 2-án megünnepelni, — (s me-

lyet csak azért fognak csendben, zajos öröm és örvende-
zés nélkül megülleni, mert időközben felséges urunkat és 
családját s az isteni Gondviselés által reá bizott népeket 
ama kimondhatatlan veszteség érte, hogy nemzetünk szeme-
fénye sirba szállt,) — mondom, ez a körülmény maga 
elegerdő indok arra, hogy annak a napnak, melyen fel-
séges urunk ősei trónjára lépett, ötvenedik évfordulóját 
mi is az isteni Gondviselés iránti hálás sziwel megünne-
peljük. Legfőbb indok erre az uralkodó személyének azo-
nossága a jogara alatt élő két birodalomban. 0 felségé-
nek a magyar királynak személyét ugyanis nem választ-
hatjuk el az osztrák császár személyétől, iliő tehát, hogy 
ha ő eme minőségében életének oly nevezetes fordulójá-
hoz elérkezett, mi is, mint az ő hü magyar népe, hódo-
lattal járuljunk az Egek urához megköszönni, hogy az ő 
életét ily hosszura nyujtá. 

Ne maradjunk el tehát mi sem, tisztelendő testvérek, 
e napon azok sorából, kik a jó Istenhez esedeznek felsé-
ges urunkért. Adjunk hálát mi is a Mindenhatónak, és 
adjuk ennek külső jelét abban, hogy ünnepélyes isteni 
szolgálatban rójjuk le hűségünknek és hódolatunknak ezen 
adóját. 

Elrendelem tehát, hogy f. évi deczember 2-án az 
egyházmegyém területén levő minden plébániatemplomban, 
melyben rendes vasárnapi istenitiszteletet tartunk, a va-
sárnapi istentisztelet idejében ünnepélyes istenitisztelet 
tartassék,- melyben nt csak hálát adjunk Istennek, hogy ő 
felségének ezt a napot megérni engedte, de kérjük arra 
is, engedje szert kegyelmével, hogy az ő eddig tapasztalt 
bölcs és kegyes uralkodása még igen soká tartván, nem-
zetünket és országunkat ugy megszilárdulásának mint 
tovább való fejlődésének utján áldásosán vezérelhesse. 

Ezt a rendelkezésemet hirdessétek ki híveiteknek f. 
évi november 27-én, azzal a hozzáadással, hogy, a jubi-
leum napja péntekre esvén, XIII. Leo pápa ő szentsége 
e napra az osztrák-magyar monarchia összes katholikus 
lakosságát felmentette a húsételektől való megtartóztatás 
kötelezettsége alól. 

Kelt Kassán, püspöki székvárosunkban, az Üdvözítő 
születésének 18984k esztendejében november 20-án. 

Zsigmond, püspök. 

Szombathely. Püspöki körlevél. — Megyés püspök 
ur ő méltósága mult héten adta ki f. évi VIII. számú kör-
levelét. melynek élén a következő szavakkal emlékezik 
meg ő felségének jubileumáról : 

F. évi deczember hó 2-án lesz ő császári és apos-
toli királyi felsége, I. Ftrencz József, uralkodásának 
ötvenedik jubiláris évfordulója. 

Az alattvalói hűség, ragaszko Jás és szeretet, mely-
lyel fenkölt szellemű felséges urunk iránt oly méltán 
viseltetünk, kedves kötelességünkké teszi, hogy ezen 
ritka ünnepélyben, melyet a közel mult gyászos esemény 
miatt ő felsége külső fény nélkül kiván megtartani, mi 
is részt vegyünk, hálát adván Istennek, „A ki altal 
uralkodnak a királyok és végeznek igazat a törvény-
szerzők/ a jókért, melyekben édes hazánkat felséges 
urunk és királyunk által részesité s buzgó imában kér-
jük a mindenhatót, hogy az ő drága életét még igen 
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hosszura kiterjeszteni s uralkodását akképen megáldani 
méltóztassék, hogy boldog népének boldog fejedelme 
legyen ! 

Ennélfogva ezennel elrendelem, hogy deczember 2-án 
reggeli 9 órakor minden templomban, a szt. Ambrus 
hálaénekének előrebocsátásával, ünnepélyes szent mise 
szolgáltassák, a „Pro Rege" veendő collectával, a mely-
ben való részvevés czéljából a lelkész uráli, a helyben 
székelő polgári és katonai hatóságokat az isteni szolgálat 
idejének közlése mellett levélben meghívják, híveiket 
pedig a szószékről értesítsék és buzdítsák a szent misén 
való megjelenésre. 

A jubileum napján a főhatóságom alatt álló iskolák 
számáia szünetet engedélyezek. A hol csak egy pap 
van, e napon a hajnali mise elmarad, hogy az iskolás 
gyermekek is résztvehessenek a szentmisén. 

Ezután közli ő méltósága az apostoli nunczius ő 
exczellencziájának átiratát, melynek értelmében ő szent-
sége tekintettel arra, hogy ezen örvendetes ünnep deczember 
2-ra, adventi péntekre esik, melyen a hivek a husele-
delektől való tartózkodásra és bőjtölésre kötelezvék, fel-
mentvényt adni kegyeskedett, ugy, hogy ezen apostoli 
felmentvény kedvezményével élni mindenkinek szabadságá-
ban van; miről a hivek előzetesen értesitendők. 

Veszprém. Főpásztori szózat ő felsége jubileumá-
ról. — 

Folyó évi deczember hó 2-dika ritka nevezetességű 
nap hazánk történetében, mert félszázados évfordulója 
annak, hogy ő cs. és ap. kir. felsége, legkegyelmesebb 
urunk, ősei trónjára lépett. 

Ötven év egy halandó életéből, ha homlokát Európá-
nak egyik legrégibb, legdicsőbb koronája is disziti, nem 
folyhatott le a nélkül, hogy a fájdalmaknak és szenvedé-
seknek, de a kedves emlékeknek is hosszú sorozatát ne 
foglalta legyen magába. 

Hogy amazok kijutottak-e legkegyelmesebb urunk-
nak — bár ne kellene ezt e napon említeni! 

De ha visszatekint ő felsége ez ötven évre, lehe-
tet'en, hogy az az öntudat, miképen egy félszázad óta 
egy, egyetlenegy czél lebegett előtte: a gondjaira bizott 
népek és nemzetek java ; hogy e czél elérése körüli 
küzdelmekben feláldozta egész egyéniségét, szelleme összes 
fényes tehetségeit, egész erejét — lehetetlen, mondom, hogy 
e visszaemlékezés, mint az Istentől reá bizott nehéz és 
felelősségteljes kötelességek hű teljesítésének biztos öntu-
data ne aranyozza ba tündöklő fényével előtte is azt a 
napot, melyen hű alattvalói hála- és esdő imája száll érte 
az egek Urához. 

Mert hálát adunk, kötelesek vagyunk hálát adni a 
Mindenhatónak e napon, melyen egy félszázad előtt az 
öröklött jogart megragadta az az uralkodó, a kit bölcse-
sége szive kegyes jósága, lovagias lelkülete, szigorú kö-
telességérzete s igazságossága népei igazi atyjává s a tör-
vény és alkotmányosság megingathatlan őrévé, kit a művelj 
világ osztatlan, fényesen kiérdemelt tiszteieta s hódolata 
kimagasló alakká tettek azok közt, kik vele egy korban 
Európa trónjain ültek, enyészhetetlen alakká a történe-
lemben, — hálát, kell, mondom, adnunk a Mindenhatónak 

e napon, mert ez az uralkodó a mi uralkodónk egy fél 
század óta ! 

De esdő imáinkkal is kell, hogy e napon ostromol-
juk az egek Urát apostoli királyunkért, Anyaszentegy-
házunk e mindenkor hü fiáért: tartsa meg őt a halandók 
sorsát intéző jóságos Isten, tartsa soká! mert az ő kezé-
ben biztos a haza sorsa, a melynek összes polgárai, az 
élet bármily viharai közt, rendithetlen bizalommal s sze-
retettel reá tekintenek; — tartsa meg őt, mert benne 
követjük a legbiztosabb kalauzt, szeretjük a legkegyesebb 
atyát, mély hódolattal adózunk a legbölcsebb királynak. 

Ily emlékezetes napot, a hála és hódolat, de az áj-
tatos imák ily napját a kath. Anyaszentegyház, ősi s 
minden hasonló alkalommal gyakorlott szokásnál fogva, 
első sorban az Isten oltára előtt üli, s ezért jelen soraim 
által rendelem, hogy a veszprémi székesegyházban, nem-
különben, mint az egyházmegye valamennyi plébániai s 
szerzetes templomában, a helyi viszonyoknak megfelelően 
a polgári és katonai hatóságok meghívása mellett, folyó 
évi deczember hó 2-án ünnepélyes hálaadó szent mise 
tartassék eom collecta pro Rege, a mise végén Te Deum a 
hozzá tartozó imával, befejezésül pedig három Mi Atyánk 
és Üdvözlégy a királyért való könyörgéssel mondassák a 
nép nyelvén. 

Illő továbbá, hogy az előző napon, úgymint de-
czember hó 1-én, az esteli Üdvözlégy után fél órai haran-
gozás jelezze a következő nap ünnepét, melyre nézve a 
böjti engedélyt már mult körlevelemben kihirdettem; és 
hogy deczember hó 2-án a összes, joghatóságom alatt 
álló iskolák szünetelvén, minderről a hivek megelőzőleg 
s megfelelően értesíttessenek. 

Kelt Veszprém, 1898. évi november hó 19-én. 
Károly, s. k., püspök. 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

A társadalom mindkét alkotó elemének : a parancsoló 
hatalomnak s az engedelmeskedő alattvalóknak ez elvet 
kell szem előtt tartania, és akkor ugy ideiglenes, mint 
az örökkévaló jólét, melyre az ember észlényiségénél 
fogva hivatalos, Isten segélyével el lesz érve. — Ha a 
hatalom képviselői, illetőleg jogos birtoklói lelkiismere-
tesen eljárnak kötelességeikben, akkor az alattvalók, vagyis 
engedelmeskedők biztonságban élhetnek föladatuknak, és 
cselekedhetik a jót, a melyet a teremtmény és Teremtő 
közt levő viszonyból folyó törvények és elvek meghatároz-
nak. — De ha nem teszik kötelességeiket, vagy nem ugy, 
mint a társadalom isteni szerzője, kitől a hatalmat nyerték, 
akarja : akkor az alattvalók akadályozvák hivatásos teen-
dőikbén, elnyomatnak, a szent szabadság virányain a 
pogány zsarnokságx) üti föl tanyáját, és egészen termé-

Melytől mennyire irtózik az egyház, kitűnik "VIII. Kelemen 
pápa instructiójából is, a melyet az Index számára kiadott, a hol 
igy szól : „Item, quae e gentilium piacitis, moribus, exemplis tyran-
nicam politiam fovent, et quam falso vocarit ration em statuas, ab 
evangelica et Christiana lege abhorrentem inducunt, deleantur." 
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szetes az elnyomottak, elgázoltak kebléből felhörgő, „vae 
victis" jajkiáltás! 

Tekintve már az ember végességét és gyarlóságát, 
emberi tekintély pusztán. Isten2) félelem nélkül, nem 
elégséges arra, — bogy a hatalom birlalóit köteles-
ségeik határai között megtartsa, vagy a lázas szenve-
délytől netán elkapatott hatalom üzelmeit a törvény terére 
visszavezesse. 

Hadd álljanak itt ennek megvilágítására egy bölcselő 
lélek3) szavai: „Állítani, hogy puszta emberi intézkedések 
által elejét lehet venni vagy megakadályozni túlkapásait 
a főhatalomnak, a melynek egyedüli elüljárója az Isten, 
oly gondolat, melyet csak büszke századunk mutathatott 
föl, oly föladat, a melynek kivitele alapjában lehetetlen, 
sőt amelynek már fogalma is ellenmondást rejt magá-
ban . . . A főhatalom, melynek nem lebet ellenállani, nem 
ismer birót a földön, vele szemben nincs szabadulás 
csak a személyes és személyesen büntető, igazságos 
Istennél, azaz azon törvénynél és hatalomnál, a mely 
valóban fölötte áll minden más törvénynek és minden 
emberi hatalomnak." 

Ugyan igy áll a dolog a társadalom engedelmeskedő 
részével, vagyis az alattvalókkal is. — Ha ezek is pontosan 
végzik kötelességeiket, melyeket az isteni törvény adta 
viszonyok megszabnak, a hatalom viselői megfelelhetnek 
állásuk teendőinek, és a közrend s békés együttlétet semmi 
sem zavarja meg. — De ha az alattvalók elmulasztják 
kötelességeiket, vagy nem a társadalom isteni alkotója 
szellemében teszik : akkor vagy a hatalom urait gátolják 
tisztkörükben, teendőik pontos végzésében, vagy egymást 
sodorják ki a törvény biztosította állapotból és zavarják 
meg föladatuk megoldásában. — Mind a két esetben oly 
dolgot művelnek, a mely a társadalmi tagok cselekvési sza-
badságának akadálya, mely ha el nem háru', vagy egyesek 
fölzudult szenvedélyei által még inkább nagyobbodik : a 
fölforgatás és előbb-utóbb a forradalom meredélyeire te-
reli a társadalom életfolyamát, és végveszélybe dönti az 
emberiséget, mely kiejté kezéből a fensőbb tekintély 
Ariadne-fonalát. 

Csak a vak nem láthatja, hogy emberi tekin-
tély4) itt sem fejthet ki akkora erőt, mely az alatt-
valókat kötelességeikre, természettfölötti szempontból, szo-

'-) A rómaiak annyira féltették védőistenöket, hogy egy tri-
bunust azért, mert nevét kimondá keresztre feszitettek. Csupán ők 
akarának kegyeiben részesülni, bensőleg tisztelték őt és nagyokká, 
hatalii asokká lőnek. Társadalmunk kizárja mindenünnen az Istent, 
nagyságra törekszik, és vajmi kicsiny. 

3) Dr. Szilasy J. Philosophiai Tanulmányok. 
4) De ugyan micsoda joggal is parancsolhatna fölöttünk az 

ember ? Talán értelmi felsőbbségénél fogva ? De ki fogja neki adni 
a pálmát ? A mi egyébiránt még jogot sem képez. Némely esetek-
ben vezetése hasznukra válhatik, de, hogy neki engedelmeskedjünk, 
kötelességünkben nem áll. Talán az erő lesz elhatározó ? Ekkor az 
elefánt ienne a világ királya. . Talán a gazdag? Az igazság nem 
évczből való. . Lehet vele szerezni hatalmat, de e tekintetben jogot 
nem. — Azért mondja Cicero: „Sit igitur iarn hoc a principio per-
suasum civibus, dominos esse omnium rerum ac moderatores deos ; 
eaque, quae gerantur, eorum conditione ac numine eosdemque 
optime de genere hominum merer i, et qualis quisque sit, quid agat, 

ritsa, hogy cselekvésük a rendes hivatás medrében csön-
desen folyjon. — Oda isteni tekintély közreműködése5) 
szükséges, amely egész erővel lépjen föl, midőn az alatt-
valók a kötelességteljesitésről megfeledkeznek, vagy mi-
dőn, a féke-vesztett akarat romboló szüleménye a szaba-
dosság, a kellő korlátok közé simulni nem akarván, a 
rendfentartó hatalom ellen szegülnek, és a főintézők sza-
badságának megsemmisítésére törnek. 

Jézus Krisztusnak, a megtestesült Istennek halha-
tatlan jegyese, az egyház ezen isteni tekintély nevében 
szól, midőn fönnen hangoztatja, hogy Istentől adatott 
minden hatalom a népek kormányzására,6) és Isten azt 
akarja, hogy a hatalom birtokosai, a kik, Isten képében 
levén elüljárók, következőleg Isten példája szerint tar-
tozván felsőbbségi hivatalukban eljárni, szintén felelősek,7) 
atyailag gyakorolják hatalmukat, részrehajlatlanul lássa-
nak törvényt, igazságosan Ítélvén azon tudatban, hogy 
fölöttük is van Ur (Róma 2, 2,) szeretettel alkalmazzák 
a büntető jogot a tettesek elitélése és megfenyitésénél.8) 
— Isteni tekintélylyel szól az egyház, midőn az alattva-
lóknak hirdeti: „Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb 
hatalmasságoknak ; mert nincs hatalmasság, hanem csak 
Istentől, a melyek pedig vannak, Istentől rendelvék. A ki 
tehát ellenáll a hatalmasságnak, Isten rendeléseinek áll 
ellen." 9) Az Isten nevében szól és cselekszik az egyház, 
midőn kárhoztatja, elitéli, sőt polgárjogaiktól megfosz-
tottaknak is nyilvánítja azon alattvalókat, a kik a tar-

quid inde admittat, qua mente, qua pietate colat religiones, intueri 
piorumque et impiorum habere rationern". V. ö. De Natur Deor. c. 2. 

5) Azé, „cuius iusu, sz. Irén örök igazmondása szerint (lib. 
5. c. 24.,) „homines nascuntur, huius iussu et reges constituuntur." 
„Itt e magasabb hatalom kell — mondhátjuk a különben protestáns 
Guizottal is (Histoire de la civilisation en Europe,) mint a föld 
hatalmai, messzebb terjedő kilátás a földi életnél. Ide Isten és az 
örökkévalóság kell. Mert, miután az ezredéves sziklákon czikázó 
villámtól a féregig, melyet lábad tapos, minden az ő törvényei 
szerint idomul és tesz, a ki létünknek első alapoka és lényegünk-
nek legfőbb kielégítője, szükséges, hogy örök életünk elnyerésére 
oly nagy befolyású polgári társadalom kormányzóinak hatalma 
Istentől eredjen. 

6) Más rendeltetése van a családnak, más irányban működik 
az állam és más életkörnek felel meg az egyház. De a hatalom, 
melylyel a szülők gyermekeik főtt birnak, Istentől van, úgyszintén 
azon hatalom is, melylyel a fejedelem alattvalói fölött bir, nem em-
berektől, hanem Istentől van, és a hatalom, melylyel az egyház 
hivei fölött rendelkezik, nem a néptől van, nem polgári szerződés-
ből ered, hanem Istentől lőn adva egy magasztos czél elérésére. A 
mit a kegyelem csodája, sz. Ágoston igy fejez ki. „Non tribuamus 
dandi regni atque imperii potestatem, nisi vero Deo." Lib. V. de 
civitate Dei c. 21. 

7) Bölcsesség k. 6, 4. 
s) Róni. 13, 1. Ennek nyomának, uralkodó, s kitudja, hogy 

Isten kegyelméből való és részes az ő alattvalóival együtt ugyan-
azon Isten fiuzásában, nem lehet kényúr és zsarnok ; oly nép pedig, 
melynek gondolkodása és élete az egyház őszinte hivése volt, nem 
ismeri a szenvedélyeket, melyek emeltyű a hordozójául szolgálnak 
az erőszakos fölforgatásoknak, de nem is ismeri ám az önelvetést 
és semmirekellőséget sem, mely föltételezi a polgári rabszolgaságot, 
ha önkényt fogadtatik el. 

9; Eredetünk közfonása, a kihez minden nap igy imádko-
zunk: „Mi Atyánk!" a fölöttünk uralkodó kezdet és végnélküli 
öröklény, halhatatlan lelkünk, egyenlő rendeltetésünk is fölhivólag 
figyelmezteti a hatalom-viselőket az ekképen való eljárásra. 
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tozó kötelességen tul teszik magokat, engedetlenkednek 
és ellenszegülésükkel10) az uralkodókat hatáskörükben gá-
tolják és működésök elé nehézséget gördítenek. u ) 

(Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— A Szent-László-társulat f. é. deczember hó 6 án 

(kedden) délután 4 órakor a budapesti központi papne-
velde dísztermében rendes közgyűlést tart, melyre a 
társulati tagokat és az erdeklődő közönséget tiszteiettel 
meghívja az elnökség. A közgyűlést megelőzőleg a buda-
pesti 1Y. kerületi ferenczrendiek templomában reggel 9 
órakor szentmise fog tartatni. 

IRODALOM. 

Irodalmi jelentés. 

Dr Kereszty Viktor theol. tanár Esztergom, örömmel 
jelenti, hogy Exeges is pericoparum Evangelii pro om-
nibus dominicis et testis fori in Ecclesia praescripta-
rum cz. művének, mely 1892-ben jelent meg, második ki-
adása vált szükségessé, amely második kiadás e napokban 
hagyta el a sajtót. Habár e könyv első sorban a bibliai ta-
nulmányokkal foglalkozó papnövendékek használatára van 
irva, mindazonáltal, mivel a vasár- és ünnepnapi evan-
gelinmi szakaszoknak könnyű, világos, és mégis elég bő 
magyarázatát adja, a lelkészkedő papságnak is melegen 
ajánlható. A szószéken, a hitelemzésnél, stb. jó hasznát 

10) A resistentia, ellenszegülés, forradalom akár kuclarczot 
vall, akár elsül, mindig gyászos. Ha győz, minden a régiben marad, 
csupán a személyek változnak ; a szerepek másoknak adatnak, de 
az opressio drámája folytatódik. A rabszolga lesz zsarnok és a 
zsarnok lesz rabszolga. Ez végeredménye De mily szerencsétlen a 
nép, ha a forradalom elnyoinatik. Ekkor a zsarnok megsértett gőgje 
batárt nem ismer. Mit előbb szeszélből tőn, most ugyanazt tenni 
kötelességének tartja. Az előtt természeti ösztönből nyomott el, 
most az önfentartás szükségéből. A bizalmatlanság gyűlöletté válik, 
ez pedig dübösséggé. A gondolatot is merényletkép bünteti, min-
den szót lázitásnnk tekint. A gyanú is elég, bogy bárkit elitéljenek. 
Megnehezülnek a vasak, megsokasodnak a lánczok. A hízelgők 
Fzemtelenebbek, a kémek aljasabbak, a börtönök, kinzóbbak, a des-
potismus sötétebb és az üldözés vadabb lesz. 

11) íme, mig az egyház egyrészről szigorúan kívánja a tör-
vényes uralkodók iránt tartozó hűség és engedelmességet, az alatt-
valóktól, kiket figyelmeztet, amit a józan ész is bizonyít, hogy a 
jjoloári szabadság és törvény elő:ti egyenlőség jobban elérhető a 
törvénynyel egyező, kitartó igyekezet, a jog és áldozat készség 
állhatatossága révén, mint lázongás és kardél utján ; másrészről 
erkölcsi biztosítékot nyújt nekik e hatalommal való visszaélések 
ellen, méltányosabb követelésekre ösztönözvén az uralkodókat. A 
hatalom korlátait tehát, amelyeknek előállításán annyit fáradoznak 
az állambölcssk az oly sokszor msgtámadott egyház adja az isteni 
vallás nyomán. A. Weiss Apologie des Christenthums. 

veheti minden pap. Megrendelhető szerzőnél (Esztergom, 
Szeminárium) 1 frt 50 krért. 

Ugyanazon szerzőnél kaphatók még a következő 
munkák : 

Tudományos beszé lgetések az e x e g e s i s teréről. 
Irta dr Kereszty Viktor, az esztergomi érs. papnevelő-inté-
zetben a szentírási tanulmányoknak ny. r. tanára. Esztergom, 
1897. 8-r. 52 1. Ára 40 kr. 

Gyakorlati észrevéte lek a szentirás he lyes értel-
mezéséről. Exegetikus tanulmáuy. Irta dr Kereszty Viktor, 
a szentírási tanulmányok tanára az esztergomi papnevelő-
intézetben. Esztergom, 1897. 8-r. 56 1. Á ra 50 krajezár. 

V E G Y E S E K . 
— Szent Pál a franczia akadémiában! Mikor 

most a franczia akadémia a nála letett végtelen sok ala-
pítvány jutalomdijait osztotta ki. Pierre Loti, a Montyon-
féle erény-dij kiosztása alkalmából dicsőitő beszédet mon-
dott a szeretetről, idézve és magyarázva szent Pál apos-
tolnak a korinthusiaikhoz első leveléből a következő arany-
mondást : „Sí lingvis bominum loquar et angelorum, 
charitatem autem non habeam, factus sum velut aes 
sonans aut cymbalum tinniens." Igy került szent Pál 
apostol a franczia akadémiába. A kereszténység nagy elveit 
az akadémiák sem mellőzhetik csak saját nagy meg-
károsodásukkal. 

— A magyar piarista rend Névtára az 1898/9-iki 
iskolai évre megjelent és mi annak díszpéldányát köszö-
nettel vettük. A nagyérdemű rend vezetése alatt áll 24 gymn. 
és négy elemi iskola. A gymnasiumok között van 15 
főgymnasium, 1 nagygymnasium és 8 algymnas:um. A 
rendnek összesen 232 tagja működik a gymnasiumokban, 
elemi iskolákban, a rendi nevelő-intézetekben; működik 
továbbá a budapesti és kolozsvári tudomány egyetemen 3, 
a szegedi népiskolák felügyelője és a tanyai iskolák igaz-
gatója 1, a vakok országos intézetében Budapesten igaz-
gató 1 rendtag. A rend anyagi és szellemi ügyeinek 
vezetésével foglalkoznak 9-en. A bölcsészetböl, hittudo-
mányokból és kánonjogból összesen 32 doktora van a 
rendnek. Van két hittudományi és tanárképző-intézete 
Budapesten és Kolozsvárott, rendi nevelő-'ntézete Kecske-
méten és Rózsahegyen és ujoncz-nevelő-intézete Váczon ; 
ezekben a nevelő tanári pályára- előkészül összesen 134 
rendi »övendék. A rendi gymnasiumokban és elemi isko-
lákban közoktatásban részesült a mult iskolai évben 8657 
tanuló. A rend tagjainak összes száma 394. 

— Az angol protestantizmus abban különbözik 
minden más fajta protestantizmustól, hogy tagjai és pedig 
vezérlő tagjai közöl ezeren és ezeren őszintén keresik az 
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igazságot, tehát a katholikus egyházzal való egyesülés 
módjait és eszközeit is. így legközelebb lord Halifax, az 
„Englisch Church Union" elnöke, könyvet fog kisdni a 
melyben elmondja az egyesülés érdekében tett törek-
véseinek eseteit s leirja a közte és több katholikus elő-
kelőség közt folyt tárgyalások lefolyását. 

— Az ifjúságé a jövő, és ha akarod tudni, milyen 
lesz a jövő, tekints az ifjúságra és nézd meg, milyen 
illetve milyenné nevelődik. A franczia katholikusok, száz 
évnek keserű tanulságai által megtanítva, öt tudomány 
egyetemet alapítottak, mihelyt csak az ország törvényei nekik 
ezt lehetővé tették. De azóta már ennél is tovább mentek. 
Nemcsak a keresztény szellemű tudományba és világ-
nézletbe vezetik be az ifjúságot a franczia püspökök, ha-
nem a katholikus egyetemeken katholikus szellemben 
nevelt ifjúságot egyúttal bevezetik az életbe is és a 
franczia társadalom és nép apostolaivá teszik a „franczia 
katholikus ifjúság" országos egyesülete és annak kon-
gresszusai által. Most volt Besançonban ennek az országos 
franczia katholikus ifjúsági szövetségnek ezidei kongresz-
szusa. A besançoni érsek hatalmas allouctiót tartott a 
kongresszushoz, hirdetve, hogy a franczia katholikus ifjú-
ság szövetsége apostoli munkát van hivatva a franczia 
nép körében teljesíteni, a kath. vallásnak a csábitókkal 
szemben védése és a nép lelkében való élesztése által. 
Mikor fog a magyar kath. főiskolai, és a már életbe lépő 
müveit ifjúság katholikus apostolságra vállalkozni ? 

— Gyémánt-miséjét tart ja holnap, f. hó 4-én, a 
Ferencz-városi plébániatemplomban Csajághy Károly dr 
pécsmegyei nyug. esperes plébános ur délelőtt 10 órakor, 
Isten éltesse köztünk még sokáig. Tisztelettel hajtjuk le 
előtte fejünket jubiláris áldása elé. 

— Katholikusok gyűlése Alsó-Ausztria katholi-
kusai nov. 29. és 30. napjain tartották, második nagy-
gyűlésüket Bécsben. A programmban következő pontok 
fordultak elő: 1., A földmivelőket érdeklő kérdésekről, 
előadó Fink Jodok képviselő; 2 , A házi és iskolai neve-
lésről, előadó P. Abel Henrik ; 3., dr. Röszler st. pölteni 
püspök beszéde; 4., a vallásos művészet szocziális jelentő-
ségéről, előadó dr. Kráük Richard; 5., a munkás osztály 
szervezéséről, előadó Kunschak Lipót az alsó-ausztriai 
keresztény szocziális munkásegylet elnöke ; 6., Ausztriának 
a katholiczizmushoz való viszonya s ennek világtörténelmi 
jelentősége, előadó Liechtenstein Alajos herczeg. 7., dr. 
Gruscba bibornok beszéde. Osztálygyülések voltak : 1., 
Osztálgyülés a sajtó ügyében, 2., a szocziális kérdés ügyé-
ben, 3., a katholikus társadalmi és hitélet ügyében, 4., az 
iskolaügyben. 

— Mi a világon a legnagyobb hódító hatalom? 
A szeretet. A hires Suarez életében olvastuk a következő 
esetet. Mikor Suarezt Spanyolországból Portugáliába a 
coinbriai királyi tud. egyetem cathedra primáíára theo-
logiát tanítani meghívták, a helybeli tudósok közül némelyek 
zokon vették az idegen előléptetését. Egyikök Aegydius 

a Praesentatione, augustiniánus, disputatióra hivta ki 
Suarezt, hogy ha lehet, hírnevét és dicsőségét megtépje 
s a magáét előtérbe tolja. Aegydius állította fel a tételt 
és magyarázta. Suarez tüzetes támadást intézett az ellenfél 
tétele ellen. Aegydius erősen vitatta tételét tovább. Ekkor 
egyszerre Suarez néma lett s abba hagyta a disputatiót. 
Rendtársai ebben szégyent rejleni vélvén, felszóllitották, 
igazolja magát. 0 zsebéből egy könyvet vett elő. Nézzétek, 
itt van egy zsinati határozat, a melybe Aegydius bele-
ütközött. Ha folytatom a disputácziót és nyilvánossá teszem, 
hogy vitatkozása közben zsinati határozatba ütközött, 
vége lesz, mint theologusnak, vége lesz a becsülete. Ezt 
én tiszteletből egy szerzetes rend és szeretetből egy szer-
zetes iránt nem tehettem. Rendtársai meghajoltak a nagy 
szellem tiszta lelke előtt. Megtudta a dolgot Aegydius 
atya is, a kit Suareznek ez a tette annyira meghatott, 
hogy élte fogytáig belefoglalta mindennapi szentmiséjének 
commemoratiójába „doctor anonymus" név alatt Suarezt, 
a kiről, midőn a ministráns egyszer kérdezte, hogy ki ez 
a névtelen doctor, Aegydius ezt felelte : Hie doctor est 
Franciscus Suarius Granatensis, quem ego inter mortales 
ut magnum Sanctum suspicio. Nagy szentség — nagy 
szeretet ! 

— Kai. Szt. József l eve le a Magyar piaristákhoz. 
A kegyes tanitórend még a szent Alapitójának életében 
megtelepedett Magyarországon is, midőn Lubomirszky 
Szaniszló, lengyel herczeg alapítványt tett 1842-ben egy 
Podolinban épülő társház és iskola részére. Az alapítványt 
el is fogadták a piaristák, meg'kezdtek ott működésüket, 
buzdítást nyerve a szt. Alapitótól, ki először levélben 
ad nekik tanácsot, majd később személyesen is megláto-
gatja az első magyar piarista rendházat. A podolini rek-
torhoz intézett levél egész terjedelmében így szól: „Meg-
kaptam tisztelendőséged m. hó 4-én kelt levelét, még 
pedig nagy megvigasztalásomra olvasván abban, hogy a 
kegyes iskolákat bevezették abba a városba ; kérni fogjuk 
az Urat, hogy adjon minden ottlévő atyának buzgóságot 
és oly szellemet, hogy sokat használjanak azon a vidéken ; 
és ha esetleg, amint hinni lehet nőni fog a latin iskolá-
ban a tanulók száma, oszszák fel a tanulókat, hogy ugyan-
azon magisternek ne kelljen fáradoznia a kisebbekkel, 
vagyis a princzipistákkal és a középső osztálylyal, vagyis 
a nagyobbakkal, ne mulasz^za el tisztelendőséged, hogy a 
rendtagok ezt igy tegyék; vigyázzon, hogy a magisterek 
ne kérjenek valamit a tauulóktól, hogy mindnyájan meg-
ismerjék, miképen mi csupán szeretetből tanítunk; a ta-
nulók büntetésében legyenek inkább jóságosak, mintsem 
szigorúak. Örülni fogok, ha mindeu tizenöt napban, vagy 
legalább havonként valami tudósítást küldenek, hogy álla-
nak ügyeink azon részeken. Más irni valóm uem lévén, 
kérem az Urat, áldja meg mindnyájokat. Róma, 1843. 
okt. 10" ÍAz aláírás le van nyírva. Rendesen igy szokta 
leveleit aláirni : Servo ntl Signore Giuseppe della Mhdre 
di Dio.) 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati proviovendae 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. Vezèreszmek es Tanulmányok. Adventi főpásztori tanitás. — Egyházi Tudósítások. G y ő r : Egyházmegyei tanitó-egyesüle 
alakitása. — R ó m a : Allocutio a nov. 28-iki pápai consistoriumban. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység és Egyesületi, Élet. — 

Hivatalos. — Vegyesek. 

Advent i 
főpásztori tanitás. 

Az adventi szent időt mindenkoron öröm-
mel üdvözlé a keresztény hivő nép, mivel ezen 
várakozással teljes négy hét a szeretet megfogha-
tat lan és mégis elragadó csodáira emlékezteti. 

Az anyaszentegyház ezen időben az Isten 
Fiának hármas eljövetelére figyelmeztet minket-
Az egyik már megtörtént, midőn végtelen irga-
lomból emberi testet vőn fel, és születvén Szűz 
Máriától, megjelent számunkra mint kedves kis 
gyerqaek a bethlehemi jászolban. 

A második eljövetel szivünknek szól, mert 
mit használna Krisztus születése a földön, ha 
nem születnék meg bennünk is, v. i. ha élő hit-
tel, szeretettel nem fogadnók őt szivünkbe? 

A harmadik eljövetel halálunk óráján lesz, 
midőn Jézus Krisztus az élők ós holtak Birája 
megjelenik, hogy az élet nagy munkanapjának 
lejáratával, kinek-kinek megfizessen cselekedetei 
szerint. Tenni fogja ezt akkor láthatlanul, látha-
tóan pedig még egyszer a világ végén, az utolsó 
Ítélet napján, az egész emberiség jelenlétében. 

Az egyház ez időben mind a három eljöve-
telre akar minket előkésziteni, leginkább pedig 
az elsőre; és valóban, ha a kellő lelki hangu-
lattal közeledünk az Ur jászolához, valósulni fog 
bennünk a második eljövetel is, vagyis örömmel 

fogjuk kitárni az Üdvözitő előtt szivünket, hogy 
abba betérjen, mert irva vagyon: „Ha ki engem 
szeret, az én beszédemet megtartja és Atyám is 
szereti öt, és hozzája megyünk és lakóhelyet szer-
zünk nálaa (János 14, 23.) — és ha Istent szi-
vünkben megőrizzük, már is nyugodt lélekkel 
várhat juk az itélő biró eljövetelét, mer t maga 
Krisztus mondja : „Bizony-bizony mondom nektek, 
hogy a ki az én igéimet hallgatja és hisz annak, 
ki engem küldött, örök életet bir, és nem. jön 
Ítélet alá, hanem átmegy a halálból az életre 
(János 5, 24.) 

Nagy meghatottsággal kellene elmélkednünk 
az irás ezen szavai fölött : „mondjátok meg Sión 
leányánaku — minden keresztény léleknek — 
„ime a te királyod jő neked szelíden" (Máthé 
XXI. 5.) 

Egész vallásunk nem egyéb, mint az ember-
nek folytonos közeledése Istenhez és Istennek 
leereszkedése az emberhez. 

í m e j ő a t e k i r á l y o d , teremtőd és egye-
düli boldogságod ; de nem villám ós menydörgés 
között ; nem mint a seregek hatalmas legyőzhe-
tetlen ura ; nem mint sértet t felség, hogy vas-
vesszővel vigye alattvalóit kötelességök teljesí-
tésére; nem is nagy hatalommal és dicsőséggel, 
mint kérlelhetlen birája az élőknek és holtak-
nak, hanem szeliden és alázatosan mintegy kö-
nyörögve szivünk vonzalmáért, telve szeretettel 
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és irgalommal, édességgel és jósággal odaajánl-
gatva kegyelmeinek bőségét, mintha attól függne 
az ő boldogsága, hogy mi befogadjuk őt. 

Ime jő! készülj te szegény, elhagyatott, sokat 
szenvedett, szolgaságban sinlődő lélek, jő a te királyod 
miattad, hogy megszabaditson, megkegyelmezzen, vigasz-
taljon, boldogítson. 

Sok függ attól nagyon, Krisztusban kedveseim ! bogy 
mikép éljük át az adventi szent időt. Hogy az Udvözitő 
kegyelemteljes karácsonya reánk nézve üdvös legyen, kell, 
hogy az ó-testamentomi jámbor lelkek példája szerint 
készüljünk ezen eljövetelre. 

Keresztelő szent Jánosnak, a pusztában kiáltozónak 
szava nekünk is szól: „tartsatok bűnbánatot, mert közel 
van a ti megváltástok.8 Csak a bánat törli el a vétket és 
késziti elő a szivet a jóra. A bánatteljes sziv, a szilárd 
akarat uj keresztény életet kezdeni és folytatni; a bűnbánat 
szentségének érvényes használata, egybekötve külső vezek-
léssel, böjttel, virrasztással, a világ örömeitől való távol-
maradással, kitűnő készület az Ur jövetelére. 

Buzgóbb imára és magunkba szállásra is serkent 
minket ez időben az egyház. Maga a természet is erre 
látszik minket inteni, midőn megdermedve külsőleg, leszáll 
saját mélységébe, és csak az ég csillagai ragyognak 
fölöttünk nagyobb fényességben, mintha mondanák: sursum 
corda ! fel a szivekkel az ég felé ! 

Az egyház is többet imádkozik e szent időben a 
világ üdveért, a bűnösök megtéréseért, mert hőn óhajtja, 
hogy az Isten Fiának kegyelemteljes eljövetele minden-
kinek üdvére váljék. Szent Pál apostol is arra int minket 
mondván: ,Kedvesim ! itt az óra az álomból felkelnünk, 
mert most közelebb vagyon a mi üdvösségünk . . . az éj 
elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük el tehát a sötét-
ség cselekedeteit, és öltözzünk a világosság fegyvereibe ... 
öltözzetek az Ur Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok 
<i kívánságok szerint." (ttom. 13, 11.) 

Imáinkban kívánkozzunk is Jézus Krisztus után, 
fohászkodva a prófétákkal: „oh bár szakasztanád meg az 
egeket és leszállanál8 (Izaiás 44, 1.) Begek harmatozzatok 
onnan felül és a fellegek csepegjék az igazat ; nyilatkozzék 
meg a föld és teremje az Üdvözítőt. (Izaiás 45, 8.) 

Es valóban, mily csodálatosan teljesült a próféta 
ihletett fohásza! Ég és föld adák nekünk az Üdvözítőt; 
az egek adták őt nekünk kedves harmat gyanánt, mert 
az Üdvözítőnek az égből kellett jönnie : Istennek kellett 
lennie ; de a föld is adta nekünk, mert kellett, hogy az 
embertől is vegye eredetét: valóságos embernek is kellett 
lennie. 

Bizalommal kívánkozhatunk tehát az Isten-ember 
után, mert irva van: „hogy maga az Isten fog eljönni és 
minket megszabadítania (Izaiás 35, 4.) 

Kiáltsunk azért szivünk mélyéből: Oh jöjj, te meny-
nyei harmat! áztasd meg kiaszott szivünket, — hadd 
nőjenek ismét az erény virágai benne; távolítsd el az 
egyenetlenség töviseit, a kevélység, csábitás csalányait; 
virágozzék közöttünk a szüzesség, tiszta élet, az áhitat, 
jámborság, felebaráti szeretet, a családi békesség; legye-
nek köztünk ismét apostolok, hitvallók, vértanuk, gondos 
szülők, őrködő özvegyek, szent gyermekek, lelkes ifjak, 

lelkiismeretes férfiak, példás életű aggastyánok, a milye-
nek valának számosan az egyház első századaiban és azóta 
is minden helyen, minden időben. 

Ezen benső áhitatteljes készületet nagyban elősegíti 
a hajnali misének szorgalmas látogatása. 

Nagyon kedves mise volt ez mindig a hivek előtt. 
Rorátéra járni öröm volt; s^m hideg, sem távolság nem 
vala képes őseinket visszatartani. Maguk a gyermekek is 
örömmel áldozták fel kedves alvásukat, és még a nyomo-
rékok is elmásztak volna oda, ha lehetséges vala. 

Sokat is mond e szó : Rorate, harmatozzatok! mely-
lyel kezdődik a hajnali mise. Valamint a növényzetre 
korán a hajnali homályban ereszkedik le az égről az 
éltető, üditő harmat: ugy szálljon reánk is az Isten ke-
gyelme az advent hajnalában. 

Kora reggel mondjuk e misét, midőn a felkelő nap 
elűzi az éj sötétségét, annak jeléül, hogy a világ a Meg-
váltó eljöveteleig a legmélyebb sötétségben volt elmerülve, 
és hogy az Udvözitő megjelent, mint a világ napja, hogy 
mindenkit megvilágítson, melegítsen, éltessen. 

Azt akarja az egyház, hogy a hajnali mise alatt ama 
pillanatra gongoljunk, melyben az angyal üdvözlé Máriát 
és neki kijelenté, hogy fiút fog szülni, kinek neve Jézus 
vagyis Megváltó legyen ; azt akarja, hogy azon kimond-
hatlan nagy csodára gondoljunk, melylyel az Isten Fia, 
Isten és ember, Szűz Mária pedig szűz és anya lett egy 
személyben ; azt akarja, hogy amaz első pillauatra gon-
doljunk, melyben a megtestesült Ige magát érettünk 
Istennek feláldozta és Isten báránya akart lenni, hogy 
elvegye bűneinket; azt akarja, hogy mindezekért dicsérjük, 
magasztaljuk Istent és neki hálákat adjunk és minthogy 
Istennek nagyobb dicsőséget és hálát nem adhatunk, mint 
épen a szentmise által, azt akarja, hogy ezen nagy áldo-
zatot adventben épen ezen czélból mutassuk be. 

Megszólal tehát az adventi reggeli harang, odakiáltva 
szivünknek : keljetek fel és siessetek az Isten házába . . . 
tartsatok bűnbánatot, mert közel van a ti megváltástok . . . 
ime már is elküldtem angyalomat, hogy készitse el 
u ta imat . . . Ämár is állok az ajtó előtt és zörgetek. A ki 
hallja az én szómat, és megnyitja nekem az ajtót bemegyek 
hozzája(Jel. 3, 20.) 

A ki követi ezen hivó harangszót, és a regg 
homályában siet az Isten házába az Ur oltára elé, 
könyörögve, hogy az elveszett paradicsom neki visszaadas-
sék : az nemcsak azt mutatja, hogy szive telve van hittel 
Isten iránt és buzgalommal saját és ember-társa üdveért, 
de egyszersmind az egész egyház és sok millió keresztény 
közös imája által kiváló kegyelmekben is részesül. 

Vaunak bizonyára köztetek is kedves hiveim, kik 
szivökben óhaj t ják: bár éltem volna ama boldog időben, 
mikor az Ige testté lőn és minden szem látta az Ur üd-
vözítőjét. Boldog pásztorok, kik szemeikkel láthatták a 
kisded Jézust! Boldog Simeon és Anna, kik karjaikba 
vehették őt! Boldog Magdolna, ki Jézus lábainál sirat-
hatta bűneit! . . . 

Higyjétek el, mi sem vagyunk rosszabb sorsban a 
szent föld e boldog lakóinál. Jézus Krisztus adott nekünk 
mindezekért kárpótlást, jelenléte által a legméltóságosabb. 
Oltáriszentségben, megújítva ott gyermekségének, nyil-
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vános életének, szenvedésének összes titkait csupán a mi 
számunkra. 

Mondjátok csak, mi történik a szent misében ? nemde 
minden nap újra megtestiil a szent ostyában leszállva az 
áldozó pap szűzi kezeibe ? Az a fehér kenyér szin és az 
oltáron fekvő gyolcsok nem figyelmeztetnek-e minket ama 
kendőcskékre, melyekbe Szűz Mária takargatta a Kis 
Jézust? Hányszor jelent meg az Ur a szent ostyában 
láthatólag kedves kis gyermek alakjában, a mint meg-
jelent a pásztoroknak és a három szent királynak ! 

Megujitja itt az Ur Jézus Krisztus nyilvános életét 
is, mert jelen van a föld száz meg száz helyén, viteti 
magát utczáinkon lelkes processiók alkalmával ; megje-
lenik most is mindenütt mint tanitó, mint jó pásztor, 
mint lelkünk orvosa oktatva, áidva, vigasztalva, gyógyitva. 
Az oltáron is sokasítja csodálatos módon a kenyereket 
lelkünk táplálékául, itt is gyógyit lelkileg némákat, va-
kokat, süketeket, bénákat és ördöngösöket. Régente a 
szent földön mindig csak egy helyen volt található, most 
mindenütt van, mindenütt jár utánunk, mindenütt talál-
hatjuk Ot; minden időben, éjjel-nappal mehetünk hozzá 
tanácsért, erősségért, vigaszért. 

Megujitja itt szenvedését is, hiszen a szent mise nem 
egyéb, mint a keresztáldozat vérontás nélküli megújítása. 
Leszáll oltárainkra mint Isten báránya, hogy helyettünk 
és velünk együtt magasztalja Istent, ugy a hogy azt meg-
érdemli ; helyettünk és velünk együtt neki végtelen há-
lákat adjon minden jóért, melyet Isten atyai szive napon-
ként reánk áraszt; hogy bűneinket újra magára vegye és 
érettök velünk együtt végtelen elégtételt nyújtson a meg-
sértett szent felségnek ; megjelenik oltárainkon, hogy éret-
tünk és velünk együtt könyörögjön mindazért, mire éle-
tünkben és halálunkban szükségünk vagyon. 

Mily szerencse az reánk nézve, hogy ezen végtelen 
nagy értékű áldozatnál jelen lehetünk és általa annyira 
meggazdagodhatunk, hogy I?ten minden követeléseinek 
eleget téve tartozásainkat törleszthetjük s ezen kivül 
Istennek olyan dicsőséget és örömet szerezhetünk, a milyet 
nem szerezhetnénk, ha mindjárt ezerszer meg ezerszer 
megha'náok is érette. Mily szegények és tehetetlenek 
lennénk mi ezen áldozat nélkül ! Mekkora kegyelem az, 
hogy lelkileg részt vehetünk a világon mondott összes 
szent miséken, és részt vehetünk ép oly eredménynyel, 
mintha azoknál személyesen lettünk volna jelen ! 

Oh ne fosszuk meg magunkat ezen végtelen kincstől. 
Tudjátok meg, hogy nincsen szentebb és üdvösebb tény-
kedés a szent misénél. Maga a mindenható Ur Isten sem 
teremthet ennél szentebbet, magasztosabbat, üdvösebbet, 
és mi nem becsülnők meg azt ? 

Ha arany hullana az égből, alig volna, a ki az 
utczára ki ne szaladna, hogy szedjen belőle, a mennyit 
csak szedhet. A szent misében nem hitvány kő meg érez 
hull alá, hanem az isteni kegyelem, erény, érdem, gyara-
podása, mennyei vigasz és áhitat, Isten áldása földi 
ügyeinkre, minden napi gyarlóságaink bocsánata, nagy 
adósságaink és büntetéseink elengedése, szóval földi és 
mennyei áldás, kegyelem, irgalom életben és halálban. 

Oh ne mulasszátok el a szent misét legalább vasár-
és ünnepnapokon, sőt siessetek örömmel misére még hét-

köznapon is. Ezen fél órát Isten nagyon megfogja jutal-
mazni. És ha már mindnyájan nem mehettek, küldjetek 
legalább egyet a családból, hadd hozza haza Isten áldását 
valamennyire. 

Boldog az az ember, ki hallgat az Egyház szavára 
és megvárja buzgó lélekkel az Ur eljövetelét, kitárja előtte 
szivének ajtaját, gondosan kitisztitja anuak minden rej-
tekét, hogy kedves lakóhelyet nyújtson annak, a kit Betle-
hemben övéi be nem fogadtak. Ha majdan lelkének aggo-
dalmában halála óráján felsóhajt az ég felé mondván : 
Harmatozzátok Ot egek most is ! . . . leszáll majd az Ur 
újra nagy szelidséggel és fölsegíti őt az égbe, hogy ott 
szinről-szinre lássa és birja azt, kit a jászolban csodált és 
oltárainkon buzgón imádott 

Tekintsen a kisded Jézus kegyelem-teljesen a ti 
sziveitekbe s árassza reátok áldását, a mint én is meg-
áldlak titeket az Atyának, Fiúnak és Szent Lélek Isten-
nek nevében. Amen. 

Kelt Károlyfehérvárt, 1898. Advent első vasárnapján. 
f GUSZTÁV KÁROLY, 

erdélyi püspök. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Győr. Egyházmegyei tanitó-egyesület alakítása. — 
A győregyházmegye katholikus tanítói gyűléseztek 

nov. 24-én itt Győrött. A gyülésezés első lépés volt egy 
nagy és fontos cselekedethez, mely hivatva lesz a győri 
egyházmegye kath. tanítóit, a tanügy iránt érdeklődő 
katholikusokat tömöriteni. Arról van szó, hogy az egy-
házmegye kath. tanítói megalkossák az egyházmegyei 
tanító-egyesületet. Nagy horderejű dolog, melynek a 
kath. tanügyre s a tanítóságra egyaránt fontos és üdvös 
hatását fejtegetni nem szükséges. Arról van szó, hogy az 
a néhány száz tanitó és lelkész, kik az egyházmegye 
területén hivatva vannak a vallásosság, hazafiság és tu-
domány fáklyáját lobogtatni, kik hivatva vannak az igazi 
világosságot terjeszteni, — azok egy tömör hadsereget 
képezve munkálkodjanak a legszebb pályán. Az egyház-
megye területén működő 10 tanítói kör, egyesület vagy 
önképzőkör egyesítéséről van szó. Hogy ezek az egyes 
egyesületek, melyek eddig úgyszólván egymás nélkül, 
egymásról tudomást sem véve működtek, a jövőben egy-
séges vezetés, szervezet keretében működjenek egységes 
czélok elérésére. Hogy az egyházmegye kath. tanférfiai 
egy zászló alá sorakozva, egymást megismerve, jóban, 
rosszban osztozkodva, egyesült erővel, tehát fokozottabb 
mértékben küzdhessenek azokért az ideákért, melyeket a 
materiálisztikus irány a társadalomból, családból és 
iskolából egyaránt száműzni igyekszik. 

Nem kis dolog, nem könnyű feladat a 4—5 vármegye 
területén munkálkodó tanférfiakat egyesíteni, de nem 
lehetetlen. Példa van rá több, hogy sikerült ez más egy-
házmegyékben, sikerülhet itt is, ha akarat, ügybuzgóság 
és kartársi szeretet vezeti tanítóinkat. 

Sajnosan kellett eddig tapasztalnunk, hogy az egy-
házmegye területén, különböző nevek alatt működő kath. 
tanító-egyesületek munkálkodását sohasem követte olyan 
eredmény, mely megkívánható, másrészt meg némely 
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kerület munkálkodása abszolúte nem is volt észrevehető, 
mintha nem is léteztek volna. Ezen az állapotokon 
akarnak változtatni azok. a kik az egyesülést, szorosabb, 
egy szerves egészszé való tömörülést óhajtják. 

A kismarton-vidéki egyesületben hangzott el először 
a szó ez irányban. Hackl József, az érdemekben gazdag 
ruszti kántortanító volt az, ki a nevezett egyesület gyűlésén 
kimondotta az egyesülés szükséges voltát. Az egyesület 
megbizásából ő hivta fel az egyházmegye területén levő 
egyesületeket arra, hogy képviselőket válaszszanak és 
küldjenek ki, akik értekezletre jővén össze, a terv keresztül-
vitelét, módozatait megbeszéljék. 

Az értekezlet megvolt csütörtökön. Örömmel láttuk, 
hogy a megjelentek egytől-egyig lelkesültek az eszméért. 
A hosszú ut, a kellemetlen időjárás, költség, fáradság nem 
tartotta vissza őket. Eljöttek, hogy a munkában részt 
vegyenek, hogy megvalósítani segítsék azt az eszmét, 
mely hivatva lesz az egyházmegye tanítóit egyesíteni, s 
melynek áldásait az egyházmegye tanügye, a tanítóság, a 
vallás és haza egyiránt érezni fogja. 

A gyűlés lefolyása ez volt : 
A katholikus kör termében gyülekeztek össze 

csütörtökön délelőtt az egyes kiküldöttek és azok a kiket 
az ügy érdekelt. — Ott láttuk Schlegt Péter kanonok 
egyházmegyei főtanfelügyelőt, Braun Adolf kanonokot, 
Abday József nyug. plébánost, dr. Karácsony Imre ké-
pezdei igazgatót, dr Mersits János képezdei, dr Bedy 
Vincze theologiai tanárokat. A vidéki egyesületekből jelen 
voltak : Sopron és vidéke részéről : Steiner Adolf lók-i 
plébános, Röhn Nándor igazgató és Tormásy János tanitó 
Sopron. Kismarton vidéki egyesület : Nagy Mihály esp. 
pleb. Hackl József és Raunratli Ferencz tanitók. Kapuvár 
kerületből : Kiss János esperes-plebános, Fűzi István, Hackl 
György tanítók. Magyar-Óvári ker. Manninger Mihály 
esperes-plebános, Mátyás Endre tanitó. Locsmándi kerület ! 
Mersits István és Kárál tanitók. Széplaki ker : Kocsis 
István, Rózsás Géza tanitók. Tata-Kisbéri ker : Esztergályos 
József tanitó. Kónyi ker : Haizinger György és Teller 
Imre tanitók. Szanyi ker : Nagy Lajos pleb. László József 
tanitó. Csepregi ker : Vizi János, Gosztolya János tanitók. 
Téthi ker : Kovács István tanitó. 

Hackl József, mint az értekezlet egybehivója üdvö-
zölte a megjelenteket s fölkérte őket, hogy elnököt és 
jegyzőt válaszszanak. Miután az értekezlet Hackl Józsefet 
az értekezlet vezetésére s Öveges Kálmánt a jegyzői 
teendők elvégzésére fölkérte Hackl József előadta az 
összejövetel czélját, s felkéri őket, nyilatkozzanak, szük-
ségesnek látják-e az egyesülést. 

Heitzinger bezii tanitó a kónyi kerület nevében ki-
jelenti, hogy igenis óhajtják a terv keresztülvitelét, de 
bizonyos aggályai vannak aziránt, hogy az orsz. szövet-
ség keretében miként talál elhelyezést az alakítandó 
egyesület. 

Dr Karácson beszédében felvilágosítással szolgál, 
mely megnyugtatja az előtte szólót. 

Schlegel Péter szorosabban kívánja meghatározni az 
irányt, mely szerint a szervezkedés történjék. Rámutat a 
külömböző egyesületi életre, a tanítókat buzdítja önkép-

zésre, munkálkodásra. Kívánja, hogy az alapszabályokban 
világosan kifejeztessék a kapocs, mely a tanítókat 
egyesíti. 

Röhn Nándor nem tartja helyesnek, hogy az érte-
kezlet részletekbe menjen. A főczél, egyesülni, tömörülni 
a kath. tanügyért. A tömörülésben rejlő erő által odahatni, 
hogy szavunknak, munkálkodásunknak legyen meg a 
kellő súlya. 

Általánosságban jelzi a szervezkedés útját. 
Dr Karácson Imre osztja Röhn nézetét. Minél szoro-

sabban egyesülni. Ez legyen a vezérfonal, s ez irányban 
kell az alapszabályokat megalkotni. Nagy Lajos nem 
akarta figyelő álláspontját elhagyni, de a beható és élénk 
vita ellenkezőre készteti. Nagy nehézséget lát ilyen nagy 
egyesület szervezésében. Különösen a vagyon kérdése 
okoz nehézséget. Azért a szabályok kidolgozásával olyan 
férfiakat óhajt megbízni, akik jártasságuknál fogva képesek 
lesznek arra, hogy a különböző körülményeket, viszonyokat 
figyelembe véve megfelelő szabályzatot létesitsenek. 

Röhn Nándor óhajtja, hogy némi elvi irányt jelöljön 
ki az értekezlet az alapszabályok kidolgozására, mert e 
nélkül a kiküldendő bizottság nem foghat ilyen nagy 
felelőséggel járó munkába. 

Nagy Lajos ismételve felhívja a figyelmet arra, hogy 
a kiküldöttek nincsenek fölhatalmazva a vagyon közösség 
kimondására. 

Újlaki Géza azt kérdi, hogy az egyházmegyei 
egyesületek tömörülése szövetkezés vagy egyesület utján 
történjék. 

Steiner Adolf szövetség mellett szól. A főczélt abban 
látja, hogy az eszméket, melyeket egyes egyesületek nem 
képesek megvalósítani, egy erős központ vigye keresztül. 
Vagyonközösségnek nem barátja, mert egyik egyesület 
vagyonos, másik szegény. Röhn Nándor az egyesület 
mellett szól. Kimutatja, hogy Steiner és az ő indítványa 
ugyanaz, csak az elnevezés más. Példákat hoz föl ennek 
bebizonyítására. 

Gosztolya János a vagyon kérdésében szólal föl. 
Nem látja ezt akadálynak, mert az eddigi vagyona az 
egyes egyesületeknek megmarad, s a megalakulás után 
lenne az, hogy a körök bizonyos összeget a központi 
pénztárba szolgáltatnak be. 

Többek felszólalása után Öveges Kálmán szólal föl. 
Szomorúan látja, hogy bár kimondottuk az , egy mind-
nyájért és mindnyájan egyért" elvet, mégis nem vagyunk 
hajlandók áldozatot hozni az ügyért. Nem akarjuk a régi 
állapotokat, s nem az egy-két forint vagyont a közös 
jóért föláldozni. Indítványozza, hogy válassza meg az 
értekezlet a bizottságot az alapszabályok elkészítésére, s 
ha az elkészíti azokat, nyomassák ki a tervezetet és 
küldjék meg a tanítóknak, hogy azok tanulmányozhassák, 
s az egyes körök, egyesületek gyűlésein megvitassák. 

Az értekezlet elfogadván az indítványt, megválasz-
totta a bizottságba Röhn Nándort, dr Karácson Imrét, 
Hackl Józsefet, Fűzi Istvánt, Mersits Istvánt, Kocsis 
Istvánt, Esztergályos Józsefet, Heiczinger Györgyöt, László 
Józsefet, Kiss Józsefet, Tormássy Jánost, Újlaki Gézát és 
Öveges Kálmánt. 
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Végül Beidl Alajos püspöki helynök urnák, a kath. 
kör elnökének köszönetet mondott jegyzőkönyvileg az 
értekezlet a kath. kör helyiségének átengedéseért. 

* 

Az értekezlet ezután háromtagú küldöttséget válasz-
tott. hogy az értekezlet nevében tisztelegjen dr Zalka János 
megyés püspök ő excziájánál. 

Az értekezlet végeztével az alapszabály kidolgozására 
választott bizottság tagjai gyűltek össze egyik teremben, 
hogy a teendőket megbeszéljék. 

A tervezet elkészitésével megbízták dr Karácson 
Imrét, Ujlaky Gézát és öveges Kálmánt. Elhatározták, 
hogy ha a tervezet készen lesz, az egész bizottság össze-
jön Sopronban, hogy azt átvizsgálják. A gyűlés után 
kedélyes ebéd volt a kör nagytermében, honnét csak a 
vonatok indulási ideje szólította el a megjelenteket. 

Róma. Allocutio a nov. 28-iki pápai conzistoriumban. — 
Szentséges atyánk XIII . Leo pápa a vatikáni apostoli 

palotában nov. 28-ikáo titkos consistoriumot tartott és 
abban a következő allocutiót mondotta el : 

Venerabiles Fratres. 
Priusquam referamus hodierno die ad amplissimum 

Collegium vestrum de aliorum creatione episcoporum, pro 
uno e Patriarchis Orientalibus interponenda apostoliéi 
muneris auctoritas est. Videlicet Antiochena Syrorum Ec-
cle8Ía in orbitate Patriarchae sui mensibus plus duodecim 
fuit, e vivis sublato venerabile fratre Ignatio Benham 
Benni, cum annum quintum in ea dignitate ageret. Cum 
igitur designare Episcopos syriaci ritus oporteret quem 
vellent in ipsius locum succedere : cumque huius rei 
caussa in templum patriarchale Mardense Virgini Mariae 
Immaculatae dedicatum, rite ad Synodum convenissent, 
die nono mensis Octobris proximi superioris, Patriarchalem 
dignitatem cunctis suffragiis contulere venerabili fratri 
Dionysio Epbraem Rahmani Archiepiscopo Aleppensi 
Syrorum, qui exemplo et consuetudine decessorum suorum 
Ignatius sibi nomen imposuit. Quod ubi fama vulgavit, 
gratulari palam catholici syriaco ritu, consentientibus et 
approbantibus ceteris : est quippe vulgo cognita viri 
pietas ac doctrina cum episcopali studio coniuncta. Mox 
episcopi qui ad Synodum ac suffragia coiverant, implorandum 
a Nobis curarunt, ut Patriarcham electum confirmare 
sacroque donare Pallio piaceret. Quae Patriarcha, ipse 
petiit eadem, cum fidem catholicam ex usitata orientalibus 
formula professus esset, sacramentumque, ut assolet, 
dixisset. Nos quidem annuendum censuimus, quod petunt : 
multoque id facimus libentius, quod excellentem virum 
certo scimus functurum integre ac sapienter excelso 
munere, communitatique Syrorum, in his praesertim 
temporibus, plurimum consilio, plurimum opera profuturum. 

Quid vobis videtur? 
Auctoritate omnipotentis Dei, sanctorumque Apos-

tolorum Petri et Pauli ac Nostra, electionem seu postulatio-
nem a venerabilibus fratribus Episcopis Syris factam de 
persona venerabilis fratris Dionysii Ephraem Rahmani, 
sanatis quatenus opus sit vitiis, quecumque electioni ipsi 
potuerint officere, probamus ratamque habemus; eumque 

solventes a vinculo, quo Ecclesiae Aleppensi Syrorum 
obstringitur, ad Patriarchalem Antiochenam Ecclesiam 
Syrorum, omnibus cum privilegiis, quibus decessores eius 
ab hac apostolica Sede ornari consueverunt, evehimus et 
promovemus, et Patriarcham ac Pastorem Syrorum, uti 
in decreto et schedula consistorialibus significabitur, con-
stituimus et declaramus, contrarias non obstantibus qui-
buscumque. 

In Nomine Patris * et Filii * et Spiritus * Sancti. 
Amen. 

Modo ad Episcoporum creationem deveniamus 
Következett a püspöki székek betöltése, és itt a 

domitiopolisi püspöki széke ft. István Vilmos szombat-
helyi segédpüspök ur személyével. 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

Ki ne tudná, hogy az egyháznak, a mely, hasonlóan 
Noe bárkájához, az emberiség legféltettebb javait, lelki-
ismerete legszentebb kincseit hordja, szabadsága különösen 
ma korlátozva van, és az mégis őrködik a társadalom 
szabadsága fölött? — Egyedül igazság levén méltó arra, 
hogy az emberiségnek vezércsillagként irányt adjon, le 
kell oldani az örök igazság letéteményeséről, az egyház-
ról, a köteléket, mely jólétünk tényezőit tartja bilincsek-
ben. Hadd őrködjék tehát mennyei tekintélyével a ren-
deltetésszerű kötelesség-teljesítés fölött ! — Ha a hatalom 
képviselője hivatásos tisztét betölti, virul a népek szent 
és malasztos szabadsága; ha a népek az Isten parancsán 
sarkalló föladatukban eljárnak, biztosítva van a felsőbb 
hatalom szabadsága. — E kettős biztosítékban él az egye-
temes szabadság, és ebben el az erkölcs, a hitélet es a 
tökély boldogsága. 

Szó sincs róla, az ember szintúgy, mint a többi 
lények a nemesedésben, tökélyesedésben találja böcsét és 
értékét. — Hisz a világon uralkodó ezen teleologikus 
rend során az ember szabadságához egy igen fontos jogot 
és ehhez egy igen szigorú kötelességet fűzött az isteni 
törvény. — A jog abban áll, hogy az ember, mint véges, 
de a maga nemében még is tökéletes2) lény, rendelkez-
zék azon föltétekkel, melyek önfentartásat biztosítják, 
szellemi tehetségeinek kiművelését és erkölcsi előhaladását, 
mint egyik életczélját, s a mennyei boldogságot, mint 
örök czélját, elősegítsék.3) Ezen jog nyújt alapot arra, 

x) Midőn Isten saját parancsloó jogát látható helytartóra 
átruházta, a tekintély által még inkább magához füze az emberi-
séget. — Minél szorosabban tart ja magát a szabadság a megváltó 
Istenhez, annál kevésbbé van szükség a tekintély kényszeritő té-
nyeire. Tekintély és szabadság — de törvényes — a legszebben 
összeillenek, ámde csak ugy, ha Jézus törvényeinek édes igája alatt 
egyesülnek. Csak e kötelék képezi a társadalmi rend egyedüli biz-
tositékát, és szerez csak általános érvényt s t iszteletetatörvények-
nek. C. Perin Die christl. Gesellschaft I. k. 150. 

2) 1 Móz. 1, 31. Zsolt. 8, 5. 
3) Az ember örök czélja a teremtő által ugy van megálla-

pítva, hogy annak valósitása a földi czél valósítását is magában 
foglalja. Már Platon nem földi, hanem égi szeretetbe helyezte az 
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hogy anyagi javakat szerezhessen, és ez által mind maga 
megélhessen, mind mások megélhetésére jótékonyan has-
son.4) — Csakhogy épen ez alapon háromlik rá a köte-
lesség is, hogy egyrészt ne aknázza ki saját érdekében 
annyira az előnyöket, hogy az anyag fölhalmozása szel-
leme törekvéseinek szárnyát szegje ; másrészt pedig oly 
módon és mérvben éljen vagyonszerzési jogával, hogy ez 
embertársainak kárával ne járjon, ezek birtoklás jogait 
meg ne rövidítse. 

Igazán üdvös állapotokat létesíthetne a társadalom 
összes rétegzeteiben ezen, egyes tagoknak adott, megbe-
csülhetetlen jog és kötelesség.5) — De hát igy van-e a 
valóságban ? Oh nem, mert, ha az életet szemügyre vesz-
szük, szivünket éles fájdalom nyilalhatja azon tapaszta-
latra, a mely szerint a vagyon, a birtoklás és szerzési 
jog olyképen érvényesül, hogy a joggal való helyes élés 
a szó legszorosabb érteményében visszaéléssé fajult. A 
gazdagság kivételes jelenségei mellett a nemzet jobbja'", 
közéletünk apostolai is elszegényednek, a szegénység ha-
tása alatt az ifjú sarjadék satnyul és kipusztulásnak indul, 
a családi tűzhelyek egykoron jólétet nyújtó ölének elha-
gyása és a megélhetés végett idegenbe való kivándorlás 
napi renden van. — Még a fáradhatatlan munkásság ered-
ménye is alig-alig pótolhatja ki azon hézagokat, melyek 
az életszükségletek között napról-napra tátongó alakban 
meredeznek, és ha egyeseknek, az anyagiért való óriási 
küzdelmek daczára, szánalmat keltő nélkülözését látjuk, 
részvétre gerjed még az elzsibbadt kebel is. — Nem ta-
gadjuk, hogy a vezérlő tényezők itt-ott az emberit túl-
haladó erőfeszítéseket is tesznek ; de nincs áldás fáradal-
maikon. Az egyesek véres verejtékkel szerzett fillérei össze-
gyűlnek, hogy a fölcsigázott közszükségleteket födözzék, 
csakhogy a Danaidák6) hordójának megtöltése és ezen 
szükségletek födözése a lehetetlenség egyforma színvona-
lon áll. — Es igy akár egyesek életét vegyük, akár a 
társadalom összes állapotaira fordítsuk figyelmüket, min-
denütt, az erkölcsi banqueroute csirái mellett, a finánciális 
cridával, a vagyoni hanyatlás vészthozó terjedésével és az 
általános elszegényedés örvénye felé sülyedéssel találko-
zunk. 7) 

ember tökélyét (Protagoras cap. 30.), és attól föltételezte a családok 
s a társadalom biztonságát, boldogságát, ba „valaki imádkozván és 
áldozván, kedves dolgot tud az istenüknek mondani és tenni." 
(Euthyphron cap. 16.) A római bölcselő szónok is a földinél vala-
mivel magasabbra utalja az embert : „Sunt enim in terra homines, 
non ut incolae atque habitatores, sed quasi spectatores supernarum 
rerum." Cicero De natura Deorum, lib. II. 

4) Máté 16, 26. Kincsre, hatalomra, dicsőségre törekedhetik 
az ember a földön ; de mindez csak ahhoz a legfőbb, változatlan, 
örök jóhoz szolgálhat lépcsőül. 

4) Miként azon korban, melyben az emberiséget máig párat-
lanul álló harmonikus civilisatio boldogitá, a melyben a hit által 
éltetett, a szeretet által kalauzolt és erkölcsileg megjobbult ember 
uralomra jutott az ó-korban nyilvánult és négy évezreden felsőség-
ben volt érzéki ember ellenében, t. i. a, sokaktól maiglan is félre-
ismert, középkorban. Rézbányai J. Európa művelődés-történelme. 
IL k 6. 1. 

6) Ovid. Metam. 8, 566. 
') „Már eddig, mondá Árpád nemzetéről is, egyik gondol-

kodóbb honfitárs a hetvenes évek elején, — nagyot hanyatlottunk 
érzésben, emberségben, hazafiságban. Világ-polgárokká törpült a 
honfiak serege, és a külső mázt, a külcsint, benső erőnk megtöré-
sével vásároltuk meg." Vajda V. Kölcsey élete. 

Nem folytatjuk tovább ; hanem a keserű tapasztalat 
nyújtotta elszomorító tényekre utalnunk kellett 

Nagytekintélyű gondolkodók,0) kik a társadalom kór-
jelenségeit mélyebben kutatják, meggyőzőleg mutatják ki, 
hogy e bajnak oka sem keresendő másban, mint abban, 
hogy az emberek a vagyont nem az isteni törvény szel-
lemében, és nem főczéljuk — a tökéletesedés és a meny= 
nyei boldogság elérésére ; hanem szabados gondolkozá-
sukban, a mely az „anyag és erőn tul" alig eszmél, az 
érzéki vágyak kielégítésére, és, akár csak a sybariták, a 
testi gyönyör, a valósággal állatiságba sülyedt kéjélvezet 
hajhászására, önző törekvéseik túlterjeszkedésére keresik 
és halmozzák össze. 

Az ezernemü bajoknak, melyek már azoknak is 
panaszt tolnak ajkaikra, a kik különben megszokták egy-
kedvüleg tekinteni a dolgok folyását, föl-fölidézet hydráit 
megdöbbentően növeli még az evangeliom tanai helyébe 
csempészeit csalás, ármány és a szabadon, sémita sze-
mérmetlenséggel űzött uzsora is.9), mely mind pusztitóbb 
avatást tart a társadalomban. (Folytatjuk.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— Értekezlet a keresztény fogyasztási szövet-

kezetek Ügyében. A keresztény fogyasztási szövetkezetek 
ügyében f. hó 1-én délután 4 órakor értekezlet volt, mely 
a szövetkezeti központ eszméjével foglalkozott. Az érte-
kezleten, mely Zichy Nándor gróf elnöklete alatt a Buda-
pesti Katholikus Kör helyiségeiben tartatott, megjelentek 
Gyürky Ödön dr, Major Ferencz orsz. képviselő, Németh 
János igali plébános, Ernszt Sándor és Notter Antal dr. 
A többi meghívottak akadályozva voltak a megjelenésben. 
Az értekezleten Gyürlcy Ödön dr ismertette a szövetkezeti 
központ ügyében eddig történteket s megtette javaslatait 
a központ létesítésére vonatkozólag. A tárgyhoz a meg-
jelentek mindannyian hozzászóltak s valamennyien kívá-
natosnak találták, hogy a keresztény fogyasztási szövet-

8) Legelői áll XIII. Leo, kit az ég választott ki arra, hogy, a 
megpróbáltatás e nehéz napjaiban, Isten egyházát az Ur küldöttjé-
nek biztos atyai kezével, a bölcsnek kimért tapintatával, az igazság-
nak rendületlen nyugodt érzetével, a szelídség lefegyverző hatal-
mával, az örök Ígéretekbe vetett bizalom szilárd következetességé-
vel és az ügy szentségét megillető végdiadal öntudatával kormá-
nyozza azon megingathatatlan szikláról, a mely az igaz polgároso-
dásnak s erkölcsi világrendnek záróköve. (V. ö. különösen „Inscru-
tabili Dei consilio", 1878. ápr. 22-ről, Diuturnum illud", 1881. jun. 
29-ről, „Nobilissima Gallorum gens", 1884. febr. 8-ról. „Humánum 
genus" 1884. ápril. 20-ról, „Immortale Dei miserentis" 1885. nov. 
1-ről, „Quod multum, diuque" 1886. aug. 22-ről kelt örökbecsű 
encyklikáit.") 

9) A melynek rabjainál, a kik, Istent megvetve, anyagot 
imádva 

„Futnak, rohannak e gömbbel forogva, 
A földi jólét, e vak nap körül" (Mindszenty) 

és a materialismus lelket ölő karjai közt hánykódnak, csak egy 
tőrvény, egy tekintet, egy inditó ok vezérli a szándékot, — a 
mammonnak való áldozhatás, melynek lehetősége esetében megszűnt 
bűn lenni a csalás, rablás, zsarnokság szintúgy, mint a hízelgés, 
aljas csúszás-mászás és hazugság. 
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kezeteknek külön országos központjuk legyen, mely 
nemcsak anyagi előnyökben részesiti őket, hanem keresz-
tény jellegüket is csorbitatlan tisztaságában fentartja. Az 
értekezlet számot vetett a fölmerülhető nehézségekkel és 
ehhez képest állapította meg a követendő eljárást. Mi-
után az elnöklő Zichy Nándor gróf összefoglalta a tanács-
kozás eredményét, az értekezlet elhatározta, hogy a ke 
resztény fogyasztási szövetkezetekkel a megtartandó gyű-
lés végett érintkezésbe lép. 

— A Szent-László-Társulat f. hó 6-án tartotta meg 
közgyűlését a központi szeminárium dísztermében a tagok 
élénk részvétele mellett. Az ülésen Steiner Fülöp székes-
fejérvári püspök ur elnökölt, akitől jobbra Zichy Nándor 
gróf és balra Várossy Gyula pápai prelátus foglaltak 
helyet. Jelen voltak még : Csajághy Károly dr. gyémánt-
misés pap, Krizsán Mihály pápai kamarás, Krisztinkovich 
Ede min. osztálytanácsos, Major Ferencz országgyűlési 
képviselő, Lipthay és Bellaágh Endre kúriai birók, Balogh 
Sándor dr. és Gerlóczy Károly nyugalmazott alpolgármester. 

Steiner Fülöp püspök hosszas megnyitó beszédében 
a társadalom hibáit, bűneit ostorozza és a Sient-László-
Társulat czéljait, mint olyanokat ismertette, melyek a mai 
beteg társadalom gyógyítására a legalkalmasabbak. 

A titkári jelentést Part Iván dr. titkár terjesztette 
elő. Ismertette a társulat u j szervezetét, amelynek segít-
ségével nagyobb számú katholikusokat lehet bevonni a 
társulat működésébe és indítványozta, hogy a módositott 
alapszabályokat terjeszszék fel jóváhagyásra a herczeg-
primáshoz és a belügyminiszterhez. 

Krizsán Mihály pénztári jelentése szerint a társulat 
vagyona 64.000 forint. 

A közgyűlés Purt Ivánt és Krizsán Mihályt, akik 
eddig csak ideiglenesen vezették a társulat ügyeit, meg-
erősítette állásukban s megválasztotta választmányi tagok-
nak Kohl Medárd dr herczegprimási titkárt, Wemes Antal 
dr plébánost, Kanócz István ministeri osztálytanácsost és 
Eberling József állami főreáliskolai tanárt. 

Balogh Sándor indítványára elhatározta a közgyűlés, 
hogy a pápa részére Péter-fillérek fejében 3000 frankot 
szavaz meg. 

Zichy Nándor gróf ezután még arra kérte a köz-
gyűlést, hogy az Erzsébet-OrÖkimádás-templom létesítése 
érdekében a társulat is fejtsen ki buzgalmat. Miután a 
társulat ehhez hozzájárult és köszönetet szavazott az 
elnöklő püspöknek a társulatban való megjelenéseért, a 
közgyűlés véget ért. 

Reggel a közgyűlés tagjai bálaadó istentiszteletre 
jöttek össze a Ferencziek-templomában. 

— A Katholikus Ifjak Köre deczember 8-án este 
6 órakor saját helyiségében (VIII., Baross-utcza 42. szám) 
közgyűlést fog tartani. Tárgysorozat: Az id. elnöki jelen-
tés. — Elnökválasztás. — Alelnökválasztás. — A választ-
mány megalakítása. — Az ügyrend megállapítása. — 
Bejelentett indítványok. — A közgyűlés napján reggel 
6 órakor az ifjúság testületileg részt vesz a Szent-Sziv 
templomban tartandó isteni tiszteleten. Gyülekezés a tem-
plomban. 

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

terjesztésére a veszprémi székeskáptalanban Kemenes 
Ferencz olvasó-kanonoknak nagypréposttá, dr Palotay 
Ferencz éneklő-kanonoknak olvasó-kanonokká, vépi Vogro-
nits Antal őrkanonoknak éneklő-kanonokká, Jánosi Ágos-
ton zalai főesperesnek őrkanonokká, bessenyei Magyar 
János somogyi főesperesnek Szent Mihály főangyalról 
nevezett hantai préposttá és székesegyházi főesperessé, 
dr Fejérváry József pápai főesperesnek zalai főesperessé, 
Szabó György següsdi főesperesnek somogyi főesperessé, 
Szalay Mihály mester-kanonoknak pápai főesperessé és 
dr JRédey Gyula mester-kanonoknak següsdi főesperessé 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg-
üresedő két utolsó mester-kanonoki állást Kránitz Kálmán 
alsó-páhoki esperes-plebánosnak és dr Rada István püspöki 
titkárnak adományozom. Kelt Gödöllőn, 1898. évi november 
hó 23-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. dr Wlassics 
Gyula, s. k 

V E G Y E S E K . 
— Negyedszázados jubileumot tartott Franczia-

országban ezidén a l'assemblée générale des catholiques 
du Nord et du Pas-de-Calais, e két département katho-
likusai évenkinti nagygyűlésének intézménye. Ebből az 
alkalomból egy igen tanulságos könyv jelent meg, mely 
453 lapon ismerteti az ezidei előtti 24 kongresszus mun-
káját és a közgyűléseken mondott beszédeket. Az ezidei 
kongresszus nov. 14-től 20 án estig tartott. 

— Erzsébet-templom. A megboldogult Erzsébet 
királyné emlékére emelendő Orökimádás templom ügyében 
kiküldött bizottság f. hó 1-én délután 3 órakor a Buda-
pesti Katholikus Kör helyiségében ülést tartott, gróf 
Czirálcy Jánosné és gróf Zichy Nándor társelnöklete alatt. 
A bizottságban megjelentek : Korniss grófné, gróf Majláth 
Györgyné, őrgróf Pallavicini Edéné, gróf Szapáry István. 
A bizottság hosszas tanácskozása közben megbeszélte a 
templom alapja javára való gyűjtés módozatait és szét-
osztotta a jelenvolt főúri hölgyek között a gyűjtő-iveket. 

f Az egyetem gyásza. A budapesti kir. magy. 
tudomány-egyetem rektora és tanácsa, az egyetem nevében, 
fájdalomtól meghatottan adja tudtul a gyászhírt azon 
súlyos veszteségről, mely az egyetemet érte az által, hogy 
felejthetetlen kartársuk, Schnierer Aladár a jog- és állam-
tudományok doktora' a bűntetőjog nyilvános rendes, az 
észjog s a jog- és államtudomány encyclopaedia jogosított 
tanára, ministeri tanácsos, a jogtudományi államvizsgálat 
és a II. alapvizsgálat bizottságának tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak két izben volt dékánja, az egyetemnek 
volt rektora, folyó évi deczember hó 6-án reggel 2l/± 
órakor súlyos szenvedés után életének 63-ik évében meg-
halt, A boldogult földi maradványai folyó évi deczember 
7-én d. u. fél 3 órakor fognak a IX , Csillag-utcza 8. sz. 
házból a kerepesi-uti temetőben örök nyugalomra helyez-
tetni. A szent mise-áldozat pedig folyó évi deczember hó 
9-én d. e. 11 órakor fog az egyetemi templomban meg-
tartatni. Budapesten, 1898. évi deczember hó 6-án. Áldás 
és béke poraira! 
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Győr, Székesfehérvár 
Fülek, Ruttka 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan 
M.-Sziget, Stanislau 
N.-Kanizsa, Triest 
Kassa, P.-Felka 
Zágráb, Fiume, Eszék 
Ungvár, Lemberg 
Bicske 
Kolozsvár, Bukarest 
Pécs, Eszék, Brod 
Fehring, Grácz 
Arad, Brassó 
Belgrád, Eszék, Brod 
Bécs 
Ruttka, Miskolcz 

A nyugoti pályaudvarról 
vonat- o3 8 vonat 
szám Cu neme 

1 702|12 00 JÍ. e. v. 
2102| 1 00 A 3164 5 30 sz. v. 
4166 5 55 
6110 6 10 o. e. v. 
4102 6 30 sz. V. 
6102 6 40 n 

168 6 50 
6012 6 55 V. V. 
1402 7 35 gy- v. 

106 8 05 
708 8 15 gy- v. 
712 8 30 sz. V. 
170 9 05 
116 9 15 

6104 12 05 SZ. V. 
172 12 15 
136 12 25 

«174 1 05 
7 4106 1 25 

104 1 45 gy. v. 
176 2 20 SZ . V. 
704 2 30 gy- v. 
144 2 35 SZ. V . 

4104 2 40 
6002 2 45 

720 3 05 
178 4 05 n 
716 4 25 
138 4 35 
180 6 10 n 
128 6 30 
710 7 00 

4112 7 10 V. V. 
6014 7 20 n 

128 7 55 SZ. V. 
8118 9 35 

706 10 15 o. e. v. 
714 10 35 sz. V. 

1406 10 45 * 

H O V A 
Konstantinápoly 
Bécs, Páris, London 
Dunakesz 
Palota-Újpest 
Bécs, Ostende 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Lajos-Mizse 
Zsolna, Berlin 
Bécs 
Temesvár, Orsova 
Temesvár 
Palota-Újpest 
Bécs 
Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Pilis-Csaba „ 
Bécs, Páris 
Palota-Újpest 
Bukarest 
üirsekuj vár 
Esztergom 
Lajos-Mizse 
Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Szeged 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Párkány-Nána 
Verciorova 
Esztergom 
Lajos-Mizse 
Palota-Újpest 
Bécs 
Konstantinápoly 
Szeged, Temesvár 
Zsolna, Berlin 

Jegyzeteli a le. p. indulásához: 1 Közi. kedd, 
pént. 2 Közi. szerdán, szomb. 3 Közi, bez. nov. 
15 ig. 4 Közi. csak a hajózás szünete alatt. — 
A. ny. p. ind. : i Közi. minden vas. 2 Közi. 
minden csüt. 3 Közi. minden hétf. 4 Közi. min-
den szerdán. 5 Közi. ünnep és vas. bez. nov. 
20-ig. 6 Közi. bezárólag márcz. 81-ig. 7 Közi. 

április 1-től. 8 Közi. ünnep és vasárnap. 
vonatok indulása Buda-Császárfürdő kitérőről. 
Esztergom * 4006 1 19 £Z. V . Pilis-Csaba 

4004 2 29 Esztergom 
4012 7,05 V. V . Esztergom 

* Közlekedik ünnep és vasárnap bez. november 20-áig. 

A vonatok é r k e z é s e Budapestre. 
Érvényes 1898. október 1-től. 

A keleti pályaudvarra A nyugoti pályaudvarra 
vonat c3 S vonat H O N N A N vonat 

szám 
g N vonat H O N N A N szám S. neme H O N N A N vonat 

szám Q. neme H O N N A N 
•101 12 10 k. e. v. London, Páris, Bécs '701 12 50 k. e. v. Konstantinápoly 
2901 12 30 « Konstantinápoly 2 705 5 30 o e. v. Konstantinápoly 
643 5 00 tszsz Arad 163 5 40 SZ. V. Palota-Újpest 
321 5 20 V. V. Ruttka 3165 6 35 ff Palota-Újpest 

1707 545 sz. V. M.-Sziget 6101 6 45 Szolnok, Czegléd 
607 6 10 Brassó, Arad 1405 6 55 Zsolna, Berlin 
47 6 15 tszsz Bicske 709 •7 15 Verciorova 

405 6 35 sz. V. Lemberg, Miskolcz 4101 7 25 ff Esztergom 
7 640 ff Bécs, Sopron 167 7 35 n Palota-Újpest 

907 7 05 Belgrád, Brod 117 7 45 i» Bécs 
507 7 10 Brassó, Kolozsvár 6011 7 55 V. v. Lajos-Mizse 
309 7 30 Hatvan 127 8 20 SZ. v. Párkány-Nána 

1303 7 35 ff Grácz, Fehring 713 8 25 ff Czegléd 
501 7 50 gy- v . Bukarest, Brassó 169 10 10 ff Palota-Újpest 

1021 7 55 V. V. Paks, Adony-Szabolcs 143 10 55 ff Érsekújvár 
1505 8 15 sz. v. Kassa, Poprád-Felka 715 11 05 Szeged 
1005 8 20 » Fiume, Zágráb, E zék 4171 12 55 SZ. V. Palota-Újpest 
1003 8 40 gy- v. Fiume 703 1 25 gy- v. Bukarest 
3319 8 45 SZ. V. Hatvan 173 1 40 SZ. V. Palota-Újpest 
509 9 15 Szolnok 103 1 50 gy- v . Bécs, Páris 

11 9 25 Győr, Székesfehérvár 175 3 00 sz. V Palota-Újpest 
23 10 15 - Triest, Fiume 6001 3 10 ff Lajos-Mizse. 

909 10 30 Szabadka 135 3 55 n Nagy-Maros 
307 10 35 1 Ruttka, Fülek 6103 4 05 n Szolnok, Czegléd 

41027 12 20 V. v. Budafok 4103 4 40 „ Esztergom 
311 12 25 SZ. V. Hatvan 177 5 40 n Palota Újpest 
301 12 50 gy- v. Berlin, Ruttka 115 5 55 Bécs 
903 1 05 n Konstantinápoly 711 6 50 n Temesvár 

1901 1 25 Gyékényes, Pécs 
Lemberg, Kassa 

179 7 00 ff Palota-Újpest 
403 1 30 

Gyékényes, Pécs 
Lemberg, Kassa 707 7 40 gy- v. Orsova-Temesvár 

3 1 45 London, Páris, Bécs 
Kolozsvár, Arad 

54105 8 15 SZ. V. Pilis-Csaba 
503 1 50 

London, Páris, Bécs 
Kolozsvár, Arad 137 8 30 ff Nagy-Maros 

1301 2 05 n Grácz, Fehring 181 8 40 ff Palota-Újpest 
621 4 55 SZ. V. Bicske 105 8 50 gy- Bécs 
313 5 55 Hatvan 1401 9 20 Zsolna, Berlin 
505 6 20 Brassó, Kolozsvár 4111 9 30 V. V. Esztergom 
27 6 50 V. V . Győr, 6109 9 55 o. e. v. Bécs, Ostende 

5 7 15 gy- v- Bécs, Grácz 719 10 05 sz. v. Szolnok, Czegléd 
605 7 20 SZ. V. Brassó, Arad 6013 11 00 V. V. Lajos-Mizse 
905 7 35 Belgrád, Eszék '101 11 50 k. e. v. London, Páris, Bécs 
305 7 45 Berlin, Rutka,Szerencs 

1007 8 00 Fiume, Zágráb, Pécs Jegyzeteli k p. érkezéséhez : 1 Közi. kedden 
1705 8 10 Stanislau, M.-Sziget és pénteken, 2 Közi. szerdán és szombaton. 
1 01 8 35 gy- v ' Róma, Fiume, Zágráb 3 Csak a hajózás szünete alatt, 4 bez. oktober 
407 8 40 • sz. v. Munkács, M.-Sziget 15-ig. 5 bez november 15-ig. — A ny. p. erlc. : 

1507 9 05 Kassa, Poprád-Felka 1 Közi. minden szombaton. 2 Közi. minden 
9 9 20 Bécs, Grácz csütörtökön. 3 Közi. minden hétfon. 4 Közi 

303 9 25 gy- v. Berlin, Ruttka minden szerdán. 5 Közi. ünnep- és vasarnap 
603 9 40 

gy- v. 
N.-Szeben, Gyfehérvár bez. november 20-ig- ü Április 1-től Dunakesz-

25 9 45 sz. V. Triest, Fiume től is közlekedik. 7 Közi. ünnep- es vasarnap. 
401 10 00 gy- v. Munkács, Kassa 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdő kitérőbe. 
4001 7 36 SZ. V. Esztergom 

* Közi. ün.- és vasárn. 
4003 

*4005 
4 
8 

46 
19 

sz. V. Esztergom 
Pilis-Csaba 

máj. 15. bez. szept. 15.1 4011 9 34 V. V. Esztergom 

* Közlekedik ünnep- ós vasárnapokon bez. november 20-áig. 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: 
Budapest, 

Vï v Bajza-utcza lá . sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 
MMia«MMM*M*MUilMU»Ma< 

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 E T E 

B u d a p e s t e n , d e c z e m b e r 1 0 . 4 7 . 

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

SZ. I I . F é l é v . 1 8 9 8 . 

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

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

TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok. Felhivás előfizetésre ! — Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. —• Egyházi Tudósítások. 
B u d a p e s t : A szeplőtelen fogantatás áldásai fővárosunk hitéletében. — N a g y v á r a d : Kath. legényegylet Nagyváradon.— 
S z é k e s f e j é r v á r : Az örök imádás templomára kegyadományok gyűjtése iránt főpásztori szózat. — Tárcza. — Irodalom. — Vegyesek. 

F e l h í v á s e lő f i ze té sre ! 
Isten segítségébe vetett alázatos reménynyel 

nyitunk előfizetést a „Religio-Vallás" jövő, ötven-
nyolczadik évfolyamára. 

Miféle meglepetés lesz az, melyben a magyar 
időszaki sajtónak Nestora, a „Religio-Vallás", a 
magyar társadalmat s első sorban a magyar ka-
tholikus olvasó-közönséget az uj esztendőben 
részesiteni akarja, most nem akarjuk kibeszélni. 
Annak idején nem lenne meglepetés. Pedig az 
lesz az, még pedig nagy. 

Most tisztelettel kérjük eddigi m. t. elő-
fizetőinket az előfizetés mielőbbi megujitására, 
különösen pedig arra, hogy mindegyikök leg-
alább még egy előfizetőt szerezzen maga mellé, s 
hatása körében megtegyen mindent arra való 
nézve, hogy a kath. körök, olvasó-' és egyéb 
katholikus egyesületek a legjobb tájékoztatást 
nyújtó „Religio-Vallás "-t valamennyien járassák 
és széles társadalmi körökben olvastassák. 

A „Religio-Vallás" szerkesztője. 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

I r t a : Simon György dr. 

A legújabb t ö r v é n y m a g y a r á z a t a . 

3. §. A könyvkiadás. 

Lássuk azon eljárást, melyet az uj konsti-
tuczió követel, ha valamely könyv kiadásáról, 
sajtó utján való közzétételéről van szó. 

Az egyház a könyvnyomtatót, illetőleg kiadót 
tekinti ez esetben a főtényezőnek ; ha a törvény-
ben editor-ról van szó, mindig ez utóbbi értendő. 
A szerző esetleg titokban is maradhat, de a 
kiadó mindig nyilvánosan szerepel. Az is gyakori 
eset, hogy nem a szerző adja sajtó alá művét, 
hanem más, kinek tulajdonjogát művére nézve 
eladta, vagy esetleg az ő tudta, akarata ellenére 
vagy halála után adják ki, ezért nem kötelezi a 
törvény a szerzőt, hanem a kiadót vagy nyomdászt 
arra, hogy a kinyomandó munkát egyházi birála 
alá bocsássa. Innen van, hogy a törvény nem a 
szerző, hanem a kiadó püspökét t a r t j a illetékesnek 
a könyv birálatára. *) 

A törvény kötelezi azt is, ki a kéziratot 
nyomdába adja. Ha a kiadó előre tudja, vagy 
az iróval, bírálóval folytatot t tárgyalások folyamán 
értesül arról, hogy a mű ti l tva van, nem szabad 
sajtó alá bocsátani. Ezért adja a püspök az eset-
leges jóváhagyási engedélyt a szerzőnek, nem 
pedig a kiadónak.2) 

Lássuk az ide vonatkozó határozatokat 
részletesen. 

*) Id. kons t . 35. sz. A p p r o b a t i o l i b ro rum . . . p e r -
t ine t ad o rd ina r ium loci in quo publ ici ju r i s fiunt. A 
n y o m t a t á s és k iadás he lye nem mindig ugyanaz , mivel 
néha a k iadó idegen helyen n y o m a t j a a könyve t . 

2) Id. kons t . 40. sz. Abso lu to examine . . . Ordi-
nar ius . . . publ icandi l icent iam . . . auctori concédât . 
V . ö. D r Hol lweck i, m. 24. 1. 
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"370 RELIGIO. 

A) Kiszabott kiközösitéssel, mely alól azon-
ban bármely gyóntató atya feloldozhat (ex-
communicatio lat. sent, nemini reservat.) 
súj t ja a törvény azt, a ki az illetékes püspök 
engedélye nélkül 

a) a szentirást3) akár egész terjedelmében, 
akár egyes könyvek szerint felosztott részeiben, 
akár az eredeti szövegben, akár valamely for-
dításban kinyomatja, 

b) a ki a szentíráshoz, vagy annak egyes 
részeihez irt magyarázatokat vagy jegyzeteket 
kinyomat. 

B) A szerző vagy kiadó illetékes püspökének 
il életétől függő büntetést von maga után, 

a) az oly könyvek uj kiadása vagy fordítása, 
melyeket a szentszék már egy ízben akár 
szóval kárhoztatott , akár az Indexre tett , vagy 
valami módon az általában t i l tot t könyvek 
közé tartoznak, hacsak a káros helyek nem 
töröltettek s az uj kiadáshoz az Index-
kongregáczió a szükséges engedélyt meg nem 
adta ;4) 

b) az oly könyvek kiadása, melyek babonás 
dolgokra, u. m. jóslásra, varázslatra, spiri-
tismusra stb. efélére oktatnak, vagy ilyeneket 
a jánlanak; 5 ) 

c) a jogositatlan, azaz egyházhatósági enge-
dély nélkül kiadott bármely könyv vagy irat, 
melv ily engedély nélkül ki nem adható; ide 
tartoznak : 

1. mindazon könyvek vagy iratok, melyek 
uj jelenéseket, kinyilatkoztatásokat, látomá-
nyokat, jövendöléseket, csodákat tartalmaznak ; 

2. melyek uj ájtatosság! gyakorlatot közöl-
nek, habár ezek magán ájtatosság czéljából 
írattak is; 

3) Id. konst. 48. sz. : Qui sine ordinarii approbatione 
sacrarum scripturarum libros vel eorundem adnotationes 
vel commentarios . . . imprimi faciunt, incidunt ipso facto 
in excommunicationem nemini reservatam. 

4) Id. konst. 31. sz. : Libros ab apostolica sede pro-
scriptos nemo audeat iterum in lucem edere: quod si ex 
gravi et rationabili causa singularis aliqua exceptio hac 
in re admittenda videatur, id nunquam fiet, nisi obtenta 
prius sacrae Indicis Congregationis licentia servatisque 
conditionibus ab ea praescriptis. — Ha az Index-kongre-
gáczió eme záradékkal kárhoztatott valamely könyvet : 
„donec corrigantur", a javitás eszközlése után mi sem 
állja útját az uj kiadásnak. 

5) Id. konst. 12. sz. : Nefas esto libros edere . . . 
in quibus sortilegia, divinatio . . . aliaeque hujus generis 
superstitiones docentur et commendantur. 

3. minden bucsut hirdető könyv, irat, czédula 
stb. s az ezekről szóló jegyzék; 

4. minden uj litánia, mely az egyházi szer-
tartásoknál használtaktól eltér; 

5. minden imakönyv s imaformula; 
6. minden katekizmus ós vallásos könyv; 
7. minden könyv és irat, mely a keresztény 

erkölcstanról, keresztény tökéletességről vagy 
misztikáról értekezik; 

8. mely a szentírás, alap- ós ágazatos hittan, 
egyháztörténet _és jog, bölcseleti theologia, s böl-
cseleti erkölcstanköréből veszi tárgyát, általában 
szólva, minden munka, mely vallási s erkölcsi tar-
talmú vagy mely főleg a vallás és erkölcs tételeiről 
értekezik.6) 

d) Czikkek közlése oly napi- vagy hetilapok-
ban, folyóiratokban, melyek egyház- s erkölcs-
ellenes irányukról ismeretesek, tiltva van, ha 
nincs rá valamely jogos és észszerű ok; 7) 

6) Id. konst. 41. sz. : Omnes fideles — ugy az egy-
háziak, mint a világiak — tenentur praeviae censurae 
ecclesiasticae eos saltern subjicere libros, qui divinas scri-
pturas, sacram theologiam, históriám ecclesiasticam, jus 
canonicum, theologiam naturalem, ethicen, aliasve hujus-
modi religiosas aut morales disciplinas, ac generaliter 
scripta omnia, in quibus religionis et morum honestatis 
specialiter intersit. 

7) Id. konst. 22. sz. : Nemo e catholicis, praesertim 
e viris ecclesiasticis, in hujusmodi (o. 21. qui religionem 
aut bonos mores data opera impetunt) diarüs, vel foliis, 
vel libellis periodicis quidquam, nisi suadente justa et 
rationabili causa publicet. — E paragraphus nem követeli, 
hogy a ki, legyen az egyházi vagy világi, valamely egy-
házellenes lapban czikket akar közölni, ehhez az egyházi 
főhatóság beleegyezését kérje ki; az kinek-kinek lelkiis-
meretbeli dolga; egyes czikkek közlésével u. i. nem mű-
ködik közre az illető lap szerkesztésében, s ha erre ész-
szerű s méltányos oka van, meg is engedhető. 

Ily észszerű s megengedhető ok például, hogy valaki 
akár a saját személye, akár allása vagy valamely ártatlan 
egyén ellen szórt rágalmat visszautasítsa, a megtámadott 
vallást vagy erkölcsöt megvédelmezze, valamely tévesen 
magyarázott hitbeli vagy erkölcsi igazságot avagy törté-
neti tényt a valóságnak megfelelőleg előadjon stb. 

Ha pedig nincs az elősorolt példákhoz hasonló Justa et 
rationabilis causa," katholikus, főleg pedig egyhád egjén, 
egyház- s vallásellenes újságba, folyóiratba stb. semmiféle 
czikket sem küldhet, a mint azt a fentebb közölt törvény 
szavai világosan mondják. A törvény e szigorú intézke-
dése pedig teljesen igazságos és üdvös. Mert : 

1. Katholikus férfiúhoz, főleg pedig paphoz méltat-
lan, sőt tisztességtelen dolog, hogy bármtly csekély rész-
ben is, közreműködjék valamely téves erkölcsi irányú 
vagy vallás- s egyházellenes lap szerkesztésében ; a józan 
gondolkozásuak ugyanis aként fogják megítélni, hogy 
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e) világi papnak semmiféle tárgyú munkát 
sem szabad a nélkül kiadnia, hogy azt a megyés 
püspöknek be ne mutassa s tanácsát, illetőleg 
utasitását a közlésre nézve ki ne kérje ;8) 

vagy a hite fogyatékos, vagy lelkiismeret dolgában áll 
gyenge lábon, s ha pap az illető, bizonyára nem tekintik 
őt Isten méltó szolgájának, ha tehetségét s tudását Isten 
ellen való lap támogatására használja fel. 

2. E támogatással botrányt okoz s alkalmat ad a 
különféle megszólásokra s rágalmakra. 

3. Megingat másokat is józan Ítéletükben s lelkiis-
meretükön tágit, midőn tettével azt látszik bizonyitani, 
hogy a téves irányban működő sajtót támogatni nem is 
oly veszélyes dolog, mert papi egyének is azt cselekszik. 

4. E közreműködés a rossz sajtónak nagyobb kör-
ben való elterjedését eszközli s igy az általa elhurczolt 
lelki métely mindig többet és többet ront meg. 

Ez utóbbi okra való tekintetből egyes czikkek köz-
lése azon czélból sem engedhető meg, hogy némi jót is 
közöljön az illető lap; mert e körülmény folytán olyanok 
is előfizetnek reá, a kik eddig óvatosan távol tartották 
maguktól. Röviden szólva: katholikusok, és pedig sem 
világiak, sem egyháziak gonosz irányú lapokat, folyóira-
tokat stb. közleményeikkel nem támogathatnak. 

Pennacchi (in fasc. VI. 1898. Act. S. Sedis) ezen in-
telmet adja a kath. hirlapiróknak : „epbemeridum catho-
licarum praestantissimos scriptores rogamus, ne nobis 
irasci velint, si veritatis zelo ducti eos moneamus, ut si 
quando erroris alicujus contra fidem, bonos mores, histo-
ricum aliquod factum, praesertim supernaturale, confuta-
tionem sínt aggressuri, rem strenue et solidissimis agant 
argumentis, ut errantibus os prorsus obstruant. Plane 
etenim scimus gloriatos aliquando fuisse pessimorum 
diariorum scriptores de levi atque prorsus superficiali 
confutatione a catholicis exhibita: Non nos confutarunt, 
aiebant, non nobis responderunt. E t confiteri cogimur, 
eos vere gloriatos fuisse; quandoquidem adeo levis et in-
consulta catholici scriptoris responsio, de qua loquimur, 
erat, ut adversariorum sopbismata minime elideret. Ejus-
modi scribendi ratio, non bona sed mala plurima parturit, 
cum errantes magis magisque in erroribus susceptis confir-
mentur, eruditi catholici e contra catholicas ephemerides 
spernant projiciantque." 

Az e törvény ellen vétők nem esnek ugyan kisza-
bott büntetés alá, de a püspök által meginthetők, sőt 
kánoni büntetéssel is sújthatok a 49. §-ban közölt hatá-
rozat alapján. 

8) Id. konst. 42. sz. : Viri e clero saeculari ne libros 
quidem. qui de artibus scientiisque mere naturalibus 
tractant, inconsultis suis ordinariis publicent, ut obse-
quentis animi erga illos exemplum praebeant. — Mint az 
utolsó mondatból kitetszik, itt nem arról van szó, hogy 
a pap kiadandó munkájának kéziratát bemutassa püspö-
kének vagy pedig engedélyt kérjen tőle, hogy azt kinyo-
mathassa, hanem az egyházi főhatóság iránt tartozó tisz-
telet s engedelmesség nyilvánításáról. Hogy nagy lelki 
szegénységet árulna el, a ki ezt bármely okból elmulasz-
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f) hasonló püspöki engedélyre van szüksége 
a világi papnak, ha valamely lap vagy folyó-
irat szerkesztését akarja elvállalni ;3) 

g) a birálat alá adásra köteles könyvnek 
vagy egyéb iratnak névtelenül vagy álnév 
alatt való közlése szintén tilos, hacsak a püspök 
a névtelen vagy álnév alatt leendő közlést is 
m e g n e m e n g e d i . l p ) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSQ&. 
Budapest, decz. 10. A szeplőtelen fogantatás áldásai 

fővárosunk hitéletében. — 
B. Szűz Mária, Magyarország Nagyasszonyának 

ezidei immaculata ünnepe kiválóan gazdag volt áldásos 
hatásokban. E napon lépett életbe a középiskolai ifjúság 
számára az oly üdvösen működő Mária-congregatio, a 
Sacre-Coeur intézetben nagy felajánló ünnepet tartottak 
a növendekek, s a nagyérdemű angolkisasszonyoknál 
szintén életbe lépett a Mária-congregatio. A három ese-
ményről a következő jelentésekben számolunk be : 

A középiskolai ifjak Mária-kongregácziója. Solymos 
Oszkár hitoktató fáradhatatlan buzgólkodása folytán a 
középiskolai ifjúság a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a 
Mária kongregáczió alakulását érte meg. A herczegprimás 
nevében Boltizár József püspök végezte az ünnepséget a 
papnevelő intézet díszes kápolnájábsn. Mintegy 60 ifjú 
megható áhítattal járult a püspök elé s a kougregáczióbaa 

taná, felesleges bizonyítanunk. A törvény ellen vétő 
ismétlés esetén a 49. §-ban foglaltak szerint büntethető. 

9) Id. konst. 42. sz. : Iidem (viri ecclesiastici) pro-
híbentur, quominus absque praevia ordinariorum venia, 
diaria vel folia periodica moderanda suscipiant. A „folia 
periodica" alatt itt a cliarium-, napilaphoz hasonló újsá-
gokat kell értenünk, melyek amattól csak a megjelenés 
idejére nézve különböznek. Nem tartozik ide pl. az „Uj 
magyar Sión," a „Hittudományi" vagy „Bölcseleti Folyó-
irat," mert ezek már könyv számba mennek. (V. ö. 61. 1.) 

Mivel a törvény általános, kiterjed a nem vallásos, 
hanem bármely közömbös vagy akármily tudományos 
tartalmú lapokra is. 

10) Id. konst. 43. : Nullus liber censurae ecclesiasti-
cae subjectus excudatur, nisi in principio nomen et cogno-
men tum auctoris,, tum editoris praeferat, locum insuper 
et annum impressionis atque editionis. Quod si aliquo in 
casu, justas ob causas, nomen auctoris tacendum videatur, 
id permittendi penes ordinarium potestas sit. — Az egy-
háznak az anonymitás ellen való intézkedése nem ujke-
letü. Gelasius pápa decretumában a martyrok szenvedé-
seiről névtelenül irt történetek olvasását megtiltotta : 
„ideo secundum antiquam consuetudinem in Sancta Ro-
mana Ecclesia non leguntur, quia et eorum, qui conscrip-
sere, nomina penitus ignorantur," V. ö. Arndt i. m. 45. 
1. VIII. Kelemen pedig Instructiójában (De impressione 
librorum §. I.) igy i r : „Nullus liber in posterum excuda-
tur, qui non in fronte nomen, cognomen et pátriám prae-
ferat auctoris." 

47* 
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való felvételért esedezett. Az ünnepi beszédet Prohászka 
Ottokár dr az esztergomi szeminárium lelkiigazgatója 
mondotta. Részt vettek az ünnepen az ifjúság hittanárai, 
de világi tanárok is. Isten áldása legyen a művön s annak 
vezetőin ! 

A Sacre-Coeur intézet ünnepélye. Még 4 óra előtt 
Erdőssy Károly hitoktató szent beszédével kezdődött az 
ünnepély, a szent beszéd befejeztével Várossy Gyula pápai 
praelátus, papnöveldei kormányzó, Schiffer Ferencz kano-
nok, Kimer Károly belvárosi apátplébános, Nemes Antal 
budavári plébános, több hittanár és hitoktató segédlete 
mellett vonult az oltárhoz. Az áldás után gyönyörű kör-
menet indult ki a templomból, mely minden résztvevő 
lelkére okvetlenül mély hatást gyakorolt. A diszterem ol-
tára pazar fénynyel ékeskedett. Minden állomáson a gyer-
tyák lángtengerében úszott az oltár. Az egyik oltár zsá-
molyán apró növendék várta a menetet, bátor szóval 
kezdte az imát, a Szűz Mária kápolnájában a növendékek 
kis csoportokban ajánlották föl Szűz Máriának szivüket. 

Az ünnepélyen nagy és előkelő vendéksereg vett 
részt. 

Az Angolkisasszonyok ünnepe. Méltó ünneplésről 
gondoskodtak a belvárosi Angolkisasszonyok is. Intézetük 
sok növendéke a mai napon vétetett föl a Mária kongre-
gáczióba, ezt a szertartást. S. Tömcsányi S. J . végezte. 
Este pedig az Oltáregylet előre hirdetett triduuma vette 
kezdetét. Prohászka Ottokár dr. mondta a szent beszédet, 
ki a következő két napon is beszélni fog. A szent beszed 
után Boltizár József püspök fényes segédlettel vonult az 
oltárhoz. Az ünnepély esti 7 órakor ért véget. 

úkit--
Nagyvárad, deczember 4. Kath. legényegylet Nagy<< 

váradon. — 
„Az idők viharai között épitsünk 

házat a békeségnek, — tüzzük homlo-
kára a szent keresztet, — és Isten 
áldása lakik majd e házban!" 

Kolping Adolf. 

Félszázaddal ezelőtt emberi és polgári jogaik kiví-
vásáért fegyverben állottak Európa népei. A népek sza-
badságharczát leverte a fejedelmek fegyveres ereje, de az 
eszme, amelyért küzdöttek, diadalmaskodott a fegyverek 
felett. Békésebb idők állottak be, bölcs férfiak tanácsa és 
lelkes szava megnyitotta az uralkodók szivét s a népek 
megkapták, amiért küzdöttek. 

Az uj alkotmányon uj társadalmi rend épült. A sza-
badság és jog, mit a népek nyertek, az állami és társa-
dalmi életnek uj lendületet adott. Fejlődésnek, virágzás-
nak indult minden. 

Nagy fénynek nagy az árnyéka is. A korlátlan sza-
badság az ipar és kereskedelem terén csakhamar károsnak, 
ártalmasnak bizonyult. Az iparos osztály, amely a czéhrend-
szer eltörlésével erős támaszától lett megfosztva, az ipar-
szabadság által pedig ki lett szolgáltatva a nagy tőke 
hatalmának, gyors hanyatlásnak indult. Ehhez a kezdethez 
sok más körülmény járult, melyek mind nehezebbé tették 
az iparos osztály helyzetét. 

Még mostohább lett az iparos ifjúság sorsa. A szülei 
háztól elkerült, a mester házából pedig az uj helyzet 

által ki lett taszítva. Iskolába nem igen járt, nevelésé rel 
senki sem törődött. Nem csuda, ha az élet nehéz küzdel-
mében rossz útra is tévedett. 

Ebből az iparos ifjúságból került ki egy férfiú, aki 
végig szenvedve az iparos ifjúságnak minden nélkülözését, 
minden szenvedését, arra az elhatározásra jutott, hogy 
életét az iparos ifjúság megmentésére szenteli. Huszonöt-
éves korában hozzáfogott a középiskolához ; vas szorga-
lommal, szívós kitartással — sok nélkülözés között — 
elvégezte tanulmányait, pap lett. Mint egyszerű káplán 
rögtön hozzálátott nemes szándéka megvalósításához. Maga 
köré gyűjtötte az iparos segédeket, oktatta, vezette őket, 
gondoskodott tisztességes szórakozásukról s óvta őket az 
erkölcsi és anyagi romlástól. Mikor sokan voltak körü-
lötte — egyletet alakított számukra. 

E férfiú Kolping Adolf volt, alakítása a kath. legény-
egylet. 

Azóta terebélyes fává növekedett a Kolping által 
elvetett mustármag. Ma az egész világon majdnem ezer 
legényegylet van. Magyarországon vagy 60. 

Nagyváradon ma alakul meg az egylet. * 
* * 

A kath. legényegyletek terjedését nagyon előmozdí-
totta Leo pápa, ki Humánum genus körlevelében mint a 
társadalmi bajok egyik hathatós gyógyszerét ajánlotta a 
kath. legényegyleteket. Ezen alkalomból egyik fővárosi 
liberális napilap — a Budapesti Hirlap — a következőket 
irta vezérczikkében a kath. legényegyletekről : 

„Egy pár katholikus legényegyesület létezik és vi-
rágzik az országban. Ama mesterlegények gyülekező helye 
ez, akik munkájukat becsülik, foglalatosságuk körében 
keresik boldogulásukat, de egy szellemi és lelki közös-
ségre, ennek épüléseire és nemesebb szórakozásaira szom-
jasak. Egy-egy ilyen egyesület olyan kötelék, melyen belül 
a napi munkás egy ideálisabb élet élvezetére tesz szert, a 
közösség érzetében erkölcsileg fölemelkedik, a szellemi 
táplálék által, a melyet ott talál, pallérozódik és nemesül, 
alantas és nehéz sorsának egy derültebb oidalát birja. 
Ezek az egyesületek jótékonyságot gyakorolnak tagjaik, 
jótékonyságot a társadalom iránt, melynek egy szegény, 
sok csábításnak, bűnnek és eltévedésnek kitett osztályát 
ideális kapcsok által egymáshoz és hozzá — a társada-
lomhoz — fűzi Valóban bölcs és atyai tanácsa az a kath. 
egyház fejének, mely a terjedő társadalmi bomlás ellen a 
legény egyesületek alakítását orvosszerül ajánlja — az egy-
házak aegise alatt. Semmit sem ajánlhatunk melegebben, 
mint hogy minden nagyobb város lelkiatyái — katholi-
kusok és nem-katholikusok — a Rómából jött bölcs 
tanácsot megfogadva, szeretettel, oktatással, nemesebb 
kedvtelések gyakorlásával üzenjenek hadat a gyülölségnek, 
békétlenségnek, elvaduitságnak és erkölcsi bomlásnak, 
mely ma táborba iparkodik gyűjteni a kézimunkást a 
fenálló állami és társadalmi rend ellen." 

A kath. legényegyletek jellemzése legyen egyelőre 
elég ez az elfogulatlan féltől származó ítélet. 

* * 

Mikor várad-ujvárosi plébános lettem, igen előkelő 
helyről felhívták figyelmemet, hogy Váradon isszükség 
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lenne kath. legényegyletre. Magam is régebben tanulmá-
nyoztam az ügyet, a budapesti legény-egyletben felolva-
sást is tartottam, — de a puszta szándéknál és tervezge-
tésnél tovább nem jutottam. 

Másfél hónappal ezelőtt iparoslegények kértek, nem 
lehetne-e Váradon kath. legényegyletet alakítani? Eszembe 
jutott Kolping szava: Az egyletnek legjobb terjesztői 
maguk a legények. 

Elérkezettnek láttam az időt, meginditani a mozgal-
mat. Ugy vettem észre, hogy az iparos ifjúság körében 
nagy az érdeklődés iránta, — biztam az Istenben, akad-
nak jóltevők is, lesznek a munkában segitők is. Hiszem, 
hogy a mai alakuló gyűlés meg fog erősíteni reménysé-
gemben. 

Isten áldja a tisztes ipart! 
Dr Vucskics Gyula. *) 

Székesfejérvár. Az Örök imádás templomára kegy-
adományok gyűjtése iránt főpásztori szózat. — 

Ismeretes t. papságom előtt az az áhitatteljes ka-
tholikus mozgalom, amely a budapesti központi oltár-
egylet köréből indult meg azon czélból, hogy oly gyászosan 
elhunyt Erzsébet királynénk örök üdvére, s áldott emlé-
kének kegyeletes megőrzésére Budapesten templom épít-
tessék, amelyben a legfelségesebb Oltáriszentség folytonos 
imádásra legyen kitéve, de egyszersmind naponként be-
mutattassék a szent miseáldozat, s végeztessék buzgóima 
az elhunyt királyné örök üdveért. 

Nem szükséges t. papságom buzgó áldozári szive 
előtt külön kiemelnem, mily szent és magasztos ezen ügy, 
s mint nyilvánul abban legméltóbban kegyeletünk az áldott 
emlékű királyné iránt. Hány millió sziv fogja ama temp-
lomban hálateljes hódolattal imádni édes Üdvözítőnket ! 
Hány millió szif fog ott buzgó imával elégtételt nyújtani 
az édes Üdvözítőnek a sok közönyért és egyéb bántal-
makért, amelyekben Ot e legfelségesebb szentségben 
széles e világon, annyi háladatlan sziv részesiti. Hány 
millió sziv fog ott buzgón imádkozni a bűnösök meg-
térítéséért, kath. szent hitünk terjedéseért, a kath. hitélet 
felvirágzásáért ! Hány millió sziv fog ott legalább egy 
üdvözlégy-et rebegni az elhunyt jóságos királyné örök 
üdvösségeért, s hány áldozári sziv fogja ott érette bemu-
tatni az Ur Jézus által rendelt szentséges áldozatot! Hány 
millió sziv fog ott hűségesen imádkozni apostoli királyunk 
örök és ideiglenes üdveért, s édes hazánknak jóléteért! 
Mennyi szent malaszt, mennyi szent áldás fog kiáradni 
ama templomból édes hazánkra s széles e világra. 

S azért az Ur Jézus szentséges nevében atyailag fel-
hívom s kérem t. papságomat, karolják fel a legnagyobb 
buzgalommal e szent ügyet, hívják fel a t. lelkész urak 
nevemben is és buzdítsák a híveket, hogy e szent és az 
elhunyt áldott emlékű királyné iránt oly kegyeletes mű 
létesítéséhez nyújtsák kath. szivük szeretetteljes adomá-
nyát. S éppen azért magyarázzák meg a t. lelkész urak 
a szószékről a híveknek tüzetesen e szent ügyet, állítsák 
legélénkebben szemeik elé az általam fent részletezett 

*) Ennek a bevezető czikknek szellemében mult vasárnap a 
nagyváradi kath. legényegylet megalakult s elnökévé dr Vucskics 
Gyula plébános és szerkesztő urat választotta meg. 

módon, a szent és kegyeletes mű nagy s áldásteli hord-
erejét. 

A kegyadományok gyűjtésének módozatát illetőleg a 
helyi körülmények szerint jeleljenek ki a t. lelkész urak a 
templomban eszközlendő gyűjtésre valamely vasárnapot 
vagy ünnepnapot, eleve figyelmeztetvén arra a híveket. A 
kegyadományok gyűjtésére helyezzenek el a templomban 
szekrényt vagy tányért, a mely mellett — a helyi körül-
mények szerint — buzgó hivek mint gyűjtők foglalhat-
nak helyet. De eszközöljenek a t. lelkészek a társadalmi 
téren is gyültéseket a kath. híveknél, különösen a buda-
pesti központi oltáregylet által a t. lelkész urakhoz kül-
dött gyüjtőivek buzgó köröztetésével. 

Áldassék vég nélkül s dicsőíttessék a legfelségesebb 
Oltáriszentség ! 

Székesfejérvár, 1898. évi deczember 5 én. 
PHILIPPUS m. p., Episcopus. 

i  

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

A társadalom e rákfenéje, a mely a felebarátot, 
mivel annak emberi alakján kívül mijét sem hagyja meg, 
a 7mi isteni eredetére s méltóságára emlékeztetné, nem is 
embernek, hanem az önhaszonlelés forrásának nézi, föl-
keresi áldozatait még a rejtekben is, hogy kiszívja vérö-
ket, miként a hiéna, mely nem kiméli a halottak csöndes 
hazáját sem, hogy, ha máskép nem, legalább a hullákból 
elégítse ki égető vérszomját. 

Nem azon „infandus dolor" érzelmét gerjeszthetik-e 
az ily jelenségek a még ép szivekben, >melylyel Vergilius 
Aeneása azon tragikus élményeinek elbeszéléséhez fog 
„quorum pars magna fuit, quaeque ipse misserima vidit?" 

De „el ti komoly képek!" Van még a bajokra or-
vosság. Es hol? Természetes, hogy itt is nagy sikerrel 
alkalmazhatjuk az orvosi tudománynak azon elvét : „A 
gyógyulás csak a bajok elfojtásában és a megfelelő orvos-
szerekben kereshető." 

Nevezetesen pedig, mivel a bajok gyökere az em-
berek szivében van, ott kell az orvosságot alkalmazni. — 
Csakhogy a szívre fölötte nehéz hatni ; az érzelmeket 
nagyon nehéz megváltoztatni és a szellemet is nagyon 
nehéz átalakítani . . . közönséges emberi eszközökkel. 
Tehát oda kell fordulni gyógyitószerért, a hol van igazi 
képesség és őszinte hajlandóság az emberek korcs-szelle-
mének megváltoztatására hatni, az elmék balra tévedéseit 
kiigazítani és a szivek alantas érzelmeit föl, a csillagok 
felé, irányozni az igazi ideál, vagyis a Krisztusban va-
lósult „oit, igazság és élet"2) által, mely szárnyat ad a 
gondolatnak, hogy fölemelje a földi érdek piszkos mocsa-
rából, tisztaságot kölcsönöz az érzelemnek, hogy kifejtőz-
zék a lealázó gyönyörök szennyes gőzköréből, rugót nyújt 
az akaratnak, hogy keresztül törjön a kisértetek, bűnök 
erjesztő Venus-övén. — Ez pedig az isteni törvény őrénél 

M Aeneis 2, 5. 
2) Ján. 14, 6. 
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és végrehajtójánál, az egyháznál3) található, mely, bírván 
az ezer-jó-füvet, ezt az egyetlen, mindent gyógyító irt, 
a Szentlélektől nyert bölcseségénél fogva, alkot, hat és 
éltet mennyei szellemével. 

Es az egyház, mely Jézus nevében áll az emberiség 
élén, valóban édes anyai szeretettel emeli ki az ember 
birtok-jogát, midőn az édenben elhangzott isteni szavakra 
az élet különféle szakaiban emlékeztet: „Növekedjetek és 
sokasodjatok és töltsétek be a földet, és hajtsátok azt 
hatalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain és az égi 
madarakon és minden állaton, melyek mozognak a föl-
dön." 4) — Midőn pedig észreveszi, hogy az ember az is-
teni kegyesség adta e szabadság s hatalommal vissza él, 
azonnal fülébe zúgja: „Felebarátod házát ne kívánjad, se 
feleségét, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, semmit, a 
mi az övé." 5) 

Az egyház akarja, hogy az, ki Istentől nyert jogon 
fáradalmainak gyümölcséül vagyont szerzett, az a szor-
galmas munkásság utján épen ugy, miként szellemi javait, 
ideig s örökké való czéljaira 6) hasznosítsa, midőn az evan-
geliomi király-ember tétlen szolgáját tünteti föl, a ki, az 
urától kapott girát Istennek tetsző módon nem kamatoz-
tatván, szigorúan vonatott kérdőre e szavakkal : „Miért 
nem adtad pénzemet a váltó-asztalra, hogy viszszajöttem-
kor kamattal vehettem volna föl." 7) Másrészt pedig a tul-

3) Mely annak fölhatalmazásából, kinek az emberiség a Grol-
gothán vérrel visszaszerzett öröksége, az isteni s erkölcsi erények : 
a hit, remény és szeretet és az ezekből sarjadó igazság, mértékletes-
ség. bölcseség s lelki erősségnek, az életben mindinkább ápolását 
hirdeti, s gyakorolja is. — Ámde magától értetik, hogy a társada-
lomnak az egyházat e jószándéku eljárásában törvényeivel hatha-
tósan támogatnia kell. Hisz úgyis e bajok első sorban nemzetgaz-
daságiak, tehát a földi boldogságot érintik legközelebb, s igy köz-
vetetlenebbül a polgári társadalmat, mint az egyházat. — Különben 
is nem igaz az, hogy a társadalom egyedüli föladata a jogrend 
föntartása, hanem föladata a közjó előmozdítása is bizonyos (mint 
a közlekedés, az ipar és kereskedelem, a közoktatás, kultura, föld-
művelés . . . fejlesztésére való) intézetek fölállítása és föntartása 
által. — Továbbá a társadalmi osztályok helyes szerveződésére be-
folyni, köztök az egészséges organikus összefüggést és öszhangot 
föntartani vagy helyreállítani is nyilván első sorban a polgári tár-
sadalom föladata. — Szentséges Atyánk a „Lumen de coelo" pá-
pája is különféle körleveleiben ismételten világosan tanit ja, hogy a 
társadalmi bajok orvoslására szükséges a világi hatalomnak tevé-
keny közreműködése is, a mely nem csupán a jogrendet van hivatva 
föntartani. Igy az 1891. máj. 15-ki, nagy figyelmet keltett „Rerum 
Novarum" körlevelében, a hol, a többi között, m o n d j a : ,,Az állam 
(civitas) közreműködése általán oly törvények és intézmények meg-
teremtésére irányuljon, melyek nyomában a köz- és magán-jólét 
fölvirágozzék. Ez ugyanis a kormányzási okosság föladata és azok-
nak, a kik az állam élén állanak, sajátos kötelessége. Már pedig a 
társadalom jólétéhez leginkább hozzájárulnak : a jó erkölcsök, a 
családi élet tisztasága, a vallásnak s az igazságosságnak ótalma, 
nyilvános terheknek mérsékelt kirovása és igazságos fölosztása, az 
ipar és kereskedelem fölvirágoztatása, a földművelés fejlesztése s 
általán mindazon intézmények, a melyeknek emelkedésével lépést 
tar t a polgárok jóléte" . . . 

4) I. Móz. 1, 28. 
5) II. Móz. 20, 27. 
6 j Mert az ember jobbik természeténél fogva egy magasabb, 

egy fensőbb regióba tör ; nem elégedhetik meg a Darwin szabta 
fejlődés-elmélet véges határai között, hisz lelkében birt nemes-levele 
nem e földnek, hanem egy más, magasztosabb világnak polgárjogára 
képesiti, örök czélra utalja. 

7) Luk. 19, 3. 

ságos szerzés-vágytól elvakult- s felebarátját nyomorga-
tónak igy szól : „Midőn eladsz valamit polgártársadnak, 
vagy veszesz tőle valamit, ne szomoritsd meg atyád fiát. 
Ne nyomorgassátok egymást, hanem féljétek az Istent, 
mert én vagyok a ti Uratok Istenetek. Ha atyádfia elsze-
gényedik és tehetetlen s befogadod őt, mint jövevényt és 
zarándokot, és veled él, ne végy uzsorát tőle, sem többet, 
mint a mennyit neki adtál." 8) 

A társadalmi mozgalmak irányzatai eléggé láttatják, 
hogy a szivteleu uzsorának, melynek nem csak a vagyonra 
sulyosodó, hanem, a mi legsiralmasabb, a nép erkölcseit 
is megvesztegető, rémületes következményei már eddig 
sokakat megdöbbentének, főfészke a durva materialismus-
ban és az ebből sarjadó önzésben, túlzásba vitt indivi-
dualismusban van. — E kettő, mivel előttök csak az 
anyag a valóban létező ellenben] az Isten puszta üres név, 
a vallás pedig egyezredéveken meggyökerezett balhit, 
dőreség a midőn a vadak állapotát az emberi-
ség rendes állapotának tekinti, — mit sem adva a 
tulajdon szentségére, rabolja el a tisztes szorgalom 
gyümölcsét, dúlja föl a családi tűzhelyek szentségét, 
buktatja meg a fönkelt érzelműeket, a kik a rom-
lottság éjében honfitársaiknak vezércsillagokként ragyog-
nak a közügy érdekében. — Az örök igazságok fényözö-
nében, csalhatatlan utakon kalauzoló, egyház9) tapintatos 
szelídséggel buzog kiirtani a társadalom testén rágódó 
férget, az önzést is, midőn az evangeliomi szeretetet hir-
deti s gyakorolja; midőn nemcsak a föld göröngyeitől 
elvonja és az égiek felé tereli a szivet, mondván: „Az 
ott-fennvalókat keressétek, a hol Krisztus vagyon, az Isten 
jobbján ülvén. Az ott-fennvalókról elmélkedjetek, nem a 
földiekről." 10) „Gyűjtsetek magatoknak kincseket az ég-
ben, hol sem a rozsda, sem a moly nem emészti, és a hol 
a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják n ) hanem az 
által is, hogy mindenféle szükség és nyomor enyhítésére, 
isteni alapitójának példájára, a ki élte folytában körüljárt, 
mindenütt jót cselekedvén, számtalan jótékony intézeteket 
létesite és folyvást létesít.12) 

Valóban részvétgerjesztő, mennyire szenved a tár-
sadalom, csakhogy ez ugy tesz, mint azon beteg, a ki 
nem akarja bevenni az orvosságot! — Ha az egyháznak, 
mely isteni küldetésének végrehajtásában, emberiség-bol-
dogító rendeltetésében soha sem csügged, tanitása érvé-

8) III. Móz. 25, 1 4 - 4 7 . 
9) Melynek csarnokaiban nincs helyök a társadalom felfor-

gatóinak, sőt inkább a hibázhatatlan egyház az ő kimeríthetetlen 
hiteszközeiben valódi védő erejét bir ja az erkölcsileg súlyosan beteg 
társadalom számára. 

10) Koloss. 3, 12. 
1]) Máté 6, 20. 
l2) Szinte szivünkből veszi a szót Novalis, midőn mondja : 

„Szép kor volt, melyben Európa a keresztény egyház hive vala, és 
ezen az emberhez méltólag szervezett világrészt egységes keresz-
ténység lakta. Ezen nagy szellemi ország minden legtávolabb részeit 
is nagy érdek kötötte össze. Egy közös fő tetemes világi bírtok 
nélkül kormányozá és egyesité annak összes politikai erejét. Mily 
jótékony, mily czelszerü vala e kormány, ez isteni intézmény, bizo-
nyí t ja minden más emberi erőknek is hatalmas törekvése fölfelé, 
minden tehetségek öszhangzó fejledezése, a szeretet intézményeinek 
létesülése, azon óriási nagyság, a melyre egyes emberek a tudomány, 
élet és művészet minden szakában emelkedtek !" 
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nyesülne a vagyonszerzésben és birtoklás-jogban : a k k o r a 
szivek megnyugodnának, és nem észlelnénk oly tüneteket, 
melyek az alsóbb rétegzetben gyülemlő vulkánszerü elemek 
tetemes mennyiségét sejtetik, és az óriási veszélylyel fe-
nyegető, mert mindent fölforgató, communismus helyett 
az emelkednék túlsúlyra, melynek jogalapja és szelleme a 
szentírás e szavaiban van kifejezve : „Állhatatosak valának 
a keresztények az apostolok tanításában, javaiknak egy-
mással való közlésében, a kenyérszegésben . . . Es mind-
nyájan, a kik hívének, együtt valának és közös vala min-
denök.13) (Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai. 

Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utcza 28. szám. 
Karácsonyi ajándékkönyvek. 

A Miklós országa. Verses elbeszélés jó gyermekek 
számára. Irta Pap bácsi. Budapest, 1898. 4-rét, 32 lap. 
Igen díszes kiállítású, színes czimlappal, szebbnél-szebb 
eredeti képekkel kedveskedő könyvecske 7—12 esztendős 
gyermekek számára. A gyermekek kedélyéhez, észjárásá-
hoz illő s e mellett költői műnek is beillő elbeszélés. 
Szerző Miklós püspöknek, a gyermekek jutalmazójának 
vagy büntetőjének csodás országába vezeti el a kis olva-
sót. A Miklós országán meglátszik, hogy irója a gyerme-
kek barátja, nevelője s e mellett költő is a szó szoros 
értelmében. A könyvecskéhez Hegedűs László készített 
sikerült rajzokat. Ára kötve 60 kr. 

— Magyar szentegyházak regéi. Irta Latkóczy 
Mihály. Budapest, 1898. 8-rét. 245 lap. Latkóczy Mihály, 
a kiváló író és tudós, szépen gyarapította érdemeinek 
sorozatát előttük fekvő müvében, a gazdagon illusztrált 
„Magyar szentegyházak regéiÂ-ben, a mely most jelent 
meg a Szent-István-Társulat kiadásában. „Régi könyvek 
lapjain böngészett s a népek örökifjú képzeletéből kérte 
kölcsön" azt a sok szépet és jót, melyet a kötetben az 
ifjúság épülésére halmozott össze. Huszonnégy szentegyház 
regéivel találkozunk itt, jeléül, mily gazdag a magyar 
népkedély ugy vallásosság, mint költői érzék dolgában. 
Maga a mű „Előhang*-ja is oly szép, oly értékes, hogy 
már ezért is érdemes a mű olvasása. Sokat hangoztatott 
vád ellen, tehát sok aktuálitással utal arra, hogy a magyar 
katholikus egyháznak milyen pregnáns jellemvonása, hogy 
„bármennyire is ragaszkodott vallásának szent tanaihoz, 
sohasem szűnt meg magyar lenni." A vallásos magyar 
ember Istenhez fordulva, akár könyörgésének erősitéseül, 
akár köszönetének jeléül kegyes fogadást tett, oltárokat, 
templomokat épitett, szobrokat emelt, festményeket alko-
tott s ilyenkor egyúttal a széjmek érzését ápolta, mely 
közelebb emelte Istenhez. Szűz Mária oltalmazta a magyar 
hazát s őt azért nemes szivek és elmék ünnepelték alkotá-
saikkal. Nem bálványok, de művészi remekek azok, me-
lyek hazánkban ősidők óta emelik a katholiczizmns fényét 
és kegyeletét. „A hagyomány nem babona," — szól 
Latkóczy ifjú olvasóihoz, — „a kegyelet nem vakbuzgó-
ság. Erős támasz a kegyelet, mely egykép csatol és kell, 

13) Ap. csel. 2, 42—44. 

hogy csatoljon vallásodhoz és hazádhoz. Miként az egy-
házak, melyekről e regék szólnak, az égre tekintenek, de 
magyar földön épültek : ugy a magyar katholikusnak 
lénye is, bár az égre tör, szivének minden izével a drága 
anyaföldben gyökerezik." A lendületes, magvas bevezetés 
után következnek a változatos tárgyú és hangú regék. A 
legtöbb s mondhatjuk a legszebbek foglalkoznak Szűz 
Máriával, Magyarország patrónájával, melyek közül leg-
érdekesebbek „A vándor templom," az andocsi kegykép. 
a magyar Loretto története és a „Tüzes Gábor golyója,* 
mely a budavári Nagyboldogasszony kegyképének csodás 
felszínre kerülését mondja el. A ki a magyar szent legendák 
terén nem eléggé jártas, innen ismerheti meg a kisczelli 
kegyhely törtenetét („Nagy Lajos álma,") Kapisztrán hires 
soproni predikácziójának körülményeit és hatását („Ka-
pisztrán szószéke"), de sok egyebet is, a minek tudását 
egy-egy alkalomszerűség, egyházi ünnep, vagy lépten 
nyomon időszerűvé teszi. Igen szépek és tanulságosak 
„Erdély patrónája," „A két kőszék," „Radzivill kőlépcsői," 
vagy „A szegény kalapos gólyája" és a népiesség hang-
ját jól eltaláló „Semmi sem lehetetlen" czimű, melyek itt 
a kedves humort képviselik. Latkóczy előadása világos, 
tiszta ; a hang mindenütt a fenkölt tárgyhoz mért emel-
kedett s a nyelv is magyaros zamatu. Egyszóval Latkóczy 
müvével a leghasznosabb ifjúsági elbeszélők sorába emel-
kedett fel s valóban az ifjúság javára munkál közre, a ki 
az ifjú szivek vallásos, hazafias és költői érzelmeinek 
nevelésére minél jobban terjeszti. „A magyar szentegy-
házak regéi"-t. A kedves könyvet a Szent-István-Társulat 
diszesen állíttatta ki s ezáltal is elősegitette a derék munka 
terjedését. A könyv ára Ízléses kötésben 1 forint 20 
krajczár. 

Karácsonyi Aranykönyv. Irta Pap bácsi. Budapest, 
1898. 4-rét, 112 lap. Tartalmára és külsejére nézve egy-
aránt előkelőnek mondható diszmű. A Szent-István-Tár-
sulat ezzel olyan könyvet akar adni a 7 —12 éves gyer-
mekek kezébe, a melyben minden versike, minden mese 
és a való életből ellesett kép azért készült, hogy minél 
több fényt, minél több meleget vigyen a gyermek zomán-
czos kedély világába. A nélkül, hogy unalmassá válnék, 
csinosan csengő versekben ír Pap bácsi az ő behízelgő 
apró meséiben mindenről, a mi a gyermeknek nemcsak 
kedves, hanem lelkére fölemelő, szivét nemesítő hatással 
van. Vig és komoly thémák változatosan követik egymást 
a könyvben, melyet Hegedűs László képei sürün tarkáz-
nak Ára színes egész vászonkötésben 2 frt. 

A csendes oczeánon. Utazási élmények. Irta May 
Károly. Fordította Szekrényi Lajos. Budapest, 1898. 8-rét 
677 lap. Nincs a világirodalomban utleiró, illetőleg uta-
zási, kalandos regényíró, Verne-1 se véve ki, a ki Mayt 
túlszárnyalná, akár érdekfeszités, változatosság, vidék- és 
népleírás, vagy bármi más tekintetben. Bámulatos közve-
tetlenséggel tudja az egyes helyeket s vidékeket leírni, 
helylyel-közzel valóságos költői szárnyalással. E jó tulaj-
donságait May rengeteg utazásainak, éles megfigyelő te-
hetségének köszönheti. Kitűnő tulajdonsága a vallásos, 
erkölcsös szellem, a mely összes müvein végighúzódik ugy, 
hogy May könyveit nyugodt lélekkel akárkinek kezébe 
lehet adni A fölsorolt jó tulajdonságok indították a Szent-
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István-Társulatot, hogy mutatóba egy kötettel szolgáljon 
a magyar olvasóközönségnek May műveiből s e czélra az 
„Am Stillen Ocean"-nak czimű elbeszélés-kötetet válasz-
totta ki, mely öt elbeszélést tartalmaz. A diszes egész 
vászonkötésü munka ára 3 frt. 

Kicsinyek áhitata. Vallásos vezérkönyv kisded-
ovóintézetek, elemi iskolák óvónőképzők, nevelők és csa-
ládok számára. Összeállította Számord Ignácz, az eszter-
gomi óvónőképző igazgatója. Budapest, 1898. 8-rét. 256 
lap. Az 1891. évi XV. t. cz. életbe lépése óta a kisded-
óvás irodalma sok hasznos könyvvel gyarapodott, csak 
egy vallásos verseket, elbeszéléseket, kisdedeknek való 
bibliai történeteket tartalmazó vezérkönyv nélkül kellett 
mindeddig szűkölködnünk. Az eddig megjelent segéd-
könyvek legtöbbje igen röviden szól Istenről; Jézusról, 
a kisdedek isteni barátjáról még csak meg sem emlékezik. 
Pedig Jézus, a nevelők eszményképe, veté meg alapját a 
kisdednevelésnek, midőn a szeretet hangján igy szólt: 
„Hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni." (Márk. 10. 14.) 
É hiány pótlására állította össze Számord Ignácz e segéd-
könyvet, melyben dus anyagot találnak az óvónők, nevelők 
és szülők a kisded vallásos érzelmének felébresztésére, 
táplálására ; de sikerrel használhatják az elemi iskolák I. 
osztályának tanítói is. A kicsinyek áhitata a vallásos 
gyermek irodalomból a legszebb verseket és elbeszéléseket 
tartalmazza, melyek irodalmilag s paedagogiailag kellő 
színvonalon állanak s melyek formai kerekdedség, egy-
szerűség magyarosság által is kiválnak. Karácsonyra a 
gyermekek e kedves ünnepére, kiválóan bő anyag talál-
ható benne. Különösen ajánljuk azon t. tanítóknak, tanító-
nőknek, óvónőknek kik a közelgő karácsonyra ünnepséget, 
pásztorjátékot szándékoznák rendezni. A diszes formájú 
könyvecske a Szent-István-Társulat kiadása. Ara egész 
vászonkötésben 1 frt . Megrendelhető a Szent-István-Tár-
sulat ügynökségében : Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 
28. szám. 

Martini Gusztáv életrajza. Irta Gruber Mátyás S. 
J . Fordította Hörl Gyula. S. J . Budapest, 1898. 8 rét, 
174 lap. E rövid életrajz sok tekintetben érdekes, főleg 
hazánk nemes ifjúsága előtt, a mennyiben oly fiatal hőst 
látnak benne maguk előtt, a ki éppen a jelenkor nehéz 
megpróbáltatásai közepette emelkedett a hit- és az erköl-
csös élet magaslatára. Szerző nem szórakoztató, hanem 
épületes könyvet akart irni s mint ilyent ajánljuk a diszes 
kiállítású könyvecskét a magyar olvasóközönség figyel-
mébe. Ára egész vászonkötésben 80 kr. 

(Vége köv.) 

+ A három kassai vértanú. Irta Henriig Alajos 
S. J . Az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásá-
val. Budapest, 1898. 12-r. 125 1. Megrendelhető a „Hir-
nök"-nél Kalocsán. Ára 50 kr. 

Tizennyolcz fejezetben tizenkilencz képsorozatból álló 
illustratióval ismerteti ez a derék munka a czimbe foglalt 
nagy ügyet, a három kassai vértanú ügyét, kiknek szentté 

avatásáról van a szó s kiknek esedezésére Istennél a nyo^ 
masztó helyzetbe jutott egyháznak mind nagyobb szük-
sége lesz. 

V E G Y E S E K . 
*** Minden téren tért foglalni. Ez az egyház isteni 

programmja. Az apostolok Krisztus Urunktól kapták és 
tanulták. Docete omnes gentes , . . . docentes eos servara 
omnia . . . Tertullián nagyon értett a keresztény vallás 
mindeneket átható isteni erejének a feltüntetéséhez. „He-
sterni sumus, mondá pogány kortársaihoz, et omnia vestra 
implevimus." Minden tért elfoglaltunk! . . . Vájjon el-
mondhatnók-e mi ezt az uj pogánysággal szemben itt 
Magyarországon ? Mennyi az el-, a visszafoglalandó tér 
ebben az elkereszténytelenedésnek indult országban. Nulla 
dies sine linea. Mindennap kell valamit tenni, hogy min-
den téren előre hatoljunk. Ezt az apostoli programmot 
Erdély lánglelkü püspöke nagyon érti. Alig létesült Bu-
pesten a kereskedelmi pályán működő értelmes ifjúság 
számára az ifjúsági kör, ő méltósága máris elhatározta, 
hogy egyházmegyéjében is megindítja a hasonló irányú 
apostoli munkálkodást. Egyik jeles papját Feliér Gerő 
dr tanárt felküldte Budapestre az ügy állásának tanulmá-
nyozására. 

— A római magyar gyóntató kérelme. P. Czaich 
A. Gilbert dr. apostoli magyar gyóntató Rómában a kö-
vetkező sorok közlésére kér fel minket: Messis quidem 
multa, operarii autem pauci — mondá egykor a mi Urunk 
apostolainak, midőn őket az evangelium hirdetésével meg-
bízta. Ugyanezt lehet mondani, sajnos, ma is nemcsak egy 
helyen az igehirdetés, a lelkek üdvének munkásaira nézve 
is, daczára e hivatás legnagyobb méltóságának. Igy például 
egy rendtársam, az amerikai minorita rendtartomány fő-
nöke határozottan állítja, hogy Amerikában még mindig 
nagy szükség van magyar és magyarországi tót nyelvet 
beszélő lelkészekre s fölkért, hogy ezt otthon köztudomásra 
hozzam. Teszem ezt abban a reményben, hogy igy talán 
könnyebben sikerül az említett lelkészhiányt megszüntetni. 
Ha tehát valaki, — fölszentelt pap, vagy még csak a 
papi pályára készülő klerikus — hivatást érezne magában 
arra, hogy a távolban élő hitsorsainknak és magyar test-
véreinknek szent Ferencz zászlaja alatt lelki vezére legyen : 
szíveskedjék velem levél utján érintkezésbe lépni. Hazafiúi 
üdvözlettel a tekintetes szerkesztőség alázatos szolgája: 
Czaich Á. Gilbert dr. Róma. Pa. Scossa Cavalli 145. 

— Egy szerzetesnő jubileuma B. Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának napján szép és épületes ünnep 
volt a budapesti angolkisasszonyok zárdájában. Muttard 
Francisca máter tartotta szerzetbe lépésének 50-ik évfor-
dulóját. Az ünnepen Boltizár József érseki helytartó segéd-
püspök ur pontifikált és prédikált. 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et aretius 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. Felhívás előfizetésre! — Elnöki beszéd. — Egyházi Tudósitások. K á r o l y f e h é r v á r : 
Episcopi ad clerum admonitia tempore Adventus. — P é c s i e g y h á z m e g y e : Egyházmegyei értekezlet — Tárcza. — Irodalom.— 

Hivatalos. — Vegyesek. 

FelhiTás előfizetésre! 

Elnöki beszéd, 
melylyel dr Steiner Fülöp székesfejérvári püspök ur a 
Szent László-Társulat folyó évi deczember hó 6-án tartott 

közgyűlését megnyitotta. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus! 

Katholikus szivünk e nyilatkozatával üdvöz-
löm a tisztelt közgyűlést s midőn társulatunk 
ügyeit, állapotát ma a tisztelt közgyűlés elé tárni 
készülünk, társulati működésünk érdekében levő-
nek lenni vélem, legalább rövid vázlatban sze-
meink elé állítani a jelen társadalmat. Szomorú 
kép az, nagyon szomorú. Hogy rövid összletben 
foglaljam össze a jelen társadalom jellegét: nagy 
apostázia az Krisztustól, sőt több : borzasztó reak-
czió Krisztus országa ellen. Igaz régi e reakczió; 
kezdődött akkor, midőn Krisztus országának alap-
jait letevé, de korunkban fellép végleteiben s immár 
a társadalmat végveszélylyel fenyegeti. Nem uj 
dolgokat hozok fel, csak ismert dolgokat állitok 
szemeink elé, mint nyilvánul a társadalom szemeink 
előtt? Nézzük a borzasztó áramlatot ; Krisztust 
az egyéni lelkiismeret magányába, rejtekébe szo-
ri t ja s kizárja a közélet és a társadalom minden 
teréről. Kizárja az államból, amely ne keresse 
többé tekintélyének megszentelését Krisztus tekin-
télyénél; száműzi Krisztust a törvényhozásból, 
amelynek souveren szabálya ne legyen többé 

Krisztus törvénye; száműzi a családból, amely 
többé ne alapuljon Krisztus szent tanán és ma-
lasztján; száműzi az iskolából, ahol többé ne 
legyen Krisztus tanítása a nevelés lelke; szám-
űzi a tudományból, amelyben Krisztus hódolat 
helyett legfölebb megalázó semlegességet talál-
jon, hanem nyílt és teljes ellenmondást. E tanok 
hirdettetnek a legfelsőbb tanszékekről, akadé-
miákon, látszólagos tudományosság kápráztató 
fényével, terjesztetnek a szalonokban raffinirt 
diplomácziával, ügyes óvatossággal, a vonzó irály 
varázsával, terjesztetnek az alsóbb rétegekben, 
már kevesebb óvatossággal, sőt nagy merészség-
gel, világosan, a szenvedélyekre számított nyers 
nyelvezeten. Egy a jelszó az egész áramlatban : i t t 
az ideje lerázni, összetörni Krisztus elviselhetetlen 
igáját, felszabaditani az embert, a társadalmat 
Krisztus egyházának gyámsága alól s kikiáltani 
az ember teljes függetlenségét. 

S mi e tanoknak következménye ? Ki tagadná, 
hogy azok sok elmében igen kedvező fogadtatást 
találtak és találnak. Oly kényelmes és vonzó 
dolog felszabadulni minden kötelem alól s igé-
nye ln i ' korlátlanul minden jogot; előítéletnek 
tekinteni mindazt, ami bármely irányban feszé-
lyez: szolgaságnak tekinteni minden kötelességet; 
hajlamait, szenvedélyeit, tévelyeit dégelgetni, 
mint egyedüli életszabályt és törvényt. Es 
a nagy logikus, a rosszra való hajlam, az 
ama tanokkal szaturált elmék, levonták és 
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levonják a tantételekből a következményeket 
Szabadok akarnak lenni nemcsak Krisztus igája 
alól, amelyet ama tanok hirdetői velük együtt 
s az ő érdekökben összetörtek, hanem szabadok 
minden iga alól, összetörni minden igát, amelyet 
ama tanok hirdetői, óvatos előrelátással félúton 
megállva, saját érdekökben még fentartani akar-
tak. Az istentelenség, amelyet oktatói majd ke-
resett szólamok művésziesen czizelirozott ezüst 
billikomokban, majd a szenvedélyeket felkorbá-
csoló irály, durva agyagserlegében nyújtottak, 
megmételyezte a kioktatott elméket s azért ezek 
nagyobb következetességgel, mint oktatóik kér-
dik: Megtanítottak Krisztust megvetni s egyhá-
zát, mily joggal kivánhatják, hogy bármely 
tekintély előtt meghajoljunk? mily jogon ad 
bárki törvényt, szabványt e világon? mily jogon 
követel engedelmességet bárki e világon? mily 
jogon szólhat bárki állami vagy magánjogról? 
Ezt kérdik s indulnak véres harczra a társada-
lom ellen. 

S kérdjük mi, mily jogon jajdulnak fel ama 
tanok hirdetői a most vázolt következetesség 
felett? Csak egy rémes képet szemelek ki, a 
most ecsetelt szomorú helyzet illusztrácziójául ! 
Midőn Yailant, e szörny, 1894-ben robbanó löve-
geit vetette a. franczia kamarába s a megérde-
melt verdikt kimondatott reája, e rémes szavak-
kal okadatolta vérfagyasztó bűntényét birái 
előtt : „Ti eltűnő kis parányai, a világanyagnak, 
jogot bitoroliok Ítélni? Nem tarthatom vissza a 
nevetést e merészség felett! Mit jelent a ti Íté-
letetek a kozmikus erők örök mozgásában? A 
XVIII. század semmi hatalma sem akadályoz-
hatta meg Voltaire, Diderot győzelmét. Nincs az 
a hatalom, amely Reiclus-t, Darwint, Spencer-t, 
Mirabeau-t megakadályozza haladásukban. Meg-
sebes í t e t t em el lenségeimet a harczban a társada-
lom ellen." Nemde, ez következetesség? Nemde 
konzekvenczia a tanokból, amelyeket Európa 
tanszékein hirdetnek mindenfelé! S nem jogos-e 
ama társadalom jóléteért aggódva lelkesülő térfiu 
szava, amelyet okulásul kiált a veszélyeztetett 
társadalom felé: „A tettben nyilatkozó czioikus 
anarchizmus rendőrileg bűntető törvényileg til-
tott , de feltartóztathatatlan konzekvenczia a 
hatóságilag s törvényileg megvédett, megfizetett 
s megcsodált anarchizmusból, amely a tanszéke-
ken hirdetett tanokban foglalva van. 

A fent vázolt tanok által megmételyezve 
levetette a társadalom Krisztus könnyű igáját s 

rémületes veszedelmére élvezetről-élvezetre rohan 
az örvény felé. Csak néha-néha, midőn egy-egy 
rémtett — ama tanok következetes alkalm azasa 
— renditi meg villámcsapásként a világot, s 
pokoli fényével feltárja a helyzet borzasztó vol-
tát ; felijed a társadalom s megbénul a rémület-
ben. Ámde alig vonul el a setét felhő s mosolyg 
fel újra a csábító élvezetek ege; ahelyet t , hogy 
felocsúdnék a Krisztustól eltávozott, könnyelmű 
élvsóvár társadalom s keresné a rémes tet t és 
állapot okait s orvoslását: mohón nyul ismét 
lapjához, könyvéhez, a melyből szedte ós szedi a 
mérget s rohan lelketlen sofisták s rhetorok 
Krisztus ellen lázitó, teljes függetlenséget hir-
dető szónoklataihoz; amelyekkel izgatnak Krisz-
tus egyháza s minden általa megszentelt tekin-
tély ellen s hízelegnek a szenvedélyeknek : s 
rohan ismét ez az élvezetsovár társadalom az 
örvény felé. 

Ez társadalmunk szomorú képe, vajmi szo-
morú kép ! S hol van orvosság ezen a társadal-
mat végveszélylyel fenyegető b gok ellen ? Krisz-
tus Jézusnak földi helytartója XIII. Leo pápa 
fenséges tisztje, a világot átölelő szeretete sze-
rint — rámutatott az orvosságra. Midőn 1888. 
decz. 25-én a Világ Megváltójának ünnepén atyai 
háláját fejezte ki gyermekeinek gyermeki hódo-
latuk, hűségök s szeretetüknek oly fényes, meg-
ható nyilvánításáért, papi jubileuma alkalmából« 
rámutatot t a társadalom vészteljes bajára, de 
egyszersmind azok egyedüli orvosságára: „Abban 
rejlik — úgymond — bajaink gyógyszere, hogy 
a világ megváltoztatva a köz- ós magánélet terén 
eddig követett elveit, visszatérjen Krisztushoz, 
az ő szent tanához, s a keresztény élet törvé-
nyéhez." Igen, össze kell törni korunk bálványait 
(Isai 2. 18.) — a fentvázolt borzasztó tanokat 
— vissza kell térni Krisztushoz, az ő szent 
tanához, az ő szent malasztjához! — s ki itt a 
vezér e nagy, ezen elengedhetlen visszatérésben? 
Krisztus egyháza; élén Krisztus Jézus földi hely-
tartójával! Krisztus egyháza, a mely áldólag ott 
állt a ker. nemzetek, a ker. társadalom első ala-
kulásakor, a mely lángoló anyai szeretettel ha-
jolt bölcsőjükre, Krisztus győzelmi jelét, a szent 
kereszt jelét nyomta homlokukra s a szent ke-
resztségben szentelte meg őket s tevó le Isten-
nek atyai karjaiba s nem rettenve vissza semmi 
akadálytól a czézárok zsarnokságától kezdve 
Voltaire s tanítványainak ármányáig, maró gúny-
jáig, káromlásáig szent tanával s malasztjával, 
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áldásaival kisérte őket, kisérte napjainkig s 
kisérni fogja a világ végezetéig, midőn eljövend 
Krisztus Ítélni eleveneket és holtakat. Igen 
Krisztus egyházában van egyedül letéve a 
társadalom bajainak orvosszere. 0 az egyedüli 
vezér Krisztushoz. 

Rendhitlen hűséggel ragaszkodva Krisztus 
egyházának szent tanához, gyermeki engedelmes-
séggel teljesitve szent törvényeit s intelmeit s 
hogy egy szóval mondjam hűséges buzgó katho-
likus élettel a közélet, a társadalmi s magánélet 
terén egyaránt az egyház minden gyermekének 
kell közreműködnie Krisztus egyházának a társa-
dalmat megmentő, megujitó nagy munkájában. S 
hogy társulatunknak e magasztos munkában mily 
nagy rész jutott, szükséges-e azt külön fejtegetnem 
s éppen azért működésének kiváló horderejét 
külön kiemelnem? Krisztus Jézus földi helytar-
tóját segélyezzük Krisztus szent tanainak, szent 
kegyelmeinek terjesztéseibeu, katholikus test-
véreinknek a keleten nyujtunk segélyt, honfitár-
sainknak itthon s a távolban, hogy katholikus 
kötelmeiket teljesíthessék. Krisztus szentegyhá-
zának tanításában, szentségeiben, áldásaiban, ők 
és gyermekeik is részesülhessenek, a fejedelmek-
nek hűséges alattvalói, a társadolomnak, a ha-
zának Krisztus szent akarata szerint hivő, erköl-
csös s éppen azért munkás, hasznos polgárai 
lehessenek. Karoljuk fel társulatunk szent ügyét 
lelkesen, terjeszszük azt széles körben. Istennek 
kedves, nagy művet végezünk; a keresztény tár-
sadalom restauráczióján fáradozunk ! 

Ezzel a közgyűlést megnyitottnak nyilvá-
nítom. 

EGTHÁEI TUBÛSITASOR, 
Károlyfehérvár. Episcopi ad derűm admonitio 

tempore Adventus. — 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 
Quum sacrum tempus adventus vobis aeque carum 

quam populo sit, sine dubio libenter publicastis epistolam 
pastoralem fidelibus vestris destinatam et in litteris meis 
circularibus XIII. publicatam ; eosque magno fervore ad 
id perducetis, ut devotiones hoc tempore peragi solitas, 
constanter et cum fructu exerceant. 

Sacrum hoc tempus utique tunc solum salutare illis 
ac nobis, si puro corde Christum Salvatorem susceperimus ; 
sacramentum enim poenitentiae et altaris a nobis omnibus 
aegrotantibus saepissime adhibendum : unum enim sanat, 
alterum vero dat., vires, ut sani persistere valeamus. 

Sacramentum hoc nobis sacerdotibus multo magis 
commendatur, quia semper divinissimis rebus occupati, 

etiam angelicam cordis puritatem habitualem procurare 
debemus. 

Multum mihi placet, quod modo in quibusdam 
Dioecesibus patriae nostrae usu venit. Non solum con-
gressus eucharistici habentur modo hic, modo ibi, in 
quibus sacerdotes collecti publice sacramenta suscipiunt, 
sed et ille mos inductus, ut quoties parochi ad sie dictam 
coronam conveniunt, ad propriam spirituálém utilitatem 
et ad aedificationem fidelium confessionem sacram peragunt 
et horam adorationis instituunt publicam. 

Exempta bona imitari semper honorißcum est, et 
insuper proprio nostro exemplo etiam fideles eo perducemus, 
ut adorationem perpetuam SStissimi Saeramenti, quae 
mihi adeo eordi est, libentius ampleetantur, cum videant 
pastores animarum in conventibus suis eandem devotionem 
magno fervore exercere. Quod si talibus occasionibus 
etiam fideles convocarentur in ecclesiam, et insuper ab 
aliquo vestrum sermo sacer haberetur de SSitno Sacramento, 
cultus hujus Saeramenti vehementer augeretur. 

Alterum est, fratres carissim; ! quod vobis commen-
datum vellem, ut etiam tempore adventus detis fidelibus 
vestris occasionem suseipiendi sacramenta. 

Minus opus pst, ut fideles moneam, populus enim 
noster libenter solet confiteri et frequenter, dummodo 
inveniat, qui libenter exaudiant. Sique alieubi abhorrent 
fideles confessionem sacramentalem, sine dubio pastores 
animarum sunt in causa vel quod nimis difficiles, vel 
quod minus suaves se exhibeant. 

Opus hocsanctissimum summacura foret adimplendum ; 
fateor enim, et omnes in hac re experti mecum f'atebuntur, 
innumeras confessiones nullas esse posse, si non sacrilegas, 
— et cum confessiones invalidae vel sacrilegae usque ad 
mortem produetae, cum aeterna damnatione sint coniunctae, 
nemo est probus sacerdos, qui hanc possibilitatem 
non perhorrescat et non omne studium impendat, ut 
poîsibiltas haec funesta impossibilis ex parte sua 
reddatur. 

Verissime dixit Stus Pius V. : „adsint idonei confes-
sarii, et aderit omnium Christianorum omnimoda refor-
matio.a Sed nec abiieienda verba cujusdam magni missic-
narii, imo multorum missionariorum dicentium : „timeat 
semper confessarius, ne poenitentis verecundia excitetur, 
quia in missionibus cognoscitur, magnam partem populi 
confessiones peragere sacrilegas." 

Afferuntur ab expertis moralistis etiam rationes, cur 
confessiones nullae vel sacrilegae ; perpendite quaeso eas, 
et pro posse afferte remedium : 

1. Verecundia ex pudore, vel superbia orta ; ex hac 
celantur peccata luxuriae, furtorum a pueris maxime, 
puellis mulieribusque commissa. 

2. Non datur libertás in eligendo confessario, proin 
respectus humánus, timor amittendi existimationem . . . 
pueri et puellae coguntur adire hunc, vel illum ; ipsae mo-
niales et seminariorum alumni ad directores, magistros, 
ipsos vel ipsas cognoscentes, cum tamen ius habeant 
naturale etiam ad extraordinarios, — et quilibet poenitens 
ignotus manere velit, 

3. Defectus intelligentiae et instruetionis. Ignorant 
legem sigilli, putant audita enarrari posse; — putant se 
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solum ad quaesita respond>jre debere ; — ignorant 
rxpressioDes décentes ad indecentia manifestanda ; — 
putant se teneri ad modos et circumstantias accidentales 
explicandas et has reticent. Conscientia ergo coronea a 
catechistis corrigenda erit. 

4. Deest seria voluntas emendationis. Retinetur 
affectus ad peccatuni, tnalam consuetudinem, proximam 
occasionem, et cum forte confiteri tarnen debeat, reticet, 
quae emendare non vult. 

5. Consuetudo mentiendi, quae invenitur maxime in 
pueris et mulieribus. 

6. Relapsus in peccatum saepe celatur vel saltern 
certus numerus reticetur et dicitur incertus. 

7. Timor, ne confessarius nimis rigidus sit in 
deneganda vel differenda absolutione. Benignitas iuvabit. 
Catechistae vero declarant, quid veniale et quid mortale 
habendum, nec putent se tali modo docere peccata. Ex 
conscientia falsa saepe habetur pro peccato mortali, quod 
révéra non est, et reticetur. 

8. Poenitentiae incongruae, ineptae, nimis magnae, 
quae proin non adimplentur, et hoc reticetur. 

9 Zelotypia inter confessarios, proin poenitens non 
audet adiré alium, ne impingat apud proprium cenfes-
sarium. 

10. Festinatio in audiendis confessionibus, quia deest 
zelus, — adest taedium ob iam audita toties, — defatigatio, 
-— desiderium recreationum, exemplum aliorum et timor 
improbationis ex parte sociorum ; affectus erga nonnullas 
poenitentes, quibus totum tempus impenditur-, multitudo 
poenitentium, dtffectus temporis : coguntur poenitentes ad 
unum solum aliudque peccatum dicendum, cetera inexaudita 
manent. Doceantur fideles ad dicenda substantialia et 
confessarius sit brevis in admonitione. 

11. Manifestatio nimiae aestimationis erga poeni-
tentem sive extra, sive intra confessionale Putamus tos 
esse valde innocentes. Hoc advertunt: et non audent 
fateri miserias. Pragstat supponere et aperte declarare: in 
omnibus adesse miserias humanas. 

12. Ostenditur impatientia, taedium, admiratio, 
displicentia, festinatio, cum tarnen confessarius deberet 
esse velut marmor. 

13. Defectus interrogationis, industriarum auxilii, 
quo egerent plures poenitentes praesertim novi et rudes, 
proin solum id manifestint, de quo interrogantur. 

14. Scr upulositas confessarii integritatem materialem 
exigentis. Prudenter quaerat substantialia, mittat acciden-
talia. Sufficit, ut confuse intelligat plura et vitet 
periculum scandali, offensionis, suspicionis in interrogando. 

15 Familiaritas cum poenitentibus, manans ex tenera 
conversatione extra confessionem, vel visitationibus super-
fluis. Amicitia nimis naturalis et signa affectus teneri 
maxime erga pueros et mulieres ; non audent sincere 
confiteri. 

16. Desideria sensualia et impura in mulieribus erga 
confessarium bonum et iuveuem. Non audent confiteri 
cogitationes, desideria, tentationes malas inde exortas. 

17. Vita scandalosa, vel saltem apparenter repreben-
sibilis confessarii impedit sinceritatem ; insuper sequuntur 

suspiciones, detractiones calumniae ex parte poenitentium, 
quas non audent ei revelare. 

18. Singularitates contemptibiles confessarii in 
ratione agendi, interrogandi, obiurgandi. concionandi. 
Poenitentes rident, iocis duris talia tractant, confessarium 
contemnunt, et haec reticent. 

19. Imprudentia circa sigillum in conversatione, 
concionibus ; saltem putatur, sigillum esse violatum. 
Doceantur fideles, quid liceat proferre in concionibus. 

20. Reluctantia confessarii ad audiendas confessiones. 
Unusquisque relinquit hue laborem alteri. Difficultas 
confitendi augetur, et non aperiuntur miseriae. 

21. Audire poenitentem sine cratibus et aspicere 
eum in faciem, pro multis verecundiae causa. 

22. Nimia propinquitas poenitentium ad confessionale ; 
omnia audiuntur, praesertim si confessarius altiori voce 
utatur. 

23. Absentia veli in confe3sionali. Confessarius lustrat 
praesentes et transeuntes poenitentes qui volunt tarnen 
manere ignoti. 

24. Timor, ne alii suspicentur, si poenitens diu 
maneat in confessionali. Concionator acerbe agat contra 
talia dictamina. 

25. Ex falsa conscientia ; putant se debere aperire 
iam confessa ; vel ea, quae in pueritia facta ante usum 
rationis, vel tentationes, quibus restiterunt . . . et reticent; 
dubia gravia circa usum matrimonii reticent mulieres vel 
se sollicitatas fuisse ab aliquo, putantque se debere haec 
aperire et tacent. 

His perlectis quilibet intelliget, quid in se corrigendum 
et quomodo poenitentes tractandi, ut aperte miserias suas 
fateantur. 

Perpendant pastores animarum, confessiones audire 
non esse aecidentalem, sed primariam ut ita diccim 
quotidianam occupationem, quam religiosissime debent 
tractare, qua ministri Christi, procurando validitatem 
sacramenti ; — qua iudices, omnia agendo ad veritatem 
detegendam ; — qua medici, perscrutando inorbum, eius 
gravitatem, durationem, originem, ne medicina inutilis, 
imo exitialis evadat. 

Perpendant, occasionem parandi Deo plebem perfectam 
iu sede confessionali haberi optimam et saepe unicam. Si 
haec occasio negligatur, poenitens manebit in peccatis et 
in periculo aeternae damnationis. 

Sedes confessionali s est praeeipue locus, ubi se 
pastorem animarum et patrem spirituálém exhibere potest 
et debet, proin nosse debet statum poenitentis poenitus, 
sicut medicus statum aegroti ; optima remedia adhibere ad 
sanandum dando instruetiones aptissimas et consiiia vere 
salutaria, praesertim illud, ut mox redeat denuo ad medicum 
animae. 

Proin procurare debet integritatem, quam maximam, 
prudenter interrogando ; dein in eo sit ut poenitens 
agnoscat deordinationes vitae suae, de iis doleat, et 
propositum emendationis ab illo eliciat, ut absolutions 
capacem inveniat. 

Ad malas confessiones vitandas, proderit multum * 
poenitentes proprios ~ consvetos saepe remittere ad alios, 
imo eos cogere ut aliquoties alteri eonßteantur. 
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Ad hoc iuvabit aliquoties vocare sacerdotes vicinos, 
quibus fideles ignoti sint. 

Mirabilem effectum experientur confessarii, si veri 
fuerint cultores Sanctissimi Cordis Jesu, nam talibus 
„promissio data de auxilio speciali ad corda movenda 
vel durissima" et Dominus ipse diriget ope confessarii 
suos, quos elegit quique pariter cultu devoto hoc Stissimum 
Cor prosecuti fuerint. 

Yiri Fratres ! regimen animarum est árs artium, 
ergo magna cura haec ars addiscenda, legendo libros 
compétentes, et consultando in hac arte expertos, Vix 
errabit, qui plenus Dei amore et vera erga animas 
immortales commiseratione hoc primarium officium obierit, 
memor rationis gravissimae reddendae sed et premii 
immensi consequendi. Qui ipse sanctus innocens, impollutus, 
curam habebit, ut sibi commissos in sanctitate et iustitia 
efformando ad vitam inoffenso pede perducat aeternam. 

Summus pastor animarum det nobis sedium suarum 
assistricem sapientiam . . . quoniam homines infirmi sumus. 
(Sap. 9, 4.) 

Datum Albae-Carolinae, festő sancti Andreae Apos-
toli, 1898. 

f GUST AVUS CAROLUS, 
episcopus. 

Pécs i egyházmegye. Egyházmegyei értekezlet volt a 
mult hó végén a püspöki székvárosban a papi nyugdíj 
ügyében. A tanácskozás lefolyásáról és eredményéről, a 
mint azt a P. K. leirta a következő tudósítást közölve. 

Már nov. 21-dikén este a tanácskozmányi tagok 
közül sokan összejöttek a Kath. Körben a hirlapilag ki-
hirdetett bankettre. Ezt megelőzőleg — ugyancsak a 
Kath. Kör helyiségében — Rézbányay János t. pápai 
kamarás és árvaházi prefectus előértekezletet tartott a 
megjelentekkel, hogy legalább a főbb pontokra nézve 
egyetértésre jussanak. Ez ngyan nem sikerült, mert az 
ellentétes nézetek másnap is ellentétesek maradtak ; de 
annál jobban sikerült a bankett maga. 

22 dikén reggeli 9 órakor az értekezleti tagok jelen 
voltak a székesegyházban a konventuális misén, azután 
testületileg tisztelegtek püspök ur ő méltóságánál. Ezután 
a tanácskozmányi tagok csakhamar egybegyűltek a szemi-
nárium dísztermében és legmélyebb hódolattal fogadták a 
főpásztort, ki a tanácskozmányt a Szentlélek segélyülhi-
vásával azonnal megkezdette. 

Megnyitó beszédében dicsérte az Ur Jézus Krisztust, 
ki neki megadta az örömöt, hogy az egybegyűlteket itt 
együtt láthatja. Amióta őt az isteni Gondviselés a püs-
pöki mél óságra emelte, azóta folyton gondoskodása tár-
gyát képezte az, hogy a munkában megtört lelkipásztorok 
ne legyenek kénytelenek a szükségben és nélkülözésekben 
elsorvadni. Midőn a pécsegyházmegyei küldöttség őt 
Esstergomban fölkereste, már akkor a küldöttség egyik 
tagja azt a kérdést intézte hozzá, hogy hajlandó lesz e a 
papi nyugdíjügyet is gondoskodása tárgyává tenni ? Már 
akkor a legnagyobb örömmel nyilvánította erre nézve 
készségét; de azóta is folyton foglalkozott e tárgygyal. 
Ezzel nem akar dicsekedni, mert hisz ez kötelessége is. 
Az Ur szolgája érdemes a gondoskodásra, és az Ur Jézus 

Krisztusnak különösen tetszik azok gyámolitása, kik az 0 
szolgálatában fáradoztak. Már elődei is iparkodtak ezt a 
kérdést megoldani. Adakoztak e czélra és a papságot is 
fölszólították az adakozásra. Ezek után indulva hozta sző-
nyegre e kérdést. A ft . káptalannal tartott ülésben meg-
beszélték ezt és azon voltak, hogy a nyugdíjügyet a mos-
tani viszonyoknak megfelelőleg átalakítsák. Mindenki is-
meri a kiküldött bizottság javaslatát. Azt akarta, hogy 
mindenki szóljon a kérdéshez. Azért bocsátotta a javas-
latot a koronagyülések elé is, hogy azt ott is megbeszél-
jék. Az ügy megérett annyira, hogy abban most végle-
gesen dönthetünk ; nem ugyan oly értelemben véglegesen, 
mintha határozatunk később másitást nem szenvedhetne, 
de mégis egyelőre ugy határozhatunk ez ügyben, hogy 
nyugalomba lépő testvéreink legalább tisztességes módon 
megélhessenek. Újra üdvözli az egybegyűlteket és felhiván 
őket, hogy az adott viszonyok tekintetbe vételével fontol-
ják meg a reformjavaslatot — megnyitja a tanácskozmányt. 

Püspök o méltósága felszólítja a kiküldött bizottság 
elnökét, hogy adja elő a bizottság álláspontját. Továbbá 
kívánja ő méltósága, hogy a koronagyülések ez ügyben 
adott véleményadatai mind felolvastassanak; a jegyzői 
teendőkkel megbízza Fájth Lajos sz. széki jegyzőt, s 
vígre a szerkesztetdő jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldi 
Bencze István, földvári apátplebánost, Dr. Kelemen László 
kurdi és Uray Attala baáni esp. plébánosokat. 

(Vége köv.) 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

„Rossz világ van!" E panaszos szavak szállnak ajkról-
ajkra. Ezekkel találkoznak sz emberek egymással az 
utczán, ezekkel jelennek meg a hivatalszobában, ezekkel 
gyülekeznek a tanácskozásra, ezekkel lépnek be a keres-
kedő irodájába, az ügyvezető boltjába, szóval e panaszos 
szavak vonják magokra a figyelmet, bármily körülmények 
közt ereszkedjenek az ismerősök és idegenek a közélet 
mozzanatairól beszédbe. Es e szavak a mily következe-
tesen ismétlődnek az emberi észnek a tudomány, ipar és 
művészet téréin egymást érő, mindig szebb és dicsőbb 
változatokban előtörő, méltán bámulatra ragadó, sikereinél, 
annál nyomatékosabb kitörései a közszellemnek, és annál 
világosabb bizonyítékai az emberiség önmaga ellen mon-
dott ítéletének.1) 

') Ily sirilyszerüek és minden hazafi figyelmére méltók e 
szavak, melyeket egy, viszonyainkról meleg magyar szivvel irott, 
könyvb°n (.Luka Gr. „Rhapsodicus tanulmányok") olvastam : A meg-
levő jtfnak semmibe való vétele és az ismert rossznak megkétszere-
zése. Lerombolása mindannak, a mit az ősök gonddal és erővel 
épitettek, és a mit ingyen, és készen kaptunk, — mit átalakítani, 
mihez hozzátenni, épiteni könnyű lett volna. Megvetése, megölése 
az egész múltnak ; minden megválasztás, minden gondolkozás nél-
kül, a soha be nem következhető szép csábeszmék valósítása nélkül. 
— Midőn pedig . . . a kijózanodott világ vagy ország a szivéhez 
nőtt csöndes és néma tájon s hazája virányain szertenéz, az elke-

1 seredés és kétségbeesés vas-körmeivel keblében, nem lát egyebet, 
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„Rossz világ van!" — De hát, a mit a Mindenható 
kezdetben teremtett, nemde eredetileg jó, azaz az isteni 
eszmének megfelelő, tökéletes, következőleg minden rosz-
tól ment vala? Avagy nem kelt-e dicső alakjával csodá-
latot az égi t°stek királya, a nap, melengető sugarait 
lövelve és a belőle mindenfelé elömlő világosságot árasztva 
a lények milliói meg milliói fölé? Nem mosolyog-e tün-
déries orczával a szelid hold az éj csöndes ölében, kelle-
mes világot árasztva, és szépségével még a néma kebel-
ben is az örömderü fidám érzetét fakasztva? Nem beszéli e 
ékesszólóan Isten dicsőségét a szebbnél-szebb csillagok 
milliárdjainak, melyekhez képest a föld, lakóhelyünk 
elenyészik kicsinyszerüségében, bájoló ragyogásával díszí-
tett kék égboltozat? Nem hangzik e megkapóan az ég 
tarka változatosságu szárnyasainak versenyző, vig dala a 
légkörben, fönnen hirdet re a Teremtő dicsőségét, a ki 
létadó bölcs intézkedésével saját jóságának részesévé teve 
a teremtményeket, hogy ezek is jók legyenek s a jót él-
vezzék ? 2) 

„Rossz világ van? De hát nem végezik-e az égi tes-
tek a Mindenhatótól kijelölt uton pályafutásukat, és nem 
teszi-e kellően forgását a földgömb, mozgásával élesztve 
a légkör életerejét, és meghozva majd az üde tavasz vi-
ruló növényzetét, illatos virágait, majd a nyugodt nyár 
duzzadó, megért kalászait, majd a komoly ősz a legjobb 
fajú szőlők dús fürtéit, majd a zordon tél egészséges vál-
tozásait? Nem enged-e készségesen a termőtalaj a szántó-
vető ekéjének, nem zöldül-e hüs bokor tövén szerény 
ibolya, nem nyujtanak-e életet a messze terjedő rétek 
zöld szőnyegei? Nem rejtenek-e becsesnél-becsesb érczeket 
a földrétegek, nem lengenek-e árnyékadó lombok a hegy-
tetőkön? Nem tenyésznek-e kövér halak a folyók med-
rében, nem viszi-e a tenger a kincsekkel megrakott ha-
jókat biztos hátán ? 3) 

„Rossz világ van!" Nem dicsekszik-e deli termettel 
az emberi test, nem hordoz-e magában szép képességeket 
az isteni szellem szikrája, a lélek? Nem honol e a kebel-
ben a boldogság vágya nem heviti-e a gyermeki szivet 
az édes szülők áldó szeretete, nem él-e a szülői öröm bol-

mint a rombolás múlhatatlan maradványait — a puszta romokat!" 
— A következők is, melyekben egy nem oly rég elhalt, müveit, 
szelid lelkű tudósunk nyilatkozott meg a Kisfaludy-Társaság egyik 
közgyűlésén, hasonlók a derék Lankáéihoz. „Nagyra vagyunk korunk 
műveltségével és vivmányaival, ime ez az : a politeknikm barbárság. 
Vaj on tévedünk-e, midőn ezért korunknak, — ama drágalátos irá-
nyát felelőssé teszszük, a mely, a humanismus, idealismus úgyne-
vezett haszontalan ábrándjaiból kijózanodva, az egyedül üdvözítő 
materialismus zászlaját követi? Ma már alig van egyéb művészet, 
mint a különböző fokú termelés, nincs egyéb szellem, mint az 
agyvelő párája, és az ember? csakis vak közönynyel munkáló, 
ősanyag eredménye. Ily világból a múzsák, az emberiség nevelői, 
tova szállottak, az elzüllött humanismust a barbárság váltja föl." 
Ezek Greguss Ágostnak, az aesthetikusnak panaszos szavai, és ki 
az, a ki azokat, valamint Lauka Gusztávét is, czáfolni, azokna's 
igazságát kétségbevonni merészkednék ? 

2) Zsolt. 18. és 150. Dániel 3. Ide valók az egyház szent tu-
dora, sz. Ágostonnak e szavai is (V. ö. Vasárnapi beszédei 5 -ikét) : 
„Kérdezd a világegyetemet, az ég fényét s ékességét, a csillagok 
reudjét, és figyeld meg, vajon nem egyhangúlag kiáltják neked : 
Isten teremtett bennünket?" - Kurtz Bibel und Astronomie 

3) T. Hirscher Erörterungen über die grossen relig. Fragen 
der Gegenwart. — Bosizio Hexaemeron und Geologie. 

dogitó érzete a jó gyermek iránt az édes anya titokkal 
teljes szivében, nem engedelmeskednek-e e föld és minden 
lényei az isteni parancsnak, mely hatalma alá rendele 
mindent az ember észlényiségének ?4) 

De igen ! A lények ugy összeségök szép során, mint 
egyenkint rendeltetésök pályáján megfelelnek a kivizsgál-
hatatlan természetű természet mindenható Ura, a világ 
óriási műve nagy Mestere s bölcs alkotója szándékának, 
midőn véges tökélyeikkel az ő végtelen tökélyeit nyilvá-
nítják, saját természeti jóságukban az ő végtelen jóságát, 
határtalan szeretetét élvezik, és, midőn a nagyszerű világ-
rendszerben helyeiket, és szerepeiket elfoglaljak, ez isteni 
rendező hatalmát, utánozhatatlan bölcseségét és örök di-
csőségét, a mindenség kezdetétől az idők végeiglen, sza-
kadatlan hirdetik.5) — A földgömb, mintha csak beszélni 
tudna és érezne, száz meg százezer lényeinek össz-
hangzatos életsorán és rendszeres alakulásaiban hódo-
lattal övezi körül a Mindenható alkotót, midőn körülhul-
lámozza a tündöklő nap fönséges alakját, s tengereinek 
hullámverésében, bérczei szellőinek susogásában, völgyei 
rétjeinek diszlő virányaiban, folyói szózatos csörgedezésé-
ben köszöni Isten jóságát, hirdeti dicsőségét és nyugodtan 
futja meg kimért pályáját.6) Egyes-egyedül az ember 
mondja, hogy rossz világ van. Csakhogy ez által ki is 
mondja magára a kárhoztató Ítéletet. — Hisz a többi 
lényekkel kevesebb jóság lőn közölve, mint ő vele. Az 
ásványok csak léttel birnak, a növények léttel és tenyé-
szeti erővel, bensőleg és lényegileg a szervekhez kötve, 
az állatok léttel, tenyészeti meg érzéki munkássággal, 
mely szintén bensőleg cs lényegileg a szervekhez van 
kapcsolva; az ember pedig mindezekkel és lélekkel, vagyis 
a testtől különböző anyagtalan állaggal is, melyet ész és 
szabadakarat meg halhatatlanság diszit. ') — Amazok há-
lával köszönik meg velők közlött jóságát a Teremtőnek, 
feléje, mint létczéljok felé hódolva hajolnak, hogy magasz-
talják őt.8) Az ember pedig ennyi kitüntetése mellett, 
mert nagy hetykén feledi, hogy nem csak Istentől, hanem 
Istenért is teremtetett, elégedetlen, a naptól elforditja 
fejét, a jóság becsét nem méltatja, hanem zúgolódva han-
goztatja, ugy hogy szinte cseng fülünk a kiáltozástól, 
melyet uton-utfelen hallunk, hogy rossz világ van! 

Ha tehát Isten, a legszentebb, legbölcsebb és legjó-
ságosabb valóság, mindent jónak teremtett és minden eléri 
czélját, dicséri Istent, csak az embernek van rossz dolga: 
akkor igen világos, hogy tulajdonképen nem a világ rosz, 
hanem az emberek rosszak benne; és még az emberek 
sem a magok nemében, eredetileg rosszak, hanem magok 
magokat tevék rosszakká, azáltal, hogy, miként a keresz-

4) 1. Móz. 1, 2 6 - 3 0 . 
5) Zsolt. 18, 2. 

Secchi A. A teremtés nagysága. Güttier Naturforschung 
und Bibel. A. Humboldt Kosmos. 

7) Ulrici Gott und Mensch. 1. Móz. 1, 26. Zsolt. 8. 5. Sirák 
J 12, 7. Efez. 4, 23. Dr. A. Stökl Psychologie. 

s) Az öntudatlan természetnek e különböző, mégis össze-
hangzó működése egy néma imádság, melyet maga a természet 
nem ért, de megért Az, kihez irányozva van, és meg kell, hogy értsen 
az ember is. E néma hódolat, mely az öntudatlan teremtményektől 
az égbeszáll a természet vallása, ha szabad e kifejezést használnunk. 
V. ö. Dániel 3 51, köv. verseket. 
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ténységnek, a bűnbe-esésről szóló tanából tudjuk, — el-
szakadva a kútfőtől s a legfőbb lénytől,9) a tőle nyert 
eredeti szentséget és igazlétet elvesztették, az észt és aka-
ratot pedig meggyöngítették, megrontották.1 0) 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
A Szent-István Társulat legújabb kiadványai. 

Budapest, VIII. ker., Szentkirályi-utcza 28. szám. 
Karácsonyi ajándékkönyvek. 

(Folytatás.) 

Beppo, a lazzaroni fiu. Nápolyi történet. Irta Rol-
fus Károly. Fordította Ploskál Rudolf. Budapest, 1898. 
8-rét 199 lap. Ez érdekes elbeszélés keretében ügyesen, 
tanulságosan ismerteti meg szerző az lazzaronikat és az 
utczai életet. Négy igen sikerült eredeti kép díszíti a kö-
tetet, melyet ugy érdekesség, mint tanulság szempontjából 
melegen ajánlunk a szülők figyelmébe. Ara vászonkötés-
ben 80 kr. 

Bupanloup-Buschek. Jézus Krisztus. Nyolczadrét 
alakban, szép czimképpel. Ára fűzve 2 frt, vászonkötésben 
3 frt, ugyanaz kis negyedrét alakban, díszesen illusztrálva 
és díszes kötésben 6 frt, ugyanaz nehezebb papíron, selyem-
kötésben 10 frt. — Buschek Antal. A keresztény nő. 
Számos szép képpel, díszesen köt^e 1 frt . 50 kr. — Stolz-
Buschek. Üdvözlégy Mária. Szép képekkel, díszesen kötve 
1 fr t 50 kr. — Goffine. Oktató és épületes könyve. III. 
kiadás. Ára fűzve 2 fr t 20 kr., angolvászonkötésben 3 frt, 
felbőrkötésben 3 frt. 50 kr. — Torquato Tasso. A meg-
szabadított Jeruzsálem. Olaszból fordította Jánosi Gusztáv. 
Két kötet. (8 r. I. kötet XXV. és 326 1. II. kötet 331 1.) 
Budapest, 1893. (Kiadja a Szent-István Társulat tudo-
mányos é3 irodalmi oszt.) Ára díszes vászonkötésben vörös 
metszéssel 3 frt 40 kr., aranp metszéssel 3 frt. 80 kr. — 
Wiseman Haudek. Fabiola vagy a Katakombák Egyháza. 
^Negyedrét, fűzve 2 frt 40., diszkötésben 3 f r t 50 kr., 
ugyanaz (egyszerűbb) nyolczadrét kiadásban fűzve 1 frt 
20 kr., kötve 1 frt 80 kr. — Anhi A. Falusi Gyermekek 
Könyve. Ára kötve 40 kr. — Aranka, vagy: Az aláza-
tosság diadala a kevélység fölött. Ára kötve 50 kr. — 
Baján Mihály dr László főherczeg élete és halála Sok 
szép képpel. Ára diszes kötésben 60 kr. — Büttner Julia. 
Az édes mostoha, 4 képpel. Ára kötve 1 frt. — Büttner 
Lina. Testvérek vagyunk. 4 képpel. Ára kötve 1 frt. — 
Bemény Dezső. Vallásosság és kincsvágy. Ifjúsági el-
beszélés Mexikó meghódítása idejéből. Ára kötve 1 frt . — 
Borsey Anna. A Lelkiismeret, vagy: Brooke Mari meg-

9) Az ember méltóságát, a teremtett lények fölötti fölényét 
kiválóan az képezi, bogy nem tapad a földhöz, hanem, nemesebb 
természete sugalmát követve, mintegy a lelkek törvénye szerint 
Ahhoz vonzódik, a ki öt alkotta és föntartja. Ha már e fensőbb 
lénytől eltávolodik : csodálhatjuk e, ha irányát vesztve majd ide, 
majd oda fordul, hasonlóan a hajóhoz, mely, delejtüjétől megfosztva, 
iránytalanságában nem egyszer igyekszik menekvést keresni az 
örvény Sirén haDgtól viszhangzó mélyében, vagy hasonlóan a vas 
és aczéldara,bokho7, a melyek, ha magnesök vonzó köréből kivétet-
nek, csörömpölve hullanak alá. Dr. J. Yosen Das Christenthum. 

10) 1. Móz. 3, 7 - 1 9 . 

próbáitatásai. Amerikai elbeszélés. Ára diszes kötésben 80 
kr. — Ftdlerton Georgina. Laurenczia, Elbeszélés a japán 
életből. Ára diszes kötésben 1 fr t 20., Hasznos Mulattató. 
Gyűjteményes ifjúsági kiadvány. Képekkel. Diszes vászon-
kötésben 80 kr. — Hasznos Olvasmányok az Ifjúság szá-
mára. Képekkel. Ára diszes kötésben 1 frt. — Hattler-
Tóth. Virágcsokor a kath. gyermekkertből. Kötve 80 kr. 
— Ifjúság Könyve. Elbeszélések és költemények. Ára 
kötve 1 frt. — Ifjúsági Olvasmányok. Képekkel. Ára 
kötve 1 frt. — Az Ifjúság Öröme. Mulattató és tanul-
ságos ifjúsági olvasmányok kath. fiu- és leánygyermekek 
számára. I—V. kötet. Ára félvászonkötésben kötetenkint 
80 kr, ugyanaz, finomabb papíron. I—V. kötet. Egész 
vászonköt. ára kötetenkint 1 f r t 20 kr. — Karácsonyi 
Képeskönyv jó gyermekek számára. Ára kötve 1 frt 20 
kr., Két fiu története. Ára kötve 25 kr. — Kines István 
A testvérek. Ifjúsági elbeszélés. Két képpel. Á»-a kötve 
40 kr. A vadon gyermeke. Ifjúsági elb. Két képpel. Ára 
kötve 40 kr. — Kisfaludy Árpád. Levelek húgomhoz az 
olvasásról. Ára fűzve 60 kr, kötve 1 frt. — Levelek az 
első szt. áldozás után. Francziából ford. Stadler Endre. 
Ára fél vászonkötésben 25 kr., egész vászonkötésben 40 
kr. — LŐrincz Gyula dr. A Magyar Történet Századai. 
Diszes vászonkötésben 80 kr. — 31árta naplója. A női 
ifjúságnak ajánlja a Szt.-István-Tái-sulat. Kötve 1 frt 20 
kr. — Milleniumi Emlékkönyv. Sok szép képpel Ára 
diszes vászonkötésben 80 kr. — Fintér Kálmán. Iro-
dalmunk a Milleniumig. Számos szép képpel. Ára diszes 
vászonkötésben 80 kr. — Pokorny Emánuel. Színjátékok 
ifjúsági színpadra. I. kötet. (Tartalma: Vértanu-család.— 
Morus Tamás.) Ára kötve 80 kr. II. kötet (Tartalma : A 
padlásszobában. — Az örökség. — Inkognito. — Az 
igazgató ur. — A fogadás.) Ára kötve 80 kr — Sceburg 
József. Egyiptomi József. A mi kedves Üdvözítőnk Jézus 
Krisztusnak megragadó előképe. Ára kötve 1 frt. 20 kr. 

— Sötét Napok. A három árva. Elbeszélések az ifjúság 
számára. Képekkel. Ára kötve 80 kr. — Szabad órákra. 
A katholikus ifjúság számára. Ára kötve 1 frt . — Szabó 
Imre. A Falu Őrangyala. Ára kötve 70 kr. — A Szám-
űzött Leánya. Fűzve 20 kr. — Sziklay János. A torony 
története. Kincs István. Gonosz idők. Két elbeszélés. Kötve. 
80 kr. Tanulságos Olvasmányok az Ifjúság számára. 
Képekkel. Kötve 80 kr. — Vaszary Kolozs. A Várnai 
Csata. Fűzve 50 kr. — Wiseman. Örök lámpa. Félvászon-
kötésben 25 kr., egész vászonkötésben 40 kr. — Dr Budek 
János. A keresztény vallás apologiája XII. és 525 oldal 
ára 1 frt. 20 kr. — Haller József. Történelmi hazugságok. 
A történelem terén előforduló mindennapi ferdítések 
czáfolata. Német eredeti után fordítva. Magyarországi 
részt irt hozzá dr Karácsonyi János. XVI. és 852. lap. 
Ára 1 frt 50 kr. (Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 
Királyi felügyelő é s ellenőrző-bizottság 

a katholikus egyház vallás• és tanulmányi alapja számára. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztése folytán gróf Szápáry Gyulát a vallás- és tanul-
mányi alapokra felügyelő s azok kezelését ellenőrző idő-
leges bizottság elaökévé, Vaszary Kolos bibornok-herczeg-
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prímás éâ esztergomi érseket a nevezett bizottság társel-
nökévé, báró Rudnyánszky Józsefet a bizottság előadójává. 
JBossányi Lászlót, dr. Forster Gvulát, Horánszky Nándort, 
gróf Károlyi Tibort, Lechner Ágostont, Lukács Antalt, 
dr. Samassa Józsefet, dr. Schlauch Lőrinczet, gróf Szápáry 
Istvánt, dr. Szivák Imrét, Vértessy Sándort és gróf Zichy 
Nándort pedig ezen bizottság tagjaivá a f. évi november 
hó 1-től számítandó három évre, — a mennyiben pedig 
a nevezett alapok kezelésének ellenőrzése iránt időközben 
esetleg másnemű intézkedés tétetnék, az ennek életbelép-
téig terjedő időre, — kinevezem. 

Kelt Schönbrunnban, 1898. évi deczember hó 5-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassies Gyula, s k. 

V E G Y E S E K . 
— Ö eminencziája adományai. A közelgő karácso-

nyi ünnepek alkalmából biboros főpásztorunk az eszter-
gomi kath. legény-egylet házalapjának 400 koronát, 
karácsonyfára 100 koronát; a sz. Yincze-egyesületnek 
pedig 100 koronát kegyesen adományozott. Nincs Eszter-
gom városában egyetlen egy intézet sem, mely a mostani 
hét folyamán ő eminencziájának atyai bőkezűségét nem 
élvezte volna. 

— Dr Dudek János, írja a „Ny. Sz." lapunk társ-
szerkesztője, theol. tanár, ki egyúttal a nyitraikath. felsőbb 
leányiskola rendes tanára, e héten 8—10 napi tartózko-
dásra Budapestre utazott, hogy a polgári iskolákban való 
feljogosításra a szükséges oklevelet megszerezze. Dr Dudek 
már tavaly, éppen ilyen időtájban, jeles sikerrel tette 
le Budapesten az első csoportba osztott tantárgyakból a 
vizsgálatot, most a második és utolsó csoportra kerül a 
sor. Távollétét felhasználva, nem mulaszthatjuk el fel-
említeni, hogy nemes ambicziója két éven keresztül feled-
tetett vele minden szórakozást, minden üdülést, még a 
legszükségesebbet is, és hármas hivatala, illetőleg foglal-
kozása mellett összes szabadidejét az uj tanári oklevél 
megszerzésére fordította. Ennyi szorgalmat, ennyi önmeg-
tagadást férfi-korban álló kollegánknál lehetetlen kalap-
levéve nem üdvözölnünk, annál is inkább, mivel fárad-
ságát, tetemes költekezését semmi egyéb nem fegja ju-
talmazni, mint a kath. tanintézet iránt tanúsított jó tett-
nek nemes tudata. Kívánjuk, szivünk teljéből, hogy az uj 
viz-ga épp oly fényesen sikerüljön, mint a tavalyi, s 
hogy újra okunk legyen üdvözölni őt, mint az egyház-
megye büszkeséget! A ki két ember munkáját végzi, 
duplici honore dignus. 

— Papi koníerenczia. A budapesti központi sze-
mináriumban minden hó 3-ik csütörtökén d. u. 5 órakor 
a budapesti papok egyik Jézustársasági atya vezetése alatt 
ko nferencziát tartanak. Az anyaszentegyház ezen össze-
jöveteleket igen fontosaknak tartja, mert búcsúban része-
siti azokat, kik ilyenekben részt vesznek. Ha valahol, 
ugy különösen fővárosunkban szükséges az, hogy papjaink 

szívesen vegyenek részt ily összejöveteleken, a melyeknek 
megtartását az anyaszentegyház különben is kötelességgé 
tette. Budapesten a legközelebbi ilyen gyűlés f. hó 15 én, 
azaz holnap csütörtökön lesz. 

— Megérdemelt nyugalom. Babócsay Pál bodonyi 
plébános, czimz. kanonok s a németii egyházkerület espe-
rese, aranymisés áldozár a pécsi egyházmegyében, nyug-
díjaztatását kéri az egyházmegyei hatóságtól. Babócsay 
Pál immár 80 éves és félszázad óta lelkipásztora a bo-
donyi híveknek, akik habár sok faluban és pusztán el-
szórva laknak s igy nagy nehézséggel jár lelki ügyeik-
nek gondozása, a derék plébános mégis káplán nélkül, 
egymaga vezette a plébániát öt évtizeden át. 

— Felolvasás a Budapesti Katholikus Körben. 
A Budapesti Katholikus Kör ma deczember 14-ikén 
délután 6 órakor tartja hatvanötödik felolvasó estéjét a 
Kör disztermében (Molnár-utcza 11.1, em.) Tárgysorozat : A 
Szentföldről. Felolvassa dr Erődi Béla kir. tanácsos fő-
igazgató, a Földrajzi-Társaság elnöke. A felolvasást számos 
vetitett képpel kiséri Bajthay Péter főreáliskolai hittanár. 

= A nyitrai nagyobb papnevelőintézet magyar egy-
házirodalmi iskolája alapításának tizedik évforduló ünnepe 
alkalmából 1898. évi deczember hó 8-án diszgyülést ren-
dezett, a melynek tárgysorozata ez volt: 1. Örömdal. 
Dusinszky Lipóttól. Előadta az intézet énekkara. 2. Meg-
nyitó beszéd. Mondta Tichy Coelesztin IV. é. h. h. az 
egyh. irod. iskola elnöke. 3. Magyar darabok. Solo, 
czimbalmon előadta Spanyár István II. é. h. h. 4. Sión 
ifjú bajnokaihoz. Oda. Irta Rosty Kálmán. Szavalta Chilkó 
Pál III. é. h. h. 5. Az éj. Schubert F.-től. Előadta az 
énekkar. 6. A katholikus egyház világhelyzete. Értekezés. 
Irta és felolvasta Kákos Bálint IV. é. h. h. 7. Ábránd. 
Schumann R.-től. Játszta az intézet zenekara. 8. Jegyzői 
jelentés. Felolvasta Micskó István IV. é. h. h. az egyb. 
irod. iskola jegyzője. 9. Milleniumi dal. Előadta az 
énekkar. Zongorán kisérte : Tichy Coelesztin és Chilkó 
Pál h. h. 10. Záróbeszéd. 11. Induló Dusinszky Lipóttól. 
Játszta a zenekar. 

— Templom-megáldás. A „Szemenyey-Wajdics''-
féle „Szt. Család naptár" második gyümölcse: a szaka-
dáthi Jézus szent Szive temploma immár elkészült és 
decz. 6-án, mint a régi templombucsu ünnepén adták át 
szent czéljának, miután e napon püspöki meghatalmazás 
folytán Streicher Péter hőgyészi esperes-plebános — 
csaknem az összes kerületi papság segédkezése mellett — 
ünnepélyesen megáldotta. Ezen megható szertartás után 
ugyancsak a kerületi esperes tartotta az első ünnepi szó-
noklatot és mutatta be az első szent miseáldozatot a stíl-
szerű, szép és tágas uj templomban. — Az egy-
házi ünnepély végeztével Pelz Árpád plébános házában 
gyűltek össze a vendégek, köztük sokan a gyönki 
intelligenc?iából. Az első felköszöntőt az ebédnél a házi-
gazda mondta az egyház fejére a pápára, a másodikat a 
kerületi esperes a püspökre, a harmadikat a házigazda 
Szemenyey- és Wajdits-ra, mint a regölyi zárda és a sza-
kadáthi templom buzgó megteremtőire. Felköszöntők mon-
dattak még a kegyúrra, az esperesre stb. 

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

Budapest, 1898. 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 
Ó T V E N H E T E 

B u d a p e s t e n , d e c z e m b e r 17. 49 . 

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. F é l é v . 1898 . 

„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. Vezereszmek es ianulmanyok. Felhivás előfizetésre! — Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Eqyházi Tudósítások. 
P é c s i e g y h á z m e g y e : Egyházmegyei értekezlet. — U n g v á r : A hitélet impulsiv tényezője. — Tárcza. — Kath. Köztevékenység: 

és Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Felh.iYás e lő f i ze tésre ! 

Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Irta : Simon György dr. 

Ä legújabb törvény magyarázata. 

á. §. A könyvterjesztés. 

A uj konstituczió határozatai a könyvek 
árusítására, terjesztésére vonatkozólag köteleznek 
minden könyvkiadót s könyvkereskedőt. Midőn e 
helyt könyvkereskedőkről szólunk, értjük azokat, 
kik katholikus névvel dicsekszenek („'qui catholico 
nomine gloriantur,") bár a törvény egyaránt kö-
telez minden könyvkereskedőt, még az akatholi-
kusokat is, mert a keresztség szentségének fel-
vétele által ezek is alá vannak vetve az anya-
szentegyháznak; de mivel az egyház ezekre 
nézve nem szokta hatalmát érvényesiteni, foglal-
kozunk csak a kath. vallásuakkal, kik termé-
szetesen kötelesek az egyházoak ide vonatkozó 
törvényeit pontosan s lelkiismeretesen telje-
siteni. 

Hogy mily fontos tényező a könyvkereskedő 
a könyvek terjesztésében, azt felesleges emliteni, 
s hogy figyelmét az egyház a tárgyalt uj tör-
vénynél is ráirányitja, csak természetes. 

Lássuk az ide vonatkozó határozatokat. 

A) A római pápának különösen fentar to t t 
kiközösités (excommunicatio latae sententiae 
Romano Pontifici reservata) alá esnek a könyv-
kereskedők, a kik különös engedély nélkül rak-
táron tartanak, kinyomatnak, kiadnak vagy 
terjesztenek és megvételre ajánlanak oly köny-
veket, füzeteket és füzetben megjelenő folyó-
iratokat, a melyeket ismert hithagyók vagy 
eretnekek irtak, s a melyekben vallási tévtanok 
adatnak elő és védelmeztetnek ; vagy a me-
lyeket a pápa külön dekrétumban és czim 
szerint felemlítve kárhoztatott .*) 

B) Kiszabott, de senkinek fenn nem ta r to t t 
kiközösítés terhe alatt t i l tatik a szentírásnak, 

Id. konst. 47. sz. : Omnes et singuli scienter. . . . 
retinentes . . . sine auctoritate Sedis Apostolicae libros 
apostatarum et haereticorum haeresim propugnantes, nec 
non libros cujusvis auctoris per Àpostolicas literas nomi-
natim prohibitos . . . imprimentes et quomodolibet defen-
dentes, excommunicationem ipso facto incurrunt Romano 
Pontifici speciali modo reservatam. Az „imprimentes" ma-
gyarázatára s az összes közreműködők bűnösségére nézve 
lásd a 64 1. Megjegyzendő, ba a könyvkereskedő a Congr. 
Indicis-től nyert felhatalmazást valamely fent elsorolt könyv 
elárusitására, nincs egyúttal arra is felhatalmazva, hogy 
azt hirdetés utján ajánlja, terjeszsze, mert ez eljárása már 
az illető kárhoztatott könyv defensio-ja, védelmezése lenne, 
a mi feltétlenül tiltott cselekedet. V. ö. Dr. Hollweck 
i. m. 48. 1. 
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részben vagy egészben, ugy szintén a hozzá 
csatolt magyarázó jegyzetek, kommentárok, szó-
belileg vagy írásban adott engedély nélkül 
való kioyomatása.2) 

C) A püspök ítéletétől függő s esetről-esetre 
meghatározott büntetés alá esnek: 

a) a 3. §. A) ós B) alatt felsorolt iratok s 
azok fordításainak kinyomatását s elárusitását 
eszközlők, valamint azon könyvekéi is, me-
lyeket a római szentszék vagy a megyés püs-
pök nóvszerint kárhoztatott, a melyek az 
Indexre vannak vetve vagy általános tilalom 
alá esnek. Az ily könyvek uj kiadása s után-
nyomása csak az Index-kongregáczió enge-
délyével eszközölhető ;3) 

b) tilos mindazon (3. §. B. c. 1—8.) könyv-
nek újra nyomatása s árulása, melyek egyházi 
bírálat tárgyát képezik, mindaddig, mig a 
nyomatási engedély meg nem adatott vagy 
legalább biztos remény nincs reá, hogy meg 
fog adatni ;4) 

c) nem szabad oly könyvet, mely egyházi 
bírálat alá adandó, a megjelenés idejének s 
helyének, valamint a kiadó és szerző nevének, 
megjelelése nélkül kiadni, hacsak ez utóbbiak 
anonymitását a püspök meg nem engedte ;5) 

-) ld. konst. 48. sz. : Qui sine ordiaarii approbatione 
sacrarum scripturarum libros, vel eorundera adnotationes 
vel commentarios impr imunt . . . incidunt ipso facto in ex-
communicationem nemini reservatam. — Hogy az impri-
mentes alatt itt a kiadókat érti a törvény, dr Hollweck a 
trienti zsinat ide vonatkozó határozatából (Sess. VI.) s 
VIII. Kelemen Instructiójából, Be impressione, II. §. VI. 
következteti. V. ö. Ilollweck, i. in. 49. 1. 

a) Id. konst. 31. sz. : Libros ab apostolica sede pro-
scriptos nemo audeat iterum in lucem edere : quod si ex 
gravi et rationabili causa etc. 

4) Id. konst. 44. sz. : Noverint typographi et edito-
res librorum novas ejusdetn operis approbati editiones 
novam approbationem exigere, hanc insuper textui origi-
nali tributam ejus in aliud idioma versioni non suffragari. 

5) Id. konst. 43. sz. : Nullus liber censurae eccle-
siasticae subjectus excudatar, nisi in principio nornen et 
cognomen tum auctoris tum editoris praeferat, locum 
insuper et annum impressionis etc. — Fentebb emiitettük, 
hogy már Gelasius és VIII. Kelemen elrendelték, hogy a 
kiadandó könyvön a szerző neve kitétessék. Az uj térvény 
e követelést a kiadóra is kiterjeszti s méltán, mert ugyan-
azon ok forog fenn a kiadóra nézve is. Ez ok pedig az, 
hogy a szerző vagy kiadó, ha az hit s erkölcs ellen való 
dolgokat ir vagy kiad, kérdőre vonható, esetleg büntet-
hető legyen. E szokást az egyház a Congregatio Indicis 
által kezdettől fogva gyakorolta aképen, hogy megidézte 
a szerzőt s a téves vagy erkölcstelen könyv visszavoná-

d) tüos a misekönyvek, breviárium, szer-
tartáskönyv, az u. n. caerimoniale ós pontificale 
s más hasonló, a szertartásoknál használt könyv 
uj kiadása, ha az nem egyezik meg teljesen 
az eredeti rómaival s ezt a püspök bírálata 
nem igazolja ;6) 

e) tilos a t i l tott könyvek eladása az Index-
kongregáczíó határozott s az illetékes püspök 
közvetítése utján szerzett engedély nélkül, sőt 
az adott engedély is hihetőleg csak azon 
könyvekre vonatkozik, melyek olvasása meg 
van engedve; 

t) erkölcstelen tartalmú könyvek eladása, ki-
kölcsönzése s tartása tilos, melyekhez mégis a 
régi és uj klasszikus irók művéig habár erkölcsi 
tekintetből kifogásolt helyeket is tartalmaznak, 
nem számittatnak. Az ezen pont alá sfoglalt, 
vagyis erkölcstelen könyvek eladása s bármely 
utón-módon való terjesztése semmiféle okból 
sem engedhető meg;7) 

g) tilos az Üdvözítő, Bold. Szűz, angyalok ós 
szentek képeinek bármily módon való előállí-
tása az illetékes püspök engedélye nélkül, vala-
mint az egyházi felfogásnak meg nem felelő 
képek eladása s terjesztése;8) 

sára kényszeritette. Ama parancs, hogy a szerző vagy 
kiadó neve s a megjelenés helye s ideje is meg legyen a 
könyvön jelölve, szintén igen okadatolt. Napjainkban u. i. 
nem ritka eset, hogy a kiadók költség kíméléséből egy-
szerre több ezer példányt nyomatnak s azt több kiadás 
gyanánt adják el, pedig tényleg csak az első. Megtörtén-
hetik, hogy az index-kongregáczióhoz ily bamis uj kiadású 
könyv kerül s azt kárhoztatja e záradékkal : donec corri-
gatur. Azok tehát, a kik pl. csak a második kiadás eltil-
tásáról értesültek, tévednek s ártalmas könyvet olvasnak. 
L. Pennacchi, Acta S. Sedis 501. 1. 

6) Id. konst. 18. sz. : In authenticis editionibus Mis-
salis, Caeremonialis episcoporum, Pontifiualis romani, alio-
rumque librorum liturgicorum (pl. Horae diurnae, Officia 
hebdomadis sanctae stb.), a Sancta Sede Apo3tolica appro-
batorum, nemo quidquam immutare praesumat: si secus 
factum fuerit, hae novae editiones prohibentur. — Az uj 
kiadás összehasonlítása a hiteles rómaival az illetékes püs-
pök feladata. 

7) Az erkölcstelen könyvekre s klasszikusokra nézve 
1. fentebb 78—80. 1. 2. s. 1. jegyzetét. 

8) Id. konst. 15. sz. : Imagines quomodocumque im-
pressae Domini Nostri Jesu Christi, B. Mariae V., ange-
lorum atque sanctorum vel aliorum servorum Dei ab 
ecclesiae sensu et decretis diff ^mes omnino vetantur. — 
Ide vonatkozó szabályokat XIV. Benedek közöl az Inde-
xéhez irt decretumában, melyben megtiltja, hogy csak a 
szentek képeit megillető fénykörrel (aureola) nem szabad 
a meghaltak képeit ellátni, továbbá a gyermek Jézust a 
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h) tilos minden az egyház által elvetett vagy 
visszavont bucsu terjesztése.9) 

A kiadókra nézve már büntetés az is, hogy 
bizonyos könyvek s minden kép, mely egyházi 
engedély nélkül jelent meg, minden további el-
járás nélkül törvény szerint tilos s ily formán 
azoknak a katholikusok közt való terjesztése 
lehetetlenné van téve, bár nem minden censura-
köteles irodalmi s nyomdai termék tartozik ezen 
osztályba, melyek a nyomatási engedély ki-
kerülésével látnak napvilágot. 

Minden további eljárás nélkül tilos az egy-
házi birálatot nélkülöző 

1. bármily alakú s bármily módon előállitott 
szentkép, legyen az akár imával ellátva, akár nem ; 

2. mindazon könyvek s iratok, melyek uj 
megjelenést, kinyilatkoztatást, látományt, jöven-
dölést s csodákat tar talmaznak; 

2. a bucsut hirdető könyvek s ilyenekről i r t 
jegyzék, bucsu-czédulák s füzetek; 

Bold. Szűzzel csak a hagyományoknak s az egyházi fel-
fogásnak megfelelőleg szabad ábrázolni. Tilos továbbá 
minden illetlen s az áhítatot sértő kép. E szabályokat 
manapság is figyelemben kell tartaniok a képíróknak. 
XIII. Leo törvénye főleg a különféle mechanikai uton 
előállitott képekre vonatkozik, minők az aczél-, a 
réz- s fametszetü, az olaynyomatu, xylographia, litho-
graphia, phototypia, photographia stb. utján sokszorosított 
képek ; a melyek már az uj konst. előtt készültek, elad-
hatók. Az újonnan előállítandó képekre nézve azonban 
már kötelező a törvény ama rendelkezése, hogy a püspök 
engedélye kikérendő. A művészi technika szintén alá van 
vetve némileg a törvénynek, mert a helytelenül, tökélet-
lenül rajzolt és festett képek gúny tárgyává tehetik a 
vallást és sértik a hivők ájtatos lelkületét. Az érmekről 
vitatkoznak a theologusok, mivel a pénzeken és érmeken 
levő képek nem annyira nyomatnak, mint inkább veret-
nek. A szohrok oly megítélés alá esnek, mint a képek. A 
két utóbbi (képek és szobrok) terjesztésénél könnyen ke-
resztülvihető a törvény, mert nem oly gyors elterjedésüek, 
mint a fentebb elsorolt s mechanikailag előállitott képek 
s azonfelül legtöbbször megrendelés folytán készülnek, a 
megrendelők pedig manapság birnak annyi jóizléssel, hogy 
az egyházi szellemet sértő képet v. szobrot nem fogadják 
el. Természetes, hogy nemcsak a nyilvános helyeken ki-
állított, hanem a magán ájtatosságnál s diszül stb. alkal-
zott képek is tilosak, ha a törvénynyel ellenkezők, mert 
ezek „omnino vetantur 

a) Id. konst. 16. sz. : Universis interdicitur indulgen-
tias apocryphas, et a Sancta Sede Apostolica proscriptas 
vel revocatas quomodocumque divulgare. Quae si divulgatae 
jam fuerint, de manibus fidelium auferantur. — E para-
grafus semmi más kötelezettséget nem ró a hívekre, mint 
hogy engedelmeskedjenek a püspökök s elöljárók e tárgyra 
vonatkozó parancsainak. 

4. ima-, elmélkedő s egyéb áj tatos könyv, 
káté, vallásos tankönyvek s minden a keresz-
tény erkölcstan, aszkézis és misztika körébe 
vágó művek s i ratok; 

5. minden uj ájtatosságot tartalmazó könyv 
s i ra t még az esetben is, ha az csak magán 
ájtatosságra van is szánva s ez a szándék kellően 
hangsúlyozva van; 

6. a szentírás kiadásai s a hozzá ir t magya-
rázatok s jegyzetek.10) 

Nem sorolandók ez osztályba, jóllehet egy-
házi birálat nélkül jelennek meg, a dogmatikai, 
erkölcstani, egyháztörténeti s jogi, továbbá a 
bölcseleti theologia ós erkölcstan s egyéb hasonló 
tárgyak körébe eső művek, a mennyiben nincse* 
nek a fenti 1—6. szám alá foglalva vagy egyéb 
ok miat t nem tartoznak a t i l to t t könyvek közé, 
pl. akatholikus szerzőtől valók, valamely tevelyt 
védelmeznek stb.11) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Pécs i egyházmegye. Egyházmegyei értekezlet. — 

(Vége.) 

Dr. Lechner János apátkanonok előadja, hogy hogyan 
jött létre az eddigi 600 frtos nyugdíj, mely pénztárak 
vétettek igénybe (Deficentium, Asth. és egyházm. pénztár.) 
A nyugdijalap felszaporodott ugy, hogy a nyugdij fel-
emeléséről lehetett gondolkodni. A főpásztor ő méltósága 
bizottságot küldött ki ; ez minden körülményre kiterjesz-
tette figyelmét. A főczél az volt : a lehető legmagasabbra 
emelni a nyugdijt, mégis ugy, hogy senkire uj adó ne 
rovassék ; tekintetbe kell venni a külöuféle pénztárakat 
(alapokat,) melyeket nem lehet czéljaiktól végleg elvonni. 
Igy jött létre a nyugdij reformjavaslat, melynek elfoga-
dását annál inkább ajánlja, nehogy a nyugdíjügy megol-
dása továbbra is halasztást szenvedjen. 

Gundy Miklós gödrei ker. esp. köszönetet mond a 
főpásztornak a gondoskodásért és a bizottságnak a telje-
sített munkáért. Hivatkozva arra, hogy a gödrei esp. 
kerület tette meg az első lépést, bőven előadja és indo-
kolja a gödrei esp. kerületnek a nyugdíj-reformjavaslat 
ellenében megállapított és a „Pécsi Közlönyében is köz-
zétett módositásait, ezeket elfogadásra ajánlva. 

Fülöp György t. pápai káplán, a simontornyai esp. 
ker. képviselője, hosszú beszédben azt indokolja, hogy a 
nyugdíjaztatásnál ne ccak a kor, hanem a teljesített munka 
is véfessék tekintetbe. 

Püspök ur ő méltósága kimondva azt, hogy hisz 
mindnyájan testvérek vagyunk, mindnyájan egyakarattsl 

10) A felsorolt (1 — 6.) számokat v. ö. : az 1-sőt a 
konst. 15., a 2-at a 13., a 17-, a 4-et a 20, az 5-et a 13., 
a 6-at a 7, 8. s 48. számmal. 

u ) Dr Hollweck, i. m. 52. 1. 
58* 
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nyugdijtigénylő testvéreink javát akarjuk : felhívja a tanács-
kozmánvt, hogy csak folytassa az előterjesztések tárgya-
lását. A tanácskozás vezetésével Troli Ferencz cz. püspö-
köt és püspöki helynököt megbízván, a tanácskozmányi 
tagok éljenzései közt eltávozik. 

Troli Ferencz püsp. helynök ur ő méltósága a 
tanácskozmányi jegyző által felolvastatja a koronagyülések 
véleményadásait. 

Szuly József — Péc3várad-kerület.i esperes szóba 
hozza a püspök-sz.-lászlói ferenczrendi adminisztrátor 
nyugdíjügyét, mely Pozsgay József kanonok ur felvilágo-
sítása következtében, mint egyenesen a ft. egyházmegyei 
hatóság elé tartózó ügy — itt elejtetett. 

Troll F. püsp. helynök előadja, hogy az egyház-
megyei papság legnagyobbrészt a fokozatos nyugdíjaztatás 
mellett van ugyan, de több eltéréssel. Némely kerületek 
igy. mások ugy óhajtanák a fokozatosságot életbe léptetni. 
Kérdi a tanácskozmánytól : 

1. elfogadja-e a reformjavaslatot és 
2. a nyugdíjaztatásnál a szolgálati vagy preszbyteri 

évek szolgáljanak-e irányadóul? 
Dr Lecliner János apátkanonok ur csak a szolgálati 

évek tekintetbe vételét ajánlja. 
Rézbányay János t. pápai kamarás és árvaházi 

prefektus azt ajánlja, hogy a részletekbe bocsátkozás előtt 
olvastassák fel a bizottság elaboratuma egész terjedel-
mében. Minden egyes pontnál lehet vitatkozni, módosítást 
benyújtani, szavazni. 

Scliell Antal német-bólyi egyh. ker. esp. tekintettel 
arra, hogy ha annyira belebocsátkozunk a részletekbe, 
heteken át sem készülünk el a javaslat tárgyalásával, de 
tekintettel arra is, hogy a kiküldött bizottság bizonyára 
a legbehatóbb tanulmányozás és az adott körülmények 
megfontolása után terjesztette be a reformjavaslatot: ezt 
felolvasottnak kívánja tekinteni és annak en bloc e7foga-
dását ajánlja. 

Philippovich, Anderle stb. egész erővel hangoztatják 
hogy nem fogadjuk el ! 

Dr Szeredy József apát-kanonok ur arra figyel-
mezteti a tanácskozmányt, hogy ne csak azt tartsa szem 
előtt, a mi kívánatos, hanem főkép azt, a mi lehetséges. 
Nem elég ekkora vagy akkora nyugdijt sürgetni, hanem 
azt is meg kell előre gondolui, hogy honnan vesszük a 
szükséges összegeket!! 

Ezután a javaslat felolvasása mégis megkezdetett, 
és az első pont el is fogadtatott, de a 2-ik pont felol-
vasása után elnöklő püspöki helynök azon kérdést intéz-
vén a tanácskozmányhoz, hogy ha az ajánlott módosí-
tások folytán netán hiányok támadnának a nyugdijalap-
ban : elvállalja-e a klérus azok fedezését ? felhangzott a 
többség óhaja, hogy a javaslat egész terjedelmében fogad-
tassák el, mert a nagyobb megadóztatásra az értekezleti 
tagok küldőik részéről nincsenek fölhatalmazva. 

Szólottak még Halvax, Anderle s mások is a 
tárgyhoz, sőt a részletekhez is, mire Rathmann Boldizsár 
gödrei ker. képviselő azon véleményét fejezte ki, hogy 
habár a reformjavaslat nem egészben az ő izlése szerinti, 
mégis azt hiszi, hogyha — a mint látszik — a tanács -

kozmány hajlandó a javaslatot egész terjedelmében el-
fogadni, ugy ezzel elfogadja annak részleteit is. 

Végre elnöklő püspöki helynök felhívja a tanács-
kozmányi tagokat, hogy akik a reformjavaslatot elfogad-
ják álljanak jobbra, a kik pedig nem fogadják el állja-
nak balra, és igy kitünk, hogy a nagy többség a püspöki 
körlevelekben közzétett nyugdíj reformjavaslatot teljes 
egészében és részleteiben elfogadja, a mit az elnöklő püs-
pöki helynök ur határozatkép kimondván, a tanács-
kozmányi tagok szétoszlottak. 

Az igy elfogadott reformjavaslat szerint a nyugdij-
fokozat a következő : 

1—10 éven belül a nyugdíj 1200 korona 
1 0 - 2 0 „ 1300 „ 
2 0 - 3 0 „ „ „ 1400 „ 
3 0 - 4 0 „ „ , 1500 „ 
4 0 - 4 5 „ „ „ 1600 „ 
4 5 - 5 0 „ „ „ 1700 „ 

50 „ tul „ 1800 
* 

Püspök ur ő méltósága szíves volt a tanácskozmá-
nyi tagokat magához meghívni ebédre. Azzal fogadta 
őket, hogy otthon érezzék magukat, mert itthon vannak. 
Az ebédet megelőzőleg még lelkére kötötte a klérus kép-
viselőinek s ezzel az egész egyházm. papoknak, hogy 

1. á hitoktatás ügyét a legnagyobb buzgósággal 
gondozzák ; 

2. tartsanak missziókat, ő szívesen kész 1000 (ezer) 
forinttal hozzájárulni a költségek fedezéséhez és hiszi, 
hogy ugy mint eddig ezentúl is Troll F. püsp. helynök 
ur ő méltósága is kész lesz e sz. ügyben vele együtt 
segélyt nyújtani. Ha misszionáriusokat nem lehetne kapni, 
ugy a lelkipásztorok maguk vállalkozzanak missziók tar-
tására ; 

3. karolják fel a ker. szöretkezetek ügyét, hogy a 
papság, mely lelkileg gondozza a ker. népet, annak ezen-
túl anyagilag is segítségére legyen. 

Ebéd alatt püspök ur ő méltósága hódolattól és fiúi 
szeretettől áthatott felköszöntőt mondott pápa ő szent-
ségére. 

Ungvár. A hitélet impidsiv tényezője. — 
Altalános a panasz, hogy korunkban a hitélet folyton 

hanyatlik, ami különben szemmelláthatólag is bebizonyul 
nap-nap mellett, mert soha annyi öngyilkosság s az em-
beri méltóság teljes lealázására vezető cselekedet nem 
fordult elő a társadalomban, mint mai napság. 

Az általános visszaesés, vagy mondjuk inkább 
korruptió népünkre is mindinkább kihat, ugy hogy ma 
ez a vallásos és hagyományos jámborságu nép is kezd már 
a romlott korszellem forgatagának sodrába jutni, a mely 
elébb utóbb mindent elsöpör. 

Azok között az eszközök között, amelyek ez áramlat 
ellensúlyozására a keresztény hitélet terén sikerrel alkal-
maztatnak s legutóbb egyházmegyénkben is meghonosit-
tattak, legelső helyen állanak az „Elő Rózsafüzér" ima-
társulatok, melyekről már többször megemlékeztünk la-
punkban. 

A társulatok elterjesztése nagyon is időszerű volt 
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népünknél, mert a hithidegségnek egyedüli ellenszere a 
hitélet felélesztése, ez utóbbira pedig a legjobb eszköz az 
ájtatosság ébrentartása, a vallási érzületnek külső cseleke-
detek általi foglalkoztatása s ezzel a belső érzelmek mele-
gének ápolása, fellobbantása. 

Nem mondjuk mi, bogy az egyháznak mahináczióra 
van szüksége, hogy a lényeget megszilárdítsa : ám parlagon 
hagyva a legjobb termő föld is dudvának, mohának nő 
be a vallásos ember lelke pedig megkövesül, megkérge-
sedik, uçy hogy a jócselekedetek a virágzó termő talaja 
helyett könnyen a hasznavehetlen gaz tanyájává válik s 
még az igazság befogadására is alkalmatlan leszen ! 

Már maga eme társulatok czélja is tiszteletreméltó, 
mert a keresztény józan és istenfélő életmód terjesztését 
a B. Szűz oltalma alatt tűzi ki egyik feladatául, amire 
épen ez időszerint égető szükség van ; de különben is az 
ember Dem csupán testi, hanem szellemi lény is lévén, 
lelkének kiművelésére, nagyobb épülésére és szellemének 
gyakorlására bizonyos eszközökre van szüksége, melyek 
által erkölcsi valója s a tökéletesedés iránti értéke gyarapit-
tassék, törekvései külsőleg a legfőbb lény iránti tisztelet-
ben is kifejezést nyerjenek. 

Az értelmi erővel biró lényben az érzékeire be-
folyással ható külső tisztelet a belső erőt és erkölcsiséget 
segiti és fejleszti ki és azért csak azt kell igazi bölcsnek 
tartanunk, ki a,z emberek természetében alkalmazott leg-
foganatosabb eszközöket veszi igénybe, hogy azok által a 
jót és igazat elfogadtassa s az embereket ezeknek munká-
lásában buzgóbb iparkodásra serkentse. 

Dr Miliita Sándor kanonok, egyházmegyei iroda-
igazgatóé az érdem, hogy az erények gyakorlására szol-
gáló ez imatársulatokat egyházmegyénkbe behozta, sőt z 
mult évben már alapszabályokkal is ellátta, minek folytán 
e társulatok biztos bázist nyertek, működésük bizonyos 
rendszerbe foglaltatva. 

Egyházmegyénk főpásztora pedig föltette e műre a 
koronát, mikor e társulatokat körlevélileg ajánlotta lel-
készeinek figyelmébe és felkarolásába, aminek következése 
lett, hogy e társulatok mindnagyobb elterjedést nyertek 
s ma már a lelkészetek jó része életbeléptette ez üdvös 
intézményt. 

Valóban kiszámithatlan a lelki baszom, a mely ez 
imatársulatok működéséből hitéletünkre háramlik, s a ki, 
— mint Dr Mikita is megértve a kor intő szózatát, de 
az emberek természetében rejlő szükségérzetet is, nem 
késik e tapasztalatilag kiváló intézményeket nálunk meg-
valósítani, az minden tiszteletünkre és elismerésünkre 
érdemes. 

Kívánatos lenne, ha lelkészeink mindenütt lelkesen 
követuék e felülről jövő jó példát, s nemcsak hirdetői, 
de alkalmazói is lennének az egy és változhatatlan tör-
vénynek, melyeket Isten és a józan ész szabott az 
ember elébe. 

Hiszen ha az emberek azok volnának, a miknek 
lenniök kellene, — akkor törvényre sem volna szükségök, 
mondja az írás, — de miután az ember nem csupán 
szellemi, hanem érzéki valóság is és pedig számtalan 
egyéneiben nem a legtökéletesebb ; azért lelki életet kell 
élnie és ennek felvirágoztatására törekednie. 

S mindazok, kik ennek előmozdítására áldásos esz-
közöket adnak az emberek kezeibe, a mi hálánkra és 
becsülésünkre érdemesek, mert az erények legszebbike az 
emberek segítségében áll. 

A hol javítani valót látunk, ott kezdeményezni 
ügyesség, előrelátás, — helyesen alkalmazni, tudás, böL 
csesség, — lévén különben is valamely dolognak alapja 
nem a sok beszéd, irás, hanem a tett, mint a bölcselő 
mondja, hogy „a kezdetnek legjobb módja valamit 
kezdeni !" 

„A lelki élet kezdete a bit, vége a szeretet; mindkét 
erény együttesen Isten képére tesz hasonlóvá!" 

cz. — r. — 

T Á R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Folytatás.) 

Az emberek azon mértékben szoktak sülyedni, és 
ezzel boldogtalanokká lenni, a mily mértékben mosódik 
el leikükből a magasabb Valóba1) vetett hit, és az, hogy 
„Istenben élünk, mozgunk és vagyunk.2) — Az Istennel 
való ezen szoros viszony kölcsönöz erőt szellemi tehetsé-
geinknek, hogy könnyebben megismerjük az igazságot, 
könnyebben megkülönböztessük a jót a rossztól, könnyeb-
ben meglássuk a földi vándorélet tekervényeit, könnyebben 
határozzuk el magunkat szilárd akarattal cselekedni a jót, 
és elutasítani magunktól mindazt, a mi törvény ellen van 
és erkölcsi életünk fényét elhomályosíthatná. Az Istennel 
való ezen benső viszony emeli magasabb fokra a testi 
erőt, hogy teljesíthessük kötelességeinket, megszerezhessük 
az anyagi szükségleteket, végezhessük a magunk és fele-
barátaink javára teendőinket, és, ép testi szervezetünk 
mellett mélyebben érezve az öntudat megnyugtató szavát, 
ártatlan örömök édes hatása alatt a boldogság kiérdemlett 
osztályrészét is élvezzük. 

A keresztény világnézettől emancipáltjai3) korunk-

') Ha tekintet nélkül e magasabb Valóra vágyai kielégítését, 
magát a boldogságot, e földi létre korlátolja : mi lesz az ember-
ből? „Hajó — úgymond Eumelos," Pygmalionhoz intézett beszédé-
ben nekünk is szólva, melynek vitorláit -szél nem duzzasztja ; sze-
mek, melyek elveszték látásukat és csak csüggedés, bánat és két-
ségbeesés vár rá." Vasilidis Kállay Galatea 1. felv. 1. jel. 

2) Apóst. csel. 17, 24 -28 . 
3) A kik az embert — Mózes elbeszélésével (I. Móz. 2, 7 ) 

ellenkezőleg — egy gorilla vagy cbimpanse őstől vagy épen végső 
elemzésben az ősnyálkából akarják származtatni, mintha természeti 
fejlődés majd kiválás által lett volna azzá, a mi; a kik az embert-
földön kuszónak tekintik, mint olyant, mely a földön és földnek-
fogamzik, tenyész és enyész ; a kik tehát nem érzik szükségét an-
nak, hogy az ember származását egy magasabb sphaerában keres-
sék, hogy Atyjukul, Teremtőjükül egy végtelen tökélyü Lényt, 
Istent, bírjanak, hogy ekkép az emberiség nemesi származásának 
oklevelét egy fensőbb kézből nyerjék, hogy az ember méltóságának 
„magna chartá"-ját Isten képére s hasonlatosságára teremtettségben 
lássák : a kik nem az eszményiség elvét tart ják méltónak arra, 
hogy általa az ember Istenhez minél hasonlóbbá, tehát minél töké-
letesebbé váljék, hanem az utilitarismust, mely által az ember, a 
haszonnak, az érdek, a kényelem s élvezetnek élvén, az állatok so-
rába szálljon le. Schanz Apologie des Christenthums. 
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nak, a melyet lelkesült dicsérői a „fölvilágosultság" nagy 
epochajaként magasztalnak, mig a birálóbb itéletüek meg-
eléglik csak a szellemi forrongás korának nevezni,4) föl-
bontották az Istennel való e szoros viszonyt, és ezért, nem 
egyébért — nehezednek rájok súlyosabban az élet terhei. 
Eldobták magoktól a természetfölötti erő segélyét, és 
ezért érzik jobban testi és szellemi erejök megfogyatko-
zását, ezért nem tudják elvégezni föladatukat, ezért nem 
birják a munkát, ezért nem gyarapodnak kedvökre anya-
gilag, ezért nem értik meg egymást, ezért nem megy a 
békés fejlődés, ezért nem haladnak elő merész vállalataik-
ban, ezért nem találnak megnyugvást, benső békét sem-
miben, ezért, midőn megnyugtató boldogságot keresnek, 
mint egy uj Ahasvér, kínzó boldogtalanságot lelnek. 

Es ez nem is lehet máskép. De Maistre, Franczia-
ország egyik kiváló államférfia, irta: , Az egyházon kivül 
nincs üdvösség, de nincs igazi élet öröm sem, nincs lelki 
és szivbeli nyugalom sem. Ezen a szellemileg legtehetsé-
gesebb emberek értik legmélyebben létünk nyomorúságát, 
midőn attól eltántorodtak ; hiába keresnek ők segítséget 
akár a tudományban, akár a művészetben ; minden mun-
kájúk csak czél és öröm nélkül való fáradozás ; életuntsá-
gok korukkal egyre növekedik; életök vége minden vi-
gasztalás nélkül szűkölködik, sőt nem ritkán borzalommá 
s kétségbeeséssé válik. A kereszténységet védő apologiának 
egy nemét lehetne összeállítani oly férfiak élettörténetéből, 
kik közöl sokan épen nem resteltették bevallani boldog-
talanságukat, kétségbeesésüket. " 5) 

Tagadhatatlan, hogy a vallásos hitnek,6) mely Isten 
adománya, magasságbeli erő, mennyei világa dicső fény-
ben ragyogtatja a mindenség nagy Alkotóját, és, még a 
legkétségbeesett helyzetekben is, azon tudattal tölti el a 
keblét, hogy van egy gondviselő kéz, a mely nem engedi 
összes teremtményeinek végpusztulását, hanem atyailag 
támogatja a nehéz életviszonyok elviselésére s ez uton 
érdemszerzésre. ') — De az emberek, a kiknek pedig cso-

4) B. Ketteier Die grossen Fragen der Gegenwart. 
5) Recueil des lettres. 
6) Nagyon félreértene az, a ki szavainkból azt következtetné, 

bogy mivel a vallás, az egyház egygyel ama kötelékeket szaporítja, 
melyekkel kezében tart ja népeit a hatalom, mi csupán ezért aján-
lanók, pártolnók az egyházat, a vallást. — Igen eszköz a vallás, 
valamint az egész élet is eszköz, hanem arra, hogy, miután a föl-
dön elérhető tökélyre vezetett, az élet után a tépelődő szívnek meg-
felelő boldogságban részesüljünk. A vallás összeköti földünket az 
éggel, valódi Jákoblétra, hanem valamint ez csak az éghez volt 
támasztva, ugy a vallás is csak akkor lehet üdvhozó, ha czélja meg-
valósításában szabad. Mi tehát nem egyesek, nem csak a hatalom 
birtokosai kedveért emeljük a magasba az egyház vallástanait, 
hanem egyetemesen, a társadalom javáért. Mi dolgozatunk során az 
isteni elem befolyását, vagy a hol hiányzik, a káros következmé-
nyeket igyekezünk kimutatni. 

7) Igaz, hogy e földön a jóknak, a nemesért küzdőknek is 
igen gyakran rágalmazta tás, sőt olykor halál az osztályrészök. De 
hisz az emberiség legjobbjai, ha valamely nagy eszmének, elvnek, 
igazságnak szolgálatában keserű könyek között tölték is életöket : 
nem tekinthettek-e haláluk óráján megelégedéssel a sikerre, mely 
törekvésök dijaiul jutott ; vagy legalább nem dobogtathatta-e szivö- ! 
ket sebesebben azon btztos remény, hogy a mag, melyet elvetettek, j 
idő folytán felnő és az igazságért éhezőknek és szomjazóknak gyü- j 
mölcsével táplálékot, az élet bajai hordozásában elfáradtaknak lom- j 
bozatával nyugvóhelyet adhat? A legszembeszökőbb példák fölös ' 
számmal mutatják azt, hogy igen, és maga Jézus Krisztus, az em-

dálatára indíthat gyarló hiszékenysége, mely, az igaz va'ó 
helyett látszatot hajhászva, ezt eszményítve, ennek bálvá-
nyozva, olykor a legámitóbb elméleteknek mintegy vakon 
hódol, a vallásos hit elől8) elzárják az utat, melyen égi 
fény szállhatna le azon pillanatban, midőn az elme söté-
tülő gondolatai irány nélkül tévedeznek és támasztó pon-
tot nem találnak.9) A hitből táplálkozik a remény, és ez 
földi zarándokiásunk végpontjául egy jobb, nemesebb vi-
lágot, a menny csarnokát tűzik ki, hol, csak igazság és 
erény uralkodván, az érdemes cselekedetek illő bére Isten 
boldogító szemlélete, azaz az isteni lény világos és köz-
vetetlen megismerése, a szenvedéseknek jutalma pedig a 
valódi javak birtoka, kimondhatatlan örömek élvezete. 10) 
— Azonban az emberek ma minden reményöket az érdek, 
a haszon, a földi javak, szóval a durva eudaemonismusba 
helyez'k, és midőn e javak véletlenül kezökből kisiklottak, 
vagy épen kezükbe sem jutottak, mint boldogságuk egye-
düli föltételétől megfosztott páriák, a kik az élet szellemibb, 
eszményibb nemét nem ismerik, de nem is akarják ismerni, 
váltig mondogatva : 

„Az életet fenékig ismerem, 
S ma eldobom, ha kell, — hiszen mi más 
A czélja végre : mint evés, ivás!14 n ) 

a kétségbeesés örvényében keresnek menedéket, és ha itt 
sem találtak szabadulást, akkor a föld legszerencsétlenebb 
lényeinek tartják magokat, és, zúgolódva, a sorsot okoz-
zák szenvedésökért. — A hit és remény ösztönöz és kész-
tet, hogy Istent mindenek fölött szeressük, mint legnagyobb 
jótevőnket. Ez a szeretet egyesíti az Isten fiait minden 
tökéletesség s boldogság forrásával, a legjobb Atyával, és 
ez egyesülésben a gyönge emberi erő gyarapodást merít 
az örök mindenhatóság tengeréből. É szeretet hathatósan 
sarkal, hogy a tökéletesség eszményképe felé, mely az 
emherré lett Istenben előttünk szüntelenül ^ilágitó osz-
lopként ragyog, lelkünk lelkéből tartsunk. Ez az önzetlen 
és érdek nélküli szeretet vezeti a keresztényül gondolkozó, 
a keresztény cselekedetek által éltetett embert minden kö-
rülményben. Tudja, hogy valamint az egyest Isten szere-
tete vonzza és emeli föl magához, ejti hatalmába és kelti 
föl valódi életre, ugy kell neki is szeretettel ölelnie ma-

beriség végtelen érdemű jótevője is, a „Crucifige" után, a melyet a 
hálátlan tömeg neki vadult dühhel iivölte felé, nem érte-e meg a 
maga és tana föltámadásának Allelujáját ? 

8) Pedig még Gladstone, Anglia nagy vezérférfia, bár protes-
táns, okoskodásainak fonalán, az emberiségre nézve kötelező álta-
lános törvényül állítja föl : az igazság előtt való meghódolást, és, 
mert a legfőbb igazságnak Istent kénytelen elismerni, követeli az 
Istenben való hitet, azt a hitet, mely magában zárja Istent souve" 
rainitásának, láthatatlanságának, a kinyilatkoztatás tanának, a po^ 
sitiv kereszténységnek elismerését s ebből folyólag a szentségekkel 
élésnek, a keresztény erkölcstannak, a hitnek, a Szentháromságról 
és a megtestesülésről szóló tannak szükségét. Annales de Philosophie 
Chrétienne 1881. 443. s köv. lap 

9) Mihelyt t. i. a műveltség köntösével befödék halandó tag-
jaikat, minden következetes philosophiát félrevetvén, önmagokat 
ültetik a csalhatatlanság trónjába, és, földi érdekeiknek önmagok 
előtt is rejtélyes uri botját kézbe vévén, elitélnek és lábaikkal ta" 
podnak mindent, — azt is, a mi évezredek és századok elévülhe-
tetlen bizonyságain rendületlenül nyugszik. „Tantopere facit arro-
gantia stultos." Chrysost. Horn. XX. ad Rom. 

10) Máté 5, 8. I. kor. 2, 9 és 13, 12. Ján. 3, 2. 
«) A délibábok hőse 24. 1. 
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gához felebarátját. Ez a szeretet lesz azután a szebb ér-
zeményekre fogékony kebelben minden jónak forrása. 
„Mert ugyan mi jót tehetnénk, ba nem szerenénk ? Vagy 
tebetünk-e nem jót, ha szeretünk?" kérdi „Ágoston.12) 
Az emberek pedig mostanság a föld ölére borulnak s an-
nak áldozván föl szivök teljes szeretetét, az ideig valót 
tekintik végczélnak. — A föld csak egyszer kölcsönzött 
erőt Antaeusnak la) Herkules ellenében, holott ma a föl-
dies gondolkozás emberei nem találnak oly éde3 anyára, 
a ki szivök kiaszott érzelmeinek bánatába vigasztaló irt 
vegyitene. — E^ ha az anya mostohán bánik, ha lelket-
lenséggel találkoznak, ha szivök szeretetének egyedüli 
tárgya is elveszett, nincs, hol vigaszt keressenek, nincse-
nek részvevő keblek, az élet rideg, a nyomor földig le-
sújtó. — Graphikus vonásokban festhetnők ki e szomorú 
képet, de, nehogy még messzibbre térítsen el tárgyunktól, 
csak azt hangoztatjuk, hogy az emberek alaptalanul pa-
naszkodnak, mert a baj gyökere abban van, hogy épen 
magok az emberek ross'.ak, a kik, hogy a komoly tör-
ténetíró szavaival élj"k : „Ubi per socordiam vires, tem-
pus, ingenium dilfluxere, naturae iufirmitatem accusant, 
et suarn quoque culpam auctores ad negotia transferunt." 14) 

(Vége köv.) 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
— Jubiláló legényegylet . A budapesti jobbparti 

(budai) Katholikus Legény egyesület II. ker. Toldy Ferencz-
utcza 30 sz. a. 30 éves fönnállásának emlékére folyó 
1898. évi deczember 26-án este 7 órakor saját helyisé-
geiben jubiláris ünnepélyt tart. Az ünnepélyt megelőzőleg 
f. é. deczember 19, 20., 21., 22. és 23-dikán naponkint 
este x/49 órakor az egyesületi házban konferencziák (lelki 
gyakorlatok) tartatnak, amelyeken a tagokon kivül más 
ifjak és férfiak is részt vehetnek. Az ünnepély napján 
délelőtt 7 órakor hálaadó sz. mise tartatik a kapuczinu-
sok helybeli templomában, amely alatt a tagok a sz. ál-
dozásban részesülnek. (Reggel 6 órakor elindulás az egye-
sületi helyiségből a zászló elülvitele mellett.) Tárgysorozat: 
1. Himnusz, Kölcseytől. Előadja az egyesületi énaklcar. 2. 
Elnöki beszéd. Tar t ja : Dr. Pokorny Emánuel. 3. Az iparos 
Ave Máriája, Ács F.-től. Előadja: az egy. énekkar. 4. 
Kolping sirja, GálfFy F.-től. Szavalja: Stadler Károly. 5. 
Egyesületi jelige, Stacke Istvántól. Előadja : az egy. ének-
kar. 6. Ünnepies tag-felvétel. 7. Szövetség-dal, Stacke 
J.-tól. Előadja: az egyesületi énekkar. 8. Dékáni beszéd. 
Tartja : Bűvé Béla I. dékán 9 A padlásszobában Kará-
csonyi színjáték. Ney K. után P. E. Személyek : Kőhegyi, 
tanácsos Szemján Károly. Gondbázi, Fekete Írnokok Jaksa 
Alajos. Pusztay Béla. Clifford William Opprecht Adolf. 
Kánya Péter Stella Ist .án. János, komornyik Rudolf 
József. Sugó : St hiller Antal. Az ünnepély után társas-
vacsora van az egyesület helyiségeiben, amelyen férfi-

12) Hom. 7. sup. Joann. 
13) Ovid. Metam. 9, 183. 
u ) Sallust. De bello Jugurth. c. 1. 

vendégeket is szívesen látunk. A vacsora jegyek legkésőbb 
az ünnepély előtt való napon, dec?. 25-dikén, váltandók 
az egyesület dékáni irodájában. A vacsorajegy ára : 55 kr. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület csütörtökön 
d. e. 11 órakor tisztelgett Vaszary Kolos biboros-herczeg-
primás és esztergomi érsek urnái, hogy ismertesse az egye-
sület czéljait és hogy megköszönje a herczegprimásuak az 
egyesület részére adott adományát. Herczegh Mihály, az 
egyetem prorektora tüzetesen ismertette a Pázmány-egye-
sület czéljait, feladatait és vezéreszméjét, lévén ez a ve-
zéreszme az a katholiczizmus, mely át van hatva az em-
berszeretet, hazaszeretet, szabadságszeretet, a haladás és 
felvilágosodás szellemétől. A bíboros herczegprímás a be-
szédre azt felelte, hogy a legnagyobb rokonszenvvel he-
lyesli az egyesület vezéreszméit, erkölcsileg és anyagilag 
mindig támogatni fogja s mostani adomáuyát minden év-
ben megadja az egyesületnek. A küldöttség meghatva 
köszönte meg a biboros-herczegprimás buzdító szavait és 
támogatását. A tisztelgés után Császka György kalocsai 
érsek urnái járt a küldöttség, a ki válaszában megjegyzé, 
hogy eddig is figyelemmel kisérte az egyesület kibonta-
kozását, ezentúl is legmelegebb pártolásra találhat s mi-
dőn ez alkalommal 300 forintot ád az egyesületnek, 
támogatását szivén fogja hordani jövőre is. Ezután meg-
mutatta a küldöttség tagjainak szent István hermáját, 
melyet a kalocsai székesegyháznak fog adományozni, s 
melynek remek, igazi drágakövekkel kirakott piedesztálja 
csak a napokban készült el, s melynek relikviariuma szá-
mára a raguzai sz. ferencziektől Sz.-István koponyájából 
kapott. A tisztelgés ezzel végett ért. — Az Egyesület vá-
lasztmánya ma este 6 órakor a saját helyiségében (VIII. 
Gyöng)tyuk-utcza 3.) rövid ülést tartott, melyen a főtit-
kár, pénztárnok és gazda jelentéseinek meghallgatása, uj 
rendes és pártoló tagok felvétele után elhatároztatott, 
hogy az Egyesület e hó végén Győrben felolvasást és 
hangversenyt rendez a saját alapja és az Orökimádás-
tetoplomának javára, továbbá, hogy 1899. január 26-án 
megtartja évi közgyűlését. Kisebb, de nem kevésbé fontos 
ügyek és indítványok elintézése után az ülés véget ért. 

IRODALOM. 
A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai. 

Budapest, VIII ker., Szentkirályi-utcza 28. szám. 
Karácsonyi ajándékkönyvek. 

(Vége.) 

A magyar nép könyvtára. Eddig hat kötet jelent 
meg. Egy-egy kötet ára félvászonkötésben 30 kr. Az I., 
II., III., IV. kötet tar talma: Vincze Alajos. Elbeszélések. 
Az V. kötet tar talma: Bodnár Gáspár. A műhelyből. 
Elbeszélések magyar iparosok életéből. A VI. kötet tar-
talma rKincs István. Tanulságos történetek. Elbeszélések. 

A népiratkákból megjelent 1—148 füzet mindegyik 
önálló, változatos tartalommal. Minden szám külön is kap-
ható s áruk 2, 3, 4 egész 15 kr. Erzsébet, magyarok 
királynéja. Ez a czime a 145. számú népiratkának, mely 
boldog emlékű királynénk élettörténetét tartalmazza. A 
69 oldalra terjedő munka, melynek czimlapján a feledhe-
tetlen királyné képe látható, a következő fejezetekre osz-
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lik.' Erzsébet származása és neveltetése. Eljegyzés és es-
küvő. Az első körút. Erzsébet magyar királynévá koronáz-
tatása. A magyar királylány. A királyné életveszélyben. 
Boldog családélet. Gyászban bolyongva. A diszes kiállítású 
kegyeletes füzet ára. 8 kr. 

Pázmány Péter. Keresztény imádságos könyv. Nyol-
czadrét alak. Vászonköt. 1 frt 30 kr., bőrköt. 1 frt 80 kr., 
chagrin 2 frt 50 kr. — Ugyanaz negyedrét alakban, nagy 
betűkkel, igen szép papiron, tiszta nyomással^ öt szép 
képpel. Ara félbőr kötésben vörös metszéssel 3 frt 20 kr., 
egész bőrben vörös metszéssel 4 frt, arany metszéssel 
4 frt 20 kr. 

Nagy Antal. Égi ösvény a szentek nyomdokain. Pél-
dákban oktató imádságos és énekes könyv. Budapest, 1895. 
(Kis 8-r. 880 oldal, 6 képpel.) Ára fűzve 1 frt 50 kr., 
egész vászonba kötve 2 frt, egész fekete bőrbe kötve 
2 frt 50 kr., chagrin-kötésben 3 frt . — Tarkányi Béla. 
Lelki Manna, Imádságos és Énekes Könyv a kath. ifjúság 
számára. XXXII. kiad. Diszkötésben 80 kr., ugyanaz vá-
szonkötésben szines nyomással 50 kr., ugyanaz vászonkö-
tésben fekete nyomással 35 kr. Lelki Manna. Bogisich 
Mihály hangjegyeivel. Ára vászonkötésben 50 kr., fekete 
bőrkötés 1 frt, Chagrinbőrkötés 1 frt 30 kr. Kis lelki 
Manna. Énekes Könyv a legkisebb tanulók számára. Ki-
vonat a Lelki Mannából. (96 oldal.) Ára 12 kr. Szent 
Énekfüzér, a kath. egyh. Énektárból kivonva és néhány 
latin énekkel megtoldva 20 kr. Officium Divinum. Kalauz 
a keresztény kath. magán- és nyilvános isteni szolgálatra, 
II. átdolgozott kiadás. (4 képpel.) Ára fűzve 2 frt. Egész 
angol vászonkötés 3 frt. Egész bőrkötés vörosmetszéssel 
3 frt 50 kr., ugyanaz aranymetszéssel 4 frt. Chagrin 
kötés aranymetszéssel 5 frt. Igen finom borjubőr kötés 
6 frt. — Officium Hebdomadae Sanctae. Nagyheti szer-
tartások. (1 képpel.) Fűzve 1 frt 20 kr. Egész angol vá-
szonkötés 1 frt 60 kr. Egész bőrkötés vörös metszéssel 
2 frt 20 kr. Ugyanaz aranymetszéssel 2 frt 60 kr Chagrin 
kötés aranymetszéssel 3 frt 50 kr. Igen finom borjubőr 
kötésben 4 frt. — A kettő egyben. Fűzve 3 fr t 20 kr. 
Egész angol vászonkötés 4 frt. Egész bőrkötés vörös 
metszéssel 4 frt 50 kr. Ugyanaz aranymetszéssel 5 frt. 
Chagrin kötés aranymetszéssel 6 frt. Igen finom borjubőr 
kötés 7 frt. — Az uj szövetség szent köngvei a Vulgata 
szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György 
fordítása nyomán átdolgozva, rövid jegyzetekkel. Az apos-
toli szék jóváhagyásával. (8-r. 589 1.) Eger. 1865. Kötve 
1 frt. — Szent-Írás, az ó- és újszövetségi, a Vulgata 
szerint, figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György 
fordítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozva. Az apostoli szék 
jóváhagyásával. 4 kötet. (4-r., XVIII és 1727 l.j Eger, 
1892. Fűzve 4 frt. Félbőrkötésben 6 frt. Bőrkötésben 
7 frt 50 kr. — Mindeme könyvek megrendelhetők a 
Szent-István-Társulat ügynökségénei : Budapest. VIII., 
Szentkirályi-utcza 28. szám. — Részletes könyvjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk. 

V E G Y E S E K . 
-f- Rómában a hires pápai vatikáni adventi szent 

beszédeket ezidén főt. da Pieve di Controne Pal atya tartja, 
melyeken a szent atya szokott módon mindig jelen van. 

— Az egyetemi ifjúságnak szent gyakorlatokat 
rendezett Würzburgban az ottani püspök Schlör Ferdinánd 
dr és azzal Auracher Benno kapuc. r. atyát bizta meg, a 
kinek elmélkedései egy német kath. lap jelentése szerint 
alak és tartalom tekintetében igazi remekmüvek. Az egye-
temi ifjúság szép számban jelent meg a szentgyakorlato-
kon. Az áldoztató szent misét maga a püspök végezte 
megható szent beszéd kíséretében. Minden karból 150 
egyetemi hallgató járult ez alkalommal az Ur oltárához. 

— Perosi Krisztus oratoriumát, melyet a híres 
pap zeneköltő XIII. Leo pápa felszólítása alapján a szá-
zados évforduló alkalmából a Krisztus Urunk iránt való 
világhódolás ünnepére szerzett, f. hó 12-én adták elő 
Rómában az apostolok templomában, hol Margit királyné 
is megjelent, de csak incognito. 

— Kath. templom Cetinjében. Montenegro főváro-
sában vagy 300 katholikus tartózkodik. Eddig ezek tem-
plom nélkül voltak. Most remény van, hogy Montenegro 
fővárosában is lesz katholikus templom. A franczia kor-
mány 5000 frankot adott e czélra, Rómából ugyanannyit 
várnak a cetiniei katholikusok, mint az „A. P."-nak irják 
Rómából." 

— Előléptetések a nagyváradi 1. sz. egyház-
megyei hivatalban. Fetser Antal kanonoki kineveztetése 
az egyházmegyei hivatal többi tisztviselőinek is előlépte-
tést hozott. Dr Szemethy Gézát, a szentszéki jegyzőség 
megtartása mellett püspöki titkárrá, Mayer Antal szent-
széki aljegyzőt püspöki czerimoniariussá és levéltárnokká 
Nyáry Ignácz actuanust püspöki könyvtárnokká és igtatóvá 
léptette elő a bibornok-püspök. 

— Királyi herczeg rigorosált a theologiából — 
a würzburgi egyetemen f. hó 6-án. A herczegi theologiae 
Doctor Miksa szász királyi hg, a ki mint fölszentelt pap 
oly üdvösen működik az apostolkodás minden terén. A 
két napi Írásbeli, és a 3 óráig tartó szóbeli vizsgálatot a 
királyi herczegből lett áldozópap fényesenkiállta s legköze-
lebb inauguralis értekezést és nyilvános disputatiót tart 
latin nyelven. 

f A szent-Benedekrend gyásza. F . hó 12-ikén 
hunyt el a szent-Benedekrendnek egyik érdemes tagja 
Kühn Vincze 55 éves korában. Az elhunytról a rend a 
következő gyászjelentést adta ki : A pannonhalmi szt.-
Benedekrend tag-jai szomorodott szívvel jelentik, hogy sze-
retett rendtársuk Kühn Vincze József szt.-Benedekrendü 
áldozópap, péterdi Jelkész f. évi deczember 12-én reggel 
7 órakor a végső szentségekkel ellátva rövid szenvedés 
után az Urban elhunyt. Á boldogult hült tetemét f. hó 
14-én, szerdán délelőtt 9 órakor — a lelkiüdvéért tar-
tandó szentmise után — fogják a péterdi temetőben örök 
nyugalomra elhelyezni. Született Kőszegen, 1853. deczember 
6-án ; a szt.-Benedekrendbe lépett I860., ünnepélyes foga-
dalmat tett 1867., áldozópappá szentelték 1867. Tanári 
pályán 12 lelkészi pályán 19 évet töltött. Péterd, 1898. 
deczember 12. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest, 1898. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
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timusS IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa „Officiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

I r t a : Simon György dr . 

A legújabb t ö r v é n y m a g y a r á z a t a . 

5. §. A könyvbirálat. 
A censura, egyházi könyvbirálat alatt, mint 

értekezésünk elején mondottuk, az egyháznak 
ama jogát értjük, melynél fogva valamely könyvről 
vagy bármiféle iratról megitéli, hogy nem foglal-e 
magában olyat, a mi a hit- s erkölcstannal 
ellenkezik ; s ha ellenkezik, akár egészben véve, 
akár csak egyes részeiben, megtil t ja annak 
olvasását s terjesztését. A censura tör ténhet ik 
vagy külön határozat alakjában, melylyel az 
illetékes egyházi főhatóság valamely megjelölt 
könyvet a benne foglalt tévtanok miatt kár-
hoztat, vagy az által, hogy az illető könyvet a 
ti l tot t könyvek hivatalos jegyzékébe, az Indexbe 

iktatja. Az előbbi mód arra mutat, hogy az egy-
házi főhatóság vagy törvényhozó különös súlyt 
fektet ama könyv elnyomására. Valamely műnek 
eltiltása nem egyszersmind elitélése a szerzőnek, 
a ki tévedése mellett igazhitű lehet; de a 
censura alkalmat ad arra, hogy a szerző e tekin-
tetben kérdőre vonassék. *) 

*) D r Hollweck, i. m. 53. L 

- Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Eqyházi Tudósitáso k 
i adománya. — J e r u z s á l e m : A szent város vallási statisztiká-
. Köztevékenység és Egyesületi Elet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A censurât, bűntetőjogi jelentését tekintve 
a római pápa (s a törvényes közzsinat) gyakorolja 
s Ítélete kötelező erővel bir az egész egyházra 
nézve. E jogát azonban a pápa r i tkán gyakorolja 
közvetlenül, hanem rendesen az index-kongregáczió 
által, melynek segítségére van a S. Congr 
Inquisitionis, más néven S. Officium (Szent Hi-
vatal) is.2) A censurának, mint óvó szabálynak 
alkalmazása kevés kivétellel az egyes római kon-
gregácziók jogköréhez tartozik. 

De nemcsak a római pápa s a közzsinat, 
hanem a püspöp is gyakorolja a censurât ugy 
fenyítő, mint óvó értelemben véve. A püspök 
joga ós kötelessége, hogy a vezetésére bizott 
híveket az üdvösség megszerzésében segítse s ez 
oknál fogva hatalommal s eszközökkel is kell 
birnia, hogy efe ladatá t teljesíthesse; tárgyunkhoz 
alkalmazva e tétel igazságát: joga van híveit a 
kárhozatos könyvek olvasásától, bírásától stb. el-
tiltani. Már Nagy sz. Leo i r ja : „ S i quis episcoporum 

apocrypha per domos non proliibuerit, haereticum 

se noverit judicandum, quoniam qui alios ab errore 

non revocat. seipsum errare demonstrate 3) s XIII. 
Kelemen 1766. bullájában inti az összes érse-

2) E ké t kongregácz ió szervezetét s ügy rend j é t 1. 
52 — 54. 1. jegyz . V . ö. még Joannis Card. Simor Ep is -
t o l a rum P a s t o r a l i u m et Ins t ruc t ionum se lec ta rum vol. II . 
p a g 3 5 5 - 357. (Str igoni i , 1882.) 

3) E p . X I V . ad Tur ib . 
40 
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keket, püspököket s a többi egyházi elöljárókat, 
„ut creditum sibi Dominicum gregem a noxiorum 
librorum lectione avertavt." A tr ienti Index X. 
szabálya ugyaneképen határozott : „Liberum sit 
Episcopis aut Inquisitoribus generahbus secundum 
facultatem, quam habent, eos etiam libros, qui his 
Regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis 
regnis aut provinces vel dioecesibus expedire 
judicaverintde már VIII. Kelemen Instructiója 
IV. §-ában határozottan kötelességévé teszi a 
püspököknek, hogy a rossz könyveket elt i l tsák: 
rEpiscopi et inquisitor es seu ab iisdem subdelegati 
et deputati tarn in Italia quam extra penes se 
habeant singularum nationum indices, ut librorum 
qui apud illas damnati ac prohibiti sunt, coqnitionem 
habentes facilius prospicere possint, an etiam a 
suae jurisdictionis terris eosdem recognitos arcere 
vel retinere debeant." Hasonlóan rendelkezett XII. 
Leo 1825. márcz. 26 án, irván a többek közt: 
„quia prorsus impossibile est libros omnes noxios 
incessanter prodeunfes in Indicem referre, propria 
auctoritate illos e manibus fidelium evellere siudeant 
(t. i. a püspökök, érsekek stb.) ac per eos ipsimei 
fideles edoceantur, quod pabuli genus sibi salutare, 
quocl noxium ac mortiferum ducere debeant, ne ulla 
in eo suscipiendo capiantur specie ac pervertantur \ 
illecebra." IX. Pius 1864. aug. 24-én kelt kör-
levelében terjedelmes utasitást ad a püspököknek 
a könyvtilalomra s censurára vonatkozólag.4) 

XIII. Leo idézett konstitucziója határozatai 
alapján a következőkben soroljuk fel a püspök 
joghatóságát a censurára vonatkozólag. 

а) A püspöknek joga és kötelessége a rossz, 
vagyis a hit tel s erkölcscsel ellenkező s e miatt 
a hivekre nézve káros könyveket, folyóiratokat 
s újságokat czim szerint megnevezve eltiltani s 
a hivektől elvenni.5) Ha a püspök rendelete 
ellen kivételre hivatkoznék valaki, ez esetben | 
a püspök, mint az apostoli szentszék meghatal-
mazottja gyakorolhatja jo^át s szerezhet érvényt 
rendeletének.6) 

4) Olv. Arndtná1, 209—212. 1. 
5) E kötelesség és jog benfoglaltatik a konst. 26. 

czikkelyében, a 29-ben pedig határozottan ki van fejezve 
eképen : Ordinarii, etiam tamquam delegati Sedis Apos-
tolicae, libros, aliaque scripta noxia in sua dioecesi édita 
vel diffusa proscribere, aut e manibus fidelium auferre 
studeant. A 21. czikk. 2. sz. is kötelezi a püspököket, 
bogy a rossz sajtóval szemben állást- foglaljanak. 

б) Az idézett 29. p.-ban tehát megujittatik a püspök-
nek IX. Pius által 1864-ben, az BInter midtiplices" kez-

A püspök tiltó rendelete egyházmegyéjében 
mindenkit súlyos bűn terhe alatt kötelez, s az 
ellene vétők egyházi büntetéssel sújthatok. A hol 
nehezebb kérdésekről van szó s oly könyveket s 
iratokat kell elbirálni, melyekben a tévely s az 
erkölcsellenes tan nem elég világosan s biztosan 
állapitható meg, a püspöknek tartózkodnia kell 
az itólet kimondásától s az ügyet a római szent-
szék elé kell döntés végett terjesztenie. Ez az 
eljárás alkalmazandó oly eseteknél is, midőn a 
helyzet s körülmények sajátságos volta meg-
követeli, hogy a legfőbb egyházi tekintély lépjen 
közbe, a mikor pl. a tévely annyira elterjedt 
vagy valamely könyv miat t oly nagy az 
izgatottság, hogy szélesebb körök figyelmét 
is felkelti, szükséges a legfőbb hatóság közbe-
lépése. 7) 

Ennélfogva a püspök gyakorolhatja az elő-
zetes censurât mindazon az egyházmegyéje terü-
letén megjelenendő könyveket, iratokat s vallásos 

detü bullában adott joghatósága, melynél fogva a könyv-
tilalom s censura ügyében „tamquam delegati Apostolicae 
Sedis* járhatnak el. E joghatóság oda irányul, hogy 
„praetextu defectus jurisdictionis aut alio quaesito colore 
Ordinariorum sententias et proscriptiones ausu temerario 
spernere vel pro non latis habere praesumat." 

Eme záradékból : Betiam tamquam delegati Sedis 
Apostolicae" következik, hogy a senkinek alá nem vetett 
szerzetesek (Reguläres exempti,) kik fölött a püspöknek 
rendesen semmiféle joghatósága sincs, szintén alá vannak 
vetve a pü.spök tiitó rendeleteinek, melyek a kárhozatos 
könyvek olvasására, tartására stb. vonatkoznak. Erre vonat-
kozólag Vermeersch (i. m. 30. 1.) csak a botrány elkerü-
lése végett inti a kiváltságos szerzeteseket, hogy a püs-
pök által kárhoztatott könyveket, hírlapokat ne tartsák, 
olvassák stb, ; de magában véve e tekintetben is kivonja 
őket a püspök joghatósága alól. Azt i r ja : „Habent enim 
Reguläres proprie dicti (et etiam quorumdam Congrega-
tionum alurnni, v. gr. C. SS. Redemtoris) generale privi-
légium Exemptionis. Inter exceptiones autem, factas huic 
privilegio, quas tarnen diligentissima cura collegerunt 
auetores, nullibi indicatur praesens casus. Nec materiam 
istam praetermiserunt, cum diserte doceant Reguläres 
quoad praeviam censuram subdi Episcopis. Facultas autem 
procedendi etiam ex apostolica delegatione, cujus haec 
est generalis vis, ut tribuat Episcopo expeditiorem potes-
tatem, non extendit de se ad personas non subjectas 
efficaciam legis Episcopalis, nisi constet in hunc pot^us 
finem videtur dari, ut certius possint Episcopi attingere 
omnium libros, ut statim subjicimus." 

7) Id. konst. 29. sz. : Ad apostolicum judicium ea 
déférant (ordinarii) opera vel scripta, quae subtilius 
examen exigunt vel in quibus ad salutarem efiectum con-
s^quendum supremae auetoritatis sententia requiri videatur. 
V. ö. Dr. Holiweck i. m. 55. 1. 
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tárgyú képeket illetőleg, melyek a tárgyalt 
konstituczió határozatai értelmében csak enge-
délylyel adhatók ki;8) ilyenek 

1. a szentírásnak bármely nyelven való 
kiadása; csak a nép nyelvén kiadandó szent-
irás igényel pápai jóváhagyást, mely jegyzetek 
nélkül jelen meg; 

2. minden a szentirással egészben véve vagy 
annak egyes részeivel foglalkozó munka, minden 
ahoz irt kommentár s jegyzet; 

3. minden oly könyv és irat, mely uj meg-
jelenéseket, kinyilatkoztatásokat, látományokat, 
jövendöléseket s csodákot mondd el; 

4. minden könyv ós irat, mely uj ájtatossá-
gokat ismertet, habár azok csak magánhaszná-
latra vannak is szánva s ez a körülmény eléggé 
jelezve van ; 

5. minden bucsut hirdető könyv, irat, czédula 
s az ilyeneket elsoroló jegyzék; 

6. minden uj litánia, mely az egyházilag 
jóváhagyott s nyilvános, isteni tiszteleteken 
használtaktól eltér ; 

7. minden ima- s> ájtatos könyv, káté, hitok-
tató könyv; 

8. minden a ker. erkölcstan, aszkézis és misztika 
körébe vágó oktató könyv és irat ; 

9. a dogmatica, egyháztörtónelem, egyházjog, 
bölcseleti theologia s erkölcstan irodalmához 
tartozó s általában minden vallási és erköl-
csi törvényt tárgyaló könyv ; 

10. minden technikailag előállitott és sok-
szorosított vallásos tárgyú kép.9) 

A szerzetes rendek főnökei a censurât, 
mint óvó rendszabályt szintén joggal gyakorolják, 
de csak az alárendelt rendtagok által kiadott 
könyvekre vonatkozólag s a püspökkel együttesen, 
kitől szintén kikérendő a nyomatási engedély. 10) 

(Folytatjuk.) 

Budapest, decz. 20. Kalocsa—Budapest. — 
Ez alatt a czim alatt az erdélyi egyházmegye katho-

likus ügyeinek a sajtóban jeles képviselője a következő 
tanulságos czikket közölte: 

8) L. id. konst. 3. sz. 
9) Az itt elsorolt 1. és 2. pontra nézve v. ö. a Const. 

7. és 48., a 3-ra a 13., az 5-re a 17., a 6-ra a 19., a 7. 
és 8-ra a 20. ; a 9-re a 41., s a 10-re a 15. szabályát 

10) Id. konst. 36. sz. : Reguläres praeter episcopi 
licentiam meminerint teneri se sacri concilii tridentini dec-
reto operis in lucem edendi facultatem a praelato cui 

A napokban püspök ur ő méltóságának kegyes intéz-
kedéséből egy kis utat tettem Kalocsa és Budapest felé 
két ifjúsági egyesület belső életének tanulmányozása ^égett. 
Kalocsán a jezsuiták vezetése alatt álló főgymnásium 
Mária-kongregácziójának felavatási ünnepségeit, Budapesten 
pedig a kath. iparos tanoncsok otthonát tekintettem meg. 

Nincs szándékon uti rajzot irni, sem pedig a két 
egyesület irányának, életének részletes előadásába kez-
deni. Az előbbivel kicsépelt szalmát hordanék a géphez, 
az utóbbira nyilik még bő alkalom. Csupán t. olvasóim 
elé akarom állítani egy-két tollvonással azt a képet, 
mely a pillanatnyi behatásod alatt lelkemben meg-
rajzolódott. 

Deczember 7-éo d. u. 1 órakor érkeztem Kalocsára. 
A jó szivü P. Schlick várt az állomásnál s felajánlotta 
ott tartózkodásom egész idejére a ház vendégszeretetét. 
Bevallom őszintén elfogultságomat, mikor kiszállva a 
kocsiból az ország legelső szerzetes rendjének kolostora 

; előtt állottam, egy óriási két emeletes homloképület 
előtt, melynek sok águ szárnyai két utczát kapcsolnak 
össze. Lelkem előtt vonultak el a nagy érsekek, kiknek 
bőkeze a jezsuiták betelepítésével uj életre kelti a magyar 
katholiczizmust. 

A kalocsai gymnásium és konviktus, mint azt egy-
kor Trefort minister is kénytelen volt bevallani, első 
helyen áll az országban. Láttam Budapesten a hires 

subjacent obtinere. Utraque concessio in principio vel in 
fine operis imprimatur. -— A törvényhozó a trienti zsinat 
határozota értelmében kötelezi a szerzt tes rendek tagjait, 
hogy kiadandó könyveikre főnökeiktől engedélyt kérjenek. 
Megjegyzendő azonban, hogy a zsinat a IV. ülésben Be 
editione et usu Sacrorum librorum tartott beszédében 
csak oly könyreket ért, melyek de rebus sacris foglalkoz-
nak : „Nullique liceat imprimere vel imprimi facere quos-
cumque libros de rebus sacris sine nomine auctoris, neque 
illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere nisi 
primum examinati approbatique fuerint ab Ordinario. Et 
si reguläres fuerint, ultra examinationem et probationem 
hujusmodi licentiam qucque a suis Superioribus impetrare 
teneantur, recognitis per eos libris juxta formám suarum 
ordinationum." VIII. Kelemen a trienti zsinat e rendele-
tét minden más tárgyú könyvre is kiterjesztette; e tör-
vény a fentidézett 36. §-ban foglaltatik. E szerint a 
szerzetesek kötelesek minden, tehát akár a vallás, akár 
más bármely tudomány körébe tartozó munkájukat ugy a 
püspök, mint a rendfőnök birálata alá bocsátani. Nem 
fogadható el azért azok véleménye, kik azt állítják, hogy 
a szerzetesek nem vallásos tárgyú könyveik kiadásánál 
mellőzhetik a rendfőnök jóváhagyását, vagy erre csakis a 
rendi szabályok, az engedelmesség és szegénység foga-
dalma alapján kötelezhetők : hanem igenis, kötelezi őket 
az uj pápai törvény, a mint kötelezte már őket VIII. 
Kelemen óta is. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a szerze-
tes rendek minden munkája, mely akár XIII. Leo kon-
stitucziója előtt, akár azután jelent meg, magán hordja 
mind a két egyházi főhatóságnak, a püspöknek s praela-
tusnak engedélyét ily formán: Egyházhatósági s rend-
főnöki engedélylyel. V. ö. Acta S. Sedis, 493. 1. 

58* 
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Ferencz József intézetet, hol egy ifjú évi ellátása 1400 — 
1500 frtba kerül, és mondhatom, hogy a kalocsaival nem 
versenyezhet, bármilyen irányban mérjük össze a kettőt. 
A jezsuiták gymnásiumának felszerelése páratlan. A 
tanulók száma 520, melyből benlakó 130; mindannyia 
szorgalmas és jóviseletü, mert hanyag, rossz gyereket 
nem tűrnek a páterek. A felügyelet gondosabb és szere-
tetteljesebb, mint sok szülői háznál. 

A konviktus berendezése fényes s a mellett czélszerü. 
A hálótermek külön kis fülkéikkel, a muzeumok modern 
bútoraikkal, egy palazzó dísztermével felérő nagy ebédlő-
jük, az ének , játszó- és betegszobák; beteg ifjaknak ápo-
lása, elöljárók és növendékek közötti bizalomnak üde 
megnyilatkozása, ének- és egy katonabandával versenyző 
zenekaruknak működése s egy épen akkor tartott színpadi 
próbaelőadás arról győztek meg engem, hogy nem for-
mákkal, humbuggal, hanem egy nevelő intézet átalakító 
erejével, egy életerős rendszer szellemével állok szemközt. 

Deczember 8-án volt a Mária-kongregáczióba való 
ünnepélyes felvétel. A kongregáczió belső szervezetéről 
most bővebben nem szólok, csak annyit jegyzek meg' 
hogy ez a kitűnően szervezett és vezetett társulat a kon-
viktus lelke s alapja a gymnasium jó hírnevének. Nem 
olyan beletlen dió, nem is aféle vallási nyüg. hanem a 
keresztény lelki élet fejlődésének valódi gyakorló iskolája. 
A jelöltekkel együtt 150 tagja van. Az ifjak magaviselet 
és szorgalom dolgában versenyre kelnek egymással, hogy 
ki juthasson be előbb a társulatba. A jelöltekből e napon 
20 avatódott föl ünnepélyesen. P. Komárik praesensnek 
szívességéből reggel 6 órakor a társulat kápolnájában, 
szentmise alatt én magam áldoztattam meg az összes 
kongregánistákat nagy lelki öröm között. Épültem az ár-
tatlan, szívből jövő devóción. Nyolcz órakor a nagy temp-
lomban végzett szent misére az összes tanuló ifjúság be-
vonult két lobogó alatt. Elől jöttek a kongregánisták, ke-
zükben imakönyvvel, mellükön társulati érmeikkel, szaka-
szok szerint; azután a többiek külön lobogó alatt, végül 
pedig 14 fáklyás, pompás franczia stylu egyházi öltözetben. 
Igazi diszbevonulás volt. Mise alatt az ifjak gyönyörű 
gregorián kvartetteket énekeltek a kóruson. 

Az ünnepélyes felvétel 11 órakor ment végbe a tár-
sulat kápolnájában előkelő közönség előtt. Dr Boromisza 
Tibor kanonok intézett a felavatandókhoz lelkesitő beszé-
det s megható szertartások között tűzte föl mellükre a 
hivatalos Mária-érmet s nyújtotta át a felvételi diplomát. 

Legmélyebb hatást gyakorolt azonban reám az a 
jelenet, mikor a jelenlevők közül három fiatal ember lép 
elő, hogy megújítsák a többiekkel együtt régi fogadal-
mukat. 

Mindhárman Kalocsáról kerültek fel a budapesti 
egyetemre s csupán ez ünnepélyre jöttek el Ígéretüket 
beváltani. Ezeknek egyike, egy dúsgazdag ügyvéd fia — 
Mérey Tibor — beszélte, hogy a budapesti egyetemi 
hallgatók között is nemsokára létre jön P. Tomcsányi 
vezetése mellett a Mária kongregáczió. 

A tudós páterek közül sokan ismerik Erdélyt. P. 
Schlicknek a feje, viszonyaink alapos ismeretét tekintve, 
valóságos káptalan. Örömöm és büszkeségem volt szavaik-
ból kilesni azt a gyöngéd szeretetet, testvéries vonzalmat, 

mely őket egyházmegyénk papságához köti, hallani azt a 
sok elismerést, melyben papságunk nyiltszivüségét része-
sítik, kiemelve jó irányú lelkesedésüket s az idegennel 
szemben megnyilatkozó vendégszeretetet. 

Azt mondják, hogy az ebet gazdájáért becsülik. Ez 
a gondolat villant meg agyamban akkor, mikor a P. 
Rektornak búcsúzás közben köszönetemet fejeztem ki elő-
zékeny szívességükért. A finom lelkű Rektor indokolva 
felelt. Örvendünk, — úgymond — ha önök közül bárkit 
is vendégül tisztelhetünk; embereink (t. i. a jezsuiták) 
Erdélyben annyi szeretetre és jóakaratra találnak, hogy 
nekünk csak a viszonzás kedves kötelessége marad. 

Pénteken hagytam el Kalocsát s még aznap Buda-
pestre mentem, hogy megtekinthessem az iparos tanon-
czok otthonát. Szerzett tapasztalataimmal segiteni akartam 
Szabó György derék fiatal kollégámnak, ki Gyulafehér-
várt a szegény, magokra hagyott iparos gyermekek részére 
egy hasonló kis kört létesített. 

Itt láttam csak igazán, hová nyúlnak le az egyház 
működésének alsóbb szálai és hogy a hitélet fejlesztésé-
nek önfeláldozó munkáját minő alant kell kezdenie. 

Egy fővárosi hittanár, dr Pokorny Emánuel, bőkezű 
főurak támogatásával összeszedi az iparos tanonczokat, 
kikkel a jó Istenen kivül tán senki sem törődik. A vasár-
napok délutánját, ezt a legveszedelmesebb időt 3—7-ig 
arra szánja, hogy jó olvasmányokat ad kezükbe, hittanra 
tanítja, ártatlan játékokhoz szoktatja őket. Hatalmas 
támasza az egyletnek püspök urunk nővére, Palavicini 
őrgrófnő ő exczellencziája, ki maga is ellátogat az ott-
honba. Mondhatom, hogy városainkban a papi munka-
körnek szebb, áldásosabb része alig lehet, mint éppen 
ezekkel a magukra hagyott lelkekkel való foglalkozás. 
Köszöntésük ez: Isten áldja a tisztes ipart. Örvendtek, 
mikor megtudták, hogy egyebüttis foglalkoznak sorsukkal, 
s hogy nem ők a társadalomnak legismeretlenebb alakjai. 

Vasárnap lévén, benéztem egyúttal a templomokba is. 
A szentmisék és beszédek egymást érik a délelőtt 

folyamán. Az ájtatoskodók egy része jön, a másik megy. 
A templomok oly népesek, hogy álló helyet is alig lehet 
kapni. 

Mély csendben titkos sóvárgás szegzi a szemeket a 
szószékhez, vagy az oltárok felé. Egyik helyen Esterházy 
gróf jezsuita rázza íöl az alvó lelkeket, másik helyt az 
esztergomi tudós tanár, a fiatal papi generáczió vezére, 
Dr. Prohászka Ottokár ragadja magával a hallgatók ezreit. 

F. hó 12-én tértem vissza Fehérvárra azzal a meg-
győződéssel, hogy a magyar katholikus bitélet folyama 
emelkedőben van, s hogy az abba vezető kis ereket nem 
egy, de számtalan kéz nyitja meg s vezeti le a lelkek 
rétegéből. Észlelhető a vallásos élet hullámzása; a meg-
indult áradatban láthatók evezésre termett alakok, kik 
abban keresik dicsőségüket, ha parányi munkakörben is 
fáradozásuk gyümölcseit teltehetik naponként abba a nagy 
hajóba, melynek kormányosa — Jézus Krisztus. 

Dr. Fejér Gerő. 

Pécs. A püspök karácsonyi adománya. — 
A jó Jézuska elmegyen karácsonykor azokhoz, akik 

derékul viselték magukat ez év folyamán és ajándékaival 
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még kedvesebbé teszi a karácsony öröm-ünnepét. De 
persze ma semmit sem adnak ingyen, azért ha a szegé-
nyeknek vagy árváknak akar vinni ajándékot, akkor előbb 
elmegyen azokhoz, akik szeretik a szegényeket és árvákat 
s ezek a Jézuska kívánságára annyit összeadnak, hogy 
jut mindenkinek Kriszkindli, öröm nélkül nem marad 
senki. 

Hetyey Sámuel megyés püspökünk is fölajánlott a 
Jézuskának 1500 forintot, hogy ezáltal több intézetben 
örömet okozhasson. 

A város polgármesteréhez küldött levélben fölsorolvák 
azon intézetek, melyek a kegyes adományban részesülnek. 
0 méltóságának eme levele igy hangzik : 

4425/1898. 
A pécsi püspöktől. 

Tekintetes polgármester ur ! 

A téli idő beállta és a szent karácsony közeledte 
különösen ajánlják nélkülözést szenvedő embertársaink 
iránt az irgalmasság cselekedeteit. Az érintettem kettős 
indokból folyólag van szerencsém tek. polgármester 
úrhoz 1500 forintot azon tiszteletteljes kéréssel átküldeni, 
hogy abból a) 500 frtot a népkonyha, b) 200 frtot a 
szent Yincze-egylet, c) 200 frtot a keresztény nőegylet, 
d) 100 frtot az izraelita nőegylet, e) 100 frtot a Matessa-
intézet, f) 100 frtot a Baranyamegyei árvaház, g) 50 frtot 
a Rudolfinum és h) 50 frtot a városi szegényház czéljaira 
az igen tisztelt vezetőségek kezeihez eljuttatni szíveskedjék. 

A fennmaradt 200 frtot pedig méltóztassék, kérem, 
a pécsi jótékony intézetekben elhelyezett aggok, gyer-
mekek és a népkonyha szegényeinek karácsonyfájára vagy 
karácsonynapi ebédjére fordittatni. 

Fogadja tek. polgármester ur őszinte tiszteletem 
nyilvánítását. 

Pécsett, 1898. decz. 9-én Hetyey Sámuel 
püspök. 

Majorossy Imre polgármester és Vaszary Gyula 
rendőrfőkapitány f. hó 11-én, vasárnap személyesen tisz-
telegtek a püspöknél, hogy a megajándékozottak nevében 
hálás köszönetüket kifejezzék. 

Jeruzsálem, decz. 12. A szent város vallási sta-
tisztikájához — figyelemre méltó adatokat szolgáltatott a 
„Libnan" nevü arabs újság. Értesítése szerint Jeruzsálem-
ben van 44 török mecset és 70 keresztény templom. Ezek 
közül 26 a szakadár görögök és oroszok kezén van, 13 a 
latin szertartású róm. katholikusoké, 1 a maronitáké, 2 a 
melkitáké, 6 a szakadár örményeké, 14 a protestánsoké, 
2 a koptoké, 1 a syrusoké, 2 az abyssiniaiaké, a zsidók-
nak van 3 nagy zsinagógájok és vagy 100 kisebb ima-
házuk. A harangok száma 175. Ebből az összegből esik 
a szakadár görögökre és oroszokra 95, a latinokra 22, a 
maronitákra 3, a melkitákra 3, a szakadár örményekre 11, 
a protestánsokra 35, a koptokra 2, a syrusokra 2, az 
abyssziniaiakra 2. Van a szent városban összesen 27 
nagyobb fiu- és leányiskola minden ritus számára és 5 
kórház. 

Róma, decz. 15. „Krisztus feltámadása." — 
Ez a czime annak az oratóriumnak, melyet Lorenzo 

Perosi, a velenczei szent Márk templomának karmestere, 
a pápa felszólítására, századunk s a jövő század talál-
kozásának saecularis világünnepe számára szerzett és f. 
hó 12-én itt a 12 apostolról nevezett templomban elő-
adatott. Csak belépőjegy mellett lehetett a nagyszerű 
zeneművet hallani. Egy-egy hely 15, 10, 5, 3 líráért volt 
kapható. A begyült összeget a szent Péter templomához 
tartozó ifjúsági egyesület kapta meg az általa fenntartott 
szegény-konyhák és éjjeli menedékhelyek számára. Meg-
hívót kapott minden bibornok, az apostoli szentszék mellett 
meghitelesitett külföldi képviselet és az egész pápai udvar. 
Egyet-mást elmondok a hires pap zeneszerző életéből. 
Perosi szül. 1872-ben Tortonában, Piemontban ; atyja 
ugyanott székesegyházi karmester volt. Első oktatást a 
zenében éd^s atyjától kapott, és pedig oly sikerrel, hogy 
már 14 éves korában kezdett apróságokat komponálni, 
melyek a szakértők részéről nagy tetszésben részesültek. 
Magasabb kiművelés végett Rómába jött, a honnan már 
18 éves korában miut zenetanár a monté-cassinói benczés 
növendékek tanítására nyert meghívást. Ott egyúttal 
tovább képezte magát főt. Krug a mostani főapát, és 
Amelli prior tanítása mellett. Két évvel később a milanói 
conservatoriumban találjuk zeneköltőnket, de ott elég 
volt neki 2 hónap arra, hogy a maestroság diplomáját el-
nyerje. Még ezután is tovább tanult. 1893-ban 6 hónapra 
elment Németországba, Regensburgba tanulmányozni a 
német egyházi zenészek és a sz. Czecz lia-egyesületek által 
felvirágoztatott canto fermot és egyházi polyphon éneket. 
Innen Imolába kapott meghívást az érseki főszékesegyházhoz 
karmesternek. A következő évben már a parmai conserva-
toriumba kapott meghívást tanári kathedrára; de ő inkább 
a velenczei szent Márk templomának karmesterségét fogadta 
el. Velenczében egyúttal belépett a papnövendékek közé 
és 1895. szept. 22 én fölvette az egyházi rend szentségét. 
Ez a világhírűvé fejlődött egyházi zeneszerző rövid 
életrajza. 

T A R C Z A. 
Polgári társadalom és az Egyház tekintélye. 

(Vége.) 

Hanem forduljunk már el a leverő tényektől. Erede-
tüket akartuk megjelölni, mely abban áll, hogy az embe-
riség egészen elfordult az evangeliomtól és az azt fönn-
tartó isteni intézménytől, az egyháztól. 

A helyzetnek, midőn a bajok, melyek következtében 
támadnak a forradalmak, és ingadoznak a trónok, szinte 
valóságos labyrintként vesznek körül boldogulásunk utján, 
nehézségét az embert Istennel egybefűző kötelék elsza-
kítása teremtette meg, a melyet az „uj korszak" befo-
lyása tetemesen növelt az érzelmek tompítása és az esz-
ményibb vágyakból való lehangolása által. — A javulás 
csakis ugy eszközölhető, ha Ahhoz, ki áldott Isten örökké, 
és egyháza azon üdvforrásához, melyből áradt és árad 
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ki a boldogság m i n d e n h a e g y e s e k s a társadalom 
részére, visszatérnek a társadalom tagjai, ha fiai szeretet-
tel s ezt megelőző élő hittel visszaszerzik magoknak a 
mindenség Urát s Istenét, ha erős bizalmon sarkalló szi-
lárd reményök horgonyát a jóságos Gondviselőbe vetik, 
ha mindenek fölött való szent szeretettel közelednek ismét 
a legkegyesebb Atyához. 

Megvan tehát a gyógyszertár, meg az orvosság, 
melynek használata a nagy beteg társadalomnak, amely 
hasonlít ama gőzgéphez, mely, nem levén ellátva bizto-
sító szeleppel, minden perczben szétrobbanással fenyeget, 
egészségét helyreállíthatja; de a kuruzslókat, a kiknek 
hókusz-pókusza már a sir szélére vitte a társadalmat, 
azért hagyjuk ám el ! — Hisz a szakítás sem történik 
vala meg, ha, azok csábos Syrén-hangjaira fülüket meg 
nem nyitva, az emberek, kezdettől fogva az egyháznak, 
melynek jótékony keble áldásai kifogyhatatlanok, mint az 
egykori választott népnek égből hullott manna, csalha-
tatlan vezérzászlója alatt maradnak. Vissza kell tehát térni 
e zászló alá, a mely, lobogásával előre jelezvén az utat 
az ég felé is, az emberiséget általános czéljához, rendel-
tetéséhez elsegiti. 

Ezen zászlón megjelenik az apostolok fejedelmének, 
sz. Péternek alakja, és szól századokról-századokra Isten 
ihlette ajka: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi 
nálad vannak. Es mi elhittük és megismertük, hogy Te 
vagy Krisztus, az élő Istennek fia."2) Ezen zászlóról 
hangzik a szent bölcs intelme: ,A kik az Urat félitek, 
bízzatok benne, és gyönyörüségtekre lesz nektek az irgal-
masság." 3) Ezen zászló alatt létesül az égő szeretet ama 
benső viszonya és égi ihlete, a mely a nemzetek apos-
tolát, sz. Pált ily nyilatkozatra bírta : „Bizonyos vagyok, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem jövendők, 

') Az egyház az ő tekintélyével, mint tűzoszlop, vezette ne-
műnket addig nem ismert kincseknek birtokába ; ez mint gileádi 
balzsam, gyógyította ki az embert lelke halálos sebeiből s adta 
vissza az életnek, a halhatatlanságnak. Ez volt a kalauz, mely az 
emberiséget annyi küzdés után a nagykorúság diadalára vezette ; 
ez volt az a gondos anya, a ki őrködött, hogy Demzet fiait az össze-
omló római birodalom sarjai el ne temessék ; ez volt a gát, mely 
az Európát polgárosodásával együtt elpusztítással fenyegető nép-
vándorlásnak árját föltartóztatá ; ez volt a paizs, mely a vér- s 
kéjszomjas mohamedanismusnak a népek keblére irányozott halálos 
nyilait fölfogá, szóval ez volt a hajó, mely kezdetétől fogva az em-
beriség, a társadalom szerencséjét, boldogságát magában hordá min-
den időn s koron keresztül. Az egyház, az ő tekintélyével, az egye-
düli győzelmet biztosító vezér, most is, midőn az internationale 
óriási boaként készül a társadalmat agyonszoritani, sőt szomszéd-
ságunkban már egy-egy félelmes „roppanás"4 is megrázá alapjában 
az állam épületét (V. ö. dicsőségesen kormányzó pápánk, XIII. 
Leónak „Quod apostoliéi muneris" 1878. decz. 18-ki tanulságos 
körlevelét;) midőn az éjszakról lavinaként leomló hordák eltiprás-
sal fenyegetik. Európának keresztény magról nőtt, de a nemzetek 
által nyugalmas időkben eléggé meg nem becsült polgárisodását. — 
Ennek megismeréséből fakad még egy Kaas Ivor bárónak ajkain 
is ily nyilatkozat : „Én, a ki. mellesleg legyen mondva, protestáns 
vagyok, az erkölcsi világhatalmat képező katholikus egyház befo-
lyását az egész keleten a magyar államra nézve nagyon becses szö-
vetségesnek tartom, és a magyar államnak a katholikus egyházzal 
való intim viszonyát egyébként is monarchiánkra és a magyar 
államra nézve politikailag értékesnek s ápolandónak ítélem." (V. 
ö. A képviselőház 1878. máj. 16-ki ülésén tartott beszédét.) 

2) JAn. 6. 6 4 - 7 0 . 
3) Jézus Sir. 219. 

sem erősség, sem magasság, sem mélység, sem egyéb 
teremtmény el nem szakaszthat minket az Isten szere-
tetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van." 4) Ezen 
zászló jelszavai ujitják föl időnkint elménkben ez igéket: 
„Nálam nélkül semmit sem tehettek." 5) „Ha csak az Ur 
nem épiti a házat, hiában dolgoznak rajta, kik azt épitik ; 
ha csak az Ur nem őrzi a várost, hiában vigyáz az őr." 
„A kik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál." 

Bevégezzük immár értekezésünket, melyben nem volt, 
de nem is lehetett szándékunk a fölvett tárgyat kimerí-
teni; mert ez jó vaskos kötetbe befoglalható lenne, de 
nem ily kicsiny keretbe. Azonban jelezni akartuk a ke-
serű következményekkel beköszöntött és még keserüebbek-
kel fenyegető bajt. tíámutatni akartunk a következmények 
forrására az emberiség élén, Isten nevében, álló egyház-
nak megvetésében7) Előtérbe kívántuk azért hozni, hogy 
a társadalom megtestesültsége a tekintélynek, a mely nél-
kül rend s egység még csak nem is gondolható, felhívni 
és ébren tartani erre nézve a figyelmet a minden tekin-
télynek istenileg hivatott őrére, az üdvözítő egyházra, 
mely igazi pelikán módjára szive vérét is kész áldozatul 
hozni a társadalom javára,8) és fölkölteni a közremunká-
lást, mert itt válvetett munkásságra van szükség. 

4) Rom. 8. 38-39 . 
5) Ján. 15, U. 
6) Róm. 8, 28. 
7) Átkos szerepet visz ebben a Luther, különösen Hutten s 

követői, szellemében, fölkarolt sajtó, mely az ő „boldogtalan éles 
mérgével," — mint Y. Károly császár magát kifejezé, — idézt° 
volt elő a XVI századbeli rázkódást, felfordulást. A sajtó t. i a 
helyett, hogy nemes föladatához képest, az örök igazság mellé állva, 
mintegy delejtüként jelölje ki az irányt az élettenger oly aggasztó 
scylláci és harybdisei között, annak szolgálatába szegődött, „qui" 
— az Írással szólva — „mendax est," napjainkban is annyira elha-
talmasodott, hogy lavinaként eltemetéssel fenyegeti a társadalmat. 
— Nem mondjuk, hogy Guttenberg találmánya, a sajtó, mely annyi 
jótéteményt, szellemi, erkölcsi és közvetve anyagi hasznot árasztott 
az emberiségre, kizárólag hozza létre a sok ba j t : de azt nyomaté-
kosan hangoztatjuk, hogy azok előidézésében oroszlán része van, 
Ugyan ki nem tudja, melyik katholikus nem látja, hogy a sajtó 
(tisztelet a kivételnek !) mely Istentől elfordulva, a vallás legszen-
tebb igazságait gúnyolja ; mely a bűnt magasztalva az erényt meg-
gyalázza ; mely a jogok és kötelességek, az igazság és hazugzág, a 
tulajdon és, erőszak, az elüljárót megillető tisztelet és alattvalói 
engedelmesség fogalmait megzavarja, — minden tekintélynek ellen-
zése. kiválóan azonban ama Krisztusi szavakkal: „A. ki titeket hall-
gat," egyenesen a tekintély középpontjává tett kath. egyháznak ? 
És épen ez által, ki akarnám zárni az egyház áldásos közreműkö-
dését mindenünnen, megingatja, sőt jóformán lerombolja az épen ö 
miatt a folytonos forradalmi lázban szenvedő, társadalomban a po-
sitiv keresztény hiterkölcsi alapot, meghamisítja, megmételyezi az 
emberiség s nemzetek történelmi életforrását és nemzetek jellemébe, 
ha szabad ugyszólni, egy uj eredeti bűn csiráját oltja be, I. Lukus 
Die Presse, ein Stück moderner Versündung. 

8) Lehetetlen megállanunk, hogy Leroynak („A történelem 
bölcsészete" müvéből) szavaié ne idézzük : „Az államok akkor vol-
tak a hatalom tetőpontján, jólétnek leginkább akkor örvendtek, 
mig az egyház tekintélyét tartották szem előtt ; boldog volt, virág-
zott az állam, mely az egyház befolyását elismerve befogadta. Akkor 
voltak az államok leginkább biztosítva, n időn az egyházzal szoros, 
barátságos viszonyban állottak, törvényeiket az egyház törvényeivel 
összecsatolták s azokat egy törvénykönyvbe foglalták. Ezt nemcsak 
a keleti birodalom császárjai, hanem a frank királyok is gyakorol-
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Cicero a vész napjaiban a haza minden nemesen érző 
fiát egyesíteni tudta a Catilina által veszélyeztetett római 
társadalom megmentésére. Nekünk is a társadalom meg-
mentésére minden más előtt, az eszme inspirálásával az 
eszme győzelme czéljából egyesülnünk kell9) Es ugyan, 
tudván, bogy a társadalom betegségének alap-okát abban 
találja, hogy eltért az Isten lelkétől áthatott egyháztól és 
mellőzte annak szent és sérthetetlen tekintélyét, azon kell 
lennünk, hogy a társadalom helyezze vissza méltóságába 
az onnan méltatlanul számüzöttet,10) és kövesse a zászla-
jára irt s isteni tekintélylyel hangoztatott ama jelszavakat, 
akkor azután kifejti üdvös hatását a vallás, mely a népek 
elveszett boldogságának visszaadja a hitet, a legműveltebb 
embereknek tudományában eloszlatja a kételyt, és a kor-
mányzó államférfiaknak önzése helyébe igtatja a valódi 
bumanismust ; akkor azután, a csöndes béke, édes nyu-
galom és igazi jólét olajágával, visszatér a szivekbe a rég 
nélkülözött megelégedés ; akkor azután maga a bukás ör-
vényei felé sodortatott nemzet is, mintegy hamvaiból ki-
kelő phoenixként, megifjult erővel s bizalommal tekinthet 
a különben annyira veszélyeztetett s fenyegetett jövőbe, 
— és jobb világ lesz, és. a mi után buzgó imádság 
epedez százezrek ajakán, Árpád népe is birhatja tartós 
jövőjének biztos zálogát. 

Igen, mert nem szabad felednünk, a mit Eötvös 
József báró, e mély-elméjü államférfiú mondott, hogy: 
„ha e hon, mely, mint sokszor ostromlott várfok, pusz-
titó csaták nyomait magán viseli, ingatlanul megállott, — 
és ha e nemzet nem veszett el ily véres csaták után : azt 
annak köszönheti, mert, mint az egyház n ) hive, az összes 

ták, és, miként törvénykönyveink mutatják, szokásbnn volt nálunk 
is : azóta az egyházi törvényekkel együtt állott vagy esett a pol-
gári törvények iránti engedelmesség is. Ha a keresztény államok 
megrendültek, szinte halálhoz hasonló ájultságba, lethargiába sü-
lyedtek, illetőleg buktak, a történelem tanúsága szerint, az ok 
mindenkor a ker. alapelvek, az egyház tekintélye iránti hűtlenség-
ben rejlett ; az egyház azért nem ingott meg, alapján rendületlenül 
maradt továbbra is regeneráló tekintélyéül- és megmentőjeül a tár-
sadalomnak." 

Ha már lélekemelő a derék katonának küzdelme, a ki ren-
dületlen áll a csata vérmezején, engedelmeskedvén fölebb valója 
parancsának, és féltékeny állása tisztességére, annál lélekemelőbb, 
nemesebb az hatni tudó hivő küzdelme meggyőződéseért, szent hite 
és i-teni igazságáért. Hisz a vitéz katonát várja a tiszteletkoszoru, 
még az igazságért, a religio és egyház szabadságért való liaicz ez 
életben hol rideg kalmárkodás és hitvány árulás anyi örvényt váj-
nak, annyi gátot emelnek népek és népek, emberek és emberek 
közé legfölebb gúnyra, gyalázatra, megvetésre és üldözésre szá-
mithat. De azért nem szabad csüggednünk ! 

10) Nem értjük ez alatt a meglevő társadalmi rend fölforga-
tását vagy holmi ábrándos rajongó eszmék megvalósítását; nem a 
fönálló intézmények megszüntetését ; hanem igen is értjük : a tár-
sadalmi rendnek biztosítását, tökélyesbitését. a kereszténységben 
gyökerező, abból élő és azzal éltető eszméknek életbeléptetését, 
intézményeink jobb, helyesebb kifejlesztését, a hiányok betöltését, 
a tévedések megigazitását, a bajnak, rossznak — ha el nem enyészt-
liető — legalább enyhítését, tűrhetővé tételét ; szóval, mert „ember 
vagyunk, az ég és föld fia," az égnek a földdel kiengesztelését, az 
emberi életnek az isteni eszménynyel öszhangba hozását, hogy 
„uralkodjék közöttünk igazság, szeretet." — V. ö. Ö szentsége XIII. 
Leo pápának 1885. é<ri nov. 1-én kelt epochalis művét „Immortale 
Dei miserentis" körlevelét. 

n ) Nem tehetem, hogy föl ne hozzam, a mit oly találóan 
mond egy előkelő író: „A mai polgárosult társadalmat ama koldus 

kereszténység védő falának tekintetett, és mert oly nép, 
a mely, Istent félve, az egyház nemesitő, országot fön-
tartó, üdvszellemében, örökké való eszmékért küzd, nem 
dőlhet le még o'y csapások után sem, minő a mohácsi 
vész vala." 12) Csősz Imre dr. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG 
és 

Egyesületi Élet. 
-f- Âz Országos Központi Katholikus Legény-

egyesület disztermében (VII., ker., Rottenbíller-utcza 
20—22.) Bajthay Péter hitoktató igen érdekes előadást tar-
tott a Szentföldről. A tágas dísztermet egészen megtöltő 
közönség látható tetszéssel hallgatta a ködfátyolképekkel 
kísért érdekes előadást, melyet végül többször is megujuló 
zajos tapssal jutalmazott. 

= Az Aquinói szent Tamás-társaság e hó 21 én, 
szerdán délután 5 órakor a középponti papnevelőben (I. 
em. 10.) tartja felolvasó ülését. 

I R O D A L O M . 

— A zsidókérdés Magyarországon. Ezen czim 
alatt olyan munka látott napvilágot, mely Magyarország 
jelenlegi viszonyait őszintén, az igazságnak megfelelően, 
mondja el. Aki ezt kezébe veszi, elolvasás nélkül nem 
teszi le. Ismerjük el, hogy hazánk viszonyai éppen nem 
kedvezők, mert a magyar állam ősi és keresztény jelle-
géből napról-napra veszít. Ennek felpanaszolásától nem 
zárkózhatunk el. Legyünk őszinték! As uj munka, melyet 
sokan irtak, ezt tartotta szem előtt. A magyar hazánk és 

I a keresztény-ügynek lelkes napszámosai nem követték az 
ámítás és tagadás rendszerét, hanem leplezetlenül előadják 
a szomorú valót. Ba őseinket követni akarjuk hitünkben, 

jelképezheti, kit sz. Péter és János apostolok a templom ékes ka-
i pújánál találtak (Apóst. csel. 3, 2—8) A magasztos fény közepett 
; alamizsnáért esedezék egy szegény beteg. Az egyház feje igy szóla 

hozzá : „Nézz ránk, szeretetünkre, mely kimondhatatlan, tekinté-
lyünkre, mely csalhatatlan. Nem adhatunk gazdagságot vágyaid 
egyedüli tárgyát, hanem adunk valódi életet, kelj föl és jár j és 
megerősödtek lábai." így meggyógyulhat a társadalom is, ha meg-
ragadja a feléje nyújtott kegyes mentő kezet. Korunkat, melyet neki-
hevült dicsérői a „fölvilágosodás" időszakának magasztalnak, a bí-
rálóbb ítéletnek csak a szellemi forrongás és zajlongás korának 
nevezik, amelyben minden erők, elemek és érdekek folytonos súr-
lódásban vannak ; a jó és uj eszmék s elvek közti harcz még végét 
nem érte, ideálismus s realismus, egyéniség és állam mindenhatóság, 
rend és szabadság még helyes egyensúlyát föl nem lelte, igazi orga-
nikus közvetítésnek még nem örvendhet. . . A küzdő elemek olaj-
ágát tartja î z egyház, a mennyiben a nyüzsgő eszmék tömegébe 
isteni elem vegyül, annyiban remélhetni a létesülő intézményeknek 
tartósságát és várhatjuk áldásos befolyásukat. Az egyház működé-
sének isteni következményei nagyrészt elrejtvék az emberek előtt, 
részint a kellő megfigyelés hiánya miatt, részint, mert elvei uj fog-
lalási téreken, uj irányokban még nem nyilatkoztak. Jézus Krisztus 
religiója minden időre szól, isteni alapjában eleget hord, melyből 
minden nemzedék miként egyesek táplálkozhatnak ; táplálékját az 
elme és viszonyok fejlete illetőleg alakulása szerint változtatván, a 
kis gyermek fejétől a felnőtt ember kenyeréig mennyei küldetésé-
nek megfelelőleg, mindennél ellát. Guid Jesus Enseignant ! 

n ) Magyar irók és államtérfiak. 
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erényeikben és erkölcseikben, lehetetlen, hogy fel ne 
ismerjük ennek a műnek igaz és őszinte czélját. A ke-
resztény Magyarország hitvallását és minden keresztény 
polgárának kötelességét, feladatát irták le benne. Nem 
nagyszabású művel lépünk a nagy közönség elé, de nem 
akartunk tovább terjeszkedni, hogy mindenki megszerez-
hesse. A folytatás azonbau nem fog elmaradni. Ezt az 
első füzetet, melyet e szóval indítunk útnak : Ha Isten 
velünk ki ellenünk! nemsokára a második fogja követni. 
„A zsidó kérdés Magyarországon" megrendelhető a Szent-
Gellért nyomdában, Budapest, Prater-utcza 44. sz. Ara 30 
kr. Vidékre 35 kr. 

V E G Y E S E K 
*** A szent karácsony a Vatikánban. Ismeretes 

dolog, hogy ő szentségét a pápát a karácsonyi ünnepek 
alkalmából a bíbornoki Collegium jó kivánataival szokta 
üdvözölni, s a pápa ilyenkor gyönyörű beszédben szokott 
válaszolni. Mindig a szent Collegium dékánja szokta a 
pápát üdvözölni ; ezidén azonban tartani lehetett attól, 
hogy Oreglia bibornokot betegsége akadályozni fogja a 
fellépésben. Legújabb hírek szerint a bibornok egészsége 
javul s remélhető, hogy ezidén is ő fogja üdvözölni a 
kereszténység látható fejét. 

= Ö Eminencziája, a bibornok herczegprimás, a 
karácsonyi ünnepeket Budapesten tölti, s karácsony nap-
ján, ha egé-zségi állapota megengedi, a Mátvás templom-
ban fog pontifikálni s ugyanott az évzáró hálaadó isteni 
tiszteletet tartani. 

— A kassai egyházmegyében Bubics Zsigmond 
püspök ur ő excja altalános helynökévé Perlsberg Ede 
székesegyházi kanonok urat nevezte ki. 

— A porosz püspöki kar igen meleghangú kö-
szönő levelet intézet fuldai értekezletéből Vilmos császár-
hoz a jeruzsálemi ajándékért. A császár levele hasonlóan 
igen meleg hangon kiemeli, mennyire jól esett szivének, 
hogy német katholikus alattvalói iránt való országatyai 
(landesväterliche) gondoskodásának jelét adhatta. 

— A debreczeni r. k. főgymnasium ügye halad 
előre. Mult szombaton volt a debreczeni r. k. iskolaszék 
küldöttsége TFíassí'cs Gyula ministernél, hogy őt az ügy 
támogatására és az állami hozzájárulás megadására fel-
kérjék. A minister szivesen fogadta a küldöttséget s a 
támogatást megigérte. 

— Mexicóban tartományi zsinat volt ezidén. 1585 
óta nem tartottak ott zsinatot. Képzelhetni, mennyi volt a 
rendbe hozandó s az uj viszonyokhoz alkalmazandó dolog. ! 
Most a zsinat aktái Rómában vannak felülvizsgálat és appro-
batió czéljából. A revíziót az illetékes congregatio végezte 
Di Pietro bibornok elnöklése alatt. Elvégezvén a Congregatio 
a reá bízott munkát, most az elnök-bibornok levelet 
intézett a mexicói püspöki karhoz, s abban meleg hangon 
gratulált a püspököknek a zsinatban nehéz körülmények 
közt végzett munkához Különösen szivökre köté a pap-
nevelés ügyét. A többi közt azt mondja erről, hogy annál 
hasznosabb és szükségesebb főpásztori gond nincsen. 

— A szent Jobb átszállítása. F. hó 18-án délelőtt 
ment végbe Budavárában a szent Jobb átszállítása a 
Zsigmond-kápolnából a szent korona helyiségeibe. Lapunk 
utolsó előtti számában részletesen közöltük ez átszállítás 
okait s az átszállítási ünnepély programmját. Délelőtt 11 
órakor Kánter Károly, a várpalota plébánosa átvitte a 
szent Jobbot az ereklyetartóval együtt a Boldogságos 
Szűz Mária oltárára s kezdetét vette az ünnepélyes szent 
mise, melyen jelen voltak: Vaszary Kolos biboros her-
czegprimás, Apponyi Lajos £>róf magyarországi udvarnagy, 
Szlávy József és Radvánszky Béla háró koronaőrök, Zichy 
Nándor gróf, Bomy Béla osztálytanácsos és Várady Árpád 
dr. apát osztálytanácsos, a közoktatásügyi miniszter kép-
viseletében, Ybl Lajos lovag várkapitány. Maszák Aladár 
udvari titkár és nagyközönség. A misét Vézinger Károly 
esztergomi apátkanonok, a szent Jobb őre celebrálta 
Kánter Károly plébános, több káplán és növendékpap se-
gédletével. A szent mise alatt a kar „Ah hol vagy ma-
gyarok tündöklő csillaga" kezdetű éneket is előadta. Szent 
mise után Vézinger Károly kanonok a szent Jobbot bibor 
vánkosra tette s erre megindult a menet a szent korona 
helyiségébe. A menet alabárdos koronaőrök sorfala között 
haladt el. A papság a szent István-napi zsoltárokat és az 
„Oh dicsőséges szent Jobb kéz!" kezdetű éneket énekelte. 
A szent korona helyiségébe érve a herczegprimás átvette 
a szent Jobbot s átadta a koronaőröknek, kik a szekrényt 
és fülkét, hová a szent Jobb átszállittatott. négyszeresen 
elzárták. Az aktusról, mint arról már megemlékeztünk, 
három példányban jegyzőkönyvet vettek fel. A jegyző-
könyvek közül egy példányt a herczegprímásnál, egyet a 
miniszterelnökségnél és egyet a várpalota plébánia hiva-
talánál tettek le. 

— Személyzetiek az esztergomi főmegyéből. 
Borovszky József Grinádra adminisztrátornak küldetett. 
Kápláni minőségben áthelyeztettek : Jezsó János Vág-
szerdahelyre, Maszarik Viktor Vedrődre, Molnár János 
Komjátra, Ozorai János Selmeczbányára, Perczely Károly 
Nagyszombatba, Juracsik Sebestyén Verebélyre, Valenta 
János Nagy-Surra, Szuhan József Unínba, Hoffman József 
Kis-Tapolcsányba, Szeleczky Kamii Garam-Kövesdre. Sub-
sidiáriusoknak küldettek: Kuchta Bálint Bartra, Szaszinek 
Nílus Alsó-Diósra, Babusek Antal sz. ferenczrendi áldo-
zár fölvétetett az egyházmegye kötelékébe. Horváth János 
budapesti hitoktatónak és Gerely József gróf Esterházy 
Móricz családjához nevelőnek küldetett. 

— Szórakozott emberek. Verulami Baco (f 1626.) 
egyike kora legnagyobb elméinek, néha mégis szórakozott 
volt. Egyszer társaságban pipázott és kényelmesen nyom-
kodta le időnkint a dohányt — egy mellette ülő hölgy-
nek hüvelykujjával. Newton Izsák (f 1727.) a gravitáczió 
törvények fölfedezője, egykor mélyen bele volt merülve 
mathematikai tanulmányaiba. A mikor aztán ebédelni hivta 
őt az inasa, a tudós álmélkodva erősítgette, hogy de bizony 
ő kétszer egy nap nem ebédel, mert ő már evett. Lafon-
taine (f 1695.) a hires franczia meseköltő, szintén igen 
szórakozott ember volt. Egyszer elhaladt egy barátjának 
a háza előtt. Az ablakon kitekintő háziasszonyt nyájasan 
megkérdezte, hogy mit csinál a kedves férje, a mire a 
háziasszony azt hitte, hogy a költő megbolondult, vagy 
lelketlenül tréfál; mert épen előtte való nap temették el 
a férjét és Lafontaine búcsúztatta el a sirnál. 

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

Budapest, 1898 Kagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatevi főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora. .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amant er imper-

timus.11 IX. Pius a Religio szerk. 1871. márcz. 27-én. 
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Fellirsrás előfizetésre! 

Karácsony. 
Már ölén függ isteni gyermeke, 
Kit a népek ezre várt hiven, 
Hogy a földet gazdagon betölte 
Kis szegény lőn, jászolon pihen. 

Rosty K. S. J. 

Vándor úton vannak. Bethlehem felé igye-
keznek a boldogságos Szűz és sz. József. Nehéz 
és fáradtságos az út, hozzá még a boldog remény-
nyel eltelt Szűznek áldott állapota is fokozza a 
járás súlyos voltát. A felettök láthatatlanul őr-
ködő-kisérő égi küldöttek mintegy buzditólag 
serkentik a vándorokat, hogy el ne csüggedje-
nek. Látni is már Bethlehemnek házait, melyek-
ből hivogatólag csillámlanak ki a felgyújtott 
mécsek kis lángjai. Szegény utasok ! nem is kép-
zelitek, hogy a városka még nem lesz azonnal 
pihenő helyetek, mert ot t t i teket be nem fogad-
nak. Nagyot lélekzett a fáradt Szűz, elérve ut-
joknak czélját; de mily keserű tudat ta l indulnak 
tovább, uem lévén hely a kipihenésre. Az égi 
kalauzok újból biztatják, hogy csak menjenek 
távolabbra: Bethlehem pusztajára. Ide érkezve, 
hálatelt sziv vel vonják meg magukat a nyáj 
istállójában. 

I t t szülte meg isteni kisdedét, i t t tör tént 
meg, a világ legnagyobb csodája: a Szűz világra 
hozta Istennek egyszülött Fiát. Hangzott is azon-

nal az égi kar : Dicsőség Istennek a magasban 
— békesség a földön a jóakaratú embereknek! 
Sz. Epiphanius püspök, eltelve szivében Mária 
dicséretével, igy szól: „Bámulatra méltó csoda az 
egekben, az angyalok Ura, a szűznek kisdede lett.1' 

Igy teljesült be e kis városról a prófétának 
szava : Te Bethlehem, Judánok földje, nem vagy 
te a legkisebb ; hisz te belőled jő ki a vezér, ki 
Izrael népemet vezetni fogja. 

Bámuld és csodáljad felvilágosult századunk 
fia e nagy eseményt, ki teljesen elvontad figyel-
medet az égi dolgoktól. Pedig te éretted is gyer-
mek, később tanitó-mester lett, kit megismerni 
egyátalán vonakodol. Tekints 0 reá, mint a tün-
döklő világosság és igazság e földre való hozó-
jára. 0 előtte nagy igazságtalanság, durva erő-
szak uralkodott, nem pedig az egyenlőség 
embertisztelő és szerető nagy elve. Már a jászol-
ban tani t saját példájával a szegénység meg-
becsülésére, nem tar t ja azt megvetendő állapot-
nak ; fázik, didereg, alig van annyi rongyja, hogy 
azzak dermedt tagjait befedje, csak a jószágok 
lehellete menti meg a végkimerültségtől. O 
magnum mysterium . . . ut animalia viderent Domi-
num natum jacentem in praesepio. Ne vessük meg 
mi sem a szegénységet; ne nézd le az úton 
vánszorgó alakokat, alamizsnádat ne tagadd meg 
a feléd kinyúló kéztől, te büszke gőgtől eltelt 
emberi lény; alázd meg magadat, tekintsél e 
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mai napon a szalmán nyugovó Jézusra : ki éret-
ted szegénységgel kezdi meg küzdelemmel teljes 
földi életét! Aranyszájú sz. János mondja: lwgy 
szolgát választott atyjának, hogy nekünk szolgáknak 
magát az Istent tegye ctyánkká. Az ég és föld 
Ura érettünk szegény lett, hogy szegénysége által 
minket gazdagítson. 

Az Ige testté lőn és mi közöttünk lakozék. 
Sajátjába jött, de övéi be nem fogadták. Ha 
voltak akkoron szánakozó keblek, melyek részt-
vevőén alázták meg magukat e nagy titok előtt: 
mily sok volt azonban azok száma, kik már 
azon időben, gyilkos kezekkel leselkedtek az 
isteni gyermek ellen. Most is közöttünk van az 
Oltári-szentség ti tkában, körül állják az igaz 
érzelmű, hithű lelkek, imádva Öt szünet nélkül; 
— de mellette járnak gonosz fondorlattal a 
Heródesként biztató ígérettel eltelt, elvetemült 
szájhősök is, kik a hitben ingadozó lelkeket oly 
könnyedén vezetik átkos kelepczéjökbe. Ezeknek 
kemény, átkos hideg szivök, nagyobb dermedtsé-
get okoz Jézus szentséges szivének, mint egy-
koron a jászolban az idő hűvös fuvallata. Kö-
nyeid hullottak, óh szép Jézus, a hidegtől és az 
emberi sziveknek egykoron való meghidegülésé-
től. Hulljanak e könyek az emberek dermedt 
sziveire, hogy felolvadjanak azoknak melegétől; 
hogy áraszsza el e sziveket a béke áldása; han-
gozzék mindenütt az Isten imádása, kit egyedül 
illet a dicsőség és hála! Breth Gyula. 

Jézus bölcső (lala, 

Aludjál Ur Jézus mélyen, 
Legyen édes szent álmod ; 

Az üldözést, ós kínokat, 
Te még most messze látod, 

Erősödjél! mivel ha majd 
Felkelsz minket keresni; 

Miattunk sem nappal, s éjjel, 
Soha sem birsz piheuni. 

Pihenj Jézus bű-gond nélkül, 
A bősz habok nem zúgnak ; 

A szél, s vihar rohama még, 
Te ellened nem dúlnak. 

De ha majd a mély tengernek 
Felkel dühös orkánja ; 

Mi felkeltünk, hogy eltűnjék, 
A zúgó vész hulláma. 

Szent angyalid körülvesznek. 
A vésztől még Te ne félj; 

Dicső álmod zavartalan 
Szűz szent anyád szivénél. 

Keresztedet nem ismerik. 
Sem nem tudják kiléted; 

Szendén alszol, mert angyalok 
Zengik szent istenséged. 

Szűz szent anyád bölcsődnél áll, 
Behunyhatod szemedet; 

Az áruló most még alszik, 
Dühösen nem fenyeget. 

Zord fegyverrel sem jő senki, 
Ártatlan élted ellen; 

A vad tövis sem nőtt ki még, 
Mely átmén szent fejeden. 

Szent József is ot t zengedez, 
Nem érhet a gaz kardja; 

Bár szentjeid, éretted mind, 
Heródes rá hányatta, 

Aludjál hát, nyugodjál most; 
De kelj fel vógóránkkor: 

Hogy üdvhonod örömébe 
Mehessen minden jámbor . . . 

Balassy htván. 

La dormition de la sainte Vièrge. 
Ama örvendeztető ajándék, melylyel II. Vilmos császár 

a Szentföldön létező német kath. egyesületet megaján-
dékozta, késégkivül egy kérdést vet felszínre, a mely a 
tudósokat az utolsó évtizedekben többször foglalkoztatta, 
t. i. ama vitás kérdést, vájjon Jézus acvja, a boldodságos 
Szűz, Jeruzsálemben halt-e meg, vagy pedig Ephesusban ? 

A szentírás mit sem említ az Ur anyjának elhuny-
táról, ép oly kevéssé a régibb egyházatyák. A keleti egy-
házban kezdettől fogva január 18-át, mint a bold, szűz 
halála napját ülték ; *) egyesek most azt mondják, hogy 
Mária már előbb, 45 és 47 között balt meg Jeruzsálem-
ben; mások ellenben azt állítják, hogy szent Jánossal, 
kire a haldokló Üdvözítő édes anyját bízta, a kis-ázsiai 
Ephesusba költözött, mig 59 éves korában távozott ez 
életből. (Kircbenlex. VIII. 813.) Hol most az igazság? 

Callisti Nicephor, a görög történetíró, azt mondja 
ugyan, hogy Juvenális, jeruzsálemi püspök, a chalcedooi 
zsinaton 457-ben Marcián császár azon kérdésére, vájjon 
az Istenanyjának teste Palü-tinában, abban a sírban pihen e 
még, a melybe tették, azt felelte volna: „A szentírásban 
nincs ugyan említés téve Mária haláláról, de egy igen 
régi s teljesen megbízható hagyomány szerint az apos-
tolok, midőn az Ur anyjának balála közeledett, Jeruzsá-

*) Toursi Gergely szerint (Liber in gloria martyrum c. 8.) ez a 
franczia'egybáztan is ugy történt (M. G. S. S. Rev. Meroving. I. 493.) 
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lembe jöttek ; szent testét Gtthseman-ban az angyalok 
és apostolok éneke közben temették el." 

Ez a tudósítás azonban már azért is kevés hitelt ér-
demel, mert Nicephorus csak a XIV. század második év-
tizedében, Sosomenosra és Szokrateszre támaszkodva, fe-
jezte be egyháztörténelmét. (Kirchenlex. IX. 259.) Az 
első történelmi feljegyzést találjuk a Breviarius de Hiero-
solyma ban a VI. század végéről (v. ö. Gildemeister J. : 
Theodosius de situ terrae sanctae eredeti szövegét s a 
Breviarius de Hierosolyma javított kiadását. Bonn 1882. 
35 , 38, old.) Szent Willibaldról, az eichstätti egyházmegye 
alapitójáról, ki 724 husvétjétől 730 őszéig Palastinában, 
Konstantinápolyban tartózkodott, a heidenheimi apácza, 
ki a jámbor zarándok adatait 778-ban feljegyezte, ezt 
mondja: „Ilyesmit ő maga mondott, hogy a városkapu 
előtt (Jeruzsálemben) hatalmas oszlop áll s ezen intő s 
emlékeztető jelül egy kereszt, hol sz. Mária testét a zsidók 
elragadni akarták. Midőn u. is a tizenegy apostol Szűz 
Mária testét felvette, Jeruzsálemből kivitte s ép a város 
kapuhoz ért, a zsidók hatalmukba akarták azt keriteni. S 
a férfiak, kik karjaikat a koporsó után kinyújtották, s azt 
elvenni akarták, karjuknál azonnal feltartóztattak s mint-
egy oda enyvezve ragadtak a koporsóhoz s előbb nem 
tudtak megmozdulni, mig Isten kegyelme s az apostolok 
imája őket meg nem mentette. Szűz Mária Jeruzsálem 
közepének ama helyén távozott e világból, mely szent 
Siormak neveztetik. S akkor, mint előbb mondám, a 11 
apostol vitte, azután jött k az angyalok, kivették az apos-
tolok kezéből s elvitték a paradicsomba. Innen ment le 
Willibald püspök s érkezett Josaphát völgyébe. Ezen hely 
Jeruzsálemtől keletre fekszik. Ezen völgyben áll egy 
Mária templom, a templomban egy síremlék, nem mintha 
teste ott nyugodnék, hauem az ő emlékére." (Brückl, 
Hodoeporicon S. Willibaldi, Eichstätt 1881. c. 20 és 21. 
M. G. S S. XV. 8 6 - 1 0 6 ) . 

Máriának Jeruzsálemben történt elhalálozásáról szóló 
hagyománynyal szemben mindenek előtt érvényesül azon 
tény, hogy Ephesusban, hol 431-ben a harmadik egyete-
mes zsinat ülésezett, nagy, gyönyörű Mária templom ál-
lott, melyről többször az akták is megemlékeznek „a nagy" 
hozzátevéssel, mig akkortájt egész Kelet más városában 
még egy Mária-templom létezését sem lehet biztosan be-
igazolni. Tehát, igy vonják le a következtetésből az ephe-
susi hagyomány védői, a katholikusok ebben a hires 
városban már jóval a 431-ben tartott zsinat előtt különös 
viszonyban álltak Máriához. Ezt még világosabbá teszi a 
zsinati atyáknak a konstantinápolyi papsághoz és néphez 
intézett levele, melyben ez áll : „Nestorius, az istentelen 
tévely szerzője, midőn az ephesusiak városába jött, hol a 
theologus János és az Istenanyja, a bold. Szűz . . . . a 
Szentháromság igazi határozata s Istentől sugalmazott 
saját Ítélete folytán elitéltetett." Figyelemre méltó módon 
van a mellékmondat: „a hol János és Mária" megcson-
kítva, hiányzik a kapocs ige. Vájjon véletlenségből került-e 
ezen kihagyás a kéziratokba? A legújabb időben azon-
kívül nyomatékkal utalnak a Ganagia-Kapuli-ban lévő 
kegyhelyre, hová aug. 15-én a környék lakói, különösen 
a kirkindschai görög szakadárok zarándokolnak, mivel ezt 
az Isten anyja lakóházának s halála helyének tartják, a 

mint azt szüleik s öregszüleik tették. Ugyanezen kegy-
helyet meglepő pontossággal ugy az építés mint a fekvés 
legapróbb részleteit illetőleg szemlélte látomásaiban mint-
egy 75 évvel ezelőtt Emmerich Anna Katalin a bold. 
Szűz életének leírásakor s azt mint az Istenanyja halála 
helyét jegyezte fel. Hogy jutott ezen egyszerű apácza 
ahhoz, ki sohasem volt a westfáliai határokon kivül, hogy 
Mária ephesusi lakásáról pontos leírást nyújtson, mely 
valósággal a legpontosabban egyezik Panagia-Kapuli bel-
sejével s környékével, mint azt a szemtanuk vizsgálatai 
bizonyítják ? (Stimmen aus Maria Laach 1896. 51. köt. 
4 7 1 - 4 9 3 old.) (Zeitschrift für kath. Theologie 1898, 22. 
köt. 521—526 old.) Mi nem akarunk ebben a kérdésben 
ezúttal dönten'. Megelégszünk a kettős hagyomány újból 
emlékezetbe hozásával. 

A spiritizmusról 
tiltó ujabb tiltó határozat.*) 

Beatissimo Padre. **) Tizio. escluso ogni accordo 
collo spirito maligno, usa evocare le anime dei trapassatí. 
Egli opera cosi : Solo, senz'altro dirige una preghiera al 
Capo délia Milizia celeste, perche voglia concedergli di 
parlare collo spirito di quella determinata persona Passano 
istanti ; ed egli, preparata la mano a scrivere, sente 
muoversi la stessa, che lo avverte délia presenza dello 
spirito. Egli espone quanto desidera sapere, e la mano 
scrive in risposta aile proposte di lui. 

Le risposte sono tutte in conformità con la fede e 
10 insegnamento délia Chiesa sulla vita futura. Riguardano 
per lo più lo stato in cui trovasi l'anima di un defunto, 
11 bisogno che potrebbe avere di suffragii, le lagnanze di 
essa sulle ingratitudini dei parenti ecc. 

Ciô posto, è lecito l 'operato di Tizio? 

Feria IV, die 30 Mártii 1898. 
In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis 

habita ab Emis ac Rmis DD. Cardinalibus in rebus fidei 
et morum Generalibus Inquisitoribus, proposito suprascripto 
dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem 
EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt: 

Uti exponitur, non licere. 

Feria vero VI di 1 Április eiusdem anni, in solita 
audientia R. P. D. Adsessori S. 0 . impertita, facta de his 
omnibus SSmo D. N. Leoni Div. Prov. PP. XIII. relatione. 
SSmus resolutionem EEmorum Patrum adprobavit. — I. 
Can, MANCINI, S. R. et U. Inquis. Not. 

*) A XXIX. sz. kalocsai főp. körlevélből. 
**) Titius, exclusa omni conventione cum spiritu maligno, 

evocare solet animas defunctorum. Ita procedit : dum solus reperitur, 
quin aliquid aliud praemittat, precem dirigit ad Ducem Militiae 
Coelestis, ut ab ipso obtineat facultatem communicandi cum spiritu 
talis determinatae personae. Aliquantulum expectat : tunc ipse 
praeparatam manum dum praebet ad scribendum, persentit illam 
moveri, ex quo certior fit de praesentia spiritus. Ipse exponit ea 
quae scire cupit, et manus scribit responsa hisce quaesitis. Quae 
responsiones quadrant omnes cum catholica fide et doctrina 
Ecclesiae relate ac! vitam futuram. Plerumque spectant statum in 
quo reperitur anima alicuius defuncti, necessitatem suam de 
recipiendis suffragiis, querimonias eiusdem circa ingratudinem 
paientum etc. 

58* 
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EGYHÁZI TQDOSITASOIL 
Budapest. A vörös-kereszt egylet ünnepsége. — 
A magyar szent korona országai vörös-kereszt egy-

letét ő felsége 50 éves uralkodásának jubileuma alkal-
mából szép kitüntetés érte, tagjai közül 59-et ért a leg-
magasabb királyi kitüntetés, köztük az egylet fárad-
hatatlan buzgó elnökét gróf Csekonics Endrét is, kit ő 
felsége a Ferencz-József rend nagykeresztjével tüntetett 
ki. Ez alkalomból az egylet központi választmánya s a 
vidéki bizottságok az elnök tiszteletére összegyűltek a 
kecskeméti-utczai gróf Csekonics palota dísztermében, hol 
az ünnepeltet dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök alelnök 
üdvözölte ; beszédjét alább közöljük. 

A küldöttségeket előbb bemutatták dr Schlauch 
bibornoknak, kinek mindegyikhez volt egy nyájas, tuda-
kozó szava. Ott voltak a tordai, váczi, győri, pozsonyi, 
budai, kisküküllővármegyei, fiumei, hódmező-vásárhelyi, 
szabadkai, dombovári stb. küldöttek, mindenünnét 5 — 6 
taggal. Ezenfelül a központi választmány csaknem teljes j 
számmal. 

A többek között ott voltak : gr. Zichy Nándor, dr I 
Janny Gyula, dr Elischer Gyula, babarczi Schwartzer Ottó 
főgondnok helyettes, Latinovics János, Bogisich Mihály 
cz. püspök, kanonok, Bessenyei tábornok, Ruschek Antal 
győri esp. plébános, Csávolszky József váczi apát-kanonok, 
Tóthfalussy 'Béla erzsébetvárosi plébános, Szlávy Béla 
honvédezredes, Argav János honvédfőhadnagy stb. 

Kevéssel egy óra előtt megjelent az ünnepelt elnök, 
kit dr Schlauch Lőrincz a következő remek beszéddel 
üdvözölt : 

Nagyméltóságú v. b. t. tanácsos ! 
Elnök ur ! 

A magyar szent korona országainak vörös kereszt 
egyletének központi választmánya és az ezzel összekötte 
tésben álló központi bizottságok tisztelettel jelennek meg 
ma exczellencziád előtt, hogy örömüknek adjanak kifejezést 
azon legmagasabb királyi kegyelem fölött, melylyel 
felséges urunk és királyunk exczellencziádat a Ferencz-József 
xend nagykeresztjével kitüntetni méltóztatott. 

A vörös-kereszt egylet egy magasztos eszmének 
hordnoka. Szebb eszmét, üdvösebbet a haladó kor alig 
szülhetett. 

A múltban a népek küzdelmeiben a romboló erők 
közt mindig ott volt a kölcsönös megsemmisítés gondo-
lata, az irgalom a legyőzött iránt csak kivételes volt ; ma 
a tevékeny szeretetnek eszméje, melyet a vörös-kereszt 
egylet képvisel, az emberi szenvedélyek legirtózatosabb 
kitörésében, a véres háborúkban, mint engesztelő géniusz 
jelenik meg, ott lebeg a küzdők felett, leszáll hozzájuk, 

gyógyítsa a sebeket, enyhítse a fájdalmat, hogy 
ápolja azt, aki királyáért és hazájáért vérzik. 

Lehet-e ennél szebb feladat? lehet-e a hazaszeretetet 
melegebben tanúsítani, mint szeretettel felkarolni azt, ki 
hazája iránti szeretetének áldozata lett? 

Ma úgyszólván az egész nemzet ott van a hadsereg-
ben. Es ha az önfeláldozás a harcztéren szent köteles-
ség, az itthon maradtakra a segélyezés és ápolás szent 
parancs. 

Fönséges az egyik, angyali a másik. 
Az utóbbira vállalkozott a vörös-kereszt egylet, 

melynek élén nagyméltóságod áll, áll és tevékenységével, 
fáradhatatlan buzgalmával annak czé'jaival azonosítván 
magát, méltán köztünk az első. 

Magas családjában a jótékonyság hagyományos és a 
mi ősi erény volt és ma is az Délmagyarországon, azt 
exczellencziád a vörös-kereszt egyletben keresztény és 
hazafiúi kötelességének teljesítésével fokozottabb mérvben 
érvényesíti megszokott nemes lelkülettel és egyenlő áldo-
zatkészséggel. 

Nem lehet ezeket fel nem említeni, midőn a legke-
gyelmesebb fejedelmi elismerésben a vörös-kereszt egylet 
tagjai önmagukat is kitüntetve érzik. 

Tartsa Isten exczellencziádat, viselje sokáig a királyi 
kitüutetést azon öntudattal, hogy a vörös-kereszt egylet 
tagjai mindenkor egyenlő tisztelettel és szeretettel fognak 
exczellencziád iránt viseltetni. 

Éljenzés ! 
Erre Csekonics Endre gróf a következő meleg 

szavakkal köszönte meg az üdvözlést: 
Főmagasságu bibornok, alelnök ! Mélyen tisztelt 

tagtársak ! 
Eminencziád ékesszólásának hatalma, melylyel nemes 

szivének érzelmeit tolmácsolni kegyeskedett, — elnémítja 
az ajkamon a hála szavait. 

Az emberszeretet varázsa szólította életre az egyletet 
s legfőbb urunk s királyunk elismerésében fáradozásaink-
nak nemcsak jutalmát látjuk, hanem biztatását is, hogy 
tevékenységünket hatványozzuk; melyre Isten bő áldását 
kérem. 

Szíves szerencsekivánataikért hálás szívvel mondok 
köszönetet. 

S miután a tisztelgőkkel beszélgetett, a vendégek 
szétoszlottak. 

Pécs, deczember 20. Főpapi látogatás. — 
Hetyey Sámuel pécsi püspök tegnap 1/2 12 órakor 

délelőtt meglátogatta a helybeli irgalmasok rendházát, a 
mi itt annál nagyobb örömet keltett, mert istenes szent 
János szerzetes fiainak pécsi rendháza évtizedek óta nem 
részesült abban a kitüntetésben, hogy a megyés főpásztort 
vendégkép falai közt üdvözölhette volna. 0 méltósága 
mindenek előtt Fataky Lucidus perjelt és igazgató fő-
orvost kereste föl lakásán, kinél éppen, egy ambuláns 
beteg volt. A perjel lakosztályának megtekintése után dr 
Schick Jáczint főorvos lakásába tért be a püspök s azt is 
megnézte. Ezután sorban megszemlélte az ebédlőt, a 
konyhát, a gazdaságot, templomot. A perjel megmutatta 
a főpásztornak a rend templomának restaurálás előtti 
képét, a melyről megítélhető, hogy mily előnyös átala-
kuláson ment át ez a templom a rend áldozatkészsége 
folytán. Azelőtt a homlokzat szegényes állapotban volt, 
fölötte rozoga fatorony állt, de Pataky perjel restaurálási 
tervet készíttetett Kierstein Ágost műépítész által, melyet 
Schlauch Imre építész hajtott végre a rend 22,000 frtnyi 
költségén. E renoválás kiterjedt a gyógytári épületre is, 
miután ez is a frontban van. Sok faragott követ használ-
tak föl a munkálatnál, a templom diszes ajtót és specziáli-
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tás számba vehető vastornyot kapott, melyrőJ egy Pécsett 
átutazó müncheni építész azt mondta, hogy ilyet csak 
Rómában látott. A püspök, miután a templomban mindent 
szemügyre vett, dicsérte a templom szépségét, valamint a 
rendházban tapasztalt tisztaság és rend fölött is teljes 
elismeréssel nyilatkozott. Közben a szerzetesházakban szo-
kásos harangjel ebédhez szólította a rendtagokat, mire ő 
méltósága azon kijelentéssel, hogy nem akarja a házi-
rendet megzavarni, lemondott a kórház belsejének meg-
tekintéséről és dr Igaz Béla titkárral hazahajtatott. A 
kórházban, mely az alap'tás után 12 betegágygyal nyilt 
meg, ma negyven betegágy van. 

Székesfejérvár. Püspöki körlevél. — 
F. hó 18-án bocsátotta ki dr Steiner Fülöp megyés 

püspök ur XVI. sz. körlevelét, melyben tudomására hozza 
papságának, hogy a pápa a székesfejérvári egyházmegye szá • 
mára megengedte a Jézus szentséges szivéről szólólitániának 
nyilvános használatát s egyszersmind közli az ide vonat-
kozó határozatot, a litánia jóváhagyott szövegével együtt, 
és felhívja a papságot, hogy ezen litániát Jézus szent 
szivének tiszteletére tartani szokott ájtatosságokon hasz-
nálják. A litánia használatát a pápa a megyés püspök 
kérelmére engedte meg, ki azért fordult e kérelemmel a 
pápához, mivel egyházmegyénkben Jézus sz. szivének 
társulata több helyen szabályszerűen megalakult és hogy 
a hivek különös tisztelettel vannak Jézus szentséges 
szive iránt. A litánia szövege teljesen megegyezik a 
marseillesi és az autuni franczia egyházmegyéknek enge-
délyezett litánia szövegével. 

Páris. Az országos katholikus kongresszus nagy ered-
ményéről és a nemzeti fogadalmi templomról. — 

A f. é. november 28-tól decz. 5-ig Párisban tartott 
országos katholikus kongresszus nagy történeti emléke-
zetessége abban áll, hogy ezen a kongresszuson végre 
sikerült a katholikus pártárnyalatoknak, a royalistáknak, 
a keresztény demokratáknak és az u. n. liberális katholi-
kusoknak egyesülése a választások idején való egységes 
eljárás czéljából. A kongresszus egyes szakosztályaiban 
sokféle üdvös akczióra nézve jött létre kezdeményezés, 
például az iskola, a sajtó, a társadalmi bonyodalom terén. 
A sajtóügyi osztályban például konstatálták, hogy magá-
ban Párisban 31, a vidéken pedig 530 katholikus lap 
végzi a katholikus tájékoztitás nagy munkáját. Helyes-
léssel és ajánlással találkozott egy országos szövetségnek 
létesitése, avval a kötelezettséggel, hogy a tagok rossz 
lapokat nem járatnak, olvasásra mindenütt csak jó lapo-
kat kőire telnek, és hirdetéseikkel csak katholikus lapokat 
támogatnak, 

Már csak egy év s néhány hónap választ el az 
1900-ik évbeli világkiállítástól. Kik ennek látására Páris-
ban megjelennek, meg lesznek lepve a párisi Montmartre 
dombján emelkedő nagy nemzeti fogadalmi templom, a 
francziák fő-fő Sacre-Coeur-templomának látása által. Ez 
egy óriás és fényes templom lesz. A világkiállítás idején 
teszik fel kupolájára a szent keresztet és ekkor lesz a 
felszentelési ünnep is, melynek programmját a párisi bi-

bornok-érsek már elkészítette.. A kupola belső magassága 
83 méter, 20 db 5 méter magas és 2 méter széles ablak 
van rajta. A templom tornya 100 méter magas lesz. De 
ebbe nem helyezhetik el a „Savoyard" nevü óriás haran-
got. Annak 30 méter magas külön tornyot építenek. A 
templom 25 millió franknál is többe fog kerülni. 

Róma, decz. 20. A protestáns propagandáról az 
örökvárosban és még valamiről. — 

Nagy erőfeszitést fejt ki a protestáns terjeszkedés a 
pápaság székhelye körül. A jövő század már látni fogja a 
protestáns telepet szent Péter sírjával szemben. Ezek a 
protestáns elemek, vagyis emberek, természetesen, ketten 
sem vallanak egy hitet. Egyek ők és egyetértők csak 
egyben tudnak lenni : a pápaság gyűlöletében, a keresz-
tény vallás legfőbb tekintély-elve ellen való protestálás-
ban és áskálódásokban. Az amerikai methodisták jelenleg, 
mert óriás pénzsegély áll rendelkezésökre, körülbelül 20 
menedékházat tartanak fenn Rómában gyermekek és fel-
nőttek számára, eltekintve más protestáns intézetek mű-
ködésétől. Egy ily gyermek-menedékházban 70 katholikus 
gyermek van elhelyezve, egy másikban 40. Ezeket vilá-
gos, hogy nem nevelik buzgó katholikusokká ezek az inté-
zetek. Nappali iskolák, esteli iskolák, jótékony intézetek, 
például fürdők, szórakoztató helyek, internátusok teljes 
ellátással tanitójelöltek számára stb. ilyenek azok az in-
tézmények, melyeket a protestáns propaganda czéljaira 
használ. És vagy ingyen vagy igen olcsón ad a protes-
táns propaganda mindent. Például 5 lira tandijért egész 
éven lehet oktatást nyerni németül, francziául, angolul, 
stenografiát, zenét stb még tánczot is a methodista nevelő 
intézetben. Egy tanitónő-jelölt ily methodista intézetben 
kapott lakást. Ebéd alatt bibliát olvastak a növendékek 
előtt, protestáns élű kifakadásokkal a kath. egyház ellen. 
A szerzetesek és a papság általában mindennapi meg-
rágalmazás tárgya az ily prot. propaganda-intézetben. Az 
a tanitónőjelölt szabadulni akart az intézetből. Elment az 
igazgatónőhöz, a ki bevallotta, hogy igenis a protestáns 
vallás terjesztése czélja ezeknek az intézeteknek. Katho-
likus részről a protestáns propaganda ily arányú terjesz-
kedésével szemben igaz, szintén jelentkezik érdeklődés és 
tevékenység. A pallottinus atyák és a hasonló nevü női 
congregatio Casa della Providenza név alatt menedék-
házakat szervez, az angolkisasszonyok esti iskolát ren-
deztek be, melynek 600 látogatója van, stb. Ámde 
mindez még mind nem elégséges a protestáns propagan-
dával szemben. 

Julio Rocca tábornok, az argentínai köztársaság uj 
elnöke, jelentést küldött be a pápához az elnökség át-
vételéről s egyúttal biztosította az egyház fejét, hogy a 
barátságos viszonyt a Vatikánnal szorosabbra akarja 
fűzni, — a mi azt jelenti, hogy Argentína diplomacziai 
képviselete, a mely 1871-ben megszűnt, a Vatikán mellett 
újból meg fog jelenni. Argentina köztársaság lakossága 
4 millió, csaknem kivétel nélkül katholikus. A kath. vallás 
államvallás, s az alkotmány értelmében elnök és alelnök 
csak katholikus lehet. A keresztény vallás ezen a területen 
1539-ben kezdett gyökeret verni. Első lelkipásztorok, 
misszionáriusok, a szentferencziek va'ának. 
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K A R Á C S O N Y I ME L L É K L E T. 

Kis Zsolozsma 
Jézus szentséges Szivéről, 

melyet latinból magyarra fordított és a főt. kalocsai érseki ható-
ságnak 1898. aug. hó 30. 3784. sz. a. k. engedélyével kiadott 

Balassy István kalocsa-főegyházmegyei áldozár. 

Hajnalra. 
Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd fel 

szivemet a te szeretetedre. Ámen. 
V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. Es szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V. Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segitségemre. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Isten-

nek : miképen kezdetben vala, most és mind örökkön 
örökké. Amen. 

Ének. 

Egek ékes dicsősége, 
Tebenned kelt a gondolat; 
Hogy elhagyod örök trónod, 
S leszesz miértünk áldozat. 

Jézus ! szivek gyönyör-üdve, 
Gyújtsd égi lángra szívemet ; 
Es énekekben zengem el 
Szivedről a dicséretet. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény ; 
A tiszta szívekben gyönyör, 
Uralkodjál ég, föld szivén. 

FoháSZ. Oh Jézus szent szive! Atyád akarata iránt 
a legengedelmesebb, vond magadhoz sziveinket, hogy a 
mik neki kedvesek, mindég azokat cselekedjük. 

V. Kész az én szivem, szivem Istene, hogy csele-
kedjem a te akaratodat. 

F. Istenem akartam, és törvényedet szivemben őrizem. 

Könyörögjünk. 
Tekintsd, kérünk irgalmas Isten, legkedvesebb Fiad-

nak szivét, kiben neked jó kedved telt, az ő szentséges 
szivének szomorúságát, melyet érettünk elviselt; és méltó 
elégtételét, melyet érettünk Téged megengesztelve lerótt: 
engedd nekünk töredelmes szívű könyörgőknek vétkeink 
bocsánatát, és gyulaszd fel szivünket Krisztus oly szerete 
tével, hogy ez isteni szív érzelmeitől teljesen lángolva 
szived szerint méltóknak találtatni érdemesüljünk. Ugyan-
azon a mi Uruük Jézus Krisztus által. Amen. 

Első órára. 
Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd fel 

szivemet a te szeretetedre. Amen. 
V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. Es szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V. Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segítségemre. 

Dicsőség stb. 

Ének. 

Oh szív ! szivünkért, áldozat, 
Örökké tartó szent öröm ; 
Az emberek szent vigasza, 
S boldog reménye a földön. 

Szentháromság dicsősége, 
Kit Isten-Ige megszentelt; 
Benned nyugszik a Szentlélek, 
Benned Atyád jó kedve telt. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény ; 
A tiszta szívekben gyönyör, 
Uralkodjál ég, föld szivén. 

FoháSZ. Oh Jézus szent szive! üdvöségünknek szom-
juhozója, hivj minket törvényszegőket szivedhez vissza, 
hogy meg ne haljunk bűneinkben. 

V. Kész az én szivem, szivem Istene, hogy csele-
kedjem a te akaratodat. 

F. Istenem akartam, és törvényedet szivemben őrizem. 

Könyörögjünk. 
. - * Tekintsd, kérünk, irgalmas Isten. (Mint fenn.) 

Három órára. 

Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd fel 
szivemet a te szeretetedre. Amen. 

V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. Es szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V. Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segítségemre. 

Dicsőség stb. 

Ének 

Fényes napnál tündöklőbb vagy, 
Jézus gazdag kincses tára; 
Ur Jézus égi szentélye, 
Egekben legméltóbb háza. 

Te az égben legméltóbb trón, 
Teremtve tiszta szűz vérből ; 
Ki szűz méhébe leszálltai, 
Az égi Láng erejéből. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény ; 
A tiszta szívekben gyönyör, 
Uralkodjál ég, föld szivén. 

FoháSZ. Oh Jézus szent szive! a tisztaság legtöké-
letesebb példája, tégy minket tiszta szivüekké, hogy szi-
vedhez méltóknak találtatni érdemesüljünk. 

V. Kész az én szivem, szivem Istene, hogy csele-
kedjem a te akaratodat. 

F. Istenem akartam, és törvényedet szivemben őrizem. 
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Könyörögjünk. 
Tekintsd, kérünk, irgalmas Isten. (Mint fenn.) 

Hat órára. 
Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd fel 

szivemet a te szeretetedre. Amen. 
V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. És szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V. Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segítségemre. 

Dicsőség stb. 

Ének. 
Oh édes! ób szeretet szív! 

Szerelmünkért megvérezett; 
Szerelmünkért megkínozott, 
Engesztelést im ez szerzett. 

A bűnöst verni kél az Ur, 
De óh! amint meglát Téged; 
Szelíddé lesz s a villámot, 
Felejteti Te szent véred. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény ; 
A tiszta szívekben gyönyör. 
Uralkodjál ég, föld szivén. 

Fohász. Oh Jézus szent szive ! ki ellenségeid iránt 
a legszelídebb valál, a te békességed áraszsza el szivün-
ket, hogy üldözőinknek és rágalmazóinknak sziveinkből 
megbocsássunk. 

V. Kész az én szivem, szivem Istene, hogy csele-
kedjem a te akaratodat. 

F. Istenem akartam, és törvényedet szivemben őrizem. 

Könyörögjünk. 
Tekintsd, kérünk, irgalmas Isten. (Mint fenn.) 

Kilencz órára. 
Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd 

fel szivemet a te szeretetedre. Amen. 
V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. És szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V. Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segítségemre. 

Dicsőség stb. 
Ének. 

Sebekkel mélyen sértett szív, 
A szeretet bánt így veled ; 
A szeretet győzött le így, 
Mert leikeink Te szeretted. 

Kiket drágán megváltottál, 
Kikért szived Te megnyitád ; 
Nekünk bensőd szent mélyében, 
Szerelmed nyughelyet itt ád. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény ; 
A tiszta szívekben gyönyör, 
Uralkodjál ég, föld szivén. 

Fohász. Óh Jézus szent szive! fájdalomban legbéke-
tűrőbb, adj nekünk töredelmes, és megalázott szivet, hogy 
a bűnbánat méltó gyümölcseit teremhessük. 

V. Kész az én szivem, szivem Istene, hogy csele-
kedjem a te akaratodat. 

F. Istenem akartam, és törvényedet szivemben őrizem. 

Könyörögjünk. 
Tekintsd, kérünk, irgalmas Isten. (Mint fenn.) 

Vecsernyére. 
Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd 

fel szivemet a te szeretetedre. Amen. 
V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. Es szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V. Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segítségemre. 

Dicsőség stb. 

Ének. 

Jézus az uj szövetségben, 
Szent testét adja ételül ; 
Es e csodás vendégségben, 
Szent vérével szomjunk enyhül. 

Kit angyalok imádanak, 
Ki előtt az ég, föld térdel ; 
Kenyér, és bor szine alatt, 
Valóban égi szent étel. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény ; 
A tiszta szívekben gyönyör, 
Uralkodjál ég, föld szivén. 

Fohász. Óh Jézus szent szive ! a szegénység igen 
nagy szeretője ; tégy bennünket, mint annak szeretőit, 
hozzád hasonló szegényekké, hogy benned egyedüli kin-
csünkben legyen a mi egész szivünk. 

V. Kész az én szivem, szivem Istene ; hogy csele-
kedjem a te akaratodat. 

F. Istenem akartam, és törvényedet szivemben őrizem. 

Könyörögjünk. 
Tekintsd, kérünk, irgalmas Isten. (Mint fenn.) 

Befejezésre. 

Jézusnak az én szeretetemért égő szive, gyulaszd fel 
szivemet a te szeretetedre. Amen. 

V. Uram nyisd meg az én ajakamat. 
F. És szám dicséretedet fogja hirdetni. 
V» Istenem ügyelj segedelmemre. 
F. Uram siess segítségemre. 

Dicsőség stb. 

Ének. 

A szűz anya égő szive 
Fia szive után eped ; 
Szünet nélkül sóhajtozza; 
Jézus üdvöm Te szent szived ! 
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Mindkét szivet a szeretet, 
Olyan egygyé, s úgy összefűz ; 
Hogy Jézus lángra gyújtja azt, 
S Jézus szivét az égi szűz. 

Jézus tündöklő szent szive, 
A nagy elmékben égi fény; 
A tiszta szivekben gyönyör, 
Uralkcdjál ég, föld szivén. 

FoháSZ. Oh Jézus szent szive ! ki legnagyobb jólté-
vője vagy azoknak, kik Téged szeretnek, tebenned oszol-
jak el testünk, és szivünk, hogy légy szivünk Istene, és 
részünk, Isten mindörökké. 

Könyörögjünk. 
Tekintsd, kérünk, irgalmas Isten. (Mint fenn ) 

Ének Jézus szent szivéhez. 

L r Jézus legtisztább sxive, 
A mély szentség oltára ; 

Bűnös szivem óh mossa meg, 
Megváltásod nagy ára ! 

Mi tégedet undorra kelt, 
Vedd el bűnöm rútságát; 

Onts énbelém uj szellemet; 
S az uj szellem forrását. 

Szelid s alázatos szent szív, 
Örök jóság szent telje ; 

Szivedhez oly hasonlót adj, 
Mely oly hőn égjen mint Te. 

De bár a szeráfok tüze, 
Gyulasztaná szivemet; 

Akkor sem volna még elég, 
A lángoló szeretet. 

Tehát, hogy ugy szeresselek, 
Oh szent szív! mint Te engem; 

Szived tüzéből szikrát adj 
S lángokban ég a lelkem. 

Óh e szeretet lángjától 
Gyúljon ki lauyha szivem ; 

S e hő tűzben hamvadjon el 
Szent szívedért egészen. 

Oh ily halállal ölne meg, 
A szeretet kegyelme! 

Megváltómért viszont szivem 
Hő áldozat ugy lenne. 

Szerelmedért haljak tehát; 
Jézus szive, szerelmem ; 

Hogy új szívvel már kezdjelek 
Szeretni óh Istenem ! 

Sóhaj a szent szivhez. 
Egyedül a szent szív szerelme; 
Egyedül a szent szív félelme ! 
Jézus neked adom szivemet; 
S te add viszont nekem szivedet! 

Karácsonyi könyvpiaez. 
Schlauch Lörincz bibornok beszédei. 

1. Dr Sch7auch Lőrincz bibornok-püspök egyházi 
: beszédei. Harmadik kötet. Budapest, Franklin-Társulat, 

1898. 8-r. 476. 1. 
2. Dr Schlauch Lőrincz bibornok-püspök egyház-

politikai beszédei és dolgozatai. Negyedik kötet. Budapest, 
Franklin-Társulat 1898. 8-r. 508 1. A két kötet ára 
10 frt s kapható a Franklin-Társulat könyvkiadó hiva-
talában, valamint az összes budapesti könyvkereskedőknél ; 
Nagyváradon a latin szertartású egyházmegyei hivatalnál. 

Főpásztoraink megjelenése az irodalom terén emeli 
a közmunkások önérzetét s műveik összemérése a külföld 
hasonló termékeivel arról győzhet meg mindenkit, hogy 
a magyar katholikus papság szellemi műveltsége immár 
versenyképesül mutatkozik be a franczia, a belga, a 
német, az olasz papság tudományos és irodalmi munkás-
sága mellett — még pedig immár nemzeti magyar 
nyelven. A tudós és ékesszóló tagyváradi bíboros mun-
káinak eme két kötete alak és tartalom tekintetében a 
magyar kath.-papság szellemét és működési körét jellemző 
tulajdonságokkal, szépségekkel, igazán bővelkedik- Korunk 
tükre, melyben igazi filozotés szónok áll előttünk és apostol,, 
a ki korának tud szólni, és államférfiú, a ki tud az emberek 
lelke felett uralkodni. Akár hol nyitja fel az ember vaskos kö-
teteit, figyelme rögtön le van kötve, élvezettel tanul, s igaz 
szellemi gyarapodást érezve bensejében teszi le minden-
kor a könyvet, azzal a tudattal, hogy az „monumentum 
aere perennius." 

Figyelmeztetőül szabad legyen most mind a két 
kötetnek csupán tartalomjegyzékét bemutatni. A gondosan 
s találó vonatkozással kieszelt czímek előre sejtetik velünk 
a tartalom gazdagságát és jótékony hatású erkölcsi és 
aesthetikai szépségeit. 

III. kötet. Dicsőség az Istennek, és békeség az em-
bereknek. Karácson ünnepén. — Az Ige megtestesülése 
az emberiség boldogságának alapja. Karácson ünnepén. — 
A kereszténység legyőzhetetlensége. Húsvét ünnepén. — 
Megsemmisülés-e vagy örök élet (vár rink.) Húsvét ünne-
pén. — A feltámadás és az élet. Húsvét ünnepén. — A 
feltámadás igazsága. Húsvét ünnepén. — Mi a búcsú? Pün-
kösd ünnepén. — Van-e oka a keresztény katholikusnak 
vallását szégyenleni? Pünkösd ünnepén. — Hitünk ész-
szerüsége. Pünkösd ünnepén. — Jézus és Mária szent 
Szive. Szeplőtlen fogantatás ünnepén. — Immaculata. 
Szeplőtlen fogantatás ünnepén. — Szent-László öröksége. 
Szent-László király ünnepén. — A szentek egyessége. 
Halottak estéjén. — A haladás alapja és biztosíték a. Az 
év utolsó estéjén. — A vak végzet és a keresztény sors. 
Az év utolsó estéjén. — Küzdelem és kötelesség. Az év-
utolsó estéjén. — Keresztény leánynevelés. Bérmáláskor. 
— Boldogságra vezérlő kalauz. Bérmáláskor. — A jóté-
konyság gyakorlása az emberi méltóság elismerése. Sama-
ritánus beszéd. — Esketési beszéd. Gróf Almássy Imre és 
báró Wesselényi Kornélia házasságkötése alkalmával. — 
Esketési beszéd. Gróf Széchenyi Antal és gróf Wencklieim 
Kriszta házassági egybekelése alkalmából. — Esketési 
beszéd. Gróf Wencklieim Dénes és gróf Wenckheim Fride• 
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-rïka házassági egybekelése alkalmából. — A munkád-kérdés. 
A nagyváradi iparos ifjak önképző és betegsegélyző-egylete 
zászlajának megáldásakor. — Eletemnek két vezércsillaga. 
Aranymisém alkalmával. 

IV. kötet. Emlékbeszéd gróf Andrássy Gyula felett. 
A főrendiház 1890. márczius 11-iki ülésén. — A vegyes-
házasságból született gyermekek vallásáról. A .főrendiház 
1892. jul. 4 iki ülésén. — Az egyházpolitikai kérdések-
ről. A főrendiház 1893. május 9-ike ülésén. — A polgári 
házasságról A főrendiház 1894. május 9-iki ülésén. — 
A vallás szabad gyakorlatáról. A főrendiház 1894:. októ-
ber 3-iki ülésén. — A felekezetnélküliségről. A főrendi-
ház 1895. márczius 22-iki ülésén. — A képviselőválasz-
tás! bíráskodásról. A főrendiház 1896. szept. 30-iki ülé-
sén. — Istenért a szenvedőknek. Megnyitó beszéd a buda-
pesti polyklinikai egyesület közgyűlésén 1888 — Az élet 
ellentéteinek kiegyenlítése a szeretet által. Megnyitó 

ugyanott 1891-ben. — Keresztény Charitas. Megnyitó 
ugyanott 1894 ben. — Evolutio és a létért való küzde-
lem. Elnöki megnyitó beszéd a magyar orvosok és termé-

szettudósok 1890. aug. 16-iki nagygyűlésén. — A ma-
gyar királyi főkegyúri jog. Elnöki megnyitó beszéd a 
Szent-László-Társulat 1892. junius 27 iki közgyűlésén. — 
A magyar állam ezeréves fennállásának emléke. Beszéd 
Biharmegye 1896. május 12-iki közgyűlésén. — A ma-
gyar főiskolai ifjúsághoz. Megnyitó beszéd a Magyar-
Diák szövetség 1897. ápr. 22 iki gyűlésén. — Divioa vis 
movens a szocziális kérdésben. Elnöki megnyitó beszéd a 
Szent-István- Társulat 1898. marcs. 31-iki közgyűlésén. — 
Fölterjesztés az „Egységes polgári házasságról" szóló tör-
vényjavaslatra és indokolására 1893. szept. hóban. — A 
Biblia és a Tudomány. Előszó „A Biblia és a Tudomány" 
czimü műhöz 1896 — Főpásztori szózat a magyar hon-
foglalás ezredik évfordulója alkalmából 1896. 

Tollite, sodales, et diurna nocturnaque manu versate ! 

= Karácsonyi könyvpiaczunk termékeiből ma még 
kiemelni óhajtjuk a következő igazán kiváló értékű mun-
kákat : 

1. Az igazság világossága. Hitvédelmi népirat. Ir ta 
Szemző János (segédlelkész Bezdánban.) A főt. kalocsai 
érseki hatóság engedélyével. Zombor, 1898. 16-r. 229 1. 
A r a bérmentes küldéssel 1 korona. Kapható szerzőnél 
Bezdánban és Kazioczi Ferencznél Jankováczon. 

Ez a munka rendkívül örvendetes esemény. Nekem 
nagyon tetszik . . . Hiveink hagyományos vallásosságát a 
szabad pórázra bocsátott vallási vélekedések erősen ostro-
molják. Lapok, beszélgetések, folyton-folyvást tiszteletlenül 
érintik, gúnyosan csipkedik, hevesen ostromolják a hitet. 
Népünk hite védelmére kiáll, sokszor már csaknem a 
kétségbeesés felkiáltásával. Ime a megfelelő, a korszerű, 
a népszerű magyar hitvédelmi munka. Szerző jól válasz-
totta meg tárgyát. Érzi hogy missiót, nemzeti apos-
tol i missziót végez a hitében veszélyeztetett népnél. 
A miről irni akar, azt jól tudja, és jól eső népies ma-
gyarsággal tudja a népnek előadni, ugy hogy az megvan 
lepve az érdekesség és azonnal lefegyverezve a csatta-
nósság által. Sikerült, nagyon sikerült hitvédelmi káté-
oktatás. Van benne rendszer és kerekdedség és mindvégig 
megkapó népies magyarosság. Egy élő népmisszionárius, 

aki szent gyakorlatokat tartat a nép eszével és akaratá-
val. A tárgysorozat főbeosztása a következő. I. E világi 
és túlvilági sorsunkról. 1—5. 1. II. Istenről 55—82. 1. 
(Itt ismerteti a Szentháromságot ) III. Isten örök és má-
síthatatlan törvényéről. (Népies keresztény erkölcsi okta-
tás.) 8 3 - 1 4 6 . 1. IV. Az Isten kegyelméről 147—191. 1. 
V. Az imádkozásról 192—229 1. 

Teljes kátéoktatás van ebben a remek kis könyv-
ben. Érdekes és tanulságos felolvasásokat lehet belőle 
rögtönözni két-három tagból álló társaságokban épp 
ugy, mint egész nagy olvasókörökben. (Vége köv.) 

= Megjelent és beküldetett Dr Erődi Bélának A 
Szentföldön czimü műve. 

Erödi Béla e művében Palesztinát ismerteti, a Föld-
közi-tenger keleti részének azt a keskeny földszalagját, 
mely az emberiség történetében oly fontos szerepet játszik ; 
hol az ó- és újszövetségnek annyi nagy és csodás alakja 
élt, járt-kelt és örökemlékü dolgokat müveit, hol az 
ó-szövetség fölé felépült az uj-szövetség, hol az Udvözitő 
született, tanított, élt és szenvedett, mely helyeket a hit, 
a vallásos kegyelet szentekké avatott. A 256 oldalra ter-
jedő műhöz van mellékelve Palesztinának szines nyomatú 
szép térképe, melyet Kogutovicz Manó térképész készí-
tett. A mű ára fűzve 2 frt, diszkötésben 2 frt 80 kr. Na-
gyobbított, finomabb díszkiadás pompás szinnyomatu vá-
szonkötésben 4 frt. Számot tevő munka. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa a szent Collegium karácsonyi 

hódolása alkalmával tegnap előtt bámulatos beszédet mon-
dott. Mint jóságos atya és orvos egy személyben rátette 
az emberi társadalom nagy sebére gyógyító kezét, hogy a 
sebet meggyógyítsa. Nem kellene semmi más a felgyógyu-
láshoz, mint csupán a társadalom részéről beismerése 
annak, hogy a pápa igazat mond és jót akar, tehát kö-
vetni kell tanitását. Az 1898-ik év szomorú eseményeinek 
felemlítése után dicsérettel emlékezett Európa törekvéséről, 
mely a rombolás vágyának megfékezésére irányul. Es itt hir-
dette azután a mentő igazságot, a mely egyúttal komoly 
feddés is az Istent elhanyagoló emberiségre. A rombolás 
szenvedélyét, mely a modern társadalmat dúlja, nem lehet 
megfékezni addig, mig a népek lelkiismeretében és az államok 
szervezetében nem az isteni félelem, nem az Isten buzgó 
tisztelete lesz a magán és közerkölcsök alapja. A papság 
és a világi hivek együttműködése biztosítani fogja a jövő 
nemzedék ügyét. Fiat, fiat ! 

— Magyarország hgprimása, Vaszary Kolos bi-
bornok és esztergomi érsek ur, a karácsonyi ünnepeket, 
a mint már megírtuk, a székesfővárosban tölti. Karácsony 
napján reggel 10 órakor fog pontifikálni a budavári 
királykoronázó templomban. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület küldöttsége 
tegnapelőtt tisztelgett dr Schlauch Lőrincz bibornok 
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nagyváradi 1. sz. püspök ur ő emjánál. A bibornok ur 
szokott nyájasságával fogadta a küldöttséget és dr Herczegh 
Mihály egyetemi ny. r. tanár társulati elnök üdvözlő be-
szédére az 0 . P. E egész jövőjét bevilágító nyilatko-
zattal válaszolt. 0 emja az 0 . P. E. megalakulásában a 
katholikus ébredés sokat jelentő és ígérő jelét látja. Biz-
tatta az egyesületet következetességre és kitartásra a nagy 
feladatok megoldása közben mutatkozandó nehézségek és 
akadályok leküzdésében. A katholiczizmus jövő feladatai-
nak Magyarországban egyik nehéz része a kath. sajtó és 
irodalom munkásait egybegyüjtő Országos Pázmány Egye-
sület vállaira fog támaszkodni. 0 emja az 0 . P. E.-nek 
katholikus feladatainak teljesítésében nemcsak érdeklő-
dését ígérte meg, de hathatós erkölcsi és anyagi támo-
gatásáról is biztosította az egyesületi elöljáróságot ; mely 
nagy reményekkel távozott feladatainak teljesítésére a nagy-
váradi bíboros főpásztor fogadó terméből. 

— Jótékonyság. A nemrég alakult szegény tüdő-
betegeit szanatórium-egyesülete javára Császka György érsek 
ur 1000 forint. Schuszter Konstantin váczi püspök ur 
1000 frt és gróf Károlyi Sándor 1000 frt adományt küldtek. 

f Mély részvéttel adjuk t. olvasóinknak tudomá-
sára, hogy e lap egyik érdemes belmunkatársát, a köz-
ponti papnevelő intézet buzgó tanulmányi felügyelőjét, 
tud. egyetemi tanárhelyettest, a Szent-László-Társulat és 
az Aquinói sz. Tamás-Társaság lelkes titkárát, dr Purt Iván 
urat, nagy veszteség érte. Nem sokára édes anyja után 
most elvesztette derék édes atyját. A vigasztalások Ura 
adjon fájdalmára enyhülést neki és árván maradt két test-
vérének. A gyászjelentés igy szól : Dr. Purt Ivem, Ernő 
és Béla, mint fiai, Kovács Lajosné szül. Purt Emília mint 
nővére, a maguk és az összes rokonság nevében fájdalmas 
szívvel jelentik szeretett atyjuknak, illetve fivérének Purt 
Gusztáv nyug. kir. curiai s. h. főigazgató urnák f. é. 
deczember hó 21-én esti 9 órakor 67 éves korában, rövid 
szenvedés után bekövetkezett gyászos elhunytát. A meg-
boldogultnak földi maradványai f. hó 23-án, pénteken 
délután x/24 órakor fognak az ág. evang. egyház szertar-
tásai szerint IV. ker., Lipót-utcza 46. szám alatt beszen-
teltetni és a kerepesi-ut melletti temetőben örök nyuga-
lomra tétetni. Budapest, 1898. deczember hó 22-én. Áldás 
és béke poraira! 

— Fáradhatatlan apostol. Ö méltósága gróf Mailáth 
Gusztáv erdélyi püspök ur kifogyhatatlan a főpásztori 
apostoli befolyás módjainak kitalálásában és fáradhatatlan 
azoknak felhasználásában. Most Advent alatt a többi közt 
szentgyakorlatokat tartatott a kolozsvári római kath. 
főiskolai ifjúság számára s maga is megjelent azokon, 
maga nyitotta meg azokat szentmisével és szentbeszéddel. 
Ugyanaznap délután litánia és elmélkedes volt. A templo-
mot szorongásig megtöltötték a hivek, kiket a főpásztor 
megható szavakkal buzdított a nagyhéten végzendő val-
lásos szentgyakorlatokra. Székhelyén, Gyulafehérvárott, ő 
méltósága a katonaság lelki oktatásával foglalkozik. Erről 
a „Közművelődés* következő jelentéssel számolt be : 

Püspök a katonák között. Ö méltósága, kinek főpásztori 
figyelmét a társadalmi élet egy osztálya sem kerüli kir 

legújabban a katonaság lelki oktatásával foglalkozik. 
Advent vasárnapjain délután öt órára a székesegyházba 
gyűjti a legénységet s oktatja őket a vallás parancsainak 
a katonai életben való teljesítésére. Az első szentbeszéden 
megjelentek a tisztek közül is többen Perl Mór tábor-
nokkal az élükön. 

— Bámulatos fejlődés. A párisi l'Institut Catho-
lique vagyis katholikus tudomány-egyetemen mult hó 
23-án mondotta el a rektor megnyitó beszédét. Innen 
messziről, Magyarországból, sok embernek fogalma sem 
lehet arról az intensive és extensive nagy tevékenységről 
és munkáról, mely egy-egy katholikus tudomány-egyetem, 
például a párisi kath. egyetem körében belül és a körül 
kívül a társadalomban folyik. Ez az intézet még alig év-
tizedes alkotás és immár 150,000 kötetes könyvtárral ren-
delkezik. Tanárai a világirodalomban számot tevő mun-
kákat közölnek. Az e^yett . 't ^ 113 bacca-
íaureusi, 14 licenciatusi és 8 doktori diplomát adott ki. 

— Szép ajándék. Csajághy Károly dr. volt babarczi 
plébános, Budapesten mondott gyémántmiséje alkalmából, 
kegyeletes módon emlékezett meg a babarczi templomtól, 
a mennyiben a miséjénél használt egészen uj, 730 gr 
sulyu tiszta ezüst (aranyozott) kelyhet és misekönyvet a 
nevezett * templomnak adományozta. A kehely talapzata 
virágszirom alakú s minden egyes sziromra folytatólago-
san a jubiláns neve, gyémántmiséjének dátuma, helye van 
művészileg bevésve. A kelyhet Vaszary Kolos herczeg-
prímás benedikálta. ~ 

— A katholikus autonomiai kongresszusba a 
: magyarországi kegyes tanitórend az elhunyt Frank Ferencz 

tartományi főnök helyébe Magyar Gábor jelenlegi nagy-
érdemű tartományfőnökét küldte ki. 

— Jeruzsálemi zarándoklat. A január 3-ára hirdetett 
Jeruzsálemi zarándoklatra kellő számú utas jelentkezvén, 
az Dömötör Gedeon budapest-bombatéri plébános vezetése 
alatt okvetlen indulni fog. Aki még résztvenni óhajt a 
zarándoklatban, e hó 25-ig jelentkezhet a nevezett plé-
bánosnál. (Budapest, Bomba-tér 10.) 

— A király kápolnája Budavárában. A budavári 
királyi palota szent Zsigmond kápolnája, amelyből mult 
vasárnap szállították el a Szent Jobbot, a karácsonyi 
ünnepek után kerül részben lebontás, részben újjáalakítás 
alá. A kápolnát ugyanis, mint már jelentettük az uj királyi 
palotához megfelelően és méltóan restaurálják. Hauszmann 
Alajos műegyetemi tanár, a palota építője készítette az 
átalakítási terveket, a melyeknek kivitele 40 ezer forintba 
kerül. A kápolna belsejét gazdagon ékesítik márványnyal 
és. egyéb faragványokkal, az ablakokba pedig üvegfest-
mények jönnek. Az átalakítás hét hónap alatt megtör 
ténik, ugy, hogy a jövő augusztus hónapban már az 
uj kápolnában tartják meg a szent-István-napi isten-
tiszteletet 

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

Budapest, 1898 Kagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

kir postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, es Nagy Sándor 

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

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

SZ. II. F é l é v . 1898. 

nPerge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem ineende, 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. Vezëreszmek es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre ! - Az egyházi könyvtilalom és könyvbirálat. — Eoyházi Tudóntá<iokr 

N a g y v á r a d : Kápolna megáldás a fogházban. — P é c s i e g y h á z m e g y e : A bátaszéki templom-ügy. — R ó m a : A szent 
atya és a bibornokok szent c'ollegiuma. — Irodalom. — Vegyesek. 

F e l h í v á s e lő f i ze té sre ! 

Az egyházi könyvtiialom és könyvbirálat. 
Különös tekintettel XIII. Leo pápa TOfficiorum ac munerum" kez-

detű konstitucziójára. 

Irta : Simon György dr. 

A legújabb törvény magyarázata. 

ő. §. A könyvbirálat. 
(Vége.) 

A rómán s az apostoli tartományon *) 
kivül kiadandó könyvek birálatát jelen konsti-
tuczió a püspökre bizza. Hogy mennyire szivén 
viseli az egyház e jog lelkiismeretes gyakorlatát, 
kitűnik az alább idézett czikkelyből. melyben 
szigorú s pontos utasitást ad a püspököknek, 
hogy miképen alkalmazzák a törvényt. 

A konstituczió határozatai értelmében 
1. censoroknak, könyvbirálóknak csak oly 

férfiak választandók, a kik ugy jámborság, mint 
tudás dolgában kiválók; minden egyes mü meg-
birálása oly egyénre bizandó, ki az illető szak-
ban jár tas s kellő bátorsága van az igazságot 
bárkivel szemben és pártatlanul kimondani s el-
járásában csak Isten dicsőségét s a hivő nép 
hasznát tar t ja szem előtt. A püspök a biráló 
megválasztásánál nincs semmiféle osztályhoz sem 

*) A Ró ma városában kiadandó könyvekre nézve a 
censurât a Magister S. Palatii gyakorolja. 

kötve ; lehet a biráló egyházi vagy világi férfiú, 
akár az egyházmegyéhez tartozó, akár azon kivül 
álló, egy vagy több s az utóbbi esetben akár 
egymás után bírálják a kiadandó művet, akár 
pedig együttesen, teljesen a püspök akaratától 
függő dolog.2) 

2. A birálócak csak az a feladata, hogy 
meggyőződjék róla, vájjon nem tartalmaz-e a 
kérdéses mű olyat, a mi ellenkezik a kath. egy-
ház tanitásával, hitelveivel s erkölcsi 1 örvényei-
vel, nem mond-e ellent a kath. tudósok egybe-

a) V. Ö. Dr Hollweck i. m. 57. 1. s Acta S. Sed. 
495. 1. — Az id. konst. (38. sz.) eként szól : Curent epi-
scopi, quorum muneria est facultatem libros imprimendi 
concedere, ut eis examinandis spectatae pietatis et doctri-
nae viros adhibeant, de quorum fide et integritate sibi 
polliceri queant, nihil eos gratiae daturos nihil, odio, sed 
omni humano affectu posthabito, Dei dumtaxat glóriám 
spectaturos et fidelis populi utilitatem. — XIII. Leo e 
törvényben elődeinek, névszerint VIII. Kelemen, VII. 
Sándor s XIV. Benedek pápa rendeleteit erősítette meg ; 
VIII. Kelemennek „Z)e Impressione librorum" szóló s az 
Instructió-ban közölt határozatát majdnem szórói-szóra 
vette' át ő szentsége. XIV. Benedek a censoroktól meg-
követeli, hogy legyenek : „homines vitae integros, proba-
tae doctrinae, maturo judicio, incorrupto affectu, ab omni 
partium studio, personarumque aeeeptione alienos, qui 
aequitatem libertatemque judicandi cum prudentia et 
veritatis zelo conjungunt" ; „Sollicita ac provida," 13. §' 
A 16. §-ban pedig: „ . . . ii solum admittantur, qui 
scientiam rerum, buas libri continent, diuturno studio 
acquisitam possideant." 

•52 
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hangzó véleményének. A mi nem ellenkezik a 
pápák s egyetemes zsinatok kijelentéseivel vagy 
a hithű tudósok tanitását nem sérti vagy egy-
általán még nyílt kérdést képez, a mi fölött 
szabadon vitatkozhatni: nem képez okot arra, 
hogy a censura elvesse az illető könyvet. Tehát 
a censornak nem kell a könyv tudományos bírá-
latába bocsátkoznia; akár megüti az illető munka 
a tudományos mértéket, akár nem, arról csak a 
szerző lehet felelős. A konstituczió arra is figyel-
mezteti a censort, hogy tekintsen el a szerző 
egyes szélsőségeitől, melyek az illető nemzetiségi, 
családi, iskolai stb. hagyományaiban lelik magya-
rázatukat s világosan kitűnik, hogy nem az egy-
ház iránti ellenséges indulatból származnak.3) 

3. A bírálónak a könyvet egész terjedelmé-
ben el kell olvasnia, nehogy félreértse a szerző 
állítását, a melyből a további olvasás folyamán 
kitűnik, hogy helyes és kifogástalan. Ha pedig a 
bírálatot befejezte, tartozik jelentést tenni a püs-
pöknek s ítéletét a megvizsgált könyvről ki kell 
nyilvánítania. Az Ítélet háromféle lehet; a mű 

a) vagy elitélendő, 
b) vagy kijavítandó, 
c) vagy kinyomatható s közölhető. 
Az első ítélet alapján a püspök a könyv ki-

nyom atását s közlését megtiltja, a 3-ik esetben 
megadja. Ha a könyv javítható, azt tartozik a 
szerző a bírálók utasításai, megjegyzései szerint 
végrehajtani s addig az illető munkát kinyo-
matni s terjeszteni nem szabad, míg a püspök a 
javítást helyben nem hagyja. 

3) Id. konst. 39. sz. : Da variis opinionibus atque 
sententiis animo a praejudiciis omnibus vacuo judicandum 
sibi esse censores sciant. Itaque nationis, familiae, scholae, 
instituti affectum excutiant, studia partium reponant. Ec-
clesiae sanctae dogmata et communem catholicorum do-
ctrinam, quae conciliorum generalium decretis. tiomanorum 
Pontificum constitutiooibus atque doctorum consensu 
continetur, unice prae oculis habeant. A censornak csak 
az igazságot és méltányosságot kell szem előtt tartania. 
Felette káros volna, ha a vizsgáló vagy kellő jártasság 
hiánya folytán vagy oktalan túlzásból egy-egy szó, ke-
vésbbé udvarias kifejezés vagy neki nem tetsző vélemény 
nyilvánítása miatt, a mi fölött különben az egyház még 
nem határozott, a könyvet elitélésre kárhoztatná. V. ö 
Dr Holweck i. m. 58. s Acta S. Sed. 498. 1. 

Azt is meg kell a bírálóknak gondolniok, hogy ön-
magukat teszik ki megszólásnak, ha megfontolás nélkül 
olyas valamit állítanak, a mi nem felel meg a valóságnak 
s ily okon kárt okozhatuak a szerző jóhirnevének, sőt 
anyagi érdekeinek is. A törvényhozó sokat enyhített a 

Ha a közlésnek mi sem állja útját , a tör-
vényhozó rendelete szerint a nyomatási engedély 
a szerzőnek irásbelileg s ingyen megadandó, mely 
engedély a könyv elején vagy végén, esetleg 
mindkét helyen kinyomandó.4) 

4. A világi papok által irt nem theologiai, 
hanem profán tudománynyal foglalkozó könyvek 
s olyanok, melyek nem tartoznak a fent (lr 
1 — 1 0 sz. a.) elsorolt könyvek közé, nem igé-
nyelnek egyházhatósági engedélyt a kinyoma-
tásra, csupán bemutatandók a püspöknek, ki, ha 
kifogása van a könyv kiadása ellen, erről papját 
lebeszélheti. A konstituczió szerint ugy látszik, 
ily esetben tulajdonképeni értelemben vett tila-
lomról nem lehet szó, de az egyház megköveteli 
hogy az illető papban legyen annyi egyházi szel-
lem s gyengéd érzület, hogy püspöke tanácsát e 
tekintetben is szívesen teljesítse.5) 

A római kongregácziók engedélye nélkül 
nem szabad kinyomatni 

1. semmiféle köuyvet vagy iratot, mely a 
boldoggá- "és szentté-avatásra vonatkozik,6) 

régi szabályokon s egész intézkedését a szelídség jellemzi, 
kell tehát, hogy ezt a biráló is szem előtt tartsa. 

4) Id. konst. 40. sz. : Absoluto examine, sí nihil 
publicationi libri obstare videbitur, Ordinarius, in scriptis 
et omnino gratis, illius publicandi licentiam, in principio 
vei in fine operis imprimendam, auctori concédât. Ha a 
nyomtatási engedély élő szóval adatnék meg. azért teljes 
érvényű lenne, mert igy is megfelel a törvény szellemé-
nek s az engedély ugyanaz akár Írásban, akár szóval van 
is kifejezve. Az sem szükséges, hogy az adott engedély 
ugyanazon szavakkal nyomtattassák a könyvre, a mi a 
gyakorlatban sincs meg, mert rendesen ez a kifejezés 
használatos: az egyházmegyei hatóság vagy az elöljáróság 
engedélyével. E mellett bizonyít az a körülmény is, hogy 
XIII. Leo törölte a régi jog e kifejezését: authentice 
apparet az engedély szavaira nézve. Pennaccbi, Acta S. 
Sed. 500. 1. E szerző azt a kérdést is felveti, vájjon ellen-
keznék-e a törvénynyel, ha a püspök vagy hivatalnoka a 
bírálatért dijat fizettetne ? Erre aként válaszol, hogy a 
régi törvény szerint is ingyen kellett a bírálatot teljesí-
teni. De az uj konstituczió csak azt rendeli, hogy a püs-
pök az engedélyt ingyen adja s e parancs csak a püs-
pökökre vonatkozik s rem egyszersmind a censorokra is; 
azért ha a bírálandó kézirat több kötetre terjedő nehéz 
áttekintésü s bírálata hosszú időt, fáradságot vesz igénybe, 
semmi illetlenséget sem követne el a censor, ha a szer-
zőtől tiszteletdijat kívánna, csak a püspök szabja azt meg 
s nem a censor. A törvényhozó azon kötelezettségtől is 
fölmentette a szerzőket, hogy a hiteles kéziratot a bírá-
lóknál hagyják. 

5) Dr Hollweck, i. m. 59. 1. 
6) Id. konst. 32. sz. : Quae ad causas Beatificationum 

et Canonisationum servorum Dei utcumque pertinent, 
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2. az egyes római kongregácziók összegyűj-
tö t t határozatait .7) 

Az uj konstituczió kötelességévé teszi min-
den katholikusnak, egyházinak s világinak egy-
aránt, nemcsak a természeti törvény alapján, 
hanem egyházi törvény erejével is, hogy a rossz 
és veszélyes könyveket az illetékes egyházi fő-
hatóságnak tudomására hozza, feljelentse.8) 

E parancs első sorban a tanultabb egyéneket, 

absque beneplacito Congregationis Saeris Ritibus tuendis 
praepositae publicari nequeunt. — E tilalom aként értendő, 
liogy addig, mig Isten valamely szolgájának boldoggá 
vagy szentté avatásának ténye be nincs fejezve, tehát 
attól kezdve, hogy az ügyiratok az illetékes kongregáczió-
nak átadatnak egész a beatificatio v. canonisatio ünne-
pélyes kihirdetéséig a promotor fidei engedelme nélkül az 
illető boldoggá vagy szentté avattatottnak sem életéből, 
sem más reá vonatkozó eseményből a nyilvánosságra hozni 
mit sem szabad. Erre vonatkozólag már VII. Sándor pápa 
adott ki (1661. jul. 23.) szigorú rendeletet, melyet a sz. 
szertartások kongregácziója 1878. jan. 30-án újból ki-
hirdetett s megerősítette szavakkal: „Sacra Rituum Con-
gregatio Causarum Beatificationis Servorum Dei et Cano-
nizationis Beatorum, quae ejus examini proponuntur 
summám gravitatem perpendens, sui muneris esse duxit 
illa praecavere pericula, quae ex inconsulta evulgatione 
eorumdem Servorum Dei rerura gestarum, ac judicialium 
desuper disquisitionum, luctuosissimis hisce temporibus, 
facile oriri possent. Perpensis itaque accurate Decretis sa, 
m. Alex. P. VII . . . statuendum censuit, ut, firma lege 
nullibi extra Urbem ipsam, durantibus praedictis rerum 
publicarum conditionibus. vel donec aliter a Sede Apos-
tolica provisum fuerit, eadem nonnisi a Typographis 
imprimi valeant, qui ab officio et auctoritate Patris S. 
Palatii Apostoliéi Magistri rite dependent, ab eoque 
approbati h a b e t u r . Si secus quaelibet a praefatis Scrip-
turis prelo excusa fuerit, tamquam irrita prorsus ac 
nulla a S. Congr. oificialibus haberi debeat." Acta S. Sedis 
481. s. k. 

7) Id. konst. 33. sz. : Idem (t. i. mint a 32. sz. a.) 
dicendum de Collectionibus Decretorum singularum Roma-
narum Congregationum ; hae nimirum Collectiones edi 
nequeant, nisi obtenta prius licentia, et servatis conditio-
nibus a moderatoribus uniuscujusque Congregationis prae-
scriptis. — E törvény czélja, hogy a római kongregácziók 
határozatainak hitelességét megóvja s ez által a papság s 
hivek félrevezetésének elejét vegye. Itt gyűjteményről lévén 
szó, természetes, hogy a törvény nem terjeszkedik ki az 
egyes kongregácziók ama decretumaira, melyek a lapok-
ban vagy folyóiratokban szórványosan jelennek meg, 
(Acta S. Sedis, 483., 481.) 

ö) Id. konst.. 27. sz. : Quamvis catholicorum omnium 
sit, maxime eorum, qui doctrina praevalent, perniciosos 
librós episcopis aut Apostolicae Sedi denunciare ; id tamen 
speciali titulo pertinet ad nuntios, delegatos apostolicos, 
locorum ordinarios atque rectores universitatum doctrinae 
laude florentium. 

főleg a papokat kötelezi a veszélyes vagy tévelvt 
tartalmazó könyv feljelentésére. A híveknek nem 
szükséges feljelentéseiket közvetlenül a püspök-
nek küldeni, legczélszerübben járnak el, ha lel-
készüknek jelentik fel a gyanús vagy veszedel-
mes irodalmi műveket. A feladó neve, nehogy 
kellemetlenségnek legyen kitéve, t i tokban marad. y ) 
Nincs is különben sem czélja annak, hogy a fel-
jelentő neve a szerző előtt ismert legyen, mer t 
a feljelentő személye semmiféle befolyással sem 
lehet a könyv sorsára nézve. A könyv illetékes, 
szakértő s lelkiismeretes birák kezébe kerül, kik, 
mint az eddigiekből tudjuk, csak Isten dicsősé-
gének s a lelkek üdvének előmozdítását s nem 
holmi kicsinyes emberi dolgokat tar tanak szemök 
előtt kötelességük teljesítésében.10) 

* 

Ezzel végére jutot tunk igénytelen érteke-
zésünknek. Csekély erővel rendelkezvén, szedtük 
össze tekintélyes forrásokból mindazt, a mi t 
szükségesnek véltünk annak bebizonyítására, hogy 
az Index és Censura intézménye felette hasznos 
s elengedhetetlen eszköz arra, hogy az egyház 
isteni küldetését Alapitója szellemében teljesít-
hesse. 

Ki ne ismerné be az Index intézményének 
„kiváló érdekes és tanulságos voltát irodalmi és 
kul túrtörténet i tekinte tben; mert ri.tka gyűjte-
ményes munka enged oly mély bepillantást a 
különféle időszakok szellemi mozgalmai-, irányai-
és küzdelmeibe." i r) 

A mai viszonyok közt, mikor a sajtó világ-
hatalommá nőtte ki magát, az Index intézmé-
nyénél nem lehet biztosabb fegyver az egyház 
és hivők kezében arra, hogy a legtöbb esetben 
ellenséges hatalom támadásait visszaverje, csel-
vetéseit leleplezze s ár ta lmat lanná tegye. 

Ez az önvédelem nemcsak joga, de köteles-
sége is az egyháznak, s mint értekezésünk elején 
mondottuk, az önvédelemnek ez a formája nem 
is tőle származik, hanem ebben megelőzte a 
görög és római nép, követték a protestáns s 
egyéb felekezetek, az államok s testületek. Vájjon 

9) Id. konst. 28. sz. Expedit ut in pravorum librorum 
denurTciatione non solum libri titulus indicetur, sed etiam 
quoad fieri potest, causae exponantur, ob quas liber 
censura dignas existimatur. lis autem, ad quos denunciatio 
defertur, sanctum erit, denunciantium nomina secreta 
servare. 

10) Dr. Hollweck i. m. 60 1. 
u ) Id. veszprémi püspöki körlevél, 38. 1. 
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csak a kath. egyháztól lehetne azt rossz néven 
venni, midőn ez intézkedésével isteni küldetését 
törekszik teljesíteni? „Kik örök életet hisznek, 
felfogják az egyház szellemét. Jobb valamit nem 
olvasni, mint olvasván, a léleknek kárát vallani." 12) 
,;Qui ecclesiam non undierit, sit tibi sicut ethnicus 
•et publicanu*.u 

Adja Isten, hogy minél előbb avatottabb 
toll irányítsa a magyar katholikus közönség 
figyelmét Üdvözitőnk földi helytartójának i t t tár-
gyalt konstitucziójára s annak korszerű voltára, 
hatalmas lendületet adván ezzel amaz örvendetes 
mozgalomnak, mely a hitélet intenzivebbé téte-
lében s általában a katholikusok öntudatra kel-
tésében immár édes hazánkban is örömmel ész-
lelhető. *) 

EGTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nagyvárad. Kápolna megáldás a fogházban. — 
A nagyváradi kir. ügyészség fogházában eddig egy-

szerű termek voltak a különböző vallású foglyok lelki 
szükségleteinek ellátása végett imaházul rendelkezésre 
bocsátva. 

Dr Schlauch Lőrincz bibornok megyés püspök ur 
gondoskodásának hála és köszönet, hogy a hitélet fejlesz-
tésére irányzott működését a nagyváradi kir. törvényszék 
fogházára is kiterjesztette s egy csinos kis kápolna létesí-
tését lehetővé tette. 

Segélyére voltak ebben ő eminencziájának a nagy-
váradi 1. sz. káptalan tagjai, kik tetemes anyagi hozzá-
járulásukkal áldoztak a szent czélra. 

Teljes elismerés illeti továbbá dr Perjéssy Mihály 
királyi ügyészt, aki buzgalommal működött közre a 
kápolna berendezése körül, kedves neje pedig az ünne-
pélyes alkalomra nemes Ízléssel diszitette fel a kisded 
szentegyházat és Csicsay Alajost, a fogház buzgó lel-
készét. 

A kápolna a fogházépület jobboldali részen, egy 
boltozott földszintes terem. A menyezetén csillagos kék 
mezőben a kereszténység magasztos jelvénye, a szent 
kereszt díszlik. A bejárattal szemben hatalmas feszület 
foglalja el a két ablak közötti részt. 

A legbecsesebb kápolnában a hamisítatlan gótstylü 
kisded oltár, az Ur Jézus képével. 

Ez az oltár egy remekmű, amely b. e. Ipolyi püspök 
házi kápolnájában, a nagyváradi püspöki lakban volt fel-
állítva. Mint mübecscsel bíró munka is figyelmet érdemel. 
Dr Schlauch Lőrincz bibornok ajándékozta a fogház-
kápolna részére. 

Néhány szent kép, három sor pad és egy kis fisbar-
inonium egészíti még ki a csinos kápolnát. 

12) Religio, 1850. évf. II. félév, 455. 1. 
*) Es itt végül kedves kötelességünk köszönetet 

mondani a tudós szerző urnák tanulmányainak élvezetes 
tanulságaiért. Szeri. 

A kápolna megáldása f. hó 20-án szép egyházi ünne-
pélylyel ment végbe. 

Az oltár két oldalán és ablakokban délszaki növények 
voltak elhelyezve. 

Megható, lélekemelő volt, mikor felzengett a durva 
rabruhába öltözött foglyok ajkain az áhítatos ének, szépen, 
összevágóan. 

A kápolna megáldása után Dencs János tb. kanonok, 
esperes-plebános ünnepélyes szent misét tartott. Halász 
Gyula. Pák Emil is Máncloky Sándor áldozárok és Csicsay 
Alajos fogház-lelkész segédkezése mellett. 

Az evangéliumnál Dencs János tb. kanonok igen 
szép egyházi beszédet mondott. Beszédében fejtegette a 
hit, remény és szeretet magasztosságát, majd igen szépen, 
szívhez szólóan ecsetelte az Isten végtelen irgalmát, a 
szegénységben és szerencsétlenségben való megnyugvást, 
az Isten szeretetében való hitet. — Végül mély köszö-
netet mondott a bibornok püspök urnák a káptalan tagjai-
nak adományaikért Csicsay Alajos fogházi lelkésznek és 
Perjéssy Mihály kir. ügyész és kedves neje buzgó fára-
dozásáért, hogy együttesen elősegítették a kápolna létesí-
tését, berendezését. 

A kápolna egyik részében a r. kath. férfi foglyok, 
a másik részen pedig a r. kath. női foglyok álltak, ima-
könyvvel kezükben s buzgón énekeltek. Az énekekhez 
Beleznay Antal székesegyházi karnagy végezte az orgona-
kíséretet. 

A szép egyházi ünnepélyen jelen voltak Perjéssy 
Mihály kir. ügyész és neje, dr Grósz Albert és dr Grósz 
Menyhért fogházorvosok, Lázár Márton kir. alügyész, 
Vértessy fogháztanitó és még néhányan. 

Pécsi egyházmegye. A bátaszéki templom-ügy. — 
A bátaszéki templomépitési ügy — emberemlékezet 

óta — napirenden van. 
Már b. e. Scitovszky János megyés püspökünk — 

az 1842. évben keltezett „visita" tanúsága szerint—szíves 
örömmel vett tudomást arról, hogy az alapítványi ura-
dalom mint patrónus hozzájárulásával a régi, rozoga 
templom helyett ujat emeluek. 

Azóta elmúlt egy eseményekben gazdag félszázad, 
elmúlt egy emberöltő, elmúlt ötvenhat esztendő : s mi 
még untalan templomépitésünkről beszélünk. 

Elmuland még egy évtized, talán kettő: templom-
épitési ügyünk megunt thémája mindig napirenden lesz. 

Legalább a fölmerült akadályok erre engednek kö-
vetkeztetni. 

Hat évvel ezelőtt a hitközségi tanács konkurzust 
hirdetett az építendő templomra; a költségelőirányzatot 
127 ezer frtban állapította meg. 

A beérkezett pályaművek közül a hitközségi tanács 
kettőt díjazott s terjesztett a kulturminiszterhez, mint a 
patrónus képviselőjéhez, és pedig : Kierstein Ágoston 
bécsi műépítész 127 ezer frtra menő reneszánsz stílű — 
és Hofhauzer Antal budapesti épitész-tanár 135 ezer frtra 
menő góth stilü tervét. 

A miniszter az utóbbit akczeptálta. 
Az építési munkálatokra most harmadszor hirdetnek 

versenytárgyalást, kétszer eredménytelenül tették ezt. 
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Mind a két esetben voltak ugyan vállalkozók, igy 
legutóbb Sperl mohácsi épitő-mester, ki — daczára, hogy 
jelentékeny áremeléssel (13%) akarta megépiteni a temp-
lomot — a szerződés megkötése előtt közvetlenül, tehát 
a kritikus pillanatban visszalépett. 

A harmadik versenytárgyalás e hó 30-án lesz. 
Valahány vállalkozó Bátaszéken járt, mind 160 — 180 

ezer frtról beszélt. 
Igen ám, de mivel fedezzük a hiányt, mikor nekünk 

a 30 ezer frt belfölszerelési alappal együtt csak 150 ezer 
frtunk van ? 

Talán kölcsönt vegyünk föl amortizálásra? 
v Ezt a közönség nem birja ! 

Egy a filoxera által anyagilag anynyira sújtott 
község, amely 98% községi pótadóval van megterhelve, 
józanon kölcsönt föl nem vehet. 

És Bátaszék közönsége — daczára, hogy a lelkész-
kedő papság és az intelligenczia nagy része ellene volt 
— mégis elhatározta, hogy kölcsönt vesz föl amortizálásra. 

A fizetési módozatokat is megállapították olyképpen, 
hogy minden házaspár köteles évenként 2 frtot és állami 
adója után járó 10%-ot fizetni, a kölcsön fedezéséhez. 

A tanács összeült; az adót kivetette: és most nem 
fizet senki. 

Deczember vége felé járunk, és 2 ezer adózó közül 
2 száz fizette meg ez évi adóját, jobbára azon jómódú 
polgárok, kik a kölcsön megszavazását mintegy kierősza-
kolták. 

Most tessék a hivőkre exekucziót küldeni, és az 
elkótya-vetyélendő holmin 210—220 ezer frtos (méltó bel-
fölszereléssel legalább is annyiba kerül) templomot építeni. 

Ám erőszakolják ki ezt községünk vagyonosabb pol-
gárai, a következményeket azonban lássák. 

Két mód van, mely szerint a templomépitést simán, 
minden akadály nélkül keresztül lehetne vinni, hogy a 
közönséget jelentékeny tehertől meglehessen óvni. 

Az első mód : várni addig, mig elegendő pénz lesz, 
vagy, és ez a második : épiteni, de csak addig terjesz-
kedni, a meddig a takaró ér. 

Minthogy azonban templomépitési ügyünk annyira 
akuttá vált, hogy azt elodázni, a hitélet szempontjából 
szinte bűn volna, nem lehet eléggé ajánlani, hogy Báta-
szék közönsége ez utóbbi kérdéssel komolyan és behatóan 
foglalkozzék. Joó Károly. 

Róma, decz. 23. A szent atya és a bibornokók szent 
ccllegiuma. — 

Ma, karácsony vigiliájának előnapján fogadta XIII. 
Leo pápa a sz. collegium karácsonyi üdvözletét, melyet 
ezúttal Oreglia dékán helyett Parocchi bibornok aldékán 
s ő szentsége római püspökhelyettese tolmácsolt, a követ-
kezőképpen : 

Szentséges atya ! 
Ha minden keresztényre örvendetes az Ur születésé-

nek évenkint előkerülő ünneplése, mely a családias érzel-
mek folytonos megújhodásával van összekötve, mindenek 
fölött kedves és kellemetes a bibornokok szent Collegiu-
mára nézve az, hogy szentséged dicső trónja körül meg-

jelenniük lehet letevése végett szentséges lábaihoz leg-
odaadóbb hódolatunk óhajainak és jókivánságinak. 

És pedig, mindenek előtt hálákat adunk a Magas-
ságbelinek, hogy oly szerencsésen megtartja szentséged 
egészségét, mely az apostoli fáradalmak és az évek fu-
tása közben úgyszólván újra kivirúl. Tanúbizonyságait 
ama csodálatos tevékenységnek, melylyel te. szentséges 
atya, a legfőbb kulcsok hatalmát gyakorlod, nekünk min-
den másnál több alkalmunk nyilik látni s azokban fel-
fedezni, a mennyire lehetséges, az Isten titkos czélzatait 
a te tisztelendő ősz fejedre vonatkozólag: és azért nem 
habozunk állítani, hogy az isteni Gondviselés, a mely sza-
kadatlanul őrködik az egyház sorsa felett, maga hosz-
szabitja meg a te éveidet szándékainak beteljesítésére. 
Valóban, ez a most már a váltakozó múláshoz közel eső 
év is, a többi elmultakhoz hasonló mértékben, a világ 
szomorúságaival és » te atyai gondjainak vigasztalásaival, 
a tények ékesszólásával bebizonyította szintén, mily kiolt-
hatatlanul él a te kebledben az egyház és a polgári tár-
sadalom, a béke és a közjólét szeretete és minden üdvös 
fegyelem fokozatos erősbödésének óhajtása; bebizonyította, 
milyen és mily nagy szeretetet rejt a te atyai kebled e 
kedvelt félsziget iránt, a mely méltán hirdeti, hogy téged 
fiának üdvözölhet. Vajha meghallgatnák a te bölcs 
tanácsaidat, s követnék a te szeretetteljes buzdításaidat, 
hogy legalább részben felszáradnának a te könyeid, s ne 
oly félelmetesen jelentkeznék a jövő század a látó-
határ szélén. 

Most pedig engedd meg szentséges atya, hogy a bibor-
nokok szent testülete, a te óhajaidhoz a maga kívánalmait, 
csatolva, esdve kérje a béke Fejedelmét, hogy segítségé-
nek alkalmas közbevetésével adja meg az egyháznak, adja 
meg a polgári társadalomnak az óhajtott jólétet. 

Ezek az óhajok, meg vagyunk győződve róla, 
kedvesen fognak feljutni az Ur trónjához, ha te, szent 
atyánk, ki isteni rendelettel vagy helyettesévé állítva e 
földön, apostoli áldásodat fogod rájok adni. 

A pápa válasza: 
Szokásos hódolat, de azért nem kevéssé kedves az, 

melyet nekünk ma mutat be a szent Collegium, a mely-
nek ön, bibornok ur, oly szépen tolmácsolta szerető ér-
zelmeit. Köszönjük tisztelendő testvérek, és éppen kapóra 
jön kijelentenünk megfelelő érzelmeink állandó viszonzá 
sát. A mi személyünket illeti, lelkünk alázatos érzelmével 
imádjuk hálásan és hódolatosan az Ur jóságos Gondvise-
lését, hogy kegyes volt idáig fentartani az élet drága ado-
mányát. Igaz, az apostoli gondok súlyát még nehezebbé 
teszi az évek eme szaporodása. Mindazonáltal egy csodás 
erejű gondolat vigasztal s szakadatlanul azt mondja a fo-
gyatékos erőnek, hogy — ha mi semmik vagyunk, Isten 
minden : *) az ő kezeiben épp oly eszköz lehet a jóra az 
ember a férfiúi kor teljességében, mint egy aggastyán 
törődöttségében. Es azért mi teljesen az ő hatalmára bíz-
zuk magunkat és az ő jóságára, készséges szívvel eltö-
kélten az ő szolgálatába adni ezt a hátralevő részét is, 
bármilyen legyen az, a mi halandó napjainknak. 

Megvoltak a 98-iki évnek is a maga keserűségei, és 

*) Se Noi siamo nulla, Iddio e tutto. 
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pedig némelyik oly komor volt, hogy lelkünk kerüli a 
rajok való visszaemlékezést. Igen helyes, hogy a művelt 
Európa tanácsai összegyülekeznek, hogy határt szabjanak 
a pusztitás hallatlan vad vágyainak. De az eredmény tel-
jessége, melyre törekszenek, nem lesz elérhető addig, mig 
nem fordulnak ahhoz, hogy a népek lelkiismeretében és 
az államok szervezetében feléledjen az Isten szent szere-
tete, minden erkölcsösségnek főfő forrása. — Más, szintén 
kellemetlen emlékű esetek is követték az eltűnő év folyását, 
melyek fölött mi különösen az olasz püspöki karhoz és 
az olasz néphez intézett levelünkben nyilvánitottuk sajnál-
kozásunkat. Más oldalról, ez a közeledő év azt sejteti 
nem egy előjelen által, hogy szintén kevéssé lesz ked-
vező, különösen az egyház szabadságára Olaszországban. 
Czélzunk azokra a dolgokra, melyet ti már ismertek. A pápára 
erőszakolt súlyos helyzet, mely sértő az ő méltóságára 
és az ő szent jogaira nézve, még nem minden. Gyűlöletes 
gyanúsítások jelei mutatkoztak az ellen a sajtó ellen, 
mely legbátrabban védi a vallási és erkölcsi érdekeket: 
és a mi ennél is jelentősebb, uj szigorúságok feyegetik a 
papságot, melyet már úgyis százszorosan zaklatnak. A 
papság természeténél és kötelességénél fogva legtávo-
labb esik minden lázitó törekvéstől, és erről czáfolhatatlan 
bizonyítékokat adott a legújabb események alkalmával is. 
De ez nem használ semmit. A papságnak az a tény, hogy 
az apostoli szentszéknek engedelmeskedik, annak jogait 
védi és szándékait követi, politikai bűnök sorába fog 
betudatni. Ha már nem adott volna az olasz papság 
lelkületének mérsékletéről sokféle bizonyítékot most 
fogja majd fel teljesen hivatását és a kötelessé-
geket, melyek abból folynak : csalfaságok és fenyegetések 
nem fognak soha bevállni állhatatosságának megtörésére. 
Es a papok erős lelkének Isten kegyelmével a világi hi-
vek nagyobb részének állhatossága elég jól megfelel. 
Mert ezen a félszigeten a római pápaság iránt való sze-
retet széles és erős gyökerekkel bir, éppen ugy a hit is 
a katholikus dogmákba, melyet itt buzgón őriztek minden 
időben mint szent kincset.. És ez a két erény, az ősök 
dicsőségének és jólétének forrása, a maga valóságában 
van fentartva, Isten segítségével és a papság és laikus 
elem egyértelmű közreműködésével, az uj nemzedékek 
megváltására. 

Az ég legbőségesebb kegyelmeit kérjük és esdjük 
le a szent Collegiumra, és mint zálogát a mi iránta való 
jóakaratunknak, apostoli áldásunkat adjuk reá, úgyszintén 
a püspökökre, főpapokra és mindenkire, a ki itt van kör-
nyezetünkben. Benedictio etc. 

IRODALOM. 
= Karácsonyi könyvpiaczunk termékeiből még 

kiemelni óhajtjuk a következő igazán kiváló értékű mun-
kákat : 

2. Az apostoli lelkipásztor. Irta dr Cramer V., 
fordította Szanyi Ferencz. Az egyházmegyei hatóság 
jóváhagyásával. Veszprém az egyházmegyei könyvnyom-
dában, 1898. 12-r. 388 1. Ára 1 frt 80 kr. 

Ezt már nem kell ajánlani. Maga megát hirdeti és 
ajánlja, mert már második kiadást étt. Jelességét kapós-

sága bizonyitja. Lelki tájékozást nyújt úgyszólván min-
denre nézve, amit egy apostoli lelkű papnak tudni és 
tenni kell. Papi könyvtárban kincs. Lelkipásztor, a ki 
ennek a könyvnek szellemét és tartalmát elsajátítja, ha-
talmas lelkiatya a hívekre nézve, és félelmes e l l e n s é g a 
gonosz szellem és az egyház többi ellenségeivel szemben. 
Pap. a ki rendben szereti tartani lelkét és lelkipásztor-
kodását, nagy haszonnal fogja forgathatni ezt a könyvet 
s hálás lesz a lefordításért Szanyi Ferencz plébános nrnak. 

3. A három kassai vértanú. Irta Hennig Alajos 
S. J . Az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyá-
sával. Budapest 1898. 12-r. 125 1. Ára 50 kr. Kapható 
Kalocsán a „Hirnök"-nél. 

Már egyszer említettük ezt a munkái". Valóságos 
korrajz s az emberismeret rohamosan dolgozó iskolája. 
S tanulhat belőle kicsi és nagy, nép és uri osztály kü-
lönbség nélkül katholikus hitéhez való ragaszkodást. S 
ebből a kis könyvből jobban megismerheti a magyar 
nemzet, hogy mi az a protestáns vallás, mi volt az a 
múltban, mivé tette a magyart, hogy ketté szakította a 
nemzet lelkét, hogy tüzelte és ragadta magával a magyar 
testvért a magyar testvér elleni gyűlöletre és gyilkos-
ságra. Oh csak láthatók lennének már előjelei annak a 
boldog nemzeti korszaknak, a midőn ismét egy templom-
ban énekli majd a magyar a szent karácsony angyali hym-
nusát : Dicsőség Istennek a magasságban és békeség a 
földön a jóakaratú embereknek! Az örök imádás buda-
pesti fogadalmi templomában erre a szándékra fog kel-
leni szakadatlanul imádkozni. 

-f- Hitvédelem és alapvető hittan. Irta Köváts 
Sándor, theol. tanár, prosynodalis examinator, a német-
országi orientalista társaság r. t., az .áquinói sz. Tamás-
Társaság r. t., a Szent-István-Társulat r. t. I. kötet. 
Altalános bevezetés a hittudományokba. 2. A természet-
vallás védelme. Temesvár, Csanád-egyházmegyei könyv-
nyomda, 1898. 8-r. X, 428 1. Ára 2 frt 75 kr. kötve 
3 frt 15 kr. 

Azok közé a szerencsés elmeszülemények közé tar-
tozik, melyekről azt szoktuk mondani, hogy eltalálta ide-
jét és módját. Tehetséggel, erudiczióval, olvasottsággal, a 
tárgy és a szakirodalom feletturalkodással van megirva s 
hozzá, hogy világiaink is egyre a aposabb hittani művelt-
ségre tehessenek szert, nemzeti nyelven kapja közönsé-
günk a bevezetést a keresztény vallás tudományába. Más 
genreű, mint a Schlauch bibornok munkáinak gyűjtemé-
nye, de avval együtt, a mellé, mint szaktudományos 
munka, méltóan sorakozva, szintén örvendetes bizonyítékul 
szolgál a mellett, hogy a magyar kath. papság tudomá-
nyossága erősen halad előre és már kezdi elfoglalni helyét 
a jeles theologiával nevelt külföldi papságok oldala mel-
lett. Nagy érdeklődéssel várjuk folytatását. A ki meg-
veszi, meg lesz vele elégedve. Valamire való könyvgyűj-
teményből nem hiányozhatik. 

= Joyau Károly Anatolius, Domonkos-r. áldozópap. 
Aquinói Szent Tamás életrajza. A szerzőt XIII. Leo pápa 
dúsérő levéllel tüntette ki. Fraccziából forditotta : Szabó 
Sadocus, Domonkos rendi tartományi főnök Gráczban. 

! Kiadta : Dr Kiss János egyetemi tanár Budapest, Rotten-
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biller-utcza 5/a. A könyvet sz. Tamás képe disziti. Ára 
igen finom egész vászonkötésben 2 frt 40 kr., erga s. 8. 

E műről a „Katholikus Pedagógia" ismertetője a f. 
é. októberi füzetben igen dicsérőleg, sőt magasztalólag 
nyilatkozik, s ismertetése végén igy szól: „Csak az a kér-
dés már most, vájjon eljut-e oda, ahova épen szánva van. 
Joyau művét a franczia ifjúságnak szánta, a legfőbb óhaj-
tásunk, hogy a magyar ifjúságnak is kezébe jusson. XIII. 
Leo Ó-szentsége is ezt óhajtja és nagy bölcsen . . . . 
Reméljük, hogy ifjúsági könyvtáraink gondozói be fogják 
szerezni." — Ezzel a reménykedéssel szemben annál meg-
döbbentőbb az a tény, hogy ámbár a kiadó e mű felka-
rolása érdekében hazánk összes papnevelő intézeteioek ft. 
elüljáróit és ismét külön papjelöltjeit levélben felkérte, 
eddigelé 4 = négy papnövendék és 3 elüljáró rendelte meg 
a művet, miből világos, hogy a mű eddigelé ifjaink ke-
zébe kielégítő mértékben el nem jutott, s a kiadás fő-
czélját el nem érte. Pedig a mű oly jeles, hogy nem ol-
vasóiról csakugyan elmondhatom, hogy nem tudják mit 
nélkülöznek. Es egy világi tanár, elolvasása után igy szólt : 
„Most már méltányolni tudom sz. Tamás jelentőségét s 
tudom mi az ő két Summája s egész irodalmi működése; 
ilyen könyveket kell az ifjúságnak kezébe adni." Egy ki-
váló hittudósunk pedig, szintén a mű elolvasása után, igy 
nyilatkozott: „Oh bár papjelölt koromban ilyen könyvet 
adtak volna kezembe az angyali mestertől !" Most van, 
de nincs aki kívánná. Mert nem tudják, mit nélkülöznek. 
Dr. Kiss János. 

= Előfizetési fe lhivás! Egy fölolvasás az, mit az 
olvasó elé nyújtok. Tárgya közérdekű, mert azt katho-
likus anyaszentegyházunknak egyik ősrégi intézménye ké-
pezi, melynek támadásában ellenei kifogyhatatlanok, és a 
melynek tiszteletében és csodálatában egyesül egyházunk 
hü fiaival minden nemes és előítélettől mentes ember. E 
tárgy : a papi nőtLnség. 

Annyi tudatlanság és annyi rosszakarat, annyi nem 
ismerés, annyi félreismerés és annyi rágalmazás társul ez 
intézményhez, hogy már önmagában is, nem fölösleges 
munka ez intézményt ismertetni, alapitóját, czélját, szük-
ségességét, befolyását és az általa elért eredményeket meg-
világitani, szóval letakarítani a közéletünkben is nem egy-
szer reá halmozott szennyet és bemutatni — valódi képét, 
valódi alakját. 

Ez vezérel jelen felolvasásnak — mely a papnevelő-
intézet szük falai között volt tartva a közzétételére. Czélom 
különösen a papi nőtlenség szükségességének begyőzése, 
amenynyiben ez egy fölolvasásnak keretében történhet. 
Teszem pedig ezt nem szigorú tudományos, de könnyebb 
fölolvasási alakban, mely bár nem nélkülözi a tudományos 
alaposságot, mégis élvezetessé teszi az olvasást, hogy igy 
ne csak egy pár vá asztott egyénben, de a nagy közön-
ségben is minél több olvasóra találjak. 

A fölolvasás beosztása és tartalma a következő : 
Bevezetés. — Mi a coelibatus? — A nőtlenség mél-

tósága. — Az uj-szövetségi papság méltósága. — Az egy-
ház java követeli az újszövetségi papság nőtlenségét. — 
A társadalom közjava követeli a papi nőtlenségeí. — 
Összegezés. — Ellenvetések — I. ellenvetés: A papi nőt-
lenség ellenkezik Isten fogalmával. — II. ellenvetés: A 

papi nőtlenség ellenkezik az egyén természetjogaival. — 
III. ellenvetés : A papi nőtlenség ellenkezik a társadalom 
érdekeivel. — IV. ellenvetés: A papi nőtlenség ellenkezik 
a kath. egyház igazi érdekeivel. — A coelibatus és a 
görög katholikus papság. — Zárszó. 

Jelen fölolvasásom megtartásának közvetlen indoka 
egy mű volt, mely a papi nőtlenség eltörlését sürgette. — 
E mű szerzőjeül „Egy plébános" szerepelt. Hónapok multán 
fölolvasásom megtartása után tudomásomra jött, hogy e 
mű szerzője valóban plébános, de ezzel együtt tudomá-
bomra jött az is, miszerint belátta tévedését, mit művével 
elkövetett és nemcsak visszavonta művét, de egyházi 
hatóságával szemben a kirótt fegyelmi büntetésnek is 
alávetette magát. Okvetlenül tájékoznom kellett már eleve 
az olvasót, mert íölolvasásomban — jóllehet a sze-
mélyeskedés nem czélom — foglalkozom is a szerző plé-
bánossal. Mint fölolvasásom megtartásakor, nem a szerző 
személye volt a tárgyam és az ő támadása, annál kevésbbé 
lehet ez czélom mostan. Szándékom és czélom szolgálni 
az igazságnak személyeskedés nélkül, szolgálni Krisztusnak, 
szolgálni egyházamnak. Szándékom és czélom az, hogy 
bemutassam egyházunk ezen ősi intézményének, a papi 
nőtlenségnek valódi képét, különösen tekintve annak 
szükségességét. S épp e miatt mi akadályt sem találtam 
a most előadottakban sem e fölolvasásom változatlan 
közzétételére. Annál kevésbé, mert ha a mű maga vissza 
is lett vonva, de a művel együtt nem lett és nem is 
lehetett visszavonva az elhintett rossz mag, nem lehetett 
jóvá téve az a rossz, mi a napi sajtót betöltötte e mű 
által és annak utján. 

Szolgáljon e fölolvasás a fenti mű által elhintett 
rossz mag ellensúlyozására és Isten országának előmoz-
dítására! ! ! Ugy hiszem, ebben egyházunk minden hű 
fiával készségesen egyetért velem a fennti mű szerzője is. 

A fölolvasás kis nyolczad nagyságban, tiszta nyomású, 
ezekhez hasonló betűkkel, finom papiron, négy és 1 / i iv 
terjedelemben jelent meg. Egy fűzött példány ára 35 kr. 
Az összeg előzetes beküldése esetén a küldés bérmentesen 
történik. 

Gyűjtőknek minden 7 példányra egy ingyen pél-
dány nyal szoJgálok. 

Magam s fölolvasásomat a nagyérdemű közönség 
minél nagyobb pártolásába ajánlva vagyok, 

Ungváron, 1898. 
Dr Hadzsega Bazil, 

m u n k á c s e g y h á z m e g y e i g k . á l d o z á r , a s z . h i t t u d o m á n y o k 

t u d o r a , p á p a i t i s z t e l e t b e l i t i t k o s k á p l á n , l y c e u m i t h e o l . 

n y . r . t a n á r . 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából jött tudósítás szerint a pápa de Navenne 

franczia ügyvivő előtt kijelentette, hogy Nisard-nak Vatikán 
melletti franczia nagykövetté való kinevezését kedvesen 
veszi. 

— Kalocsán a katholikus körben rendkívüli nagy 
hallgatóság előtt Mayer Béla v. püspök négy előadást 
tartott „mit mond a tudomány és a kath. vallás a szel-
lemidézésről?" czimmel. Kívánatos, hegy e felolvasások az 
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egész ország közönsége számára sajtó utján napvilágot lássa-
nak. Mert a spiritizmus üzelmei nagyon el vannak terjedve. 

— Változások a kath. sajtó körében. A magvas 
tartalmáról s zamatos és kardos magyarosságáról ismert 
"Kalocsai Néplap" az uj évvel nagyobb alakot ölt és még 
bővebb tartalmat szándékozik keretébe felölelni. Az ár 

•.inarad ^ régi 2 ft. Örvendetes gyarapodás. Annál szomo-
rúbb eset az, hogy a 17 év óta fennálló „Sárosmegyei 
Közlöny," melyet a munkában fáradhatatlan de az anyagi 
áldozatokban természetesen már még sem kimeríthetetlen 
Hedry Bódog apát sirokai plébános adott ki és szerkesz-
tett, az uj évvel megszűnik. A mostoha körülményeink 
közt lapszerkesztésben fáradozó plébános ur munkáját és 
érdemeit más alkalommal fogjuk méltányolni. 

— Veszprémben f. hó 22-én installáczió volt. 
Palotay Ferencz praelatus kanonok installálta Kemenes 
Ferencz nagyprépostot, a ki azután mint nagyprépost 
átvette az installáczió folytatását előléptetett s újonnan 
kinevezett kanonok-társaival szemben. A veszprémi káp-
talan uj tagjai tudvalevőleg Kránicz Kálmán és Hada 
István dr, a ki mint iró sűrűen közli egymásután iro-
dalmi munkásságának termékeit. Installáczió után előbb 
tisztelgés volt az uj nagyprépostaál azután az egész káp-
talan a püspök úrhoz ment hódoló tiszteletre, a ki káp-
talana tiszteletére ebédet adott. Ad multos annos ! 

— Hány szobra lesz Pázmány Péternek. Páz-
mány Péter apró szobrocskáit rég óta árusitják Buda-
pesten a diszleti szobor-kereskedők. Itt a nagy apostol és 
államférfiú monumentális szobrairól kívánunk megemlé-
kezni. Lassan és későn indult meg a dolog, hogy a nagy 
Pázmány, a kinél szent István királyon kívül nagyobb 
apostola Magyarországnak nem volt, lelki nagyságának 
megfelelő szobrot kapjon. Az elíő, a ki monumentális 
szobrot állított a „magyar bíboros Cicero"-nak Simor 
prímás volt. Ez a szobor ott áll az esztergomi világszép 
bazilikában, mint annak egyik elsőrangú dísze. A másik 
monumentális szobrot Pázmány P. magától a királytól 
kapja az ország fővárosában, Budapesten. Ez a Páz-
mány-kultusz sokat jelent. Minden szobornál monumentá-
lisabb munkát végez Pázmánynyal szemben az általa 
alapított budapesti tgyetem hittudományi kara az által, 
hogy kiadja Magyarország legnagyobb főpapjának irott 
munkáit magyar és latin sorozatban. Az espere3Í kerüle-
tek magukévá tehetnék Pázmány munkái megszerzésének 
az ügyét. Vesse fel valamely tavaszi koronán az ügyet 
valaki s a kezdeményező kerület írjon át a többi esperesi 
kerületekhez. Abyssus abyssum invocabit; egyik egyház-
megye papsága a másikét fogja igy belevenni a Páz-
mány-tisztelés és követés nagy katholikus akcziójába. 

— A budapesti közp. papnevelő intézetben kará-
csony másodnapján igen sikerült pásztorjátékot adtak elő 
a növendékek „Az első karácsony" czim alatt. A darab 
összeállítása és előadása tapintatos és korhű volt. Az in-
tézet ének- és zenekara szintén dicséretet érdemel szor-
galmáért és sikeres igyekezeteért, melylyel a 3 felvonásos 
darab szüneteit kitölteni törekedett. Jelen volt az intézi 

elüljáróság élén Városy Gyula praelatus kormányzó ur. 
A vendégek sorában ott láttuk Weiser Frigyes J . t. 
atyát, Klinger és Demkó egyetemi tanárokat, Kereszty 
Viktor esztergomi theol. tanárt, Csajághy nyug. esper. 
plébánost, Hoffman szervita priort, a czistercziták és ke-
gyesrendiek rendházának tagjait. 

— Erzsébet fogadalmi templom Az Erzsébet-
fogadalmi templom bizottsága kérelmet intézett a fő-
város tanácsához a következő aláírásokkal: Ozv. gróf 
Komis Miklósné, gróf Werckheim Frigyesné, gróf Szapáry 
István, gróf Csekonics Endre, gróf Cziráky Antal, dr 
Herczegli Mihály, Heinrich Aladár, ifj. Luczenbacher Pál, 
özvegy gróf Cziráky Jánosné, özvegy gróf Szapáry Gézáné, 
báró Vécsey Józsefné, Kiss Aladárné, özvegy Eudnyánszky 
Ferenczné, Emmer Kornélné, Ghyczy Ida és Topits-
Fellmayer Vilma. A bizottság arra kéri a főváros tanácsát, 
hogy a mostani Rókus-kórház telkéből 1000 négyzetöl 
területet engedjen át az Árpádházi szent Erzsébet tiszte-
letére és boldogult Erzsébet királyné emlékezetére épitendő 
templom s apácza-kolostor részére. A pártolásra méltó 
kérelem utal a vallástalanságra, mint a mely az anar-
cbizmust megteremtette s a mely arra int, hogy a min-
denen diadalmaskodó hit eszméjét állítsák vele szemben. 
A tanács igy különben is teljesítené elvállalt kötelezett-
ségét, hogy a Rókus-kórház kápolnája helyett másikat 
építsen. Bizton reméljük, hogy a főváros pártolni fogja a 
nemes tervet, mely a királyné emlékezetének megörökí-
tésével egyetemben a hit eszméjének emel ujabb oltárokat. 

— Húsvét Rómában. Társas utazás a kereszténység 
nagy ünnepére Rómaba szakszerű vezetés mellett. Külön 
kirándulás Nápolyba és annak videkére: Indulás: 1899. 
márczius 25-én. Részvételi-árak : I. osztály 180 forint, II. 
osztály 145 forint. Beleértve a vasúti jegyet, 2 napi el-
látást Velenczében, 2 napi ellátást Flórenczban és 6 napi 
ellátást Rómában, kocsit illetve gondolát az állomásoktól 
a szállodáig és viszont, vezetők dijjai. Útirány : Budapest— 
Fiume—Velencze — Fiórencz — Róma — Ancona — Fiume. 
Bővebb fölvilágosítást uyujt és programmokkal szolgál a 
Szent-Gellért nyomda Budapest, VIII., Prater-utcza 44. 

— Felekezetnélküliek. A statisztikai évkönyv sze-
rint Magyarországon 1897-ben a bevett vallások kötelé-
kéből összesen 4935 személy és pedig 2364 férfi es a mi 
nagyon meglepő, 2571 nő lépett ki. Abszolúte véve is 
legnagyobb a reformátusok vesztesége, (1884) azután kö-
vetkeznek 1324 fővel a görög-keletiek s 1013-mal a 
római katholikusok. Az ágostaiak közül 693 hagyta el a 
hitét. Baranya, Békés, Csongrád, Bihar azok a megyék, 
melyekben a reformáltak legtöbbet veszítettek. A görög-
keletieknél Bács és Torontál, a katholikusoknal Bács, 
Baranya, Pest ; az á^ostaiaknál Bács és Békéá. Ez arra 
mutat, hogy egyes megyékben általános a disszoluczio. 
Ezek közt Bács, Békés, Baranya állanak elől. A főváros-
ban mindössze 17 esetet jegyeztek föl s ezek közt retor-
mátus nincs egy sem, zsidó pedig egy. Erdélyben és a 
felvidéken elenyészően csekély azok száma, a kik kény-
szerűiteknek érezték magukat elhagyni apáik hitet a 
nihilért. A Dunántul, a Tisza-Duna, a Tizsa- és Maros-
köze mutatja a vallás bomlás legélénkebb jeleit. A 
Tiszántúl pedig Bihar és Békés. Itt tehát a helyi ténye-

j zők hatásat eltagadni lehetetlen. De vájjon mit tett ezek 
ellensúlyozására a társadalom ? 

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

Budapest, 1898 Kagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter imper-

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

TARTALOM. Vezereszmek es Tanulmányok. Felhívás előfizetésre! — Küzdelem és kötelesség. — Egyházi Tudósitások. G y ő r : Páduai 
sz. Antal kenyere Győrött. — K a l o c s a : Keresztény munkás-egyesület alakulóban. — R o z s n y ó i e g y h á z m e g y e : A tanítói 

párbér. — S á r o s m e g y e : Hedry Bódog búcsúszava lapja beszüntetése alkalmából. — Vegyesek. 

az élvezetet; avagy azé, a ki teljes tudatával 
birván emberi méltóságának, azt fentartani 
igyekszik életben ós halálban? 

Vagy ki érdeme] nagyobb jutalmat? Az-é a 
ki a természettől mostohán ellátva, az Ur Isten-
től csak egy ta lentumot nyert, és szerény tehet-
ségével nem is bir felemelkedni alárendelt állá-
sából; vagy pedig az, a ki fényes észszel, és még 
fényesebb tehetségekkel felruházva, az Istentől 
öt talentumot kapván, túlszárnyalja ember-
társait ? 

Azután miben áll a jobb sors? Milyen ter-
mészetű a valódi jutalom ? 

Mindezen kérdésekre, melyeket ma ez ünne-
pélyes estén inkább mint valaha magunknak fel-
teszünk, csak egy lehet a felelet, ós ez az: hogy 
sem a sors, sem a jutalom nincsen az ember 
kezében, az ember nem ura az isteni végzetnek, 
nem birája a jutalomnak. Egy magasabb kéz in-
tézi mindkettőt, az isteni Gondviselés jelölte ki 
mindenkinek sorsát, és a jutalom attól függ, 
miként töl töt te be kiki a helyet. Egyenlőtlenül 
osztotta ki az Isten az ő ajándékait, ós az em-
ber: jó vagy rossz sorsa attól függ. miképen 
hasznosítja ezen ajándékokat önnön, vagy ember-
társainak jólétére azon körben, melyet Isten neki 
kijelölt. A jutalom mértéke attól függ, hogy mi-
ként teljesítette kötelességét. 

Egyenlőtlenül jöttünk ki az Isten kezéből, 
53 

F e l h í v á s e lő f i ze té sre ! 
N a g y köszönet te l t a r t o z u n k m. t . o lvasóközönségünk-

nek, ho^y az előfizetés tel jesí tésével oly serényen sü rgö -
lődik. E z maga nagy megt isz te lés és buzdí tás a ki ta r tás ra , 
és a nagy e l fog la l t ság közt nagy segítség, nagy könnyí tés . 
Köszönet ér te . Bo ldog ú j éve t k ivánunk . A szerk. 

KÜZDELEM ÉS KÖTELESSÉG. 
— Az év utolsó estéjén. — 

Schlauch L. b ibornok egyházi beszédeiből . 

vJó harczot harczoltam, a futást el-
végeztem, a hitet megtartottam, végezetre 
eltétetett nekem az igazság koronája, 
melyet megad nekem ama napon az Ur 

II. Timot. IV. 7. 8. 

Mennél változatosabbak az élet eseményei, 
mennél homályosabb az ut, melyen haladunk, és 
mennél nehezebb a harcz, melyet a sötét hatal-
makkal harczolunk ; annál jogosultabb részünkről 
a kérdés: mi tehát a magva, mi a béltartalma 
ezen összes létünknek, mi a tiszta nyereség mind-
abból, a mit hosszú éveken át koczkáztattunk, 
áldoztunk, a mire legjobb tehetségeinket, sziv-
vérünket, egész életünket elpazaroltuk? Mi a 
nyereség? 

Vagy tán czéltalanul élünk? 
Kinek jobb a sorsa? A tömeg-é, mely nem 

gondolkozik, és inkább tenyészik, mint öntuda-
tosan él ; vagy a nevető bölcsészé, ki minden 
virágból mézet sziv és csak egyet vesz komolyan, 
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de egyenlően terhel bennünket a kötelesség. Ime 
tiz azon pont, melyről az emberek nem igen 
akarnak hallani. 

Az emberek inkább latolgatják a sorsnak 
jobb vagy rosszabb esélyeit, inkább tépelődnek 
a jutalom nagysága vagy csekélysége fölött, 
mintsem megfelelnének azon kérdésre: mi a 
kötelesség ? 

Korunknak van egy jellemző vonása, és ez: 
a nagyzási viszketeg. Mindig fölebb menni, soha 
meg nem nyugodni; mindig túlbecsülni önmagát ; 
soha nem méltányolni mások tehetségeit és ér-
demeit; mindig panaszkodni, soha meg nem elé-
gedni, és a kötelesség? h ja ! ez más! ki fog 
erről beszélni?! S mégis ez azon pont, mely nem 
tür i az illusiót. 

A mily mértékben vész a kötelesség ér-
zete, azon mértékben növekszik a sorssal való 
folytonos zsémbelődés. Az élet nem regény, ha-
nem oly valóság, melyben mindenkinek meg van 
a maga hivatása és terhe; a ki e valósággal 
nem tud megalkudni, az mondjon le a boldog-
ságról, mert örökösen csalódni fog. A lepkék 
fogdosása a gyermekek játéka. Élni annyit tesz, 
mint kötelességeket teljesíteni. Ez életünknek 
egyik komoly oldala és a ki e tekintetben 
nyugodt, az bízza a jutalmazást a jó Istenre. 

Midőn Szent-Pál apostol, a római polgár, a 
kereszténységnek első philosophusa Róma váro-
sában bebörtönözve ült. lelkét balsejtelmek szál-
lották meg. Bizonyosnak tar tot ta , hogy nem 
sokára erőszakos halállal fog kimúlni; csak a 
keresztények sorsa iránt aggódott, de önsorsa 
fölött nyugodt volt. Csendes megnyugvást érez a 
sir szélén, és annak érzetében, hogy kötelességét 
hiven teljesítette, igy ir magáról: „ J ó harczot 
harczoltam, a jutást elvégeztem, a hitet megtartottam, 
végezetre eltétetett 71 ekem az igazság koronája, me-
lyet megad, nekem ama napon az Ur." *) 

Kevés szó, de mély értelem ! E kevés szóban 
nyomatékosan ki vannak fejezve a keresztény ember 
teendői; de szintúgy utalás történik a jutalomra 
is, mely a teljesített kötelességek koronája. 

Nem minden ember van hivatva a közélet-
ben nagy szerepet játszani ; de minden embernek 
adott az Isten egy kört, melyben terhek nehe-
zednek vállaira, minden embernek van életpályája, 
és a keresztény vallás Szent-Pál példája után azt 
mondja minden embernek: 

*) IL Timot IV. 7. 8. 

1. Küzdj, mint becsületes ember, 
2. légy hivatásodban lelkiismeretes; de mind-

ezekben ne felejtsd el, ne veszítsd el hitedet. 
E két pont lesz mai elmélkedésem tárgya. 

I. 
Jó harczot harczolni, azaz becsülettel küzdeni. 
A küzdelemre, azaz a munkára a természet kény-

szerít, a becsületességet pedig isteni törvény teszi kötelessé-
günkké, és valamint a küzdelem és munka alól feloldva senki 
sincsen, ugy a becsületességet elveszteni bűn. Az ujabb 
kor egy csattanós szójárást talált fel, melyet most már bol-
dog boldogtalan használ és ez : a létért való küzdelem. 
Tudják-e önök mit jelent e szójárás? A természetben az 
Isten megtsgadását jelenti, az emberek közt pedig az 
ököljogot. 

,A tenger fenekén találtak egy enyves anyagot. Ezen 
enyves anyagban, ugy képzelték magoknak a tudós ter-
mészetvizsgálók, hogy liogy nem, sok sok ezer év előtt moz-
gás támadt, és ez volt az élet első jele. Az élet küzdött 
az önfentartásért és támadt az alsóbbrendű állat; az állat 
éhes volt és ezen ösztön kényszeritette őt a küzdelemre. 
Ezen küzdelemből származtak a tökéletesebb állatok, a 
tökéletesebb állat elnyomta a gyengébbet és igy nőtte ki 
magát lassan, az ember." 

Értik önök ezt? Pedig ez az ujabb természet-philo-
sophiának alapelve. 

És az I s ten?! Oh a létért való küzdelemnek nincsen 
szüksége az Istenre. A létért való küzdelem undorító 
aljasságból indul ki, és az Isten-tagadásban végződik. 

Az emberi társaságban a létért való küzdelem azt 
jelenti: hogy az igazság a mellett van, a ki erősebb ; a 
győzelem azé, a ki hatalmasabb ököllel bir; a gyenge el-
tapostatik, a becsületes munkást meg lehet fosztani mun-
kabérétől ; az egyes ember csak addig biztos, míg többen 
le nem ütik: a rest embernek jobb dolga lesz, csak 
legyen jó erős, mint annak, a ki véres verejtékkel gyűj t ; 
a rabló, a csaló a létért való küzdelemben fog mentséget 
találni. És a becsület, a jog, és a kötelesség? 

Isten mentsen, hogy „a létért való küzdelem" hangzatos 
szójárása valaha az életbe átmenjen. Egyén egyén ellen 
fog támadni, a nemzet nemzet ellen küzdene és a győ-
zelem bizonyára nem a müveit osztályé volna. Szegény 
édes hazám ! Midőn a tatárjárás pusztává tette az országot, 
midőn Mohácsnál legszebb reményeid sírba szálltak, mi-
dőn a török uralom alatt az ország letarolva a pogány 
hatalma alatt majdnem megsemmisült, mivé lettél volna, 
ha létedért való küzdelemben nem a keresztény jog és 
igazság harczoltak volna melletted, és mivé lennél 
még ezután, ha ellenségeid az erősebbnek jogát alkal-
maznák reád? 

Nem ! nem ! nem ez a becsületes küzdelem. Ez az állati 
ösztön felülkerekedése, ez nem a jó harcz, mely emberhez, 
annál kevésbé keresztény emberhez illő, ez az erőszak 
dicsőítése. 

Sokkal nemesebb a keresztény erkölcstan, mely vala-
mint magasztosabb czélt tüz ki, mint a gyengébbnek el-
nyomását: ugy nagyobb szeretetet tanusit azok iránt, a 
kik az élet küzdelmei közt elesnek. A végczél maga az 
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Isten, az ut, mely hozzá vezet, a szeretet útja, az eszköz 
a becsületes munka. A magas czélt mindig szemmel tar-
tani, az egyenes útról le nem térni, a rossz emberektől, 
kik hitöket elvesztették, meg nem ijedni, nem nézni tét-
lenül miként rombolják le azon épületet, a melyben 
atyáink boldogok voltak; hanem szembe szállani az aka-
dályokkal, a csábításokkal, melyek bennünket Istentől el-
akarnak tériteni, küzdeni a szenvedélyekkel, hogy azokat 
legyőzzük, nem ölbe rakni kezeinket, midőn embertársunk 
java segítségére hív : ime ez a jó harcz, ez a becsületes 
küzdelem. 

„Orczád verítékével eszed a kenyeret*) monda az 
Isten az első embernek. A munka tehát isteni parancs, a 
fáradság, a küzdelem, mely a munkával jár, bűnhődés egy 
nagy bűnért, és ez az oka, hogy midőn dolgozunk, mun-
kánkat sokszor a sikertelenség, de mindig a fáradság ki-
séri. Isten az első embernek azt mondá : ne érintsd a fát, 
mely a paradicsom közepén áll. De az első ember fel-
lázadt, és lázadásának következménye lett a hosszú, a 
kínteljes munka. És ember ember után jött, nép népet 
váltott fel, századok, évezredek folytak le, de a fáradság, 
a küzdelem ugyanaz maradt. Nem a létért való küz-
delem teremtette az embert, hanem az ember bűne 
teremtette a küzdelmet; és nem is fogok hibázni, ha azt 
mondom, nem vagyunk jobbak őseinknél. Ádám fellázadt 
Isten ellen és bűnhődött, és mi nem lázadunk-e fel az 
isteni törvények ellen? — Nézzenek körül! — Az Isten 
azt mondja: ne érintsd a családi élet szentségét. S ha 
valaki az emberi boldogságnak ezen megszentelt menhelyét, 
az örömnek ezen legtisztább forrását-, az önzetlen szere-
tetnek ezen egyetlen maradékát, a hol az atyának véres 
verejtéke hajlékot épitett az erkölcsök tisztaságának, a hol 
az anya könyei összeforrasztották a sziveket, hogy soha 
egymástól el ne szakadjanak; ha valaki ezt megtámadja, 
ha a csábitó itt keresi fel áldozatát, ha maga a férj. vagy 
maga a nő szenvedélyektől legyőzetve önmagok rontják 
le az ideált, mely a nemes szivek egyedüli vágya, és ha 
igy az emberek hóbortja szentségtelen kezekkel bele nyul 
ide és szétrombolja azt, a mit Isten teremtett: becsületes 
küzdelem ez? Az Isten azt mondja: ne bántsd felebará-
todnak sem életét, sem tulajdonát. S ha. figyelemmel kí-
sérjük miként küzd, és mily eszközökkel harczol az uj 
idő, bánkódva kérdezzük : becsületes, jó harcz-e az, mely-
nek tanúi vagyunk? Régi időkben a hegyek ormain lé-
tezett, ma már romokban heverő várakból vivták a har-
czot a völgyekben lakó népek ellen, melyeket kifosztottak, 
és ez nem volt becsületes harcz. Ma a harcz leszállott a 
hegyek ormairól. Nemzetek állanak nemzetek ellen fel-
fegyverkezve, minden pillanatban készen állván egymást 
megsemmisíteni, ember ember ellen harczol, hogy egy-
mástól elragadják a falat kenyeret. Irigység, haszonlesés, 
élvezetvágy, nagyzási hóbort több embert temet ma sírba, 
mint a régi hatalmaskodások. Kétségbeesés a hitetlenség 
miatt, öngyilkosság erkölcsi aljasodás miatt, párbaj képzelt 
becsületsértés miatt, tébolyodás a túlfeszített vágyak miatt, 
ime ez a jellege az ujabbkori küzdelmeknek. Becsületes 
küzdelem ez? jó harcz ez? És végre: 

Nézzük csak önmagunkat. Egy régi vers azt mondja: 

*) Móz. I. K. III. 19. 

„Erősebb az, aki önmagát, mint a ki a legerősebb bástyákat 
legyőzi." Önmagunkon kell kezdeni a jó harczot, és le-
győzni az ösztönöket, melyek a nemesebb és magasabb 
életnek útjában állanak. Mit ér a lelkiismeret, ha azt meg-
hamisították ? Mit ér a törvény szava, ha hiányzik a hű-
ség ? Mit ér a kedély mélysége, ha azt megmérgezi a 
vallástalanság? Mit ér a nyíltság, ha az durva és sér tő? 
Mit ér a műveltség, ha az kétszínűséggel jár ? Másoktól 
megkívánni, hogy az isteni és emberi törvényeket meg-
tartsák, magunkat pedig túltenni minden törvényen, ez 
nem egyezik meg a becsülettel. Önnön hibáinkkal nem 
küzdünk, azért lettünk gyengék, szenvedélyeink ellen 
nem akarunk harczolni, azért nem kell a hit, mely ben-
nünket támogasson. Meggyöngültünk, legyőzettünk, azért 
mosódnak el mindinkább a nagy jellemek. 

II. 
„A futást elvégeztem,* azaz feladatomat lelkiismere-

tesen teljesítettem. 
Yan egy szó, a mely ma nem divatos ugyan, de a 

mely a társadalmi létnek legfontosabb tényezője, és ez: a 
kötelesség. Hideg szó az igaz. mert fáradsággal jár. Egy 
hosszú életpályán át ezt mindig szem előtt tartani, soha 
ettől el nem térni, mindig világos tudatával birni annak, 
hogy a kötelesség hű teljesítése egyik főfeltétele a becsü-
letességnek, megőrizni szivünkben azon finom érzéket, 
mely azt sugalja : Isten látja a hü szolga munkáját, és 
csak is az Isten fogja azt bizonyosan megjutalmazni, 
mindez bizonyára nagy önmegtagadással, nagy aldozattal 
jár. És épen azért, beszéljen a vilár, a m i t a k a r : vallásos 
érzelem nélkül, és hozzá teszem, a keresztény vallás nélkül 
a kötelesség csak az önérdek kielégítésére lesz szorítva, 
azaz hit nélkül, mely a jutalmat csak az Istentől várja, 
mindenki csak addig fogja végezni munkáját, mig érte 
megfizettetik, azontúl meg fog szűnni a kötelesség 
érzete. 

Emberi akarat, emberi czél, emberi törvény, emberi 
igazság, emberi erkölcstan és emberi jutalom vagy bün-
tetés, ezek sohasem lesznek képesek a kötelesség hű tel-
jesítésére indítani. Emberi dolgok, és mindaz, a mit ember 
alkot, mulandó. A mi ma törvény, az holnap már nem az. 
Mit gondol a szolga, a munkás, a hivatalnok, a köztiszt-
viselő azzal, hogy az a ki ma fölebbvalója, holnap már 
nem az? Ha nincs magasabb bíró, ha nincsen hit, mely 
mint egy tüzes oszlop mindig szeme előtt áll, csak azzal 
fog gondolni, hogyan érje el magán czélját. Lelkiismere-
tesség? Nem lesz! Önfeláldozás? Ábránd! Hit nélkül az 
életpálya, melyet az ember választ, teherré válik és a 
társadalom nagy dologház lesz, melyben lesz munkaadó 
és munkás ; de hiányozni fog a nemes verseny, mely az 
embert fölemeli, mely az Isten képére teremtett embert 
magához méltóvá teszi, mely megnemeííti a munkát, mely 
tiszteletreméltóvá teszi a munkást. 

Tudják-e önök, mi különbség van azon felfogás közt, 
melylyel a világ bir a kötelességről és a keresztény vallás 
felfogása között? Krisztus Urunk megmondotta. „A ki 
engem akar követni, tagadja meg önmagát. *) Tehát a ke-
resztény morálban a kötelesség teljesítése elválaszthatatlan 

*) Márk. VIII. 34. 
58* 
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az önmegtagadástól ; a jutalom pedig nem fekszik a ke-
resztény ember életpályájának derekán. A keresztény 
vallás nem akar olyan igazságot, olyan morált, mely csak 
addig tart, mig a test él ; hanem akarja az örök igaz-
ságot, akarja az örök elveken nyugvó morált, változatlan 
elveken alapuló kötelességet és azért helyezi kilátásba 
egyszersmind az örök jutalmat. Akár legyen a kötelesség 
teljesítésének azonnal eredménye, akár nem, a keresztény 
embert semmisem fogja eltántorítani. A keresztény ember 
tudja, hogy jogról csak ott lehet szó, a hol a kötelesség 
is teljesítve van; tudja, hogy a lelkiismeret csak ott 
nyugodt, a hol a mulasztás vádja nem terheli a lelket; 
tudja, hogy a jutalmat nem az emberek adják, hanem 
hogy az csak annak kezéből jöhet, a ki ismeri a sziveket 
és veséket. 

Ezt érezhette Szent-Pál midőn becsületesen befutott 
életpályája végén oda teszi: „A hitet megtartottam.* Igen, 
a hitet / Mert folyton dolgozni és ki nem merülni, küz-
deni és el nem csüggedni, kötelességet teljesíteni és lel-» 
kében meg nem törni akkor, a midőn az elismerés el-
marad, a jutalom hiányzik ; ehhez több kell, mint az em-
beri erő, ehhez szükséges az Isten, a ki a csüggedot fen-
tartsa, az erőtlent erősítse, szükséges a hit. 

De miért dicsekedett Szent-Pál, hogy hitét megőrizte ? 
Mert körülötte a római világ oly mélyre sülyedt, a tár-
sadalmi viszonyok oly annyira szétbomlottak, az igazság, 
a becsület, a hűség, a családi erkölcsök, a jellemek oly 
annyira eltűntek, hogy csak különös isteni kegyelem őrizte 
meg a keresztényeket is, hogy el nem sodortattak. 

S ez áll bizonyos értelemben ma is. Vagy nincsenek-e 
az emberi szenvedélyek ma oly annyira fellázitva, hogy 
megfoghatatlan vaksággal készek mindent lerontani, a mi 
az Isten kezére mutat? Nem halljuk-e a távoli morajt, 
mely a közelgő vihart jelzi? Nem érezzük-e inogni a 
talajt, melyen a régi társadalom felépült? Az emberek 
dicsőséget helyeznek abba, hogy bebizonyítsák, miszerint 
az embernek nincsen magasabb rendeltetése. Tanítanak 
oly erkölcstant, mely leront minden erkölcsöt; családot 
sürgetnek, mely a muló szenvedélyen alapul; a gyerme-
keket Isten nélkül akarják nevelni, hogy tudjanak sokat, 
műveltessék ki az ész mennél jobban, a sziv mennél ke-
vésbé, virágozzék az ipar, de dolog nélkül, legyen a jólét 
általános, de áldozat nélkül. 

Csoda-e, ha ezek láttára a hit a nagy tömegben is 
ingadozni kezd!? S ha a hit egyszer száműzve lesz, ha 
az emberek csakugyan szétszakítják egyszer a szálakat, 
melyek őket az éghez kötik, ha egyszer a keresztény hit 
le lesz taposva, ugyan kérem, milyen lesz a világ képe? 
Lesz kényelmes erkölcstan, mely nem feszélyez, mely nem 
kötelez semmire, nem lesz család, hanem lesz emanczipált nő, 
lesz philosophus anya, lesz engedetlen gyermek ; de nem 
lesz kötelesség érzete, mely törhetetlen és hü, nem lesz 
áldozatkészség, mely önmagát helyezi utolsó helyre, nem 
lesz erkölcsi büszkeség, mely daczol a romlottsággal, bár-
mily csábitó is legyen ez ; itt lesz azutáu a létért való 
küzdelem, melyben nincsen szabadság; itt lesz a termé-
szeti ösztönök uralma, melyben nincsen ideál; itt lesz az 
élvezetek országa, mely önmegtagadást nem ismer. Nem! 

Az emberiség soha sem fog lemondani a hitről. 

Európa pedig és a müveit nemzetek soha sem fogják a 
kereszténységet nélkülözhetni. A hit az emberiségnek adott 
isteni kincs, a hitetlenség csak az egyesek szomorú ki-
váltsága. A mi a természetnek, mely a hideg lepel alatt 
megdermedve alszik, a tavaszi fuvalom, a mi a rabnak a 
tömlöcz hosszú éjjele után a tiszta napvilágos levegő, az 
az emberi szivnek a hit. A gyermeknek játszótársa, az 
ifjúnak hű őre, a szenvedélyek között a férfi támasza, az 
élet viszontagságai közt a szeretetnek alapja, a gyűlölet-
nek mérséklője, a kötelességek éltető lelke. Boldog a ki 
élte alkonyán elmondhatja Szent-Pállal „ A hitet meg-
tartottam." 

Es a nyereség ? a jutalom ? Ah ! Önök jól tudják, 
hogy az élet soha sem tartja meg azt, a mit igért. Fel 
kell tehát emelkednünk egy magasabb álláspontra, a hol 
a kétkedő, a reménykedő, a szenvedő lélek szellemi sze-
meivel megtalálja a nyugpontot. Egy magasabb és hozzá 
teszem, egy kegyes hatalom tartja kezében a mérleget, 
tőlünk függ, hogy az részünkre döntsön; egy magasabb 

: hatalom jelölte ki a küzdő teret, határozta meg élet-
j pályánkat tűzte elénk létünknek nagy czéljait. Boldog az, 

a ki rendeltetését megérti, átérzi, és benne megnyugszik; 
de a jutalmat csak az adhatja, a ki valamint az élet 
egyedüli forrása, ugy a kötelességek egyedüli Ura és 
jutalma: az Jsten. Amen! 

ESYMágI TUDOSITÁSÖIL 

Győr. Páduai sz. Antal kenyere Győrött. — 
A katholikus egyház kicsiny mustármagból növeke-

dett fa, mely mig hatalmas törzsével évezredeknek ki-
állott viharairól tanúskodik, folyton terjedő lombjai és 
virágaival örökifjú szépségét ragyogtatja. A szentek fön-
séges erénypéldája, az erkölcsi javak, melyek a szentek 
tiszteletéből és segítségéből fakadnak, méltó koronáját ké-
pezik e világot beárnyékoló fának. 

Páduái szent Antal a szentek seregében kitűnő 
helyet foglal el. Az ő angyali tisztasága, Isten iránt lán-
goló szeretete és ön megtagadása, mely a felebaráti sze-
retetnek is mértéke és forrása, őt kiválóan kedvessé tet-
ték Isten és emberek előtt; azért nemcsak földi életében 
vala méltó eszköze az isteni mindenhatóságnak nagy és 
csodás dolgok véghezvitelében, hanem, a mi benne külö-
nösen figyelemre méltó, még inkább boldog kimúlása 
után. Páduai szent Antal a mennyben nem szűnt meg az 
lenni, a mi e földen vala : Isten dicsőségének hirdetője s 
az emberek testi és lelki üdvének előmozditója ; a sze-
retet köteléke, mely őt hajdan a szenvedő emberiséggel 
egybefüzte, halálával nem bomlott fel, hanem még szoro-
sabbá vált. Méltán énekli róla a Divina Comoedia költője : 

A fényes ég ragyog fejed fölött, 
Örök szépségit mutatván tenéked. 
S mégis a szegény földre néz szemed. 

Könyvtárakat lehetne megtölteni azon csodás dolgok 
leírásával, melyek szent Antal közbenjárására történtek, s 
jótéteményei idők jártával nem hogy kevesbednének, 
hanem inkább bámulatos mértékben sokasodnak és ter-
jednek, ugy hogy már nem lesz a föld kerekségén tartomány, 
hol a páduai „nagy csodatevő" nevét és hatalmát nem 
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ismerik. Erre szolgál legújabban a „Páduai sz. Antal 
kenyere" czimü intézmény, mely 1890-ben Toulonban, déli 
Francziaország kikötő városában, emberileg szólva, vélet-
lenül keletkezett. Bizonyos Bouffier kisasszony megszorult 
ügyében szent Antalunkhoz folyamodott, meghallgatás 
esetén kenyeret igérve a szegényeknek, s rögtön a kivánt 
segélyben részesült. Esetét ismerőseinek elbeszélte, s 
mindjárt számos követőkre talált, kik a bolthelyiségében 
felállított szent Antal képe elé annyi alamizsnát hordtak 
össze, hogy abból nemcsak a touloni, hanem még a kör-
nyékbeli szegények és jótékony intézetek is ellátva lettek 
kenyérrel. Hihetetlen gyorsasággal terjedt el ez az intéz-
mény országról-országra, mit egyedül abból lehet megfej-
teni, hogy az a gyakorlatban mindenütt bevált. A hol a 
tények beszélnek, ott nincs szükség sok beszédre ; csak 
legyen felállítva valahol, s a hivő nép ösztönszerűleg fel-
ismeri benne a jót. 

Páduai szent Antal kenyere nem közönséges alamizs-
nálkodás. Lényege abban áll, hogy az ember a „nagy 
csodatevő" közbenjárását kéri valamely anyagi vagy lelki 
ügy sikeréhez, és teljesülés esetében bizonyos összeget 
igér a szegények kenyerére. Szükséges, hogy a kért dolog 
erkölcsileg helyes és Isten szándékával megegyezhető, az 
igért alamizsna pedig a kérő tehetségével s az elnyert jó 
értékével némileg arányos legyen. Például a győri per-
selyben egy ezüst forint a következő levélkében betakarva 
találtatott : „Oh dicsőséges szent Antal! vedd kegyesen 
tőlem : a szegényeknek adok husz forintot, minden hónap-
ban egyet, mig le nem telik, ha a jó Istentől kinyered a 
kegyelmet, hogy lábbajomtól megszabaduljak ; de azért 
ugy legyen, mint a jó Isten akarja." — A „do, ut des" 
elve, az evangeliomi „adjatok és adatik nektek" minden 
kor vonzó erővel birt a kereszténységben, de itt, szent 
Antal kenyerében, megkapó közvetlenséggel hódit. Az 
édes Üdvözítő önzésünkhez fordul, hogy szegényei iránt 
könyörületre indítson, szeretett barátja, szent Antal pedig 
kezességet vállal. Társadalmi tekintetben ezen intézmény 
hatása megbecsülhetetlen, mert mig a Gondviselésben való 
hitet s a szentek tiszteletét s ezáltal a vallásosságot fel-
költi és ápolja, másrészt bőven fakadó forrást nyit az 
általános ryomor enyhítésére, s hathatósan elősegíti a 
szocziális ellentétek kiengesztelését. Erről tanúskodnak az 
alföldi városokból jövő tudósítások, ahol t. i. szent Antal 
kenyere, mint szivet-lelket erjesztő kovász, áldásos műkö-
dését már megkezdette. 

Győrött a szent-Yincze-egyesület kebelében fogam-
zott meg az az eszme, hogy páduai szent Antal kenyere 
nálunk felállíttassák. Püspök-atyánk őnagyméltósága e 
tervet helyesléssel és főpásztori áldásával fogadta, és 
hogy minél előbb létesüljön, egy kisebb szent Antal-
szobrot adott át ideiglenes felállításra a székesegyház 
Mária-hajójában. Ámbár ez a legnagyobb csendben tör-
tént, a jó hívek azonnal felismerték a szent szándékot, s 
szeptember hó óta mai napig 246 forintot raktak össze a 
perselybe, a miből október hó közepétől kezdve huszonhat 
városi szegénynek hetenkint kétszer, kedden és szombaton 
egy- egy kiló kenyeret tudtunk kiosztani. Ez a szám a 
szerint, a mint az adományok szaporodnak, még növe-
kedni fog. . 

Azonközben megérkezett a Stufflessernél Tirolban 
megrendelt igen szép uj szobor, állványnyal és persely-
lyel együtt, s az előbbinek helyét állandóan elfoglalta. 
Ünnepélyes felszentelése f . hó 26-án szent István vértanú 
napján d.u. fél négykor, alkalmi szentbeszéd kíséretében vé-
geztetett, mire a szent-Vincze-egyesület tagjai és szegé-
nyei, valamint az összes keresztény hivek az Urban sze-
retettel meghivattak. S. P. 

Kalocsa. Keresztény munkás eyyesület alakulóban. — 
Keresztény munkás-egyesület van alakulóban Kalocsán. 

A derék eszme megpenditője dr. Anion Pál theol. tanár. 
A szövetkezet nemes czélja : a munkások erkölcsi és 
anyagi támogatása, melynek érdekében csakhamar az ér-
telmiség köréből is többen segítségére siettek a mozgalom 
megindítójának s szervező bizottsággá alakultak. Elkészül-
tek immár az alapszabályok is, melyek a főpásztor jóvá-
hagyása mellett, ki a szövetkezet fővédnöki tisztét ke-
gyesen elfogadta, most már a szokott módon belügyminisz-
teri megerősítés végett fognak felterjesztetni. 

A szövetkezetbe való belépését eddig mintegy 350 
munkás jelentette be. Tömegesebb jelentkezés remélhető a 
nyilvános alakuló gyűlés után városunk józan szorgal-
mas népe részéről. 

A szervező bizottság elnöke Zittl Róbert kanonok-
plébános, Császka György ersek ur hazaérkezése után 
másnap, f. hó 23-án mintegy ötven munkást ő exczellen-
cziája elé vezetvén a szövetkezet támogatásáért esedezett a 
Kalocsa város derék munkásnépe nevében. 

0 excz ellenezi áj a a bizottsági elnök kérelmére a kö-
vetkezőkép válaszolt: 

„Köszönettel veszem a Kalocsán is életbelépő ke-
resztény munkás egyesület küldöttségének tisztelgő meg-
jelenését és az ebben a főpásztor személye iránt megnyi-
latkozó ragaszkodást. 

Ha valaha, ugy bizonyára napjainkban meg van 
annak indokoltsága és szükségessége, hogy a keresztény 
munkás egyesületek létre jöjjenek. Tudjuk, mily ijesztő 
módon szaporodnak s mily romboló hatással működnek 
azon vallástalan emberek, kik a minden rendnek és 
igazságnak alapkövét képező vallásosságot és erkölcsös-
séget megrontani, elégedetlenséget és felfordulást kelteni 
s azután a félrevezetett és megcsalt felebarátaik erkölcsi 
és anyagi kárára, mint mondani szokás, a zavarosban ha-
lászni akarnak. 

Örömmel üdvözlöm azért a kalocsai keresztény mun-
kás egyesület létrehozásán, fáradozásán fáradozók törek-
vését, mint olyant, mely az egyes szocziális kérdéseknek 
szent hitünk és egyházunk tanai szerinti megoldását czé-
lozza, mely védelembe vételét és biztosítását eszközli a 
szegény munkás néposztály erkölcsi, szellemi és anyagi 
javának. 

Ezen a keresztény katholikus hitnek megfelelő tö-
rekvést részemről melegen felkarolom és istápolni fogom. 

„Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál ! ez az igazi 
keresztény munkásnak jelszava, mert a munkát csak a 
vallás nemesiti. Mindnyájan munkások vagyunk. Az egyik 
szellemi tehetséggel, a másik anyagi erővel dolgozik ; de 
mindannyian emberek vagyunk, egymásra utalva, hogy 
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-egymást támogatva felebaráti szeretettel, egyesült erővel 
valósitsuk az isteni Gondviselés tervét, az Isten akaratát 
és igy biztosítsuk halhatatlan lelkünk örök üdvösségét. 

Óhajtom, hogy a kalocsai keresztény munkás egye-
sületnek minél előbb külön helyisége is legyen, melynek 
létesítéséről gondoskodni fogok. 

Isten szent áldása és segítő kegyelme legyen az 
egyesületen, annak erősen összetartó tagjain és működé-
sükön." 

Az apostoli gondoskodás és atyai kegyesség bölcs és 
nyájas igéi, a jótékony áldozatkészség magasztos megnyi-
latkozása leírhatatlan örömet keltett az egyszerű emberek-
ben. Örömük boldogsággá fokozódott, mikor a nemeslelkü 
főpap egyenként szóba ereszkedett igénytelen, de őszinte, 
szerető ragaszkodásban nem utolsó híveivel. Kérdéseket 
intézett hozzájuk körülményeik és családjaik felől, egy-
egy szent képet adott nekik karácsonyi emlékül s végül 
megáldotta őket. A megtiszteltetés a boldogság látható 
derűjét varázsolta a redős, napbarnitotta becsületes ar-
czokra. Az elhangzott atyai szózat pedig a vigasz és meg-
nyugvás szelid balzsamát önté a gondterhes lelkekbe. 

Rozsnyói egyházmegye. A tanítói párbér. — 
Alábbiakban közöljük a Rozsnyó-egyházmegyei taní-

tóknak feliratát a rozsnyói püspök ur ő méltóságához, a 
melyben a „párbér"-nek készpénzre leendő megváltását 
kérelmezik. Folyamodók remélik, hogy ő méltósága tani-
tói jogos kívánságának teljesítését, éppen a katholikus 
tan- és nevelésügy érdekében, egész erejéből előmozdítani 
fogja, a miért már előre legmélyebb köszönetüket nyilvá-
nítják, mint olyan nagylelkű cselekedetért, mely követendő 
példát fog statuálni az egész országban. 

A felirat szövege ez : 
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök ur ! 
Kegyes Főpásztorunk ! 

Alulírottak, mint a „Rozsnyó-egyházmegyei róm. 
kath. tanító-egylet" megbízottai, a nevezett egylet 1898. 
augusztus 29—30-án Rozsnyón tartott XVI-ik évi 
közgyűlésének határozatából, az egyházmegye területén 
működő kántortanítók nevében az úgynevezett „Páibér"-
nek készpénzre leendő megváltása tárgyában az alább irt 
indokok alapján mély tisztelettel a következő alázatos 
kéréssel járulunk méltóságos és főtisztelendő megyés püs-
pök ur, kegyes főpásztorunk magas szine elé : 

A „Párbér" őskori intézmény, abból az időből szár-
mazik, midőn még Magyarország lakosainak nagy tömege 
az urbéresség igája alatt nyögött, midőn földesurának fel-
tétlen szolgája volt, terményeinek egy részét urának 
fizette, más részét megyei és községi közterhek viselésére 
kénytelen volt beszolgáltatni; pénzért alig adhatott el 
valamit s igy kénytelen volt mindennemű testi és lelki 
szükségletét terményeiből fedezni. Ez időben a népneve-
lés és oktatás s ebből kifolyólag a kultura és czivilizáczió 
Magyarországon még igen gyenge lábon állott. Néptanító 
lehetett minden kézműves, ki aztán téli időben a k ö z s é g 
gyermekeit ugy, ahogy, oktatni igyekezett. Ezért aztán a 
lakosok sok oldalról igénybevett terményeikből neki 
bizonyos részt, „párbért" fizettek, vagyis: aki akart, fize-
tett, aki nem akart, hát ugy is jó volt. Az akkori tanitó 

az oktatás czimén befolyt jövedelmet csak mellékkereset-
nek tartotta, s a fősúlyt kézimunkájára fordítva, lassan-
lassan megéldegélt. Kevés is volt az időben az irni-olvasni 
tudó emberek száma — de persze, amilyen volt a munka, 
olyan volt a fizetés. Ma már ez mind máskép van. Föl-
szabadult a nép, maga földjét szántja a földműves, fellen-
dült az ipar, lépten nyomon gőz és villany hirdeti a ha-
ladást; egyszóval a műveltség és tudomány tekintetében ma 
már bátran sorakozhatunk Európa művelt nemzetei közé. 

Minden tudomány és műveltség kezdete az Ur félel-
me és alapja az ABC. Éppen azért Magyarország mai 
kultúrájában nem csekély érdeme van a róm. kath. nép-
tanítói karnak. Ezt minden igazságos művelt ember elis-
merni kénytelen, s mégis, mi a fizetése még mindig ná-
lunk a legtöbb néptanítónak ? Nem más, mint a „párbér", 
ez az őskori speczialitás : a buza, ocsu, fűmag, czírok és 
egyéb gaznak vegyüléke, s hozzá n ég ezt is csak az fizeti, 
aki éppen akarja. 

Elismerjük, hogy az 1893. évi XXVI-ik törvényczikk 
sok jóindulattal viseltetik irántunk, de ez csak irott ma-
laszt, melynek jótékony erejében úgyszólván sohasem 
részesülünk. Még pedig azért, mert a felekezeti iskola-
fentartóknak nincs végrehajtó hatalmuk, akiknek pedig 
joguk, hatalmuk, sőt kötelességük volna, azt a törvényt 
végrehajtani — azzal egyáltalában nem törődnek. Végig 
járja a szegény tanitó kérvénye az egész vármegyei fórumot) 
mig végre nagysokára elrendelik a végrehajtást, amelynek 
ismét nincs semmi eredménye, mert a beszedett egynéhány 
garast elviszi a végrehajtó, a lefoglalt és összeszedett lim-
lomot, fejszét, kapát, avult s/iirt, viselt ágyneműt stb. 
nem hisszük, hogy csak egyetlen egy kartársunk is ela-
datni kész volna. Hisz az ebből befolyó összeg nem futná 
ki az „eljárási költségek" egy harmadát sem, meg aztán 
az ilyen uton szerzett gabonának oly keserű a kenyere, 
melyet önérzetes tanitó nem élvezhet. 

A fent hivatkozott törvény 5-ik §-ának második be-
kezdése igy szól: „Ha az iskolafentartó a tanitó ter-
ménybeli fizetését nem e megszabott módon szolgáltatná 
ki, vagy az a termés átlagos minőségének meg nem fe-
lelne, akkor a termény helyett annak értékét készpénzben 
lesz köteles fizetni." Erre több évi tapasztalásból azt kell 
mondanunk, hogy az illető faktorok, kiknek a hátralékot 
készpénzre változtatva beszedni kötelességük volna, azt 
különböző kifogások és ürügyek alatt elodázzák, a be-
szedést sem természetben, sem készpénzben nem teljesitik, 
s a szegény tanitó fizetéséhez nem jutván, családjával 
együtt éhezni és nyomorogni kénytelen. Magyarországban 
az utolsó szolgának is jobb dolga van, — mert fizetéseért 
ura garancziát vállal — mint az oly tanítónak, kinek 
fizetését terményekben kellene kiszolgáltatni, mert ezzel 
senki sem törődik. Az e tárgyban a törvényhatósági köz-
igazgatási bizottságok számára kiadott utasítás ugyan azt 
mondja, hogy: „A tanitók nem kötelezhetők arra, hogy 
esedékessé való akár készpénzbeli, akár terménybeli illet-
ményeiket ők maguk szedjék be azoktól, akik a járulé-
kokat beszolgáltatni tartoznak." De ha a beszedést senki 
sem eszközli, akkor mégis csak kénytelen azt a tanitó 
önmaga megkisérletezni, ez pedig igen sok kellemetlen-
séggel jár. A párbért szedő tanítónak nit cs tekintélye, a 
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nép nem becsüli, mert közvetetlenül ő fizetvén, szolgájá-
nak tartja s életét száz és száz módon igyekszik meg-
keseríteni. Ki a párbír-szedést nem próbálta, annak e 
testet éheztető s lelket botránykoztató dologról fogalma 
sincs. 

Azt mondják, tanitóhiány van — egyik-másik 
községbe évek óta nem kerül okleveles tanitó. Nem csoda, 
hisz a fent vázolt helyzetből világosan érthető, miért ir-
tóznak az okleveles tanitók az olyan „madáreleség"-féle 
gabonával fizetett tanitói állásoktól. 

Mindezekből világosan kitűnik, hogy az itt irt szo-
morú állapotok gyökeres megváltoztatása ma már égető 
szükség. Azért: 

Mély alázattal és fiúi bizodalommal járulunk Méltó-
ságos és Főtisztelenoő Püspök ur kegyes Atyánk és 
Főpásztorunk magas szine elé : Méltóztassék szomorú hely-
zetünket figyelembe véve, a Főtisztelendő iskolaszéki 
Elnök urakat körlevélben felhivni, hogy miután az 1893. 
évi XXVI-ik törvényczikk 8-ik §-a értelmében a kántori 
járandóságok is fizetésnek veendők, hassanak oda, hogy 
ahol csak lehet, az összes kántori és tanitói járandóságok 
készpénzre átváltoztattassanak. ahol pedig az, ez idő 
szerint kivihető nem voloa, ott alakítsanak egyháztanácsot 
vagy gondnokságot, melynek tagjai az illető községi elöl-
járóság támogatása mellet a kántortanító készpénz- és 
terménybeli összes fizetését a tanitó közbejötte nélkül 
beszedjék, s ami it a törvény rendeli, azt havi vagy év-
negyedes részletekben a kántortanítónak mindig előre 
pontosan fizessék ki. 

Ez biztosítaná a mi megélhetésünket, emelné a nép 
előtt tekintélyünket, mert nem kellene a kántortanítónak 
— mint Vfal mi koldusnak — házról-házra járni sokszo-
rosan megérdemelt csekély fizetésének beszedése végett. S 
ha igy anyagi gondjaink enyhülnek, ez nagy mérvben fog 
lelkesíteni bennünket szent és magasztos kötelességeink 
minél pontosabb teljesítésére. 

De különösen esedezünk Méltóságos Püspök urunk 
és Atyánkhoz : legyen kegyes Magyarország Nagyméltó-
ságú Főpásztori karaval egyetértve, együttesen hathatós be-
folyásukkal az illető magas Minisztériumnál vagy Ország-
gyűlésnél kieszközölni, hogy a terménybeli fizetés a felekezeti 
tanítókra nézve is, törvény által örökre törültessék s az 
összes fizetés készpénzben az illető községi elöljáróság 
vagy az erre kirendelő faktorok által havi vagy évne-
gyedes részletekben mindig előre nekünk is pontosan ki-
fizettessék. 

Alázatos kérésünket Méltóságos és Főtisztelendő 
Püspök ur, kegyes Atyánk figyelmébe ajánlva, mély tisz-
telettel vagyunk, mint Rozsnyó-egyházmegyei róm. kath. 
tanító-egylet XVI.-ik évi közgyűlésének határozatából ki-
küldött bizottsági tagok Méltóságos és Főtisztelendő Püs-
pök urnák hű és engedelmes szolgái. 

IIomok-Terennén, 1898. november hó 13-án. 
Nagy József 

nemti-i kántortanító, 
Bét ~es János m. k. 
vizslási kántortanító, 

Gardy László m. k. 
salgótarjáni kántortanító, 

bizottsági tagok. 

Borbás Ferencz m. k. 
kis-terennei kántortanító. 
Bella Ferencz m. k. 

mátra-szelei kántortanító. 
Kovács Gyula m. k. 

Iiomok-terennei k -tanitó, 
Jarosek János m. k. 

korancsaljai kántortanító 
egyesületi tagok. 

Sárosmegye. Hedry Bódog búcsúszava lapja beszün-
tetése alkalmából. *) — 

A mai számmal lapom befejezi tizenhét éves pálya-
futását. 

En pedig ugy a lap szerkesztésétől, mint annak 
további kiadásától visszavonulok. 

Miért? — Sok oknál fogva. 
A főok, hogy előhaladott koromnál fogva igényt 

tarthatok a pihenésre s nyugalomra vágyom. A politika 
izgalmai beteggé tesznek. 

A hazafiúi kötelesség azonban ha nem is könnyűvé, 
de elviselhetővé tenné nekem ezt az áldozatot is, ha lát-
nám, hogy önzetlen törekvéseimnek van némi eredménye. 
De nincs — s ez elkedvetlenítene még oly embert is, 
kinek erősebbek az idegei, mint az enyéim. 

Tisztelet azoknak, kiknek áldozatkészségük lehetővé 
tette, hogy a mikor lapom ellen, mig nem volt politikai 
lap, megindult a hajsza, lehetővé tették, hogy politikaivá 
alakuljon át. 

Tisztelet azoknak a keveseknek, kik lapom megin-
dulása óta híven kitartottak mellettem s mint törzs-
előfizetők lehetővé tették annak megjelenését. 

Tisztelet annak a kis számú gárdának, mely szellemi 
közreműködésével segítségemre volt az életemésztő nehéz 
szellemi munkában. Mindezek fogadják e helyütt is hálás 
köszönetemet ! 

Ámde az én tizenhét évi szerkesztői s kiadói műkö-
désem arról győzött meg engem, hogy Sárosvármegyébeff 
egy, minden irányban független lap, mely nem tömjénez, 
rjem futkos szubvencziók után: saját erejéből — a kiadó 
károsodása nélkül — nem állhat fenn. Nekem lapom 
tizenhét évi pályafutása nemcsak soha egy fillért nem 
jövedelmezett, de ezen tizenhét év alatt 2865 frt, mondd : 
kétezernyolczszázhatvanöt frtnyi anyagi veszteséget okozott. 

Es a lapnak nem azok voltak a legnagyobb ellen-
ségei, kik arra nem fizettek elő, sőt nyíltan küzdöttek 
ellene, hanem inkább azok, kik évek hosszú során át el-
fogadva a lapot, annak d'ját soha sem fizették meg, ugy, 
hogy rem egy „előfizető" 10—12 évi dijhátralékban van 
s többszörös felszóllitásra sem feleltek meg kötelességöknek. 

Gavallér ember is maradhat hátralékban — feledé-
kenységből. — de gavallér ember megfizeti tartozását, ha 
arra figyelmeztetik. De a ki képes 10 — 12 éven át elfo-
gadni a lapot — s ha árát kérik, meg sem szottyan — 
az lehet minden, lehet furfangos vigécz, csak nem ga-
vallér, nem gentleman. 

*) Hedry Bódog apát, sirokai plébános, 17 évig adta ki és 
szerkesztette a lelkes „Sárosmegyei Közlönyt." Különféle okok, me-
lyeket a nagyérdemű lapkiadó és lapszerkesztő plébános ur búcsú-
szavában felsorol, arra birták őt, hogy lapját beszüntesse. A le-
mondás megokolása viszonyaink mostohaságának hü képe. Tartozunk 
Magyarország katholikus közönségének azzal, hogy Hedry Bódog 
apát-plebános uv bucsuzását a lapszerkesztéstől bemutassuk s igy 
Magyarország kath. papságának és hithű világi közönségének al-
kalmat szolgáltassunk a nagyérdemű plébános ur halhatatlan érde-
meinek a legszélesebb körben való megismerésére és elismerésére. 
Az egyháztörténelem, hazánknak szentelt évlapjain, tisztelettel fogja a 
kath. sajtó küzdelmes munkásai sorában emlegetni Hedry Bódog 
nevét, a ki tollal is apostola Isten egyházának s fáradhatatlan 
munkása a haza jólétének. Szerk. 
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Reméltem, hogy lapom nagyobb szellemi támoga-
tásban is fog részesülni a vármegyei tollforgatók részéről. 
Egy főúr s néhány pap, ez utóbbiak közt első sorban 
Albrecht István, Kurimszky János, Prónai Rezső (Moneo) 
és Wiek Béla, Horváth Károly támogattak engem leg-
hathatósabban és önzetlenül. A vármegyei intelligens és 
irni tudó urak a krakói rabbinus szerepében tetszelegtek 
magoknak, kiről hitsorsosai azt beszélték, hogy nagyon 
okos ember, csakhogy szeret hallgatni. 

Nekem a mi intelligenseink e hallgatása egész nyu-
galmamba került. Nem egyszer kellett magamnak össze-
állítani az egész lapot, a hírrovat kivételével. 

Ily s ezekhez hasonló okok megérlelték bennem az 
elhatározást, hogy ha a vármegyei ellenzéknek nincs szük-
sége sajtó-organumra, magamnak annál kevésbbé van erre 
szükségem s azért leteszem a tollat s beszüntetem lapom-
nak további kiadását. 

Keserűség nélkül határoztam el magamat e lépésre 
s kérem barátimat s ellenfeleimet egyaránt, gondoljanak 
ők is keserűség nélkül reám, a mig viselni fogom az élet 
terhét. 

Ha egyebet nem értem volna el hirlapirói működé-
semmel, mint azt, hogy lapom volt az első időszaki sajtó-
közeg Eperjesen, mely tisztán magyar nyelven jelent meg 
s ezzel a néhai Eperjesi Lapokat mintegy kényszeritette 
a nyelvi dualizmus abbahagyására, s azt, hogy mindig 
megőriztem függetlenségemet és soha nem hajoltam meg 
más parancsszó, mint lelkiismeretem parancsszava előtt, — 
jutalomnak elég nekem ez is. 

Egyéb jutalmam ugy se volt. 
De mégis! Schuster Konstantin, volt püspök uram 

ő kegyelmessége „az üdvös irodalmi működésért" rendel-
kezésére állott alapból 60 forinttal jutalmazott, jelenlegi 
kegyelmss főpásztorom pedig minden évben 30 frttal 
fizetett elő a Sárosmegyei Közlöny-re. 

Elismerésnek vehetem azt is, hogy idegen várme-
gyénkben majdnem annyi előfizetőm volt, mint Sárosban, 
mintegy igazolva azt, hogy „nemo propheta in patria." . . . 

I t t következik azután az „Abauj-Kassai Közlöny"-nek 
az ajánlása, a mely lapnak szerkesztője Timkó József, 
kath. kongresszusi képviselő. A búcsúzó szerkesztő-ple-
bános azután igy folytatja és fejezi be czikkét : 

Végezetül köszönetet kell még mondanom azon 
néhány g. kath. oltártestvéreknek, kik a lapom ellen 
megfoghatatlan módon rendezett s a püspöki aula régi 
emberei által (jól megjegyezve: nem a püspök ő méltó-
sága, se nem az aula jelenlegi tisztelt férfiai által) ter-
jesztett ellenáramlat daczára lapomat pártolták s mellette 
végig kitartottak. 

A latin szertartású r. k. klérus támogatása nélkül 
pedig lapom nem 17, de egy éven át sem állhatott volna 
fenn. S e körülmény nem szorul kommentárra, hogy mit 
érzek iránta ! 

Isten Önökkel tisztelt Olvasóim ! Adjon mindegyi-
köknek boldog karácsonyt a Mindenható ! 

Hedry Bódog. 

V E G Y E S E K . 
*** Rómából jött tudósításunk szerint XIII. Leo pápa 

decz. 23-án a bíbornoki collegium előtt szolgálattevő 
palotai papságának hódolatát fogadta, 26-án következett 
a nemes és a svájezi testőrség, a palotai testőrség és a 
pápai csendőrség tisztelgése, 27-én a régi pápai hadsereg 
„fedelta" nevü egyesületét fogadta Pianciani tábornok 
vezetése alatt. 28, 29, 30-án következtek az államok követ-
ségeinek tisztelgései és a római patriciatus hódolása. 

— Lesz-e nuntiatura Pétervárott, Vatikán melletti 
körökben kötve hiszik. A czár kormánya nem igen mutat 
hajlandóságot arra, hogy a leendő nuntius és az orosz 
birodalom területén levő kath. papság közt teljes szabad 
közlekedést engedjen. Az ily szabadság nem eleme a 
schismának. 

— Az egyház uj ünnepe Magyarországban. 1699-
ben volt az az Isten áldotta esztendő, melyben a hazánk 
területén lakó román testvéreink a szent uniót Rómával 
megkötötték. Ezt a jubileumot fogjuk ezidén megünne«-
pelui, mi latin szertartásuak is, román testvéreink örömére. 

— Bécsből irja tudósítónk, hogy dr. Kohn Tivadar 
olmützi herczeg-érsek a császárjubileum emlékére 200,000 
márkás alapítványt tett. 

— P. Pius Mária Mortara, a laterani kanonok-rend 
tagja, a karácsonyi sz. napok alatt ft. Csicsáky Imre 
kamarás plébános vendégeül Zsombolyán időzött, a hol 
négy sz. beszédet tartott. A Csekonics-grófi család nagy 
előzékenységgel fogadta a hírneves misszionáriust. Való-
színű, hogy Budapestre is eljön. 

— Végre-valahára •— Bossuet is kap szobrot az 
egyháztól. A gailikán klérus declaratiójának fogalma-
zásaért megvezekelt a nagy férfiú. Róma a feledés leplét 
borítja a meauxi sas nagy tévedésére s XIII. Leo pápa 
levelet intézett Perraud autuni bíboros püspökhöz, a 
szobor-állító bizottság elnökéhez, melyben kétségtelen-
nek nyilvánítja, hogy „a nagy férfiú iránt való elisme-
résük tanúsítása Francziaország papsága és katholikus 
hivei részére dicsőséges lesz." A szobrot a meauxi szé-
kesegyházban állítják fel. Egyébiránt a mi Pázmányunk 
is csak imént kapóit szobrot, pedig ő egy idősb franczia 
hatalmas főpapnak, Richelieunek volt kortársa és Rómá-
ban egy ízben diplomácziai vetélytársa. 

— Püspöki censura lap ellen. A luxemburgi 
püspök pásztori levélben kifejtett okok alapján egyház-
megyéje híveit a „Luxemburger Kleine Presse" cz. lap 
olvasásától eltiltotta. Nevezett lap már csakugyan tűrhe-
tetlen módon támadta a kath. egyházat. Azt mondta, 
hogy nagypénteken az egyház „fadarabot" tesz a hivek 
elé imádásra, a pápa „hazug," „csaló" „hóhér" stb. 

— Melyik vallásé a jövő ? Figyelmeztetjük t. olva-
sóinkat Hammerstein atya legújabb munkájára, melynek 
czime ez: „A vallások jövője." Kívánatos volna, hogy 
valaki mielőbb magyarra fordítsa. 

— Boldog Újévet! T. olvasóinknak, munkatársaink-
nak, katholikus laptársainknak, a legjobb szándékkal min-
denki iránt, sokszorosan boldog újévet kivánuuk. 

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

Budapest. 1898 Nagy Sándor j j ^ ^ W j p S i á ^ ^ L (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.ï 
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